
Englanti A-oppimäärä 

T1 

7. lk Oppilas tietää, missä englantia puhutaan ja että englannin kielessä on eri variantteja 
Oppilas syventää alemmilla luokilla kertyneitä tietojaan englanninkielisten kulttuurien 
perinteistä ja elämänmuodoista.   

8. lk Oppilas syventää tietoaan eri varianteista ja kulttuureista ja osaa tunnistaa niitä. 

9. lk Oppilas ymmärtää, miksi englannin kielestä on kehittynyt maailmankieli. Oppilas 
tunnistaa eri varianttien yksilölliset ja kulttuuriset erot ja havaitsee, että ne eivät 
vaikuta kulttuurienväliseen toimintakykyyn. 

Päättöarviointi Oppilas oppii tuntemaan englannin kielen asemaan ja variantteihin liittyviä arvoja. Hän 

oppii kielialueen maiden kulttuureja ja elämänmuotoja. Oppilas oppii kehittämään 

kulttuurien välistä toimintakykyään. 

 

T2 

7. lk Oppilas tuntee erilaisia englanninkielisiä toimintaympäristöjä ja aineistoja. 

8. lk Oppilas osaa tehdä havaintoja erilaisista englanninkielisistä toimintaympäristöistä ja 
harjoittelee niissä toimimista. 

9. lk Oppilas osaa toimia ja oppia erilaisissa englanninkielisissä toimintaympäristöissä. 

Päättöarviointi Oppilas oppii löytämään englanninkielisiä aineistoja ja toimintaympäristöjä, jotka 
laajentavat käsitystä globalisoituvasta maailmasta. 

 

 

T3 

7. lk Oppilas osaa etsiä vertailukohdetta muista kielistä ja kiinnittää huomiota 
yhtäläisyyksiin ja eroihin. Oppilas tuntee kielitiedon peruskäsitteet ja ymmärtää niiden 
merkityksen oppimisen tukena. 

8. lk Oppilas ymmärtää säännönmukaisuuksia englannin kielessä ja osaa tehdä 
johtopäätöksiä niiden ja muiden kielten perusteella. Oppilas tuntee englannin kielen 
keskeisiä kielitiedon käsitteitä. 

9. lk Oppilas osaa käyttää ja soveltaa hankkimaansa tietoa muista kielistä idiomaattisen 
englannin kielen tuottamisessa. Oppilas osaa englannin kielen keskeiset kielitiedon 
käsitteet. 

Päättöarviointi Oppilas oppii löytämään englannin kielen säännönmukaisuuksia ja vertailemaan 
englannin kieltä muihin kieliin.  Hän oppii käyttämään kielitiedon käsitteitä 
oppimisensa tukena. 

 

T4 

7. lk Oppilas tuntee erilaisia tapoja oppia ja harjoittelee niitä monipuolisesti. Oppilas 
harjoittelee arvioimaan omaa ja muiden työskentelyä. 

8. lk Oppilas tuntee omat vahvuutensa oppijana ja osaa käyttää niitä hyödyksi 
suunnitellessaan opiskeluaan. Oppilas ymmärtää kannustavan palautteen merkityksen. 

9. lk Oppilas osaa asettaa tavoitteita ja arvioida omaa opiskeluaan. Oppilas osaa antaa 
kannustavaa palautetta muiden työskentelystä. 

Päättöarviointi Oppilas oppii asettamaan tavoitteita kielten opiskelulleen ja reflektoimaan 
oppimisprosessiaan itsenäisesti ja yhdessä muiden kanssa. Oppilas oppii käyttämään 
erilaisia tapoja oppia kieliä ja löytää niistä itselleen tehokkaimmat. Oppilas oppii tapoja 
toimia vuorovaikutuksessa rakentavasti. 

 

 



T5 

7. lk Oppilas rohkaistuu käyttämään kielitaitoaan yhä itsenäisemmin erilaisissa tilanteissa. 

8. lk Oppilas osaa soveltaa itsenäisesti kielitaitoaan erilaisissa tilanteissa luokkahuoneen 
ulkopuolella. 

9. lk Oppilas osaa kehittää kielitaitoaan itsenäisesti ja hyödyntää tilaisuuksia käyttää sitä. 

Päättöarviointi Oppilas oppii soveltamaan ja kehittämään kielitaitoaan itsenäisesti myös koulun 

päätyttyä. Hän oppii hyödyntämään ympäristönsä kielellisiä virikkeitä. Oppilaalle 

kehittyy luottamus itseensä kielenoppijana. 
 

 

T6 

7. lk Oppilas osaa ilmaista oman mielipiteensä jokapäiväisissä viestintätilanteissa. 

8. lk Oppilas osaa ilmaista oman mielipiteensä ja perustella sen. 

9. lk Oppilas osaa olla aktiivinen ja perusteleva osallistuja eri viestintätilanteissa. 

Päättöarviointi Oppilas oppii toimimaan aktiivisesti erilaisissa vuorovaikutustilanteissa. 
 

 

T7 

7. lk Oppilas pystyy osallistumaan viestintätilanteisiin ja olemaan niissä jossain määrin 
aloitteellinen. 

8. lk Oppilas harjoittelee viestintätilanteiden sujuvaa eteenpäin viemistä ja erilaisia tapoja 
ilmaista sama asia. 

9. lk Oppilas osaa käyttää kielitaitoaan korvaamaan ja kiertämään tuntemattomia ilmauksia 
ja neuvottelemaan niiden merkityksestä. Oppilas osallistuu keskusteluun aktiivisesti eri 
viestintätilanteissa. 

Päättöarviointi Oppilas oppii olemaan aloitteellinen vuorovaikutustilanteissa. 

Oppilas oppii käyttämään viestintästrategioita. 
 

 

T8 

7. lk Oppilas osaa erilaisia kohteliaisuuskäytänteitä. 

8. lk Oppilas syventää tietoaan niistä kohteliaisuuskäytänteistä, jotka ovat tyypillisiä eri 
tilanteissa ja kulttuureissa. 

9. lk Oppilas hallitsee tilanteeseen sopivaa ja kohteliasta kielenkäyttöä eri 
vuorovaikutustilanteissa ja osaa ottaa huomioon kulttuureihin liittyviä eroja. 

Päättöarviointi Oppilas oppii tunnistamaan viestinnän kulttuurisia piirteitä. Hän oppii käyttämään 
kieltä kulttuurien välisessä viestinnässä. 

 

 

T9 

7. lk Oppilas ymmärtää kirjoitettua ja puhuttua kieltä, joka käsittelee hänelle itselleen 
läheisiä asioita ja aihepiirejä. Hän oppii tekstien ymmärtämisstrategioita. 

8. lk Oppilas ymmärtää kirjoitettua ja puhuttua kieltä, joka käsittelee myös oman 
kokemuspiirin ulkopuolisia aiheita. 

9. lk Oppilas ymmärtää eri tekstityyppien välisiä eroja. Oppilas ymmärtää omaan 
tulevaisuuteensa liittyvää myös yleismaailmallista kirjoitettua ja puhuttua kieltä. 

Päättöarviointi Oppilas oppii tulkitsemaan puhuttuja ja kirjoitettuja tekstejä. Hän oppii tekstien 
ymmärtämisstrategioita.  

 

 

T10 



7. lk Oppilas osaa tuottaa jo yksinkertaista tekstiä ja puhetta hänelle itselleen läheisistä 
asioista ja aihepiireistä. Oppilas osaa tuottaa välttämättömiä rakenteita ja aiheeseen 
liittyvää sanastoa. Oppilas osaa keskeiset ääntämissäännöt. 

8. lk Oppilas osaa tuottaa tekstiä ja puhetta, jotka käsittelevät hänen oman kokemuspiirinsä 
ulkopuolisiakin aiheita. Oppilas osaa tuottaa jo vaihtelevaa puhetta ja tekstiä. Oppilas 
osaa tehdä johtopäätöksiä keskeisten ääntämissääntöjen perusteella. 

9. lk Oppilas osaa tuottaa tekstiä ja puhetta, jotka käsittelevät yleismaailmallisiakin aiheita. 
Oppilas osaa käyttää aiheeseen liittyvää sanastoa ja rakenteita monipuolisesti. Oppilas 
hallitsee kielen ääntämissääntöjä ja intonaatiota vieraassakin tekstissä. 

Päättöarviointi Oppilas oppii ilmaisemaan itseään suullisesti ja kirjallisesti käyttäen englannin kielen 
keskeistä sanastoa ja keskeisiä rakenteita.  Hän oppii ääntämään ymmärrettävästi. 

 

 

 

 

 


