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Kurssin tavoitteet

 Opetuksen arviointi ja kehittäminen (7 op)

Evalueringen och utvecklandet av undervisning (7 sp)

Evaluation and development of teaching (7 sc)

 Luennot 3 op

 Ryhmäopetus 3 op

 Reflektointi 1 op



Kurssin tavoitteet

 Tavoitteet

Opiskelija osaa suunnitella, arvioida ja kehittää opetusta 

ottamalla huomioon

- opetussuunnitelman,

- oppiaineen opetukseen, opiskeluun ja oppimiseen 

liittyvän tutkimuksen,

- oppiaineen tietoteoreettiset kysymykset sekä

- monikulttuurisen ja verkottuneen yhteiskunnan haasteet.

Opiskelija osaa tarkastella opettajuutensa kehittymistä.



Kurssin tavoitteet

 Opiskelija kehittää valmiuksia

- osallistua opetussuunnitelmatyöhön,

- käyttää erilaisia opetuksen arviointimenetelmiä

- käyttää tieto- ja viestintätekniikkaa opetuksessa,

- tehdä yhteistyötä koulun sidosryhmien ja kotien kanssa 

sekä

- suunnitella opetus- ja opiskelukokonaisuuksia sekä 

arvioida kriittisesti koulutuksen yhteiskunnallista 

vaikutusta. 



LUENNOT (68150) 3 op

 Luennot  16h: Tella 4, Hilden 8, Penttinen 4, ryhmä 32h  

 Seppo Tellan osuus on verkkoluentoaineisto, johon 

tutustutaan itsenäisesti ennen luentosarjaa osoitteessa

 http://tinyurl.com/ad3tella

 SP 1A, Psy sali 2

 Ma 31.1. klo 10.15 – 11.45 (Raili Hildén)



 Tavoitteista arviointiin: kehityksen kulmakivet 



 2. Ti 1.2. klo 10.15 – 11.45  (Raili Hildén)



http://tinyurl.com/ad3tella


LUENNOT (68150) 3 op

 Summatiivinen arviointi ja kielitutkinnot

 ke 2.2. klo 10.15 – 11.45 (Raili Hildén)

 Kielellisten taitojen arviointi: kirjoittaminen ja puhuminen

 4. Ma 7.2. klo 10.15 – 11.45 (Raili Hildén)

 Kielitaidon arvioinnin ajankohtaisia haasteita

 Tarkista ajoitus Esa Penttiseltä:

 6. Ma 14.2. klo 10.00─12.00 ? (Esa 

Penttinen)

 7. Ke 16.2. klo 10.00─12.00? (Esa Penttinen)



Kirjallisuus

 Tella, S. Opetussuunnitelmat (verkkokurssi)

http://tinyurl.com/ad3tella

Muu kirjallisuus sovitaan valikoiden ryhmissä

http://tinyurl.com/ad3tella


Kurssin arviointi

 Ryhmäopiskelu arvostellaan 1 – 5

 Ryhmäopetuksen lopuksi soveltava ryhmätentti

 Ei erillistä kirjallisuuskuulustelua



Kielikasvatuksen kulttuurisia välittäjiä

Opetussuunnitelmaperusteet ja niiden eritasoiset sovellukset

Kouluyhteisön sosio-kulttuuriset ja kommunikatiiviset 

käytänteet (perinteet, työtavat, valtasuhteet)

Tehtävänannot (työsuunnitelmat)

Kielisalkku

Resurssit ja materiaalit



Tavoitteet

Kielitaito Kulttuuritaidot Opiskelustrategiat

+ Koulukasvatukset yleiset tavoitteet



Yleiset kompetenssit
•deklaratiivinen tieto

•tieto maailmasta

•sosiokulttuurinen tieto

•interkulturaalinen tietoisuus

•taidot ja tietotaito

•käytännön taidot ja tietotaito

•interkulturaaliset taidot ja tietotaito

•elämänhallintataidot

•oppimiskyky 

•tietoisuus kielestä ja kommunikaatiosta

•yleinen foneettinen tietoisuus ja 

•foneettiset taidot

•opiskelutaidot

•heuristiset taidot

Pragmaattiset 

kompetenssit
•diskurssikompetenssi

•funktionaalinen

•skeemansuunnitteluKielelliset 

kompetenssit
•leksikaalinen

•kieliopillinen

•semanttinen

•Fonologinen

•Ortografinen/ortoepinen

Sosiolingvistinen 

kompetenssi
•sosiaalisten suhteiden osoittimet

•kohteliaisuuteen liittyvät konventiot

•kansanviisauden ilmaukset

•rekisterien erot

•murre ja aksentti 

s  t  r  a  t  e  g  i a  t

•vastaanottaminen

•tuottaminen

•vuorovaikutus

•välittäminen
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Elämänaikainen oppiminen

Y
le

is
e
t 

k
o

m
p

e
te

n
s
s
it

Tehtävän vaiheet ja prosessit

III Pohdinta

Arviointi

Tietoisuus

Autenttisuus

Autonomia

T
a

id
o

t ja
 ta

ito
tie

to

E
lä

m
ä
n
h
a

llin
ta

ta
id

o
t

O
p

p
im

is
k
y
k
y

K
ie

le
lli

s
e
t 
k
o

m
p

e
te

n
s
s
it

P
ra

g
m

a
a
tt

is
e
t 
k
o

m
p

e
te

n
s
s
it

S
o

s
io

lin
g
v
is

ti
s
e
t 
k
o

m
p

e
te

n
s
s
it

O
p

e
tt

a
ja

n
 a

m
m

a
ti
lli

n
e
n
 k

e
h
it
ty

m
in

e
n

O
p
p
ila

a
n
 id

e
n
tite

e
tin

 k
e
h
itty

m
in

e
n

Sosiaalinen ja kulttuurinen ympäristö

I Suunnittelu: 

Tavoitteet

intentio

II Tehtävän 

Suorittaminen:

Tulkinta > 

Toiminta 

OPS

Opetus-opiskelu-oppiminen



Uusintava ja uudistava opetussuunnitelma

WORLD

NATIONS

COMMUNITIES

INSTITUTIONS

CLASSROOMS

Mediational 

activities & 

resources

P
  
 O

  
 W

  
 E

  
 R

C
  

U
  
L

 T
  
U

  
R

  
E

reproduction

transformation

Macro level

Micro level

C
O

M
M

U
N

IC
A

T
IO

N

TASKS



Arvioinnin terminologiaa

 Evaluaatio – arviointi – arvostelu – koe - testi

 Kuka haluaa tietää kenestä mitä, milloin, miten ja 

miksi?

 Palaute (feedback) vai tulevaisuuteen 

suuntautuminen (feed-forward)?
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 Arviointi (assessment, utvärdering): Kohteen analyysi, 

toiminnan tuottaman hyödyn tai arvon määrittely 

 asteikon tai kriteeristön avulla pääteltävää laadun tai 

määrän erittelyä

 systemaattista tai epäsystemaattista kohteen 

havainnointia

 liittyy yksilön taidoista ja suorituksista tehtäviin päätöksiin

 Arvostelu (engl assessment, bedömning): arvosanan 

antaminen suoritusten perusteella (numeerinen tai 

sanallinen)

Peruskäsitteitä

(mm. Jakku-sihvonen 1998, Lynch 2003; 

Nitko 1995)



Peruskäsitteitä

 Evaluaatio (evaluation, evaluering): liittyy 

koulutusohjelmiin ja niiden tuloksellisuuteen, voi olla 

laadullista tai määrällistä

 Meta-arviointi: arvioinnin luotettavuuden ja pysyvyyden 

arviointia 

 Mittaaminen (measurement): kohdistuu arvioitavaan 

piirteeseen numeerisen kuvaimen esittämiseksi

 Koe on oppilaan tietoja, taitoja ja/tai asenteita tietyllä 

osaamisalueella mittaava väline, jonka tulos raportoidaan 

ja joka koostuu

 koetehtävistä (engl. test task)

 Osio (engl. item) on kokeen pienin pisteitettävä osa



Kielitaidon arvioinnin käyttöargumentti

(Bachman 2009)

Arvioinnin ensisijainen päämäärä on kerätä

tietoa, joka auttaa tekemään päätöksiä, jotka

johtavat suotuisiin seurauksiin arvioinnin

osapuolien kannalta

Accountability: osapuolet (stakeholders) 

vakuutettava siitä, että arvioinnin aiottu 

käyttötarkoitus on oikeutettu. 

Opettajat, arviointien laatijat, opiskelijat/kokelaat, 

kouluhallinto, vanhemmat/huoltajat, työnantajat, 

rahoittajat, muut oppilaitokset
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Tehtävä 1

Palauta mieleesi 3 tapausta (kaksi 
koulusta ja yksi muualta), joissa 
sinua on arvioitu ja jotka muistat 
tarkasti. Miksi nämä ovat jääneet 
mieleesi?



Arvioinnin tarkoitukset

 hallinnolliset (systeemisuuntautuneisuus, selektio, 

valikointi ja kehittäminen) 

 Summatiivinen, produktiarviointi, normiviitteisyys

 opetukselliset (tasa-arvo, yksilökeskeisyys, pedagoginen 

päätöksenteko eri tasoilla)

 formatiivinen, dynaaminen arviointi, prosessiarviointi, 

kriteeriviiteisyys



Arviointityyppejä

 taitotasoarviointi (riippumaton taidon taustasta)

 saavutusarviointi (opinto-ohjelmasidonnainen)

 absoluuttinen (kriteeriviitteinen)

 suhteellinen (normiviitteinen)



Arviointityyppejä

 normiviitteinen (asettaa järjestykseen, vertaa muihin)

 kriteeriviitteinen (vertaa suoritusta kriteeriavaruuteen, 

jossa kuvataan suoritustaso tietyillä kielenkäyttöalueilla)

 Standardoitu (TOEFL)

 Standardoimaton (luokkahuonearviointi; akkommodaatio)



Arviointityyppejä

 Informaali

 Formaali

 Systemaattinen

 satunnainen

 hallintakriteeriperustainen (mastery CR)

 jatkumoperustainen kriteeriarviointi (kuvaa taidon eri 

puolia)



Arviointityyppejä

 jatkuva arviointi (aikajatkumolla)

 kerta-arviointi (tiettynä ajankohtana)

 suora arviointi (kohdistuu koko taitoon, esim. puhekoe)

 epäsuora (kohdistuu osataitoihin, esim. monivalinta)



Arviointityyppejä

 tiedon arviointi (kielitietoa mittaava, systeemiviitteinen, discrete 

point/integrative testing) 

 suoritusarviointi (tiedon käyttöä, ts. taitoa/kompetenssia mittaava 

suoritusnäyte; koesuorituksen ja tosielämän käyttötilanteen 

yhteys) 

 subjektiivinen

 objektiivinen

Täysin objektiivista arviointia ei ole, mutta objektiivisuutta lisäävät: 

kokeen sisällön spesifiointi, malliarvioinnit, yhtenäiset 

koejärjestelyt, suoritusohjeet ja hyväksymiskriteerit, useampi 

arviointikerta ja/tai eri tekijöiden painotus, arvioitsijakoulutus, 

arviointidatan jälkianalyysi



Arviointityyppejä

 holistinen

 analyyttinen

 muiden suorittama arviointi

 Itsearviointi

 ”Perinteinen” (Traditional) arviointi

 Vaihtoehtoinen (Alternative/ Authentic) arviointi 

(< laajentunut näkemys älykkyydestä Gardner: frames of 

mind, Sternberg: creative thinking & manipulative 

stratgeies, Goleman: emontional quotient)



Jatkotehtävä 1

 Kuvaile nyt yksi omista arviointimuistoistasi 

mahdollisimman monen kategorian suhteen.

 Mitä tuo arviointitapahtuma opetti sinulle?



Arviointityyppejä

Yleissivistävässä koulutuksessa 
vakiintunut jako:

Opintojen aikana tapahtuva arviointi
Päättöarviointi



Eräiden ops-tavoitteiden kohdennus ja 
arvioinnin päätyyppeihin

itsearviointitaidot

Produkti

kielitieto

kielitaito

Formatiivinen

identiteetin kehitys

Yhteisöllisyys

monipuolinen kasvu

itsetunto

kriittisyys

vastuullisuus ja velvollisuudentunto

itsetuntemus

myönteinen kasvu aikuisuuteen

Summatiivinen

työskentely- ja opiskelutaidot

yhteistyötaidot

kulttuurienvälisen viestinnän taidot

Prosessi
28



Kielitaidon arviointi yleissivistävässä 

koulutuksessa

Myötäilee koulun kasvatus- ja opetustehtäviä 
 ristiriitoja
Tiedon kasvu/persoonallisuuden kehitys
Yksilön sivistys / yhteisöllisyys
Kehittyminen opiskeluaikana /elinikäinen 

oppiminen
Kulttuuriperinnön siirtäminen/uudistaminen
Kielitieto/kielitaito/kulttuuri
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Arviointitarkoitusten 
pääulottuvuudet

Formatiivinen (yksinkertaistus kirjavasta 

terminologiasta, ks. Esim. Huhta 2008)

 oppimisen edistäminen, yksilöllisyys, osallisuus, 

monimuotoisuus, satunnaisuus

Summatiivinenopitun toteaminen, reliaabelius, mittauksen 

luotettavuus ja yhteismitallisuus selektiivisen ja normittavan 

tarkoituksen mukaisesti
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Formatiivisen arvioinnin laatupiirteitä

Eettisiä periaatteita (Atjonen 2007)

Oppilaan autonomian kunnioittaminen
Haitan välttäminen
Oikeudenmukaisuus suhteessa oppilaan 

ominaisuuksiin
Uskollisuus
Kannustavuus ja motivoivuus
Tulevaisuusperspektiivi
Vastuullisuus
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Formatiivinen arviointi opintojen
aikana (POPS 2004, LOPS 2003)
Tarkoitukset:

ohjata ja kannustaa opiskelua sekä kuvata, 
miten hyvin oppilas on saavuttanut kasvulle 
ja oppimiselle asetetut tavoitteet
auttaa oppilasta muodostamaan realistinen 

kuva oppimisestaan ja kehittymisestään
tukea oppilaan persoonallisuuden kasvua. 

(POPS 2004, 12)
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Formatiivinen arviointi opintojen aikana
(POPS 2004, LOPS 2003)
Periaatteet: 

totuudenmukaisuus 
näyttöperustan monipuolisuus
kohdistus oppilaan oppimiseen ja 

edistymiseen oppimisen eri osa-alueilla
huomio merkitykseen oppimisprosessissa
kokonaisvaltaisuus (jatkuva palaute)
ohjenuorana opetussuunnitelman tavoitteet 

ja kuvaukset oppilaan hyvästä osaamisesta
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Autenttinen/Dynaaminen/Vaihtoehtoinen 

arviointi >oppimisprosessin tukeminen

(Torrance & Pryor 2002; Poehner 2010) 

 Taustalla sosiokulttuuriset oppimiskäsitykset ja 

vuorovaikutuksen merkitys opiskelussa ja arvioinnissa

 Arvioinnin kieli, valtasuhteet ja oheisviestintä

 arvio välittää sekä tiedon oikeasta vastauksesta että 

sosiaalisista suhteista (artefakti + sen merkitys)

 opettajan palaute / Oppilaan kokemus

 yksilön metakognitio + sosiaalinen ryhmäreflektio (luovat 

ZPD-vyöhykkeen)



Toiminto > opettajan intentio > positiivinen 

vaikutus oppilaaseen

 Opettaja havainnoi oppilaan suoritusta + tarkentavia 

kysymyksiä: oppilaan motivaatio kasvaa

 Tuotoksen tarkastelu: open ymmärrys lisääntyy > opp saa 

huomiota ja motivaatio kasvaa

 Kysely: ope saa tietoa o-aan tiedon laadusta > mieleen 

palauttaminen, ymmärtäminen, tiedostaminen

 Selventävät (aidot) kysymykset:  ope saa tietoa ja 

ymmärrystä > o-aan reflektiivisten taitojen kasvu, 

suhteellinen valta



Toiminto > opettajan intentio > positiivinen 

vaikutus oppilaaseen

 Metakognitiiviset kysymykset (miksi ja miten):  opelle 

syvempi ymmärrys o-aan lähestymistavasta ja motiiveista:   

o-aan ajattelun kielentäminen syv. toiminnan ymmärrystä 

ja haltuunottoa

 Tehtäväkriteerien esittely:  ope viestii tavoitteen ja sen 

onnistumisen kriteerit, varmistaa tavoitteisen työskentelyn 

ja rajaa suoritusalan > opp ymmärtää tehtävän ja sen 

taustaperiaatteet

 Laatukriteerien esittely:  ope edistää tulevan työn laatua > 

opp ymmärtää laatuvaatimukset, mikä edistää 

itsesäätelyä tulevaisuudessa 



Toiminto > opettajan intentio > positiivinen 

vaikutus oppilaaseen

Palautteen anto suorituksesta: ope edistää 

o-aan tulevien suoritusten laatua ja 

autonomiaa > opp ymmärtää 

laatunäkökohdat jatkossa, harjoittaa 

itsesäätelyä

Suorituksen korjaaminen: ope viestii 

vaihtoehtoisista tai hyväksyttävämmistä 

tuotoksista > o-aan tieto ja ymmärrys 

lisääntyvät



Toiminto > opettajan intentio > positiivinen 

vaikutus oppilaaseen

 Palaute suoritukseen liittyvien ominaisuuksien suunnassa: 

ope luonnehtii suhteessa tehtävästä suoriutumiseen, 

yritteliäisyyteen, kykyihin, aiempiin saavutuksiin > o-aan 

motivaatio ja itsearvostus kohenevat voimaantumisen 

hengessä, uudet oppimistavoitteet 

 Jatkotyöskentelystä neuvottelu (mitä tehdään 

seuraavaksi): ope oivaltaa lähiajan opetustavoitteet ko. 

yksilön kohdalla > opp tietoa tavoista jatkaa opiskelua, 

syvenevä ymmärrys oppimisprosessista ja sen 

periaatteista



Toiminto > opettajan intentio > positiivinen 

vaikutus oppilaaseen

 Jatkotyöskentelyn suunnitelma: ope saa tietoa uusien 

ryhmätyöskentelytapojen pohjaksi > 

o-aan kasvava ymmärrys

 Arvostelu: ope antaa arvosanan tms. neuvotellen o-aan 

kanssa, informaatiota summatiivisen arvioinnin pohjaksi, 

laatukriteereistä tiedottaminen, itsearvioinnin 

mallintaminen > o-lle tietoa nykyisestä saavutustasosta 

suhteessa etätavoitteisiin, arvostelun perustelut 

(kasvokkain!)

 Palkitseminen: ope osoittaa hyväksyy tai paheksuu 

suoriutumista pedagogisen rakkauden hengessä > o-aan 

motivoituminen 



Dynaamisen arvioinnin nykymalleja

 Dynaaminen / ei-dynaaminen arviointi

 Dynaaminen : 

 - Interventionist DA (vaiheet määrällistettävissä ja 

systemaattistettavissa)

 - Interactionist DA (Feuerstein´s mediated learning

experience) oppimispotentiaalin tukeminen ja 

rikastaminen, arviointi ja opiskelu täysin yhdistyneitä 

toisiinsa



Toiminto > opettajan intentio > positiivinen 

vaikutus oppilaaseen

Power with rather than power 
over 

(Kreisberg 1992)



Mitä on ELP?

 Eurooppalainen kielisalkku (European Language Portfolio) on 

Euroopan neuvostossa kehitetty oleva kielenopetuksen pedagoginen 

ja hallinnollinen työväline (tarkoitettu sekä opiskelun osaksi että 

arvioinnin välineeksi).

 Pohjautuu yleiseen eurooppalaiseen Viitekehykseen.

 Euroopan opetusministerien kokouksessa lokakuussa 2000 

laaditussa päätösasiakirjassa vedottiin kaikkien jäsenmaiden 

hallituksiin kielisalkun ottamiseksi kieltenopetuksen keskeiseksi 

osaksi.

 Päätösasiakirja määrittelee kielisalkun tarkoituksen, sisällön ja 

käytön.



Kielisalkku

Työkansio

Kielipassi

Kielenoppimiskertomus

Oppimiskansio

Raportointikansio



Mitä ELP sisältää?

 Kielisalkkuun kuuluu kolme osaa:

 Kielipassi (Language Passport), joka sisältää tiedot opiskelijan/kielenoppijan 

kielitaidosta eri kielissä, osaamisen alueet ja kuvauksen eri kompetensseista. Sisältää 

itsearvion, opettajan arvion sekä todistukset suoritetuista kielitutkinnoista ja 

kielitaitotesteistä.

 Kielenoppimiskertomus (Language Biography), joka sisältää opiskelijan kuvauksia 

omasta kielenoppimisestaan: tavoitteita, suunnitelmia, kehittymisen arviointia ja 

vieraasta kulttuurista saatuja kokemuksia.

 Työkansio (Dossier), joka sisältää opiskelijan valikoimia näytteitä kielitaidostaan ja 

osaamisensa alueista.  



 Kielisalkku on opiskelijan omaisuutta ja sen on tarkoitus tukea häntä 

itseään oppimisprosessissa sekä toimia EU:n jäsenmaissa virallisesti 

tunnustettuna dokumenttina hänen kielitaidostaan.

Lähteet:

Kohonen, V. (2008) On the significance of the CEFR and ELP in FL 

education: Findings from recent research. In S. Tella, (Ed.). From 

brawn to brain: Strongsignals in foreign language education.

Proceedings of the ViKiPeda-2007 conference in Helsinki, May 21-

22, 2007 (pp. 99 – 127). University of Helsinki Department of Applied 

Sciences of Education. Research Report.



Eurooppalaisen Kielisalkun tarkoituksena on

 rohkaista kaikkia opettelemaan useampia kieliä
 jatkamaan opiskelua koko elämän ajan
parantaa kielenoppimista ja kykyä arvioida omia taitoja 

(kielisalkun pedagoginen tehtävä)
helpottaa liikkuvuutta Euroopassa kirjaamalla kielitaito 

selkeästi ja kansainvälisesti ymmärrettävällä tavalla, 
mittapuuna Viitekehyksen tasokuvaukset (raportoiva 
tehtävä) 
saada läpinäkyvyyttä ja yhteismitallisuutta todistus- ja 

tutkintokäytänteisiin 
edistää eurooppalaisten keskinäistä ymmärtämystä, joka 

perustuu kykyyn kommunikoida useilla eri kielillä ja 
kokemuksiin muista kulttuureista



Linkkejä portfolioarviointiin 

http://europass.cedefop.europa.eu/europ
ass/home/hornav/Downloads/LangPassp
ort/ELPExamples/navigate.action

Europassin erikieliset versiot

Suomalaisen Europassin sivusto
http://www.oph.fi/page.asp?path=1,434,5

9016

http://europass.cedefop.europa.eu/europass/home/hornav/Downloads/LangPassport/ELPExamples/navigate.action
http://europass.cedefop.europa.eu/europass/home/hornav/Downloads/LangPassport/ELPExamples/navigate.action
http://europass.cedefop.europa.eu/europass/home/hornav/Downloads/LangPassport/ELPExamples/navigate.action
http://www.oph.fi/page.asp?path=1,434,59016
http://www.oph.fi/page.asp?path=1,434,59016
http://www.oph.fi/page.asp?path=1,434,59016


Linkkejä portfolioarviointiin

Sverige, Umeå universitet
http://www.fba.uu.se/portfolio/

http://www.skolverket.se/sb/d/2164/a/12213

Europeisk språkportfolio: Fritt material och 
portfoliomodeller att ladda ner

What is the ELP?
http://skolnet.skolverket.se/polopoly/film/ELP/DLittle_c

ontent.html

http://www.fba.uu.se/portfolio/
http://www.skolverket.se/sb/d/2164/a/12213
http://skolnet.skolverket.se/polopoly/film/ELP/DLittle_content.html
http://skolnet.skolverket.se/polopoly/film/ELP/DLittle_content.html


Linkkejä portfolioarviointiin

The European Language Portfolio

http://www.coe.int/t/dg4/linguistic/Portfolio_EN.a

sp

UK, in English

http://fortbildung.phvienna.at/fortb_pe3/k5_esp/es

p_download.htm

Österrike, auf Deutch

http://www.coe.int/t/dg4/linguistic/Portfolio_EN.asp
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Tehtävä

 Tulosta ops-perusteiden liitteenä oleva taitotasoasteikko

 Tutustu eurooppalaiseen kielisalkkuaineistoon kuuluvaan 

itsearviointilomakkeeseen.

 Pohdi haluamaasi kieltä.

 Minkä tasoiseksi arvioit taitosi kussakin 

viestintätoiminnossa?

 Mitä näyttöä osaamisestasi liittäisit salkkuusi?

 Missä tilanteessa voisit tätä näyttöä tarvita?



Kielitaidon tasojen kuvausasteikko 
(LOPS 2003; POPS 2004)
Taitotaso A1 Suppea viestintä kaikkein tutuimmissa tilanteissa

A1.1 Kielitaidon alkeiden hallinta

A1.2 Kehittyvä alkeiskielitaito

A1.3 Toimiva alkeiskielitaito

Taitotaso A2 Välittömän sosiaalisen kanssakäymisen perustarpeet ja lyhyt
kerronta

A2.1 Peruskielitaidon alkuvaihe

A2.2 Kehittyvä peruskielitaito

Taitotaso B1 Selviytyminen arkielämässä

B1.1 Toimiva peruskielitaito

B1.2 Sujuva peruskielitaito

Taitotaso B2 Selviytyminen säännöllisessä kanssakäymisessä syntyperäisten
kanssa

B2.1 Itsenäisen kielitaidon perustaso

B2.2 Toimiva itsenäinen kielitaito

Taitotaso C1-C2 Selviytyminen monissa vaativissa kielenkäyttötilanteissa

C1.1 Taitavan kielitaidon perustaso



Viestintä-

toiminto

Oppimäärä

Kuullun 

ymmärtä-

minen

Puhuminen Tekstin 

ymmärtä-

minen

Kirjoitta-

minen

Englanti A- –

kielenä

B2.1 Itsenäisen 

kielitaidon 

perustaso

B2.1 Itsenäisen 

kielitaidon 

perustaso

B2.1 Itsenäisen 

kielitaidon 

perustaso

B2.1 Itsenäisen 

kielitaidon 

perustaso

Muut A-kielet B1.1 - B1.2 

Sujuva 

peruskielitaito

B1.1 

Toimiva 

peruskielitaito

B1.2 

Sujuva 

peruskielitaito

B1.1 –B1.2

Toimiva 

peruskielitaito

A-kielten tavoitetasot lukio-opetuksessa (LOPS 2003)



Viestintä-

toiminto

Oppimäärä

Kuullun 

ymmärtä-

minen

Puhuminen Tekstin 

ymmärtä-

minen

Kirjoitta-

minen

Ruotsi A- –

kielenä

B2.1 Itsenäisen 

kielitaidon 

perustaso

B1.2 

Sujuva 

peruskielitaito

B2.1 Itsenäisen 

kielitaidon 

perustaso

B1.2 

Sujuva 

peruskielitaito

Ruotsi B-

kielenä

B1.2 

Sujuva 

peruskielitaito

B1.1 

Toimiva 

peruskielitaito

B1.2 

Sujuva 

peruskielitaito

B1.1 

Toimiva 

peruskielitaito

Äidinkielen-

omainen ruotsi

B2.2 Toimiva 

itsenäinen 

kielitaito

B2.2 Toimiva 

itsenäinen 

kielitaito

B2.2 Toimiva 

itsenäinen 

kielitaito

B2.2 Toimiva 

itsenäinen 

kielitaito

Ruotsin tavoitetasot lukio-opetuksessa (LOPS 2003)


