2006
RUOTSIN PUHUMISEN (=SUULLINEN TUOTTAMINEN JA SUULLINEN VUOROVAIKUTUS) TAITOTASOKUVAUKSET
AMMATTIKORKEAKOULUILLE
Arvioinnin tulee perustua ennen kaikkea kokonaiskuvaukseen. Tarkemmat kriteerit vuorovaikutustaidot, sanasto, rakenteet ja ääntäminen ovat arvioinnin tukena. Ne auttavat
opettajaa arvosanan määrittämisessä ja tarkemman palautetiedon antamisessa. Lisäksi niitä voidaan käyttää opiskelijan itse- ja vertaisarviointitaitojen kehittämiseen.

Kokonaiskuvaus
HYVÄ TAITO
5
Selviytyy hyvin monipuolisissa ja
B2.2- vaativissakin työelämän yleisissä ja
C1
alakohtaisissa kielenkäyttötilanteissa. Pystyy viestimään tilanteeseen
sopivalla tavalla ja ottamaan luontevasti huomioon keskustelukumppaninsa. Puhe on sujuvaa ja vaivatonta.
4
Selviytyy hyvin monipuolisissa työB2.1 elämän yleisissä ja alakohtaisissa
kielenkäyttötilanteissa. Pystyy pääosin viestimään tilanteeseen sopivalla tavalla ja ottamaan huomioon
keskustelukumppaninsa. Puhe on
melko sujuvaa eikä viestintä vaadi
ponnisteluja kummaltakaan osapuolelta.

Vuorovaikutustaidot

Sanasto

Rakenteet

Osallistuu aktiivisesti ja
tilanteen mukaisesti
vuorovaikutukseen.
Reagoi asianmukaisesti
ja sovittaa oman osuutensa kohteliaasti keskustelukumppanien
sanomisiin.
Osallistuu aktiivisesti
vuorovaikutukseen ja
edistää sen etenemistä.
Ilmaisu pääosin tilanteeseen sopivaa.

Hallitsee laajan oman alan ja
yleiskielen sanaston sekä käyttää sitä monipuolisesti ja
asianmukaisesti. Harvinaiset
ilmaisut ja merkitysvivahteet
aiheuttavat joskus ongelmia.
Osaa tarvittaessa käyttää kiertoilmaisuja.
Hallitsee laajahkon oman alan ja
yleiskielen sanaston sekä
käyttää sitä monipuolisesti.
Sanavalinnoissa voi esiintyä
satunnaista
epätarkkuutta.
Osaa toisinaan käyttää kiertoilmaisuja.

Käyttää rakenteita monipuo- Ääntää erittäin selkeästi ja
lisesti ja hallitsee ne lähes
luontevasti. Käyttää luontevaa
virheettömästi.
lauserytmiä.

Käyttää rakenteita melko
monipuolisesti ja hallitsee ne
suhteellisen hyvin. Satunnaisia virheitä esiintyy
vaativissa rakenteissa.

Ääntäminen

Ääntää hyvin selkeästi ja luontevasti sekä käyttää pääosin
luontevaa lauserytmiä. Ääntämisessä voi esiintyä satunnaista epätarkkuutta.

2006
TYYDYTTÄVÄ TAITO
3
Selviytyy kohtalaisesti jokapäiväiB1.2 sissä työelämän yleisissä ja alakohtaisissa kielenkäyttötilanteissa. Pystyy välittämään haluamansa viestin,
vaikka epäröinti hidastaa puhetta ja
epätarkkuudet saattavat häiritä viestintää.

Osallistuu aloitteellisesti
vuorovaikutukseen tutuissa tilanteissa. Osaa
osin sopeuttaa ilmaisua
tilanteen mukaan.

Hallitsee kohtalaisesti oman
alan ja yleiskielen perussanastoa. Sanavalinnoissa joitakin
epätarkkuuksia. Muiden kielten
vaikutus havaittavissa.

Käyttää
perusrakenteita
jokseenkin virheettömästi.
Muiden kielten vaikutus
havaittavissa.

Ääntää ymmärrettävästi, mutta
lauserytmi voi olla osin katkonainen. Ääntämisessä voi olla
epätarkkuutta ja havaittavissa
muiden kielten vaikutusta.

Selviytyy tyydyttävästi jokapäiväisissä työelämän yleisissä ja alakohtaisissa kielenkäyttötilanteissa. Pystyy välittämään viestin, vaikka viestintä on hidasta, katkonaista ja osin
epätarkkaa.

Osallistuu vuorovaikutukseen tutuissa tilanteissa ja on osin aloitteellinen.

Hallitsee tyydyttävästi oman
alan ja yleiskielen perussanastoa. Sanavaraston niukkuus ja
virheellisyys rajoittavat viestintää. Muiden kielten vaikutus
selvästi havaittavissa.

Käyttää tavallisimpia perusrakenteita yksipuolisesti
mutta pääosin oikein. Muiden kielten vaikutus
selvästi havaittavissa.

Ääntää ymmärrettävästi. mutta
lauserytmi voi olla katkonainen
ja hidas. Ääntämisessä voi olla
epätarkkuutta. Muiden kielten
vaikutus selvästi havaittavissa.

1
B1.1

Selviytyy tavallisimmissa ennakoitavissa työelämän yleisissä ja alakohtaisissa kielenkäyttötilanteissa. Pystyy viestimään pääosin ymmärrettävästi, vaikka viestintä vaatii ponnisteluja kummaltakin osapuolelta.

Osallistuu yksinkertaiseen vuorovaikutukseen, mutta tarvitsee
usein tukea keskustelukumppanilta.

Hallitsee tavallisimman oman
alan ja yleiskielen sanaston.
Useita epätarkkuuksia ja muiden kielten häiritsevää vaikutusta sanavalinnoissa.

Käyttää tavallisimpia perusrakenteita yksipuolisesti
ja osin virheellisesti. Muiden
kielten
vaikutus häiritsevää.

Ääntää ymmärrettävästi, vaikka
ääntäminen poikkeaa osin
kohdekielestä. Lauserytmi
usein hidas ja katkonainen.
Muiden kielten vaikutus häiritsevää.

Ei suoriudu työelämän yleisistä ja
alakohtaisista suullisista viestintätilanteista asianmukaisella tavalla.
Tuotos liian niukkaa ja/tai puheen
pääsisällön ymmärtäminen on muille
osapuolille vaikeaa tai lähes mahdotonta.

Ei pysty osallistumaan
vuorovaikutukseen,
koska ongelmia tuottaa
omaa puhetta ja/tai
ymmärtää muiden osapuolten puhetta.

Hallitsee erittäin suppean oman
alan ja yleiskielen sanaston,
joka ei riitä tilanteesta suoriutumiseen. Käyttää toistuvasti
sopimattomia sanoja ja sanontoja.

Käyttää perusrakenteitakin Ääntäminen erittäin vaikeasti
puutteellisesti. Ongelmia
ymmärrettävää. Muiden kielten
erottaa sanaluokkia toisisvaikutus erittäin häiritsevää.
taan, tärkeimmät sanaluokat
taivutettu usein väärin.

Hylätty

2
B1.1

2006
RUOTSIN KIRJOITTAMISEN (=KIRJALLINEN TUOTTAMINEN JA KIRJALLINEN VUOROVAIKUTUS) TAITOTASOKUVAUKSET
AMMATTIKORKEAKOULUILLE
Arvioinnin tulee perustua ennen kaikkea kokonaiskuvaukseen. Tarkemmat kriteerit tekstin sisältö ja jäsentely, sanasto ja rakenteet ovat arvioinnin tukena. Ne auttavat opettajaa
arvosanan määrittämisessä ja tarkemman palautetiedon antamisessa. Lisäksi niitä voidaan käyttää opiskelijan itse- ja vertaisarviointitaitojen kehittämiseen.
Kokonaiskuvaus
HYVÄ TAITO
5
Selviytyy hyvin monipuolisissa ja vaativisB2.2- sakin yleisissä ja alakohtaisissa työelämän
C1
kielenkäyttötilanteissa. Osaa kirjoittaa
sujuvasti ja tilanteeseen sopivalla tavalla.

Tekstin sisältö ja jäsentely

4
B2.1

Kirjoittaa sisällöllisesti ja kielellisesti eheän
tekstin. Tekee eron muodollisen ja epämuodollisen kielenkäytön välillä.
Satunnaiset epäluontevat ilmaukset ja virheet
eivät vaikuta ymmärrettävyyteen.

Selviytyy hyvin monipuolisissa yleisissä ja
alakohtaisissa työelämän kielenkäyttötilanteissa. Osaa useimmiten kirjoittaa
tilanteeseen sopivalla tavalla.

Sanasto

Rakenteet

Kirjoittaa sujuvaa, selkeää ja yksityiskohtaista Hallitsee laajan oman alan ja yleis- Käyttää rakenteita monipuolitekstiä asianmukaisella tyylillä. Teksti on
kielen sanaston sekä käyttää sitä
sesti ja hallitsee ne lähes virvivahteikasta ja vaivattomasti ymmärrettävää. monipuolisesti ja asianmukaisesti. heettömästi.
Harvinaiset ilmaisut ja merkitysvivahteet aiheuttavat joskus ongelmia. Osaa tarvittaessa käyttää
kiertoilmaisuja.
Hallitsee laajahkon oman alan ja
yleiskielen sanaston sekä käyttää
sitä monipuolisesti. Sanavalinnoissa voi esiintyä satunnaista
epätarkkuutta.

Käyttää rakenteita melko monipuolisesti ja hallitsee ne suhteellisen hyvin. Satunnaisia
virheitä esiintyy vaativissa rakenteissa.

2006

Hylätty

TYYDYTTÄVÄ TAITO
3
Selviytyy kohtalaisesti jokapäiväisissä
B1.2 työelämän yleisissä ja alakohtaisissa
kielenkäyttötilanteissa. Osaa kirjoittaa
johdonmukaista tekstiä, jossa viesti
välittyy. Virheet eivät johda väärinkäsityksiin vaikka ne voivat häiritä lukurytmiä.
2
Selviytyy tyydyttävästi jokapäiväisissä
B1.1 yleisissä ja alakohtaisissa työelämän
kielenkäyttötilanteissa. Osaa kirjoittaa
yksinkertaista pääosin yhtenäistä
tekstiä. Viesti välittyy, vaikka teksti
sisältää virheitä ja sen ymmärtäminen
voi olla osin hankalaa.
1
Selviytyy tavallisimmissa ennakoitaB1.1 vissa työelämän yleisissä ja alakohtaisissa kielenkäyttötilanteissa. Osaa
kirjoittaa yksinkertaista osin epäyhtenäistä tekstiä. Virheet voivat vaikeuttaa
ymmärtämistä, mutta ne eivät estä
viestin perillemenoa.

Kirjoittaa sisällöllisesti eheän tekstin.
Puutteet vaativien rakenteiden käytössä ja vieraampien aiheiden käsittelyssä voivat häiritä lukurytmiä.

Hallitsee kohtalaisesti oman alan ja
yleiskielen perussanastoa. Sanavalinnoissa joitakin epätarkkuuksia.
Muiden kielten vaikutus havaittavissa.

Käyttää perusrakenteita jokseenkin
virheettömästi. Muiden kielten vaikutus havaittavissa.

Kirjoittaa pääosin yhtenäistä, ymmärrettävää ja sisällöltään sopivaa
tekstiä. Tekstin epäjohdonmukaisuudet ja virheet vaikeuttavat osin
ymmärtämistä.

Hallitsee tyydyttävästi oman alan ja
yleiskielen perussanastoa. Sanavaraston niukkuus ja virheellisyys rajoittavat viestintää. Muiden kielten
vaikutus selvästi havaittavissa.

Käyttää tavallisimpia perusrakenteita
yksipuolisesti mutta pääosin oikein.
Muiden kielten vaikutus
selvästi havaittavissa.

Kirjoittaa yksinkertaisen omaan
alaansa liittyvän tekstin pääosin
ymmärrettävästi. Tekstin hajanaisuus, niukkuus ja virheellisyys vaikeuttavat ymmärtämistä.

Hallitsee tavallisimman oman alan ja Käyttää tavallisimpia perusrakenteita
yksipuolisesti ja osin virheellisesti.
yleiskielen sanaston. Useita epätarkkuuksia ja muiden kielten häirit- Muiden kielten vaikutus häiritsevää.
sevää vaikutusta sanavalinnoissa.

Ei suoriudu työelämän yleisistä ja Kirjoittaa vain irrallisia lauseita ja
alakohtaisista kirjallisista viestintäti- ajatuksia, joista ei muodostu ymlanteista asianmukaisella tavalla. märrettävää tekstiä.
Tekstissä toistuvasti ymmärtämistä
haittaavia piirteitä.

Hallitsee erittäin suppean oman alan
ja yleiskielen sanaston, joka ei riitä
tilanteesta suoriutumiseen. Käyttää
toistuvasti sopimattomia sanoja ja
sanontoja.

Käyttää perusrakenteitakin puutteellisesti. Ongelmia erottaa sanaluokkia
toisistaan. Taivuttaa usein sanoja
väärin.

