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oppia ennakoimaan työskentelyn mahdollisia vaikeuksia ja kohtaamaan myös epäonnistumisia ja
pettymyksiä. Oppilaita kannustetaan sisukkuuteen työn loppuunsaattamisessa sekä työn ja sen
tulosten arvostamiseen.
Oppilaita rohkaistaan suhtautumaan uusiin mahdollisuuksiin avoimesti ja toimimaan
muutostilanteissa joustavasti ja luovasti. Heitä ohjataan tarttumaan asioihin aloitteellisesti
ja etsimään erilaisia vaihtoehtoja. Oppilaita tuetaan tunnistamaan ammatillisia kiinnostuksen
kohteitaan sekä tekemään jatko-opintovalintansa perustellusti ja omista lähtökohdistaan,
perinteisten sukupuoliroolien ja muiden roolimallien vaikutukset tiedostaen.
Viikin
normaalikoulun
ajankohtaiset
käytänteet
ja
niiden
muutokset
kuvataan
lukuvuosisuunnitelmassa
tarpeen
mukaan.
Käytänteiden
toteutumista
arvioidaan
lukuvuosisuunnitelman arvioinnin yhteydessä.
L7 Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen
Yhteiskunnalliseen toimintaan osallistuminen on demokratian toimivuuden perusedellytys.
Osallistumisen ja vaikuttamisen taitoja sekä vastuullista suhtautumista tulevaisuuteen voi
oppia vain harjoittelemalla. Kouluyhteisö tarjoaa tähän turvalliset puitteet. Samalla perusopetus
luo osaamisperustaa oppilaiden kasvulle demokraattisia oikeuksia ja vapauksia vastuullisesti
käyttäviksi, aktiivisiksi kansalaisiksi. Koulun tehtävänä on vahvistaa jokaisen oppilaan osallisuutta.
Perusopetuksessa luodaan edellytykset oppilaiden kiinnostukselle kouluyhteisön ja yhteiskunnan
asioita kohtaan. Koulussa kunnioitetaan heidän oikeuttaan osallistua päätöksentekoon ikänsä
ja kehitystasonsa mukaisesti. Oppilaat osallistuvat oman opiskelunsa, yhteisen koulutyön ja
oppimisympäristön suunnitteluun, toteuttamiseen ja arviointiin. He saavat tietoja ja kokemuksia
kansalaisyhteiskunnan osallistumis- ja vaikuttamisjärjestelmistä ja keinoista sekä yhteisöllisestä
työskentelystä koulun ulkopuolella. Ympäristön suojelemisen merkitys avautuu omakohtaisen
luontosuhteen kautta. Oppilaat oppivat arvioimaan median vaikutuksia ja käyttämään sen
mahdollisuuksia. Kokemusten kautta oppilaat oppivat vaikuttamista, päätöksentekoa ja
vastuullisuutta. Samalla he oppivat hahmottamaan sääntöjen ja sopimusten sekä luottamuksen
merkityksen. Osallistuessaan sekä koulussa että sen ulkopuolella oppilaat oppivat ilmaisemaan
omia näkemyksiään rakentavasti. He oppivat työskentelemään yhdessä ja saavat tilaisuuksia
harjoitella neuvottelemista, sovittelemista ja ristiriitojen ratkaisemista sekä asioiden kriittistä
tarkastelua. Oppilaita kannustetaan pohtimaan ehdotuksiaan eri osapuolten yhdenvertaisuuden
ja tasa-arvon sekä oikeudenmukaisen kohtelun ja kestävän elämäntavan näkökulmista.
Perusopetuksen aikana oppilaat pohtivat menneisyyden, nykyisyyden ja tulevaisuuden välisiä
yhteyksiä sekä erilaisia tulevaisuusvaihtoehtoja. Heitä ohjataan ymmärtämään omien valintojen,
elämäntapojen ja tekojen merkitys paitsi itselle, myös lähiyhteisöille, yhteiskunnalle ja luonnolle.
Oppilaat saavat valmiuksia sekä omien että yhteisön ja yhteiskunnan toimintatapojen ja rakenteiden arviointiin ja muuttamiseen kestävää tulevaisuutta rakentaviksi.
Viikin
normaalikoulun
ajankohtaiset
käytänteet
ja
niiden
muutokset
kuvataan
lukuvuosisuunnitelmassa
tarpeen
mukaan.
Käytänteiden
toteutumista
arvioidaan
lukuvuosisuunnitelman arvioinnin yhteydessä.
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33.6.

Oppiaineet

33.6.1. Elämänkatsomustieto
Elämänkatsomustiedon tehtävä
Elämänkatsomustiedon opetuksen ydintehtävänä on edistää oppilaiden kykyä etsiä
hyvää elämää. Elämänkatsomustiedossa ihmiset ymmärretään kulttuuriaan uusintavina ja
luovina toimijoina, jotka kokevat ja tuottavat merkityksiä keskinäisessä toiminnassaan ja
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kanssakäymisissä ympäröivän maailman kanssa. Katsomuksia, inhimillisiä käytäntöjä ja niitä
koskevia merkityksiä pidetään yksilöiden, yhteisöjen ja kulttuuriperinnön vuorovaikutuksen
tuloksina. Elämänkatsomustiedossa painotetaan ihmisten kykyä vaikuttaa aktiivisesti omaan
ajatteluunsa ja toimintaansa. Tämä koskee myös oppilaiden opiskelua ja oppimista. Siksi on
keskeistä sovittaa opetukseen ja opiskeluun oppilaan oma ajattelu- ja kokemusmaailma.
Elämänkatsomustiedon opetuksen tehtävänä on kehittää oppilaiden valmiuksia kasvaa
itsenäiseksi, suvaitsevaiseksi, vastuulliseksi ja arvostelukykyiseksi yhteisönsä jäseneksi.
Tavoitteena on täysivaltainen demokraattinen kansalaisuus globalisoituvassa ja nopeasti
muuttuvassa maailmassa. Tämä edellyttää elämänkatsomustiedon opetukselta monipuolisen
katsomuksellisen ja kulttuurisen yleissivistyksen kartuttamisen lisäksi eettisen ja kriittisen ajatteluja toimintakyvyn sekä oppimisen taitojen kehittämistä. Elämänkatsomustiedossa kriittinen ajattelu
ymmärretään perusteita etsivänä, asiayhteydet hahmottavana ja tilannetajuisena sekä itseään
korjaavana. Siihen liittyy avoin ja pohdiskeleva asenne.
Elämänkatsomustieto tukee laaja-alaisen osaamisen kehittymistä, erityisesti ajattelun ja
oppimaan oppimisen taitoja, kulttuurisen osaamisen, vuorovaikutuksen ja ilmaisun taitoja, itsestä
huolehtimista ja arjentaitoja sekä osallistumista, vaikuttamista ja vastuullisuutta.

Elämänkatsomustiedon tehtävä vuosiluokilla 1-2
Vuosiluokilla 1-2 elämänkatsomustiedon opetuksen painopiste on oppilaiden yhteistyö- ja
vuorovaikutustaitojen, ilmaisun sekä ajattelun ja oppimisen taitojen kehittämisessä. Oppilaan
omaa ajattelua ja kokemuksia kuuntelemalla ja arvostamalla vaikutetaan terveen itsetunnon ja
myönteisen minäkuvan rakentumiseen.

Elämänkatsomustiedon oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät
tavoitteet vuosiluokilla 1-2
Työtapojen valinnassa on oppiaineen tavoitteiden kannalta keskeistä luoda turvallinen ja
avoin psyykkinen ja sosiaalinen oppimisympäristö, jossa oppilas kokee tulevansa kuulluksi
ja arvostetuksi. Työskentelyssä tuetaan oppimisen itsesäätelytaitojen kehittymistä. Fyysistä
oppimisympäristöä kehitetään erilaiset oppimisen ja työskentelemisen tavat huomioivaksi
ja joustavasti muunneltavaksi. Yhteisiä, opettajan ohjaamia tutkimuskeskusteluja rikastetaan
toiminnallisilla aktiviteeteilla, saduilla, kertomuksilla, leikeillä, musiikilla, kuvataiteella ja draamalla.
Toiminnassa otetaan huomioon lasten elinympäristön digitalisoituminen.

Ohjaus, eriyttäminen ja tuki elämänkatsomustiedossa vuosiluokilla 1-2
Oppiaineen tavoitteiden kannalta keskeistä ohjauksen ja tuen järjestämisessä on vahvistaa
oppilaan osallisuuden ja minäpystyvyyden kokemusta. Elämänkatsomustieto oppiaineena tukee
oppilaan hyvinvointia, kehitystä ja oppimista tarjoamalla mahdollisuuksia ja käsitteellisiä välineitä
tutkia, jäsentää ja rakentaa omaa katsomuksellista identiteettiä yhdessä muiden kanssa.
Ohjausta ja tukea tarvitaan erityisesti vuorovaikutus- ja ajattelutaitojen kehittymiseen. Oppilaiden
yksilöllisen tuen tarpeet otetaan huomioon työtapojen valinnassa.

Oppimisen arviointi on oppilaita ohjaavaa ja kannustavaa. Monipuolinen palaute rakentuu
osaksi työskentelyä ja yhteisiä keskusteluja. Se tukee ja vahvistaa oppilaiden osallisuuden ja
minäpystyvyyden kokemusta. Palaute ohjaa oppilaita yhteistyötaidoissa ja rohkaisee ilmaisemaan
ajatuksiaan. Opetuksessa annetaan tilaa ja oppilaita kannustetaan ihmettelyyn, kysymiseen sekä
omien mielipiteiden perusteluun ja toisten näkemysten kuunteluun. Monipuoliset työtavat luovat
oppilaille mahdollisuuksia osoittaa ja itse huomata edistymistään ja osaamistaan.
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Oppilaan oppimisen arviointi elämänkatsomustiedossa vuosiluokilla 1-2

Oppimisprosessin kannalta keskeisiä
elämänkatsomustiedossa ovat

arvioinnin

ja

palautteen

antamisen

kohteita

- edistyminen lähiympäristön katsomuksellisten ilmiöiden tunnistamisessa ja nimeämisessä
- edistyminen ryhmässä toimimisen taidoissa
- edistymien ajatusten ilmaisemisessa ja toisten kuuntelemisessa.

Vuosiluokka 1
Vuosiluokan keskeiset sisältöalueet
S1 Kasvaminen hyvään elämään
Harjoitetaan keskustelutaitoja opettelemalla kuuntelemaan toisia kunnioittavasti ja harjoittelemalla
selkeää itseilmaisua. Pohditaan yhdessä hyvän, oikean ja väärän merkityksiä ja niiden erottamista
sekä ihmisen hyvyyttä. Tutkitaan ystävyyden sisältöä ja merkitystä lasten elämässä.
Minä ja muut
•
•
•
•
•
•

tutustun toisiin
muiden kanssa toimeen tuleminen, keskinäinen kunnioitus, kuunteleminen
yhteisleikki, vuorottelu
muiden arvostaminen, kiusaamattomuus, samanarvoisuus
tilanteissa oikein toimiminen, turvallisesti, ymmärtäen, järkevästi, toimintatavan
perusteleminen
tekoni vaikutukset toisiin, toisten tunteiden ymmärtäminen

Minä ja aikuiset
•
•
•
•
•

erilaisia aikuisia ja heidän kohtaaminen
aikuisten kunnioittaminen ja kuunteleminen
auttaminen ja velvollisuuteni
toiveammattejani ja elämänvalintoja
opiskelutaitojen harjoittelua

S2 Erilaisia elämäntapoja
Pohditaan kysymystä ”Kuka minä olen?” sekä erilaisia tapoja elää ja ajatella. Tutkitaan erilaisia
elämäntapoja liittyen erityisesti oppilaan omaan koti- ja kulttuuritaustaan.
Kuka olen
•
•
•
•
•
•

olen arvokas
ulkonäkö, pukeutuminen ja kulttuuritaustani
mitä osaan tai olen oppinut ja mitä haluaisin oppia
mitä teen vapaa-ajallani
erilaisia lapsia Suomessa
minun ja muiden tunteet ja toiveet
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Perheeni
•
•
•
•
•
•
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koteja, oikeus perheeseen
erilaisia perheitä
minun perheeni
mitä teen perheeni kanssa
perheen arki ja juhla eri
mitä saan tehdä kotona ja mitä en

•
•

miten perheeni luottaa minuun
mitä toivon perheeltäni

S3 Yhteiselämän perusteita
Perehdytään ihmisten yhteiselämän perusteisiin tutkimalla esimerkiksi säännön, luottamuksen,
rehellisyyden ja reiluuden merkityksiä erilaisissa oppilaan elämään liittyvissä arkipäivän tilanteissa
ja ympäristöissä. Tutustutaan alustavasti lapsen oikeuksiin ja lapsen asemaan erilaisissa
yhteisöissä.
Yhteisiä sääntöjä
•
•
•
•
•

sääntö, sopimus, kirjoittamaton sopimus, sanomaton sääntö
lasten oikeuksia alustavasti
lupaus, luottamus, rehellisyys ja reiluus arkipäivässä
valehteleminen, pettäminen, varastaminen, totuus, epäreiluus arkipäivässä
sääntöjä ja tapoja muualla Suomessa; nyt ja ennen

Hyvä ja paha
•
•
•
•

hyviä asioita ja piirteitä; kunnioitus, ystävällisyys, reiluus
yhteisleikki, reilu peli, reilu jako, kiitollisuus ja vastavuoroisuus
riitojen rauhanomainen sovittelu, kiusaaminen vai riita
koulun sekä luokan ja kodin sääntöjä; mikä on niiden tarkoitus

S4 Luonto ja kestävä tulevaisuus
Tutkitaan erilaisia elämänmuotoja maapallolla pohtien samalla elämän rajallisuutta. Perehdytään
kertomuksiin maailman synnystä. Tutkitaan oppilaan omaa lähiympäristöä ja tarkastellaan omien
valintojen ja toiminnan vaikutusta siihen. Etsitään luontoon liittyviä merkityksellisiä kokemuksia.
Lähiympäristöni
•
•
•
•
•

eloton ja elävä luonto
eläimiä ja kasveja
erilaisia ympäristöjä Suomessa
vuodenaikojen vaikutus luontoon sekä ihmiseen
luonnon kauneus ja retkeily luonnossa

Suojele luontoa
minun mahdollisuuteni suojella luontoa
mitä on saastuttaminen
miten minä rasitan ympäristöäni
mikä muuttuu lähiympäristössäni
kierrätän ja säästän koulussa ja kotona
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•
•
•
•
•

Opetuksen tavoitteet

Tavoitteisiin liittyvät
sisältöalueet

Laaja-alainen osaaminen

T1

S1, S2, S3, S4

L1, L2, L4

T2

S2

L1, L2, L7

T3

S1

L1, L2, L7

T4

S1, S2, S3, S4

L1, L2, L7

T5

S1, S2, S3, S4

L1, L3, L4

T6

S1, S2, S3, S4

L1, L3, L7

T7

S2

L2, L4

T8

S1, S2, S3, S4

L2, L3, L7

T9

S4

L3, L5, L7

Vuosiluokan tavoitteet
T1 ohjata oppilasta kuuntelemaan toisten oppilaiden mielipiteitä ja
ajattelua
Yhteisiä sääntöjä
•
•
•
•
•

sääntö, sopimus, kirjoittamaton sopimus, sanomaton sääntö
lasten oikeuksia alustavasti
lupaus, luottamus, rehellisyys ja reiluus arkipäivässä
valehteleminen, pettäminen, varastaminen, totuus, epäreiluus arkipäivässä
sääntöjä ja tapoja muualla Suomessa; nyt ja ennen

Hyvä ja paha
•
•
•
•

hyviä asioita ja piirteitä; kunnioitus, ystävällisyys, reiluus
yhteisleikki, reilu peli, reilu jako, kiitollisuus ja vastavuoroisuus
riitojen rauhanomainen sovittelu, kiusaaminen vai riita
koulun sekä luokan ja kodin sääntöjä; mikä on niiden tarkoitus

Lähiympäristöni
•
•
•
•
•

eloton ja elävä luonto
eläimiä ja kasveja
erilaisia ympäristöjä Suomessa
vuodenaikojen vaikutus luontoon sekä ihmiseen
luonnon kauneus ja retkeily luonnossa
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Suojele luontoa
•
•
•
•
•

minun mahdollisuuteni suojella luontoa
mitä on saastuttaminen
miten minä rasitan ympäristöäni
mikä muuttuu lähiympäristössäni
kierrätän ja säästän koulussa ja kotona

Minä ja muut
•
•
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tutustun toisiin
muiden kanssa toimeen tuleminen, keskinäinen kunnioitus, kuunteleminen

•
•
•
•

yhteisleikki, vuorottelu
muiden arvostaminen, kiusaamattomuus, samanarvoisuus
tilanteissa oikein toimiminen, turvallisesti, ymmärtäen,
perusteleminen
tekoni vaikutukset toisiin, toisten tunteiden ymmärtäminen

järkevästi,

toimintatavan

Minä ja aikuiset
•
•
•
•
•

erilaisia aikuisia ja heidän kohtaaminen
aikuisten kunnioittaminen ja kuunteleminen
auttaminen ja velvollisuuteni
toiveammattejani ja elämänvalintoja
opiskelutaitojen harjoittelua

Kuka olen
•
•
•
•
•
•

olen arvokas
ulkonäkö, pukeutuminen ja kulttuuritaustani
mitä osaan tai olen oppinut ja mitä haluaisin oppia
mitä teen vapaa-ajallani
erilaisia lapsia Suomessa
minun ja muiden tunteet ja toiveet

Perheeni
•
•
•
•
•
•
•
•

koteja, oikeus perheeseen
erilaisia perheitä
minun perheeni
mitä teen perheeni kanssa
perheen arki ja juhla eri
mitä saan tehdä kotona ja mitä en
miten perheeni luottaa minuun
mitä toivon perheeltäni

T2 rohkaista oppilasta ilmaisemaan omaa ajatteluaan ja tunteitaan eri
tavoin
Kuka olen
•
•
•
•
•
•

olen arvokas
ulkonäkö, pukeutuminen ja kulttuuritaustani
mitä osaan tai olen oppinut ja mitä haluaisin oppia
mitä teen vapaa-ajallani
erilaisia lapsia Suomessa
minun ja muiden tunteet ja toiveet

•
•
•
•
•
•
•
•

koteja, oikeus perheeseen
erilaisia perheitä
minun perheeni
mitä teen perheeni kanssa
perheen arki ja juhla eri
mitä saan tehdä kotona ja mitä en
miten perheeni luottaa minuun
mitä toivon perheeltäni
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Perheeni

T3 ohjata oppilasta arvostamaan omaa ja muiden ajattelua
Minä ja muut
•
•
•
•
•
•

tutustun toisiin
muiden kanssa toimeen tuleminen, keskinäinen kunnioitus, kuunteleminen
yhteisleikki, vuorottelu
muiden arvostaminen, kiusaamattomuus, samanarvoisuus
tilanteissa oikein toimiminen, turvallisesti, ymmärtäen, järkevästi, toimintatavan
perusteleminen
tekoni vaikutukset toisiin, toisten tunteiden ymmärtäminen

Minä ja aikuiset
•
•
•
•
•

erilaisia aikuisia ja heidän kohtaaminen
aikuisten kunnioittaminen ja kuunteleminen
auttaminen ja velvollisuuteni
toiveammattejani ja elämänvalintoja
opiskelutaitojen harjoittelua

T4 edistää oppilaan taitoa tehdä kysymyksiä ja esittää perusteltuja
väitteitä
Yhteisiä sääntöjä
•
•
•
•
•

sääntö, sopimus, kirjoittamaton sopimus, sanomaton sääntö
lasten oikeuksia alustavasti
lupaus, luottamus, rehellisyys ja reiluus arkipäivässä
valehteleminen, pettäminen, varastaminen, totuus, epäreiluus arkipäivässä
sääntöjä ja tapoja muualla Suomessa; nyt ja ennen

Hyvä ja paha
•
•
•
•

hyviä asioita ja piirteitä; kunnioitus, ystävällisyys, reiluus
yhteisleikki, reilu peli, reilu jako, kiitollisuus ja vastavuoroisuus
riitojen rauhanomainen sovittelu, kiusaaminen vai riita
koulun sekä luokan ja kodin sääntöjä; mikä on niiden tarkoitus

Kuka olen
•
•
•
•
•
•

olen arvokas
ulkonäkö, pukeutuminen ja kulttuuritaustani
mitä osaan tai olen oppinut ja mitä haluaisin oppia
mitä teen vapaa-ajallani
erilaisia lapsia Suomessa
minun ja muiden tunteet ja toiveet
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Perheeni
•
•
•
•
•
•
•
•
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koteja, oikeus perheeseen
erilaisia perheitä
minun perheeni
mitä teen perheeni kanssa
perheen arki ja juhla eri
mitä saan tehdä kotona ja mitä en
miten perheeni luottaa minuun
mitä toivon perheeltäni

Minä ja muut
•
•
•
•
•
•

tutustun toisiin
muiden kanssa toimeen tuleminen, keskinäinen kunnioitus, kuunteleminen
yhteisleikki, vuorottelu
muiden arvostaminen, kiusaamattomuus, samanarvoisuus
tilanteissa oikein toimiminen, turvallisesti, ymmärtäen, järkevästi, toimintatavan
perusteleminen
tekoni vaikutukset toisiin, toisten tunteiden ymmärtäminen

Minä ja aikuiset
•
•
•
•
•

erilaisia aikuisia ja heidän kohtaaminen
aikuisten kunnioittaminen ja kuunteleminen
auttaminen ja velvollisuuteni
toiveammattejani ja elämänvalintoja
opiskelutaitojen harjoittelua

Lähiympäristöni
•
•
•
•
•

eloton ja elävä luonto
eläimiä ja kasveja
erilaisia ympäristöjä Suomessa
vuodenaikojen vaikutus luontoon sekä ihmiseen
luonnon kauneus ja retkeily luonnossa

Suojele luontoa
•
•
•
•
•

minun mahdollisuuteni suojella luontoa
mitä on saastuttaminen
miten minä rasitan ympäristöäni
mikä muuttuu lähiympäristössäni
kierrätän ja säästän koulussa ja kotona

T5 ohjata oppilasta tunnistamaan kokemiensa arkipäiväisten tilanteiden
syitä ja seurauksia sekä eettisiä ulottuvuuksia
Yhteisiä sääntöjä
•
•
•
•
•

sääntö, sopimus, kirjoittamaton sopimus, sanomaton sääntö
lasten oikeuksia alustavasti
lupaus, luottamus, rehellisyys ja reiluus arkipäivässä
valehteleminen, pettäminen, varastaminen, totuus, epäreiluus arkipäivässä
sääntöjä ja tapoja muualla Suomessa; nyt ja ennen

Hyvä ja paha
hyviä asioita ja piirteitä; kunnioitus, ystävällisyys, reiluus
yhteisleikki, reilu peli, reilu jako, kiitollisuus ja vastavuoroisuus
riitojen rauhanomainen sovittelu, kiusaaminen vai riita
koulun sekä luokan ja kodin sääntöjä; mikä on niiden tarkoitus

Kuka olen
•
•
•
•
•

olen arvokas
ulkonäkö, pukeutuminen ja kulttuuritaustani
mitä osaan tai olen oppinut ja mitä haluaisin oppia
mitä teen vapaa-ajallani
erilaisia lapsia Suomessa
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•
•
•
•

•

minun ja muiden tunteet ja toiveet

Perheeni
•
•
•
•
•
•
•
•

koteja, oikeus perheeseen
erilaisia perheitä
minun perheeni
mitä teen perheeni kanssa
perheen arki ja juhla eri
mitä saan tehdä kotona ja mitä en
miten perheeni luottaa minuun
mitä toivon perheeltäni

Lähiympäristöni
•
•
•
•
•

eloton ja elävä luonto
eläimiä ja kasveja
erilaisia ympäristöjä Suomessa
vuodenaikojen vaikutus luontoon sekä ihmiseen
luonnon kauneus ja retkeily luonnossa

Suojele luontoa
•
•
•
•
•

minun mahdollisuuteni suojella luontoa
mitä on saastuttaminen
miten minä rasitan ympäristöäni
mikä muuttuu lähiympäristössäni
kierrätän ja säästän koulussa ja kotona

Minä ja muut
•
•
•
•
•
•

tutustun toisiin
muiden kanssa toimeen tuleminen, keskinäinen kunnioitus, kuunteleminen
yhteisleikki, vuorottelu
muiden arvostaminen, kiusaamattomuus, samanarvoisuus
tilanteissa oikein toimiminen, turvallisesti, ymmärtäen, järkevästi, toimintatavan
perusteleminen
tekoni vaikutukset toisiin, toisten tunteiden ymmärtäminen

Minä ja aikuiset
•
•
•
•
•

erilaisia aikuisia ja heidän kohtaaminen
aikuisten kunnioittaminen ja kuunteleminen
auttaminen ja velvollisuuteni
toiveammattejani ja elämänvalintoja
opiskelutaitojen harjoittelua

T6 rohkaista oppilasta pohtimaan oikean ja väärän eroa sekä hyvyyttä
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Kuka olen
•
•
•
•
•
•

olen arvokas
ulkonäkö, pukeutuminen ja kulttuuritaustani
mitä osaan tai olen oppinut ja mitä haluaisin oppia
mitä teen vapaa-ajallani
erilaisia lapsia Suomessa
minun ja muiden tunteet ja toiveet

Perheeni
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•
•
•
•
•
•
•
•

koteja, oikeus perheeseen
erilaisia perheitä
minun perheeni
mitä teen perheeni kanssa
perheen arki ja juhla eri
mitä saan tehdä kotona ja mitä en
miten perheeni luottaa minuun
mitä toivon perheeltäni

Yhteisiä sääntöjä
•
•
•
•
•

sääntö, sopimus, kirjoittamaton sopimus, sanomaton sääntö
lasten oikeuksia alustavasti
lupaus, luottamus, rehellisyys ja reiluus arkipäivässä
valehteleminen, pettäminen, varastaminen, totuus, epäreiluus arkipäivässä
sääntöjä ja tapoja muualla Suomessa; nyt ja ennen

Hyvä ja paha
•
•
•
•

hyviä asioita ja piirteitä; kunnioitus, ystävällisyys, reiluus
yhteisleikki, reilu peli, reilu jako, kiitollisuus ja vastavuoroisuus
riitojen rauhanomainen sovittelu, kiusaaminen vai riita
koulun sekä luokan ja kodin sääntöjä; mikä on niiden tarkoitus

Lähiympäristöni
•
•
•
•
•

eloton ja elävä luonto
eläimiä ja kasveja
erilaisia ympäristöjä Suomessa
vuodenaikojen vaikutus luontoon sekä ihmiseen
luonnon kauneus ja retkeily luonnossa

Suojele luontoa
•
•
•
•
•

minun mahdollisuuteni suojella luontoa
mitä on saastuttaminen
miten minä rasitan ympäristöäni
mikä muuttuu lähiympäristössäni
kierrätän ja säästän koulussa ja kotona

Minä ja muut
•
•
•
•
•
•

tutustun toisiin
muiden kanssa toimeen tuleminen, keskinäinen kunnioitus, kuunteleminen
yhteisleikki, vuorottelu
muiden arvostaminen, kiusaamattomuus, samanarvoisuus
tilanteissa oikein toimiminen, turvallisesti, ymmärtäen, järkevästi, toimintatavan
perusteleminen
tekoni vaikutukset toisiin, toisten tunteiden ymmärtäminen

•
•
•
•
•

erilaisia aikuisia ja heidän kohtaaminen
aikuisten kunnioittaminen ja kuunteleminen
auttaminen ja velvollisuuteni
toiveammattejani ja elämänvalintoja
opiskelutaitojen harjoittelua
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Minä ja aikuiset

T7 opastaa oppilasta tuntemaan lähiympäristön tapakulttuureja
Kuka olen
•
•
•
•
•
•

olen arvokas
ulkonäkö, pukeutuminen ja kulttuuritaustani
mitä osaan tai olen oppinut ja mitä haluaisin oppia
mitä teen vapaa-ajallani
erilaisia lapsia Suomessa
minun ja muiden tunteet ja toiveet

Perheeni
•
•
•
•
•
•
•
•

koteja, oikeus perheeseen
erilaisia perheitä
minun perheeni
mitä teen perheeni kanssa
perheen arki ja juhla eri
mitä saan tehdä kotona ja mitä en
miten perheeni luottaa minuun
mitä toivon perheeltäni

T8 ohjata oppilasta ymmärtämään ihmisten yhteiselämän perusteita
Kuka olen
•
•
•
•
•
•

olen arvokas
ulkonäkö, pukeutuminen ja kulttuuritaustani
mitä osaan tai olen oppinut ja mitä haluaisin oppia
mitä teen vapaa-ajallani
erilaisia lapsia Suomessa
minun ja muiden tunteet ja toiveet

Perheeni
•
•
•
•
•
•
•
•

koteja, oikeus perheeseen
erilaisia perheitä
minun perheeni
mitä teen perheeni kanssa
perheen arki ja juhla eri
mitä saan tehdä kotona ja mitä en
miten perheeni luottaa minuun
mitä toivon perheeltäni

Minä ja muut
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•
•
•
•
•
•

tutustun toisiin
muiden kanssa toimeen tuleminen, keskinäinen kunnioitus, kuunteleminen
yhteisleikki, vuorottelu
muiden arvostaminen, kiusaamattomuus, samanarvoisuus
tilanteissa oikein toimiminen, turvallisesti, ymmärtäen, järkevästi, toimintatavan
perusteleminen
tekoni vaikutukset toisiin, toisten tunteiden ymmärtäminen

Minä ja aikuiset
•
•
•
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erilaisia aikuisia ja heidän kohtaaminen
aikuisten kunnioittaminen ja kuunteleminen
auttaminen ja velvollisuuteni

•
•

toiveammattejani ja elämänvalintoja
opiskelutaitojen harjoittelua

Yhteisiä sääntöjä
•
•
•
•
•

sääntö, sopimus, kirjoittamaton sopimus, sanomaton sääntö
lasten oikeuksia alustavasti
lupaus, luottamus, rehellisyys ja reiluus arkipäivässä
valehteleminen, pettäminen, varastaminen, totuus, epäreiluus arkipäivässä
sääntöjä ja tapoja muualla Suomessa; nyt ja ennen

Hyvä ja paha
•
•
•
•

hyviä asioita ja piirteitä; kunnioitus, ystävällisyys, reiluus
yhteisleikki, reilu peli, reilu jako, kiitollisuus ja vastavuoroisuus
riitojen rauhanomainen sovittelu, kiusaaminen vai riita
koulun sekä luokan ja kodin sääntöjä; mikä on niiden tarkoitus

Lähiympäristöni
•
•
•
•
•

eloton ja elävä luonto
eläimiä ja kasveja
erilaisia ympäristöjä Suomessa
vuodenaikojen vaikutus luontoon sekä ihmiseen
luonnon kauneus ja retkeily luonnossa

Suojele luontoa
•
•
•
•
•

minun mahdollisuuteni suojella luontoa
mitä on saastuttaminen
miten minä rasitan ympäristöäni
mikä muuttuu lähiympäristössäni
kierrätän ja säästän koulussa ja kotona

T9 ohjata oppilasta kunnioittamaan ja arvostamaan omaa ympäristöään ja
luontoa
Lähiympäristöni
•
•
•
•
•

eloton ja elävä luonto
eläimiä ja kasveja
erilaisia ympäristöjä Suomessa
vuodenaikojen vaikutus luontoon sekä ihmiseen
luonnon kauneus ja retkeily luonnossa

Suojele luontoa
minun mahdollisuuteni suojella luontoa
mitä on saastuttaminen
miten minä rasitan ympäristöäni
mikä muuttuu lähiympäristössäni
kierrätän ja säästän koulussa ja kotona
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•
•
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Vuosiluokka 2
Vuosiluokan keskeiset sisältöalueet
S1 Kasvaminen hyvään elämään
Harjoitetaan keskustelutaitoja opettelemalla kuuntelemaan toisia kunnioittavasti ja harjoittelemalla
selkeää itseilmaisua. Pohditaan yhdessä hyvän, oikean ja väärän merkityksiä ja niiden erottamista
sekä ihmisen hyvyyttä. Tutkitaan ystävyyden sisältöä ja merkitystä lasten elämässä.
Ystävieni kanssa
•
•
•
•
•
•
•

mitä teen ystävieni kanssa
ystävyyden tuntomerkkejä
millainen ystävä olen, millainen kuuntelija olen
tärkeitä ystäviäni, myös aikuisia ystäviä
ystävä-kaveri-tuttu; miten tämä näkyy toimissani
ei-toivottu kaveruus, ystävyys vaarassa
opin lisää tutustumistaitoja

Luotettavia aikuisia ja koulu
•
•
•
•
•
•
•

keneen voi luottaa eri tilanteissa
mitä pelkäämme ja mitä silloin voi tehdä
miksi käyn koulua
koulunkäyntiä eri tavoin
millainen on hyvä koulu
miten opin
lasten oikeus kouluun

S2 Erilaisia elämäntapoja
Pohditaan kysymystä ”Kuka minä olen?” sekä erilaisia tapoja elää ja ajatella. Tutkitaan erilaisia
elämäntapoja liittyen erityisesti oppilaan omaan koti- ja kulttuuritaustaan.
Elämänkaari
•
•
•
•
•
•

lapsuus, nuoruus, aikuisuus, vanhuus
erilaisia sukulaisiani
sairaus ja kuolema
eri-ikäisten rooli omassa kulttuurissani
lapset ja työ, auttaminen
millainen olen nyt, millainen haluaisin olla

Terveys
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•
•
•
•
•

kehon toiminta, sairauden ja loukkaantumisen syitä
miten huolehdin terveydestäni
puhtaus ja terveys omassa kulttuurissani
maailman lasten terveystilanne
lasten oikeus turvaan ja terveyteen

S3 Yhteiselämän perusteita
Perehdytään ihmisten yhteiselämän perusteisiin tutkimalla esimerkiksi säännön, luottamuksen,
rehellisyyden ja reiluuden merkityksiä erilaisissa oppilaan elämään liittyvissä arkipäivän tilanteissa
ja ympäristöissä. Tutustutaan alustavasti lapsen oikeuksiin ja lapsen asemaan erilaisissa
yhteisöissä.
62

Oikea ja väärä
•
•
•
•
•
•

toisen asemaan asettuminen
oikea ja väärä saduissa ja myyteissä
kultainen sääntö
minun oma ja toisen oma, luvatta lainaaminen
kertoa vai kannella, kostaminen
myötätunto, hienotunteisuus, valkoinen valhe

Toimin yhdessä
•
•
•
•
•
•
•

toisten ja itseni kunnioittaminen ja hyväksyminen
reagoin oikein ja toimin järkevästi, toimintani perustelu
auttamisvelvollisuus
anteeksi anto, anteeksi pyyntö, riitojen sovittelutapoja, katuminen
noudatan yhteisiä sääntöjä, myös kirjoittamattomia tai sanomattomia
jakaminen, pettymykseen suhtautuminen
lasten asema erilaisissa yhteisöissä

S4 Luonto ja kestävä tulevaisuus
Tutkitaan erilaisia elämänmuotoja maapallolla pohtien samalla elämän rajallisuutta. Perehdytään
kertomuksiin maailman synnystä. Tutkitaan oppilaan omaa lähiympäristöä ja tarkastellaan omien
valintojen ja toiminnan vaikutusta siihen. Etsitään luontoon liittyviä merkityksellisiä kokemuksia.
Elämän synty ja kehitys
•
•
•
•

myyttejä maailman synnystä, ihmisen luomisesta jne.
tieteellinen maailman syntyteoria, maapallon synty ja kehittyminen
muinaisia elämänmuotoja
ihmislajin synty ja kehittyminen, ihmisyyden synty

Luonto vaikuttaa
elämänkaari luonnossa
luonnosta nauttiminen
myyttejä eri eläimistä
ympäristön vaikutus eliöihin ja monimuotoisuuteen
tulevaisuuden eliöitä ja ihmisiä
Opetuksen tavoitteet

Tavoitteisiin liittyvät
sisältöalueet

Laaja-alainen osaaminen

T1

S1, S2, S3, S4

L1, L2, L4

T2

S2

L1, L2, L7

T3

S1

L1, L2, L7

T4

S1, S2, S3, S4

L1, L2, L7

T5

S1, S2, S3, S4

L1, L3, L4

T6

S1, S2, S3, S4

L1, L3, L7

T7

S2

L2, L4

T8

S1, S2, S3, S4

L2, L3, L7

T9

S4

L3, L5, L7
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Vuosiluokan tavoitteet
T1 ohjata oppilasta kuuntelemaan toisten oppilaiden mielipiteitä ja
ajattelua
Elämänkaari
•
•
•
•
•
•

lapsuus, nuoruus, aikuisuus, vanhuus
erilaisia sukulaisiani
sairaus ja kuolema
eri-ikäisten rooli omassa kulttuurissani
lapset ja työ, auttaminen
millainen olen nyt, millainen haluaisin olla

Terveys
•
•
•
•
•

kehon toiminta, sairauden ja loukkaantumisen syitä
miten huolehdin terveydestäni
puhtaus ja terveys omassa kulttuurissani
maailman lasten terveystilanne
lasten oikeus turvaan ja terveyteen

Ystävieni kanssa
•
•
•
•
•
•
•

mitä teen ystävieni kanssa
ystävyyden tuntomerkkejä
millainen ystävä olen, millainen kuuntelija olen
tärkeitä ystäviäni, myös aikuisia ystäviä
ystävä-kaveri-tuttu; miten tämä näkyy toimissani
ei-toivottu kaveruus, ystävyys vaarassa
opin lisää tutustumistaitoja

Luotettavia aikuisia ja koulu
•
•
•
•
•
•
•

keneen voi luottaa eri tilanteissa
mitä pelkäämme ja mitä silloin voi tehdä
miksi käyn koulua
koulunkäyntiä eri tavoin
millainen on hyvä koulu
miten opin
lasten oikeus kouluun

Elämän synty ja kehitys
•
•
•
•

myyttejä maailman synnystä, ihmisen luomisesta jne.
tieteellinen maailman syntyteoria, maapallon synty ja kehittyminen
muinaisia elämänmuotoja
ihmislajin synty ja kehittyminen, ihmisyyden synty
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Luonto vaikuttaa
•
•
•
•
•

elämänkaari luonnossa
luonnosta nauttiminen
myyttejä eri eläimistä
ympäristön vaikutus eliöihin ja monimuotoisuuteen
tulevaisuuden eliöitä ja ihmisiä

Oikea ja väärä
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•
•
•
•
•
•

toisen asemaan asettuminen
oikea ja väärä saduissa ja myyteissä
kultainen sääntö
minun oma ja toisen oma, luvatta lainaaminen
kertoa vai kannella, kostaminen
myötätunto, hienotunteisuus, valkoinen valhe

Toimin yhdessä
•
•
•
•
•
•
•

toisten ja itseni kunnioittaminen ja hyväksyminen
reagoin oikein ja toimin järkevästi, toimintani perustelu
auttamisvelvollisuus
anteeksi anto, anteeksi pyyntö, riitojen sovittelutapoja, katuminen
noudatan yhteisiä sääntöjä, myös kirjoittamattomia tai sanomattomia
jakaminen, pettymykseen suhtautuminen
lasten asema erilaisissa yhteisöissä

T2 rohkaista oppilasta ilmaisemaan omaa ajatteluaan ja tunteitaan eri
tavoin
Elämänkaari
•
•
•
•
•
•

lapsuus, nuoruus, aikuisuus, vanhuus
erilaisia sukulaisiani
sairaus ja kuolema
eri-ikäisten rooli omassa kulttuurissani
lapset ja työ, auttaminen
millainen olen nyt, millainen haluaisin olla

Terveys
•
•
•
•
•

kehon toiminta, sairauden ja loukkaantumisen syitä
miten huolehdin terveydestäni
puhtaus ja terveys omassa kulttuurissani
maailman lasten terveystilanne
lasten oikeus turvaan ja terveyteen

T3 ohjata oppilasta arvostamaan omaa ja muiden ajattelua
Ystävieni kanssa
•
•
•
•
•
•
•

mitä teen ystävieni kanssa
ystävyyden tuntomerkkejä
millainen ystävä olen, millainen kuuntelija olen
tärkeitä ystäviäni, myös aikuisia ystäviä
ystävä-kaveri-tuttu; miten tämä näkyy toimissani
ei-toivottu kaveruus, ystävyys vaarassa
opin lisää tutustumistaitoja

•
•
•
•
•
•
•

keneen voi luottaa eri tilanteissa
mitä pelkäämme ja mitä silloin voi tehdä
miksi käyn koulua
koulunkäyntiä eri tavoin
millainen on hyvä koulu
miten opin
lasten oikeus kouluun
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Luotettavia aikuisia ja koulu

T4 edistää oppilaan taitoa tehdä kysymyksiä ja esittää perusteltuja
väitteitä
Ystävieni kanssa
•
•
•
•
•
•
•

mitä teen ystävieni kanssa
ystävyyden tuntomerkkejä
millainen ystävä olen, millainen kuuntelija olen
tärkeitä ystäviäni, myös aikuisia ystäviä
ystävä-kaveri-tuttu; miten tämä näkyy toimissani
ei-toivottu kaveruus, ystävyys vaarassa
opin lisää tutustumistaitoja

Luotettavia aikuisia ja koulu
•
•
•
•
•
•
•

keneen voi luottaa eri tilanteissa
mitä pelkäämme ja mitä silloin voi tehdä
miksi käyn koulua
koulunkäyntiä eri tavoin
millainen on hyvä koulu
miten opin
lasten oikeus kouluun

Oikea ja väärä
•
•
•
•
•
•

toisen asemaan asettuminen
oikea ja väärä saduissa ja myyteissä
kultainen sääntö
minun oma ja toisen oma, luvatta lainaaminen
kertoa vai kannella, kostaminen
myötätunto, hienotunteisuus, valkoinen valhe

Toimin yhdessä
•
•
•
•
•
•
•

toisten ja itseni kunnioittaminen ja hyväksyminen
reagoin oikein ja toimin järkevästi, toimintani perustelu
auttamisvelvollisuus
anteeksi anto, anteeksi pyyntö, riitojen sovittelutapoja, katuminen
noudatan yhteisiä sääntöjä, myös kirjoittamattomia tai sanomattomia
jakaminen, pettymykseen suhtautuminen
lasten asema erilaisissa yhteisöissä

Elämänkaari
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•
•
•
•
•
•

lapsuus, nuoruus, aikuisuus, vanhuus
erilaisia sukulaisiani
sairaus ja kuolema
eri-ikäisten rooli omassa kulttuurissani
lapset ja työ, auttaminen
millainen olen nyt, millainen haluaisin olla

Terveys
•
•
•
•
•
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kehon toiminta, sairauden ja loukkaantumisen syitä
miten huolehdin terveydestäni
puhtaus ja terveys omassa kulttuurissani
maailman lasten terveystilanne
lasten oikeus turvaan ja terveyteen

Elämän synty ja kehitys
•
•
•
•

myyttejä maailman synnystä, ihmisen luomisesta jne.
tieteellinen maailman syntyteoria, maapallon synty ja kehittyminen
muinaisia elämänmuotoja
ihmislajin synty ja kehittyminen, ihmisyyden synty

Luonto vaikuttaa
•
•
•
•
•

elämänkaari luonnossa
luonnosta nauttiminen
myyttejä eri eläimistä
ympäristön vaikutus eliöihin ja monimuotoisuuteen
tulevaisuuden eliöitä ja ihmisiä

T5 ohjata oppilasta tunnistamaan kokemiensa arkipäiväisten tilanteiden
syitä ja seurauksia sekä eettisiä ulottuvuuksia
Elämän synty ja kehitys
•
•
•
•

myyttejä maailman synnystä, ihmisen luomisesta jne.
tieteellinen maailman syntyteoria, maapallon synty ja kehittyminen
muinaisia elämänmuotoja
ihmislajin synty ja kehittyminen, ihmisyyden synty

Luonto vaikuttaa
•
•
•
•
•

elämänkaari luonnossa
luonnosta nauttiminen
myyttejä eri eläimistä
ympäristön vaikutus eliöihin ja monimuotoisuuteen
tulevaisuuden eliöitä ja ihmisiä

Ystävieni kanssa
•
•
•
•
•
•
•

mitä teen ystävieni kanssa
ystävyyden tuntomerkkejä
millainen ystävä olen, millainen kuuntelija olen
tärkeitä ystäviäni, myös aikuisia ystäviä
ystävä-kaveri-tuttu; miten tämä näkyy toimissani
ei-toivottu kaveruus, ystävyys vaarassa
opin lisää tutustumistaitoja

Luotettavia aikuisia ja koulu
keneen voi luottaa eri tilanteissa
mitä pelkäämme ja mitä silloin voi tehdä
miksi käyn koulua
koulunkäyntiä eri tavoin
millainen on hyvä koulu
miten opin
lasten oikeus kouluun

Elämänkaari
•
•
•
•

lapsuus, nuoruus, aikuisuus, vanhuus
erilaisia sukulaisiani
sairaus ja kuolema
eri-ikäisten rooli omassa kulttuurissani
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•

•
•

lapset ja työ, auttaminen
millainen olen nyt, millainen haluaisin olla

Terveys
•
•
•
•
•

kehon toiminta, sairauden ja loukkaantumisen syitä
miten huolehdin terveydestäni
puhtaus ja terveys omassa kulttuurissani
maailman lasten terveystilanne
lasten oikeus turvaan ja terveyteen

Oikea ja väärä
•
•
•
•
•
•

toisen asemaan asettuminen
oikea ja väärä saduissa ja myyteissä
kultainen sääntö
minun oma ja toisen oma, luvatta lainaaminen
kertoa vai kannella, kostaminen
myötätunto, hienotunteisuus, valkoinen valhe

Toimin yhdessä
•
•
•
•
•
•
•

toisten ja itseni kunnioittaminen ja hyväksyminen
reagoin oikein ja toimin järkevästi, toimintani perustelu
auttamisvelvollisuus
anteeksi anto, anteeksi pyyntö, riitojen sovittelutapoja, katuminen
noudatan yhteisiä sääntöjä, myös kirjoittamattomia tai sanomattomia
jakaminen, pettymykseen suhtautuminen
lasten asema erilaisissa yhteisöissä

T6 rohkaista oppilasta pohtimaan oikean ja väärän eroa sekä hyvyyttä
Ystävieni kanssa
•
•
•
•
•
•
•

mitä teen ystävieni kanssa
ystävyyden tuntomerkkejä
millainen ystävä olen, millainen kuuntelija olen
tärkeitä ystäviäni, myös aikuisia ystäviä
ystävä-kaveri-tuttu; miten tämä näkyy toimissani
ei-toivottu kaveruus, ystävyys vaarassa
opin lisää tutustumistaitoja

Luotettavia aikuisia ja koulu
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•
•
•
•
•
•
•

keneen voi luottaa eri tilanteissa
mitä pelkäämme ja mitä silloin voi tehdä
miksi käyn koulua
koulunkäyntiä eri tavoin
millainen on hyvä koulu
miten opin
lasten oikeus kouluun

Oikea ja väärä
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•
•
•
•

toisen asemaan asettuminen
oikea ja väärä saduissa ja myyteissä
kultainen sääntö
minun oma ja toisen oma, luvatta lainaaminen

•
•

kertoa vai kannella, kostaminen
myötätunto, hienotunteisuus, valkoinen valhe

Toimin yhdessä
•
•
•
•
•
•
•

toisten ja itseni kunnioittaminen ja hyväksyminen
reagoin oikein ja toimin järkevästi, toimintani perustelu
auttamisvelvollisuus
anteeksi anto, anteeksi pyyntö, riitojen sovittelutapoja, katuminen
noudatan yhteisiä sääntöjä, myös kirjoittamattomia tai sanomattomia
jakaminen, pettymykseen suhtautuminen
lasten asema erilaisissa yhteisöissä

Elämänkaari
•
•
•
•
•
•

lapsuus, nuoruus, aikuisuus, vanhuus
erilaisia sukulaisiani
sairaus ja kuolema
eri-ikäisten rooli omassa kulttuurissani
lapset ja työ, auttaminen
millainen olen nyt, millainen haluaisin olla

Terveys
•
•
•
•
•

kehon toiminta, sairauden ja loukkaantumisen syitä
miten huolehdin terveydestäni
puhtaus ja terveys omassa kulttuurissani
maailman lasten terveystilanne
lasten oikeus turvaan ja terveyteen

Elämän synty ja kehitys
•
•
•
•

myyttejä maailman synnystä, ihmisen luomisesta jne.
tieteellinen maailman syntyteoria, maapallon synty ja kehittyminen
muinaisia elämänmuotoja
ihmislajin synty ja kehittyminen, ihmisyyden synty

Luonto vaikuttaa
•
•
•
•
•

elämänkaari luonnossa
luonnosta nauttiminen
myyttejä eri eläimistä
ympäristön vaikutus eliöihin ja monimuotoisuuteen
tulevaisuuden eliöitä ja ihmisiä

T7 opastaa oppilasta tuntemaan lähiympäristön tapakulttuureja
•
•
•
•
•
•

lapsuus, nuoruus, aikuisuus, vanhuus
erilaisia sukulaisiani
sairaus ja kuolema
eri-ikäisten rooli omassa kulttuurissani
lapset ja työ, auttaminen
millainen olen nyt, millainen haluaisin olla

Terveys
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Elämänkaari

•
•
•
•
•

kehon toiminta, sairauden ja loukkaantumisen syitä
miten huolehdin terveydestäni
puhtaus ja terveys omassa kulttuurissani
maailman lasten terveystilanne
lasten oikeus turvaan ja terveyteen

T8 ohjata oppilasta ymmärtämään ihmisten yhteiselämän perusteita
Elämän synty ja kehitys
•
•
•
•

myyttejä maailman synnystä, ihmisen luomisesta jne.
tieteellinen maailman syntyteoria, maapallon synty ja kehittyminen
muinaisia elämänmuotoja
ihmislajin synty ja kehittyminen, ihmisyyden synty

Luonto vaikuttaa
•
•
•
•
•

elämänkaari luonnossa
luonnosta nauttiminen
myyttejä eri eläimistä
ympäristön vaikutus eliöihin ja monimuotoisuuteen
tulevaisuuden eliöitä ja ihmisiä

Ystävieni kanssa
•
•
•
•
•
•
•

mitä teen ystävieni kanssa
ystävyyden tuntomerkkejä
millainen ystävä olen, millainen kuuntelija olen
tärkeitä ystäviäni, myös aikuisia ystäviä
ystävä-kaveri-tuttu; miten tämä näkyy toimissani
ei-toivottu kaveruus, ystävyys vaarassa
opin lisää tutustumistaitoja

Luotettavia aikuisia ja koulu
•
•
•
•
•
•
•

keneen voi luottaa eri tilanteissa
mitä pelkäämme ja mitä silloin voi tehdä
miksi käyn koulua
koulunkäyntiä eri tavoin
millainen on hyvä koulu
miten opin
lasten oikeus kouluun

Oikea ja väärä

Vuosiluokat 1-2

•
•
•
•
•
•

toisen asemaan asettuminen
oikea ja väärä saduissa ja myyteissä
kultainen sääntö
minun oma ja toisen oma, luvatta lainaaminen
kertoa vai kannella, kostaminen
myötätunto, hienotunteisuus, valkoinen valhe

Toimin yhdessä
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•
•
•
•
•

toisten ja itseni kunnioittaminen ja hyväksyminen
reagoin oikein ja toimin järkevästi, toimintani perustelu
auttamisvelvollisuus
anteeksi anto, anteeksi pyyntö, riitojen sovittelutapoja, katuminen
noudatan yhteisiä sääntöjä, myös kirjoittamattomia tai sanomattomia

•
•

jakaminen, pettymykseen suhtautuminen
lasten asema erilaisissa yhteisöissä

Elämänkaari
•
•
•
•
•
•

lapsuus, nuoruus, aikuisuus, vanhuus
erilaisia sukulaisiani
sairaus ja kuolema
eri-ikäisten rooli omassa kulttuurissani
lapset ja työ, auttaminen
millainen olen nyt, millainen haluaisin olla

Terveys
•
•
•
•
•

kehon toiminta, sairauden ja loukkaantumisen syitä
miten huolehdin terveydestäni
puhtaus ja terveys omassa kulttuurissani
maailman lasten terveystilanne
lasten oikeus turvaan ja terveyteen

T9 ohjata oppilasta kunnioittamaan ja arvostamaan omaa ympäristöään ja
luontoa
Elämän synty ja kehitys
•
•
•
•

myyttejä maailman synnystä, ihmisen luomisesta jne.
tieteellinen maailman syntyteoria, maapallon synty ja kehittyminen
muinaisia elämänmuotoja
ihmislajin synty ja kehittyminen, ihmisyyden synty

Luonto vaikuttaa
•
•
•
•
•

elämänkaari luonnossa
luonnosta nauttiminen
myyttejä eri eläimistä
ympäristön vaikutus eliöihin ja monimuotoisuuteen
tulevaisuuden eliöitä ja ihmisiä

33.6.2. Kuvataide
Kuvataiteen opetuksen tehtävä on ohjata oppilaita tutkimaan ja ilmaisemaan kulttuurisesti
moninaista todellisuutta taiteen keinoin. Oppilaiden identiteettien rakentumista, kulttuurista
osaamista ja yhteisöllisyyttä vahvistetaan kuvia tuottamalla ja tulkitsemalla. Oppilaiden
omat kokemukset, mielikuvitus ja kokeileminen luovat perustan opetukselle. Kuvataiteen
opetus kehittää kykyä ymmärtää taiteen, ympäristön ja muun visuaalisen kulttuurin ilmiöitä.
Oppilaille tarjotaan tapoja arvottaa todellisuutta ja vaikuttaa siihen. Kulttuuriperinnön tuntemusta
vahvistamalla tuetaan traditioiden välittymistä ja uudistumista. Opetus tukee oppilaiden
kriittisen ajattelun kehittymistä sekä kannustaa heitä vaikuttamaan omaan elinympäristöön ja
yhteiskuntaan. Kuvataiteen opetuksessa luodaan perustaa oppilaiden paikalliselle ja globaalille
toimijuudelle.
Taiteelle ominainen työskentely harjaannuttaa kokemukselliseen, moniaistiseen ja toiminnalliseen
oppimiseen. Oppilaat tarkastelevat kuvataidetta ja muuta visuaalista kulttuuria historiallisista ja
kulttuurisista näkökulmista. Opetuksessa tutustutaan erilaisiin näkemyksiin taiteen tehtävistä.
Oppilaita ohjataan käyttämään monipuolisesti erilaisia välineitä, materiaaleja, teknologioita
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Oppiaineen tehtävä

ja ilmaisun keinoja. Opetuksessa kannustetaan monilukutaidon kehittämiseen hyödyntämällä
visuaalisuutta sekä muita tiedon tuottamisen ja esittämisen tapoja. Oppilaille tarjotaan
mahdollisuuksia monialaisiin oppimiskokonaisuuksiin yhteistyössä muun opetuksen ja koulun
ulkopuolisten toimijoiden kanssa. Opetuksessa tutustutaan museoihin ja muihin kulttuurikohteisiin
sekä tarkastellaan kuvataiteen harrastusmahdollisuuksia.

Oppiaineen tehtävä vuosiluokilla 1-2
Vuosiluokilla 1-2 luodaan perustaa oppilaiden omakohtaiselle suhteelle kuvataiteeseen ja
muuhun visuaaliseen kulttuuriin. Ilmaisun taitojen ja esteettisten valmiuksien kehittymistä tuetaan
eri aistien ja koko kehon yhteistyöllä. Oppilaita ohjataan käyttämään mielikuvia, kuvataiteen
käsitteistöä ja kuvallisen tuottamisen keinoja. Opetuksessa hyödynnetään toiminnallisuutta ja
leikinomaisuutta. Oppilaita kannustetaan pitkäjänteiseen taideoppimiseen. Kuvien tuottamista
ja tulkintaa harjoitellaan myös tieto- ja viestintäteknologian ja verkkoympäristöjen avulla.
Opetuksessa rohkaistaan toimimaan yhdessä, jakamaan kokemuksia sekä vastaanottamaan ja
antamaan palautetta kuvallisesta työskentelystä.

Kuvataiteen oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät tavoitteet
vuosiluokilla 1-2
Tavoitteena on tarjota oppimisympäristöjä ja työtapoja, joilla mahdollistetaan monipuolinen
materiaalien, teknologioiden ja ilmaisukeinojen käyttäminen sekä niiden luova soveltaminen.
Opetustilanteissa luodaan aktiiviseen kokeilemiseen ja harjoitteluun rohkaiseva ilmapiiri.
Pedagogisilla ratkaisuilla tuetaan moniaistista havainnointia, pitkäjänteistä työskentelyä sekä
tutkivaa ja tavoitteellista taideoppimista. Opetuksessa otetaan huomioon yksilölliset kuvailmaisun
tarpeet ja mahdollistetaan tarkoituksenmukainen työskentely yksin ja ryhmässä. Tavoitteena on
luoda oppimiseen ja vuorovaikutukseen kannustava toimintakulttuuri sekä koulussa että koulun
ulkopuolisissa ympäristöissä. Vuosiluokilla 1-2 innostetaan leikinomaiseen kokeiluun, tietoja viestintäteknologian käyttöön sekä taiteidenväliseen toimintaan. Opetustilanteet toteutetaan
kouluympäristön lisäksi erilaisissa rakennetuissa ympäristöissä, luonnon ympäristöissä ja
verkkoympäristöissä.

Ohjaus, eriyttäminen ja tuki kuvataiteessa vuosiluokilla 1-2
Tavoitteena ohjauksen, eriyttämisen ja tuen järjestämisessä on oppilaiden sosiaalisten,
psyykkisten ja motoristen lähtökohtien ja taitojen huomioon ottaminen. Taideoppimisen
yksilöllinen ja yhteisöllinen luonne tukee oppilaan identiteettien rakentumista, osallisuutta ja
hyvinvointia. Opetuksessa otetaan huomioon oppilaiden yksilölliset ohjauksen tarpeet. Opetusta
eriytetään tarvittaessa esimerkiksi ilmaisukeinojen, työtapojen ja oppimisympäristöjen valinnoilla.
Opetustilanteissa oppilaat voivat hyödyntää vahvuuksiaan, soveltaa erilaisia työtapoja ja käyttää
vaihtoehtoisia lähestymistapoja. Taideoppimiselle luodaan turvallinen, moninaisuutta kunnioittava
ja itseilmaisuun rohkaiseva ilmapiiri, jossa oppilaat saavat henkilökohtaista ohjausta ja tukea.
Vaihtoehtoisia pedagogisia lähestymistapoja voidaan tarvita erityisesti havaintojen ja tunteiden
visuaalisessa ilmaisussa sekä motoristen taitojen kehittämisessä. Ohjauksen, eriyttämisen ja tuen
järjestämisessä voidaan hyödyntää esimerkiksi leikinomaisuutta, pelejä ja eri aistialueisiin liittyviä
kokemuksia.

Vuosiluokat 1-2

Oppilaan oppimisen arviointi kuvataiteessa vuosiluokilla 1-2
Oppimisen arviointi kuvataiteessa on luonteeltaan kannustavaa, ohjaavaa ja oppilaiden
yksilöllisen edistymisen huomioivaa. Arvioinnilla tuetaan kuvan tuottamisen ja tulkinnan
taitojen, taiteen ja muun visuaalisen kulttuurin tuntemuksen, pitkäjänteisten työtapojen sekä
itsearviointitaitojen kehittymistä. Palaute on monipuolista ja rohkaisee oppilaita omien ajatusten
ilmaisemiseen ja toisten näkemysten arvostamiseen. Oppilaat saavat palautetta kaikilla
tavoitteissa määritellyillä taideoppimisen alueilla.
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Oppimisprosessin kannalta keskeisiä arvioinnin ja palautteen antamisen kohteita kuvataiteessa
ovat
•
•
•
•

edistyminen tavoitteiden asettamisessa omalle toiminnalle
edistyminen materiaalien kokeilemisessa ja tekniikoiden harjoittelussa
edistyminen kuvataiteen ilmaisukeinojen käyttämisessä ja niistä keskustelemisessa
edistyminen omista ja muiden kuvista keskustelemisessa.

Vuosiluokka 1
Vuosiluokan keskeiset sisältöalueet
S1 Omat kuvakulttuurit
Opetuksen sisällöiksi valitaan oppilaiden tekemiä kuvia ja kuvakulttuureja, joihin he
osallistuvat omaehtoisesti. Oppilaita rohkaistaan tutustumaan toistensa kuvakulttuureihin. Omia
kuvakulttuureja käytetään kuvallisen työskentelyn lähtökohtana. Opetuksessa käsitellään omien
kuvakulttuurien merkitystä oppilaiden arjessa, lähiympäristössä ja vuorovaikutuksessa.
Ensimmäisen luokan teema kuvataiteessa: Minä taiteilijana.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Opetuksen lähtökohtana käytetään oppilaille tuttuja pelien, television ja elokuvan
visuaalista kuvastoa ja oppilaiden itse ottamia kuvia.
Oppilas kokeilee erilaisia ilmaisutapoja ja tekniikoita työstäessään mielikuviaan kuviksi.
Oppilas kokeilee esimerkiksi maalausta, piirtämistä, kollaasityöskentelyä, painantaa,
savityöskentelyä, rakentelua, valokuvausta sekä tekee animaatioita.
Oppilas havainnoi, tunnistaa, nimeää ja sekoittaa värejä esimerkiksi liiduilla, värikynillä,
vesiväreillä ja peiteväreillä.
Väriopin opiskelu painottuu pää- ja väliväreihin. Lisäksi tutustutaan valoon ja varjoon
ilmiönä esimerkiksi varjokuvateatterin keinoin.
Kuvan rakentamisen keinoista tutustutaan esimerkiksi pisteeseen, viivaan, pintaan,
muotoon ja tilaan.
Oppilas harjoittelee luonnostelua ja kokeilujen tekemistä.
Oppilas harjoittelee oman työn arviointia ja tallentaa työskentelyn eri vaiheita.
Oppilas harjoittelee työskentelyotteita.
Oppilas huolehtii omista työvälineistään.

S2 Ympäristön kuvakulttuurit

•
•
•
•
•
•

Opetuksen lähtökohtana on lähiympäristön arkkitehtuuri, Viikin luonto, kulttuurimaisema ja
rakennettu ympäristö.
Oppilas luonnostelee havaintojensa perusteella ihmisiä, eläimiä, ympäristöä ja
rakennuksia.
Oppilas tarkastelee kuvatyyppejä, esim. mainoskuvia, uutiskuvia, lasten kirjan kuvituksia
ja taidekuvia.
Oppilas keskustelee fiktion ja faktan eroista taiteessa, mediassa ja omissa kuvissaan.
Oppilas tuottaa kuvia tarinoiden pohjalta.
Oppilas huolehtii omista työvälineistään ja noudattaa kestävän kehityksen periaatteita
kuvallisessa työskentelyssään.
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Opetuksen sisällöt valitaan erilaisista ympäristöistä, esineistä, mediakulttuureista ja
virtuaalimaailmoista. Sisältöjä valitaan monipuolisesti rakennetuista ja luonnon ympäristöistä
sekä mediasta. Ympäristön kuvakulttuureja käytetään kuvallisen työskentelyn lähtökohtana.
Opetuksessa keskitytään oppilaiden lähiympäristön ja sen medioiden käsittelyyn.

S3 Taiteen maailmat
Opetuksen sisällöt valitaan eri aikoina, eri ympäristöissä ja eri kulttuureissa tuotetusta
kuvataiteesta. Oppilaat tutustuvat kuvataiteen maailmaan tarkastelemalla erilaisia teoksia,
aihepiirejä ja ilmiöitä. Taideteoksia käytetään kuvallisen työskentelyn lähtökohtana. Opetuksessa
käsitellään taideteoksiin ja niiden kokemiseen liittyvää kulttuurista moninaisuutta.
•
•

Opetuksen lähtökohta on koulun taideteokset ja oppilastöiden näyttelyt. Opetuksessa
hyödynnetään myös ajankohtaisia taidenäyttelyitä.
Oppilas kokeilee nykytaiteen ilmaisukeinoja, kuten installaatiota, ympäristötaidetta ja
tilataidetta.
Opetuksen tavoitteet

Tavoitteisiin liittyvät
sisältöalueet

Laaja-alainen osaaminen

T1

S1, S2, S3

L1, L3, L4, L5

T2

S1, S2, S3

L2, L4, L5, L6

T3

S1, S2, S3

L2, L3, L4, L5

T4

S1, S2, S3

L2, L3, L5, L6

T5

S1, S2, S3

L1, L2, L3, L5

T6

S1, S2, S3

L1, L2, L4, L7

T7

S1, S2, S3

L1, L4, L5, L6

T8

S1, S2, S3

L2, L3, L6, L7

T9

S1, S2, S3

L1, L2, L5, L6

T10

S1, S2, S3

L2, L3, L6, L7

T11

S1, S2, S3

L1, L2, L4, L7

Vuosiluokan tavoitteet
T1 kannustaa oppilasta havainnoimaan taidetta, ympäristöä ja muuta
visuaalista kulttuuria moniaistisesti ja kuvia tekemällä
Ensimmäisen luokan kuvataiteen keskeinen teema: Minä taiteilijana.
•

Ohjataan oppilasta tekemään havaintoja koulun ja lähiympäristön arkkitehtuurista, Viikin
luonnosta, kulttuurimaisemasta ja rakennetusta ympäristöstä

Ensimmäisen luokan teema kuvataiteessa: Minä taiteilijana.
•
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•
•
•
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Opetuksen lähtökohtana käytetään oppilaille tuttuja pelien, television ja elokuvan
visuaalista kuvastoa ja oppilaiden itse ottamia kuvia.
Oppilas kokeilee erilaisia ilmaisutapoja ja tekniikoita työstäessään mielikuviaan kuviksi.
Oppilas kokeilee esimerkiksi maalausta, piirtämistä, kollaasityöskentelyä, painantaa,
savityöskentelyä, rakentelua, valokuvausta sekä tekee animaatioita.
Oppilas havainnoi, tunnistaa, nimeää ja sekoittaa värejä esimerkiksi liiduilla, värikynillä,
vesiväreillä ja peiteväreillä.
Väriopin opiskelu painottuu pää- ja väliväreihin. Lisäksi tutustutaan valoon ja varjoon
ilmiönä esimerkiksi varjokuvateatterin keinoin.

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•
•

Kuvan rakentamisen keinoista tutustutaan esimerkiksi pisteeseen, viivaan, pintaan,
muotoon ja tilaan.
Oppilas harjoittelee luonnostelua ja kokeilujen tekemistä.
Oppilas harjoittelee oman työn arviointia ja tallentaa työskentelyn eri vaiheita.
Oppilas harjoittelee työskentelyotteita.
Oppilas huolehtii omista työvälineistään.

Opetuksen lähtökohtana on lähiympäristön arkkitehtuuri, Viikin luonto, kulttuurimaisema ja
rakennettu ympäristö.
Oppilas luonnostelee havaintojensa perusteella ihmisiä, eläimiä, ympäristöä ja
rakennuksia.
Oppilas tarkastelee kuvatyyppejä, esim. mainoskuvia, uutiskuvia, lasten kirjan kuvituksia
ja taidekuvia.
Oppilas keskustelee fiktion ja faktan eroista taiteessa, mediassa ja omissa kuvissaan.
Oppilas tuottaa kuvia tarinoiden pohjalta.
Oppilas huolehtii omista työvälineistään ja noudattaa kestävän kehityksen periaatteita
kuvallisessa työskentelyssään.

Opetuksen lähtökohta on koulun taideteokset ja oppilastöiden näyttelyt. Opetuksessa
hyödynnetään myös ajankohtaisia taidenäyttelyitä.
Oppilas kokeilee nykytaiteen ilmaisukeinoja, kuten installaatiota, ympäristötaidetta ja
tilataidetta.

T2 rohkaista oppilasta keskustelemaan havainnoistaan ja ajatuksistaan
•

Ohjataan oppilasta keskustelemaan havainnoistaan taiteen käsittein

Ensimmäisen luokan teema kuvataiteessa: Minä taiteilijana.

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Opetuksen lähtökohtana käytetään oppilaille tuttuja pelien, television ja elokuvan
visuaalista kuvastoa ja oppilaiden itse ottamia kuvia.
Oppilas kokeilee erilaisia ilmaisutapoja ja tekniikoita työstäessään mielikuviaan kuviksi.
Oppilas kokeilee esimerkiksi maalausta, piirtämistä, kollaasityöskentelyä, painantaa,
savityöskentelyä, rakentelua, valokuvausta sekä tekee animaatioita.
Oppilas havainnoi, tunnistaa, nimeää ja sekoittaa värejä esimerkiksi liiduilla, värikynillä,
vesiväreillä ja peiteväreillä.
Väriopin opiskelu painottuu pää- ja väliväreihin. Lisäksi tutustutaan valoon ja varjoon
ilmiönä esimerkiksi varjokuvateatterin keinoin.
Kuvan rakentamisen keinoista tutustutaan esimerkiksi pisteeseen, viivaan, pintaan,
muotoon ja tilaan.
Oppilas harjoittelee luonnostelua ja kokeilujen tekemistä.
Oppilas harjoittelee oman työn arviointia ja tallentaa työskentelyn eri vaiheita.
Oppilas harjoittelee työskentelyotteita.
Oppilas huolehtii omista työvälineistään.

Opetuksen lähtökohta on koulun taideteokset ja oppilastöiden näyttelyt. Opetuksessa
hyödynnetään myös ajankohtaisia taidenäyttelyitä.
Oppilas kokeilee nykytaiteen ilmaisukeinoja, kuten installaatiota, ympäristötaidetta ja
tilataidetta.
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•

•
•
•
•
•
•

Opetuksen lähtökohtana on lähiympäristön arkkitehtuuri, Viikin luonto, kulttuurimaisema ja
rakennettu ympäristö.
Oppilas luonnostelee havaintojensa perusteella ihmisiä, eläimiä, ympäristöä ja
rakennuksia.
Oppilas tarkastelee kuvatyyppejä, esim. mainoskuvia, uutiskuvia, lasten kirjan kuvituksia
ja taidekuvia.
Oppilas keskustelee fiktion ja faktan eroista taiteessa, mediassa ja omissa kuvissaan.
Oppilas tuottaa kuvia tarinoiden pohjalta.
Oppilas huolehtii omista työvälineistään ja noudattaa kestävän kehityksen periaatteita
kuvallisessa työskentelyssään.

T3 innostaa oppilasta ilmaisemaan havaintojaan ja ajatuksiaan erilaisten
kuvallisten tuottamisen tapojen avulla
•
•
•

Rohkaistaan oppilasta tekemään luonnoksia havaintojen perusteella.
Kannustetaan oppilasta tuottamaan kuvia tarinoiden pohjalta.
Rohkaistaan oppilasta lähestymään aiheita omien kuvakulttuurien pohjalta.

Ensimmäisen luokan teema kuvataiteessa: Minä taiteilijana.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

•
•
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•
•
•
•
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Opetuksen lähtökohtana käytetään oppilaille tuttuja pelien, television ja elokuvan
visuaalista kuvastoa ja oppilaiden itse ottamia kuvia.
Oppilas kokeilee erilaisia ilmaisutapoja ja tekniikoita työstäessään mielikuviaan kuviksi.
Oppilas kokeilee esimerkiksi maalausta, piirtämistä, kollaasityöskentelyä, painantaa,
savityöskentelyä, rakentelua, valokuvausta sekä tekee animaatioita.
Oppilas havainnoi, tunnistaa, nimeää ja sekoittaa värejä esimerkiksi liiduilla, värikynillä,
vesiväreillä ja peiteväreillä.
Väriopin opiskelu painottuu pää- ja väliväreihin. Lisäksi tutustutaan valoon ja varjoon
ilmiönä esimerkiksi varjokuvateatterin keinoin.
Kuvan rakentamisen keinoista tutustutaan esimerkiksi pisteeseen, viivaan, pintaan,
muotoon ja tilaan.
Oppilas harjoittelee luonnostelua ja kokeilujen tekemistä.
Oppilas harjoittelee oman työn arviointia ja tallentaa työskentelyn eri vaiheita.
Oppilas harjoittelee työskentelyotteita.
Oppilas huolehtii omista työvälineistään.

Opetuksen lähtökohta on koulun taideteokset ja oppilastöiden näyttelyt. Opetuksessa
hyödynnetään myös ajankohtaisia taidenäyttelyitä.
Oppilas kokeilee nykytaiteen ilmaisukeinoja, kuten installaatiota, ympäristötaidetta ja
tilataidetta.
Opetuksen lähtökohtana on lähiympäristön arkkitehtuuri, Viikin luonto, kulttuurimaisema ja
rakennettu ympäristö.
Oppilas luonnostelee havaintojensa perusteella ihmisiä, eläimiä, ympäristöä ja
rakennuksia.
Oppilas tarkastelee kuvatyyppejä, esim. mainoskuvia, uutiskuvia, lasten kirjan kuvituksia
ja taidekuvia.
Oppilas keskustelee fiktion ja faktan eroista taiteessa, mediassa ja omissa kuvissaan.
Oppilas tuottaa kuvia tarinoiden pohjalta.
Oppilas huolehtii omista työvälineistään ja noudattaa kestävän kehityksen periaatteita
kuvallisessa työskentelyssään.

T4 innostaa oppilasta kokeilemaan erilaisia materiaaleja ja tekniikoita sekä
harjoittelemaan kuvallisia ilmaisutapoja
•
•
•
•

Kannustetaan havainnoimaan, tunnistamaan, nimeämään ja sekoittamaan värejä.
Rohkaistaan käyttämään erilaisia kuvan rakentamisen keinoja.
Ohjataan tutustumaan kuvataiteen työvälineiden, materiaalien, tekniikoiden ja
ilmaisutapojen nimityksiin.
Kannustetaan oppilasta ottamaan osaa aiheiden, työskentelymenetelmien ja –välineiden
valintaan.

Ensimmäisen luokan teema kuvataiteessa: Minä taiteilijana.

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

•
•
•
•
•
•

Opetuksen lähtökohtana käytetään oppilaille tuttuja pelien, television ja elokuvan
visuaalista kuvastoa ja oppilaiden itse ottamia kuvia.
Oppilas kokeilee erilaisia ilmaisutapoja ja tekniikoita työstäessään mielikuviaan kuviksi.
Oppilas kokeilee esimerkiksi maalausta, piirtämistä, kollaasityöskentelyä, painantaa,
savityöskentelyä, rakentelua, valokuvausta sekä tekee animaatioita.
Oppilas havainnoi, tunnistaa, nimeää ja sekoittaa värejä esimerkiksi liiduilla, värikynillä,
vesiväreillä ja peiteväreillä.
Väriopin opiskelu painottuu pää- ja väliväreihin. Lisäksi tutustutaan valoon ja varjoon
ilmiönä esimerkiksi varjokuvateatterin keinoin.
Kuvan rakentamisen keinoista tutustutaan esimerkiksi pisteeseen, viivaan, pintaan,
muotoon ja tilaan.
Oppilas harjoittelee luonnostelua ja kokeilujen tekemistä.
Oppilas harjoittelee oman työn arviointia ja tallentaa työskentelyn eri vaiheita.
Oppilas harjoittelee työskentelyotteita.
Oppilas huolehtii omista työvälineistään.

Opetuksen lähtökohta on koulun taideteokset ja oppilastöiden näyttelyt. Opetuksessa
hyödynnetään myös ajankohtaisia taidenäyttelyitä.
Oppilas kokeilee nykytaiteen ilmaisukeinoja, kuten installaatiota, ympäristötaidetta ja
tilataidetta.
Opetuksen lähtökohtana on lähiympäristön arkkitehtuuri, Viikin luonto, kulttuurimaisema ja
rakennettu ympäristö.
Oppilas luonnostelee havaintojensa perusteella ihmisiä, eläimiä, ympäristöä ja
rakennuksia.
Oppilas tarkastelee kuvatyyppejä, esim. mainoskuvia, uutiskuvia, lasten kirjan kuvituksia
ja taidekuvia.
Oppilas keskustelee fiktion ja faktan eroista taiteessa, mediassa ja omissa kuvissaan.
Oppilas tuottaa kuvia tarinoiden pohjalta.
Oppilas huolehtii omista työvälineistään ja noudattaa kestävän kehityksen periaatteita
kuvallisessa työskentelyssään.

T5 kannustaa oppilasta pitkäjänteiseen kuvalliseen työskentelyyn yksin ja
yhdessä muiden kanssa
•
•

Kannustetaan prosessinomaiseen kuvalliseen työskentelyyn.
Rohkaistaan oppilasta kuvallisiin tehtäviin, jotka pohjautuvat oppilaan elämyksiin,
aistikokemuksiin, mielikuvitukseen, musiikkiin, satuihin, liikkeeseen ja leikkiin.
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•

•
•

Opetuksen lähtökohta on koulun taideteokset ja oppilastöiden näyttelyt. Opetuksessa
hyödynnetään myös ajankohtaisia taidenäyttelyitä.
Oppilas kokeilee nykytaiteen ilmaisukeinoja, kuten installaatiota, ympäristötaidetta ja
tilataidetta.

Ensimmäisen luokan teema kuvataiteessa: Minä taiteilijana.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Opetuksen lähtökohtana käytetään oppilaille tuttuja pelien, television ja elokuvan
visuaalista kuvastoa ja oppilaiden itse ottamia kuvia.
Oppilas kokeilee erilaisia ilmaisutapoja ja tekniikoita työstäessään mielikuviaan kuviksi.
Oppilas kokeilee esimerkiksi maalausta, piirtämistä, kollaasityöskentelyä, painantaa,
savityöskentelyä, rakentelua, valokuvausta sekä tekee animaatioita.
Oppilas havainnoi, tunnistaa, nimeää ja sekoittaa värejä esimerkiksi liiduilla, värikynillä,
vesiväreillä ja peiteväreillä.
Väriopin opiskelu painottuu pää- ja väliväreihin. Lisäksi tutustutaan valoon ja varjoon
ilmiönä esimerkiksi varjokuvateatterin keinoin.
Kuvan rakentamisen keinoista tutustutaan esimerkiksi pisteeseen, viivaan, pintaan,
muotoon ja tilaan.
Oppilas harjoittelee luonnostelua ja kokeilujen tekemistä.
Oppilas harjoittelee oman työn arviointia ja tallentaa työskentelyn eri vaiheita.
Oppilas harjoittelee työskentelyotteita.
Oppilas huolehtii omista työvälineistään.

Opetuksen lähtökohtana on lähiympäristön arkkitehtuuri, Viikin luonto, kulttuurimaisema ja
rakennettu ympäristö.
Oppilas luonnostelee havaintojensa perusteella ihmisiä, eläimiä, ympäristöä ja
rakennuksia.
Oppilas tarkastelee kuvatyyppejä, esim. mainoskuvia, uutiskuvia, lasten kirjan kuvituksia
ja taidekuvia.
Oppilas keskustelee fiktion ja faktan eroista taiteessa, mediassa ja omissa kuvissaan.
Oppilas tuottaa kuvia tarinoiden pohjalta.
Oppilas huolehtii omista työvälineistään ja noudattaa kestävän kehityksen periaatteita
kuvallisessa työskentelyssään.

T6 kannustaa oppilasta tarkastelemaan kuvallisen vaikuttamisen keinoja
omissa ja muiden kuvissa
Ensimmäisen luokan teema kuvataiteessa: Minä taiteilijana.
•
•
•
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•
•
•
•
•
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Opetuksen lähtökohtana käytetään oppilaille tuttuja pelien, television ja elokuvan
visuaalista kuvastoa ja oppilaiden itse ottamia kuvia.
Oppilas kokeilee erilaisia ilmaisutapoja ja tekniikoita työstäessään mielikuviaan kuviksi.
Oppilas kokeilee esimerkiksi maalausta, piirtämistä, kollaasityöskentelyä, painantaa,
savityöskentelyä, rakentelua, valokuvausta sekä tekee animaatioita.
Oppilas havainnoi, tunnistaa, nimeää ja sekoittaa värejä esimerkiksi liiduilla, värikynillä,
vesiväreillä ja peiteväreillä.
Väriopin opiskelu painottuu pää- ja väliväreihin. Lisäksi tutustutaan valoon ja varjoon
ilmiönä esimerkiksi varjokuvateatterin keinoin.
Kuvan rakentamisen keinoista tutustutaan esimerkiksi pisteeseen, viivaan, pintaan,
muotoon ja tilaan.
Oppilas harjoittelee luonnostelua ja kokeilujen tekemistä.
Oppilas harjoittelee oman työn arviointia ja tallentaa työskentelyn eri vaiheita.
Oppilas harjoittelee työskentelyotteita.

•

Oppilas huolehtii omista työvälineistään.

•

Opetuksen lähtökohta on koulun taideteokset ja oppilastöiden näyttelyt. Opetuksessa
hyödynnetään myös ajankohtaisia taidenäyttelyitä.
Oppilas kokeilee nykytaiteen ilmaisukeinoja, kuten installaatiota, ympäristötaidetta ja
tilataidetta.

•

•
•
•
•
•
•

Opetuksen lähtökohtana on lähiympäristön arkkitehtuuri, Viikin luonto, kulttuurimaisema ja
rakennettu ympäristö.
Oppilas luonnostelee havaintojensa perusteella ihmisiä, eläimiä, ympäristöä ja
rakennuksia.
Oppilas tarkastelee kuvatyyppejä, esim. mainoskuvia, uutiskuvia, lasten kirjan kuvituksia
ja taidekuvia.
Oppilas keskustelee fiktion ja faktan eroista taiteessa, mediassa ja omissa kuvissaan.
Oppilas tuottaa kuvia tarinoiden pohjalta.
Oppilas huolehtii omista työvälineistään ja noudattaa kestävän kehityksen periaatteita
kuvallisessa työskentelyssään.

T7 ohjata oppilasta käyttämään kuvataiteen käsitteistöä sekä
tarkastelemaan erilaisia kuvatyyppejä
Ensimmäisen luokan teema kuvataiteessa: Minä taiteilijana.

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Opetuksen lähtökohtana käytetään oppilaille tuttuja pelien, television ja elokuvan
visuaalista kuvastoa ja oppilaiden itse ottamia kuvia.
Oppilas kokeilee erilaisia ilmaisutapoja ja tekniikoita työstäessään mielikuviaan kuviksi.
Oppilas kokeilee esimerkiksi maalausta, piirtämistä, kollaasityöskentelyä, painantaa,
savityöskentelyä, rakentelua, valokuvausta sekä tekee animaatioita.
Oppilas havainnoi, tunnistaa, nimeää ja sekoittaa värejä esimerkiksi liiduilla, värikynillä,
vesiväreillä ja peiteväreillä.
Väriopin opiskelu painottuu pää- ja väliväreihin. Lisäksi tutustutaan valoon ja varjoon
ilmiönä esimerkiksi varjokuvateatterin keinoin.
Kuvan rakentamisen keinoista tutustutaan esimerkiksi pisteeseen, viivaan, pintaan,
muotoon ja tilaan.
Oppilas harjoittelee luonnostelua ja kokeilujen tekemistä.
Oppilas harjoittelee oman työn arviointia ja tallentaa työskentelyn eri vaiheita.
Oppilas harjoittelee työskentelyotteita.
Oppilas huolehtii omista työvälineistään.

Opetuksen lähtökohtana on lähiympäristön arkkitehtuuri, Viikin luonto, kulttuurimaisema ja
rakennettu ympäristö.
Oppilas luonnostelee havaintojensa perusteella ihmisiä, eläimiä, ympäristöä ja
rakennuksia.
Oppilas tarkastelee kuvatyyppejä, esim. mainoskuvia, uutiskuvia, lasten kirjan kuvituksia
ja taidekuvia.
Oppilas keskustelee fiktion ja faktan eroista taiteessa, mediassa ja omissa kuvissaan.
Oppilas tuottaa kuvia tarinoiden pohjalta.
Oppilas huolehtii omista työvälineistään ja noudattaa kestävän kehityksen periaatteita
kuvallisessa työskentelyssään.
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•

•
•

Opetuksen lähtökohta on koulun taideteokset ja oppilastöiden näyttelyt. Opetuksessa
hyödynnetään myös ajankohtaisia taidenäyttelyitä.
Oppilas kokeilee nykytaiteen ilmaisukeinoja, kuten installaatiota, ympäristötaidetta ja
tilataidetta.

T8 kannustaa oppilasta tunnistamaan erilaisia taiteen ja muun visuaalisen
kulttuurin tuotteita lähiympäristössään
•

Rohkaistaan oppilasta tunnistamaan esimerkiksi kuvataiteen ja median ilmenemismuotoja
lähiympäristössään.

•

Opetuksen lähtökohtana on lähiympäristön arkkitehtuuri, Viikin luonto, kulttuurimaisema ja
rakennettu ympäristö.
Oppilas luonnostelee havaintojensa perusteella ihmisiä, eläimiä, ympäristöä ja
rakennuksia.
Oppilas tarkastelee kuvatyyppejä, esim. mainoskuvia, uutiskuvia, lasten kirjan kuvituksia
ja taidekuvia.
Oppilas keskustelee fiktion ja faktan eroista taiteessa, mediassa ja omissa kuvissaan.
Oppilas tuottaa kuvia tarinoiden pohjalta.
Oppilas huolehtii omista työvälineistään ja noudattaa kestävän kehityksen periaatteita
kuvallisessa työskentelyssään.

•
•
•
•
•

•
•

Opetuksen lähtökohta on koulun taideteokset ja oppilastöiden näyttelyt. Opetuksessa
hyödynnetään myös ajankohtaisia taidenäyttelyitä.
Oppilas kokeilee nykytaiteen ilmaisukeinoja, kuten installaatiota, ympäristötaidetta ja
tilataidetta.

Ensimmäisen luokan teema kuvataiteessa: Minä taiteilijana.
•
•
•
•
•
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•
•
•
•

Opetuksen lähtökohtana käytetään oppilaille tuttuja pelien, television ja elokuvan
visuaalista kuvastoa ja oppilaiden itse ottamia kuvia.
Oppilas kokeilee erilaisia ilmaisutapoja ja tekniikoita työstäessään mielikuviaan kuviksi.
Oppilas kokeilee esimerkiksi maalausta, piirtämistä, kollaasityöskentelyä, painantaa,
savityöskentelyä, rakentelua, valokuvausta sekä tekee animaatioita.
Oppilas havainnoi, tunnistaa, nimeää ja sekoittaa värejä esimerkiksi liiduilla, värikynillä,
vesiväreillä ja peiteväreillä.
Väriopin opiskelu painottuu pää- ja väliväreihin. Lisäksi tutustutaan valoon ja varjoon
ilmiönä esimerkiksi varjokuvateatterin keinoin.
Kuvan rakentamisen keinoista tutustutaan esimerkiksi pisteeseen, viivaan, pintaan,
muotoon ja tilaan.
Oppilas harjoittelee luonnostelua ja kokeilujen tekemistä.
Oppilas harjoittelee oman työn arviointia ja tallentaa työskentelyn eri vaiheita.
Oppilas harjoittelee työskentelyotteita.
Oppilas huolehtii omista työvälineistään.

T9 innostaa oppilasta tekemään kuvia oman elinympäristön, eri aikojen ja
eri kulttuurien tarkastelun pohjalta
•

Rohkaistaan oppilasta kokeilemaan nykytaiteen ilmaisukeinoja.

Ensimmäisen luokan teema kuvataiteessa: Minä taiteilijana.
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•
•
•
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•

•
•

•
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•
•
•

Opetuksen lähtökohtana käytetään oppilaille tuttuja pelien, television ja elokuvan
visuaalista kuvastoa ja oppilaiden itse ottamia kuvia.
Oppilas kokeilee erilaisia ilmaisutapoja ja tekniikoita työstäessään mielikuviaan kuviksi.
Oppilas kokeilee esimerkiksi maalausta, piirtämistä, kollaasityöskentelyä, painantaa,
savityöskentelyä, rakentelua, valokuvausta sekä tekee animaatioita.
Oppilas havainnoi, tunnistaa, nimeää ja sekoittaa värejä esimerkiksi liiduilla, värikynillä,
vesiväreillä ja peiteväreillä.
Väriopin opiskelu painottuu pää- ja väliväreihin. Lisäksi tutustutaan valoon ja varjoon
ilmiönä esimerkiksi varjokuvateatterin keinoin.
Kuvan rakentamisen keinoista tutustutaan esimerkiksi pisteeseen, viivaan, pintaan,
muotoon ja tilaan.
Oppilas harjoittelee luonnostelua ja kokeilujen tekemistä.
Oppilas harjoittelee oman työn arviointia ja tallentaa työskentelyn eri vaiheita.
Oppilas harjoittelee työskentelyotteita.
Oppilas huolehtii omista työvälineistään.

Opetuksen lähtökohta on koulun taideteokset ja oppilastöiden näyttelyt. Opetuksessa
hyödynnetään myös ajankohtaisia taidenäyttelyitä.
Oppilas kokeilee nykytaiteen ilmaisukeinoja, kuten installaatiota, ympäristötaidetta ja
tilataidetta.
Opetuksen lähtökohtana on lähiympäristön arkkitehtuuri, Viikin luonto, kulttuurimaisema ja
rakennettu ympäristö.
Oppilas luonnostelee havaintojensa perusteella ihmisiä, eläimiä, ympäristöä ja
rakennuksia.
Oppilas tarkastelee kuvatyyppejä, esim. mainoskuvia, uutiskuvia, lasten kirjan kuvituksia
ja taidekuvia.
Oppilas keskustelee fiktion ja faktan eroista taiteessa, mediassa ja omissa kuvissaan.
Oppilas tuottaa kuvia tarinoiden pohjalta.
Oppilas huolehtii omista työvälineistään ja noudattaa kestävän kehityksen periaatteita
kuvallisessa työskentelyssään.

T10 ohjata oppilasta tunnistamaan taiteessa, ympäristössä ja muussa
visuaalisessa kulttuurissa ilmeneviä arvoja

•
•
•
•
•

Opetuksen lähtökohtana on lähiympäristön arkkitehtuuri, Viikin luonto, kulttuurimaisema ja
rakennettu ympäristö.
Oppilas luonnostelee havaintojensa perusteella ihmisiä, eläimiä, ympäristöä ja
rakennuksia.
Oppilas tarkastelee kuvatyyppejä, esim. mainoskuvia, uutiskuvia, lasten kirjan kuvituksia
ja taidekuvia.
Oppilas keskustelee fiktion ja faktan eroista taiteessa, mediassa ja omissa kuvissaan.
Oppilas tuottaa kuvia tarinoiden pohjalta.
Oppilas huolehtii omista työvälineistään ja noudattaa kestävän kehityksen periaatteita
kuvallisessa työskentelyssään.

Ensimmäisen luokan teema kuvataiteessa: Minä taiteilijana.
•

Opetuksen lähtökohtana käytetään oppilaille tuttuja pelien, television ja elokuvan
visuaalista kuvastoa ja oppilaiden itse ottamia kuvia.
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•

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Oppilas kokeilee erilaisia ilmaisutapoja ja tekniikoita työstäessään mielikuviaan kuviksi.
Oppilas kokeilee esimerkiksi maalausta, piirtämistä, kollaasityöskentelyä, painantaa,
savityöskentelyä, rakentelua, valokuvausta sekä tekee animaatioita.
Oppilas havainnoi, tunnistaa, nimeää ja sekoittaa värejä esimerkiksi liiduilla, värikynillä,
vesiväreillä ja peiteväreillä.
Väriopin opiskelu painottuu pää- ja väliväreihin. Lisäksi tutustutaan valoon ja varjoon
ilmiönä esimerkiksi varjokuvateatterin keinoin.
Kuvan rakentamisen keinoista tutustutaan esimerkiksi pisteeseen, viivaan, pintaan,
muotoon ja tilaan.
Oppilas harjoittelee luonnostelua ja kokeilujen tekemistä.
Oppilas harjoittelee oman työn arviointia ja tallentaa työskentelyn eri vaiheita.
Oppilas harjoittelee työskentelyotteita.
Oppilas huolehtii omista työvälineistään.

Opetuksen lähtökohta on koulun taideteokset ja oppilastöiden näyttelyt. Opetuksessa
hyödynnetään myös ajankohtaisia taidenäyttelyitä.
Oppilas kokeilee nykytaiteen ilmaisukeinoja, kuten installaatiota, ympäristötaidetta ja
tilataidetta.

T11 kannustaa oppilasta ottamaan kuvailmaisussaan huomioon
kulttuurinen moninaisuus ja kestävä kehitys
•

Rohkaistaan oppilasta eläytymään erilaisten kulttuurien ilmaisuihin ja tutustumaan
luokkayhteisön oppilaiden erilaisiin kuvakulttuureihin.

•

Opetuksen lähtökohta on koulun taideteokset ja oppilastöiden näyttelyt. Opetuksessa
hyödynnetään myös ajankohtaisia taidenäyttelyitä.
Oppilas kokeilee nykytaiteen ilmaisukeinoja, kuten installaatiota, ympäristötaidetta ja
tilataidetta.

•

•
•
•
•
•
•

Opetuksen lähtökohtana on lähiympäristön arkkitehtuuri, Viikin luonto, kulttuurimaisema ja
rakennettu ympäristö.
Oppilas luonnostelee havaintojensa perusteella ihmisiä, eläimiä, ympäristöä ja
rakennuksia.
Oppilas tarkastelee kuvatyyppejä, esim. mainoskuvia, uutiskuvia, lasten kirjan kuvituksia
ja taidekuvia.
Oppilas keskustelee fiktion ja faktan eroista taiteessa, mediassa ja omissa kuvissaan.
Oppilas tuottaa kuvia tarinoiden pohjalta.
Oppilas huolehtii omista työvälineistään ja noudattaa kestävän kehityksen periaatteita
kuvallisessa työskentelyssään.

Ensimmäisen luokan teema kuvataiteessa: Minä taiteilijana.
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Opetuksen lähtökohtana käytetään oppilaille tuttuja pelien, television ja elokuvan
visuaalista kuvastoa ja oppilaiden itse ottamia kuvia.
Oppilas kokeilee erilaisia ilmaisutapoja ja tekniikoita työstäessään mielikuviaan kuviksi.
Oppilas kokeilee esimerkiksi maalausta, piirtämistä, kollaasityöskentelyä, painantaa,
savityöskentelyä, rakentelua, valokuvausta sekä tekee animaatioita.
Oppilas havainnoi, tunnistaa, nimeää ja sekoittaa värejä esimerkiksi liiduilla, värikynillä,
vesiväreillä ja peiteväreillä.
Väriopin opiskelu painottuu pää- ja väliväreihin. Lisäksi tutustutaan valoon ja varjoon
ilmiönä esimerkiksi varjokuvateatterin keinoin.

•
•
•
•
•

Kuvan rakentamisen keinoista tutustutaan esimerkiksi pisteeseen, viivaan, pintaan,
muotoon ja tilaan.
Oppilas harjoittelee luonnostelua ja kokeilujen tekemistä.
Oppilas harjoittelee oman työn arviointia ja tallentaa työskentelyn eri vaiheita.
Oppilas harjoittelee työskentelyotteita.
Oppilas huolehtii omista työvälineistään.

Vuosiluokka 2
Vuosiluokan keskeiset sisältöalueet
S1 Omat kuvakulttuurit
Opetuksen sisällöiksi valitaan oppilaiden tekemiä kuvia ja kuvakulttuureja, joihin he
osallistuvat omaehtoisesti. Oppilaita rohkaistaan tutustumaan toistensa kuvakulttuureihin. Omia
kuvakulttuureja käytetään kuvallisen työskentelyn lähtökohtana. Opetuksessa käsitellään omien
kuvakulttuurien merkitystä oppilaiden arjessa, lähiympäristössä ja vuorovaikutuksessa.
Toisen luokan teema kuvataiteessa: Taiteilijan työhuoneella.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Opetuksen lähtökohtana käytetään oppilaille tuttuja pelien, television ja elokuvan
visuaalista kuvastoa ja oppilaiden itse ottamia kuvia.
Oppilas kokeilee erilaisia ilmaisutapoja ja tekniikoita työstäessään mielikuviaan kuviksi.
Oppilas kokeilee esimerkiksi maalausta, piirtämistä, kollaasityöskentelyä, painantaa,
savityöskentelyä, rakentelua, valokuvausta sekä tekee animaatioita.
Oppilas havainnoi, tunnistaa, nimeää ja sekoittaa värejä esimerkiksi liiduilla, värikynillä,
vesiväreillä ja peiteväreillä.
Väriopin opiskelu painottuu pää-, väli- ja vastaväreihin.
Kuvan rakentamisen keinoista tutustutaan esimerkiksi pisteeseen, viivaan, pintaan,
muotoon ja tilaan.
Oppilas harjoittelee luonnostelua ja kokeilujen tekemistä.
Oppilas harjoittelee oman työn arviointia ja tallentaa työskentelyn eri vaiheita.
Oppilas harjoittelee työskentelyotteita omassa ilmaisussaan.
Oppilas huolehtii omista työvälineistään.

S2 Ympäristön kuvakulttuurit

•
•
•
•
•
•

Opetuksen lähtökohtana on lähiympäristön arkkitehtuuri, Viikin luonto, kulttuurimaisema ja
rakennettu ympäristö.
Oppilas luonnostelee havaintojensa perusteella ihmisiä, eläimiä, ympäristöä ja
rakennuksia.
Oppilas tarkastelee kuvatyyppejä, kuten mainoskuvia, mediakuvia, lasten kirjan kuvituksia
ja taidekuvia.
Oppilas keskustelee fiktion ja faktan eroista taiteessa, mediassa ja omissa kuvissaan.
Oppilas tuottaa kuvia tarinoiden pohjalta ja tutustuu kuvakerronnan alkeisiin.
Oppilas huolehtii omista työvälineistään ja noudattaa kestävän kehityksen periaatteita
kuvallisessa työskentelyssään.
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Opetuksen sisällöt valitaan erilaisista ympäristöistä, esineistä, mediakulttuureista ja
virtuaalimaailmoista. Sisältöjä valitaan monipuolisesti rakennetuista ja luonnon ympäristöistä
sekä mediasta. Ympäristön kuvakulttuureja käytetään kuvallisen työskentelyn lähtökohtana.
Opetuksessa keskitytään oppilaiden lähiympäristön ja sen medioiden käsittelyyn.

S3 Taiteen maailmat
Opetuksen sisällöt valitaan eri aikoina, eri ympäristöissä ja eri kulttuureissa tuotetusta
kuvataiteesta. Oppilaat tutustuvat kuvataiteen maailmaan tarkastelemalla erilaisia teoksia,
aihepiirejä ja ilmiöitä. Taideteoksia käytetään kuvallisen työskentelyn lähtökohtana. Opetuksessa
käsitellään taideteoksiin ja niiden kokemiseen liittyvää kulttuurista moninaisuutta.
•
•
•

Opetuksen lähtökohta on koulun taideteokset ja oppilastöiden näyttelyt. Opetuksessa
hyödynnetään myös ajankohtaisia taidenäyttelyitä.
Oppilas kokeilee nykytaiteen ilmaisukeinoja, kuten installaatiota, ympäristötaidetta ja
tilataidetta.
Oppilas tutustuu kirjojen kuvitukseen kuvallisen työskentelyn lähtökohtana.
Opetuksen tavoitteet

Tavoitteisiin liittyvät
sisältöalueet

Laaja-alainen osaaminen

T1

S1, S2, S3

L1, L3, L4, L5

T2

S1, S2, S3

L2, L4, L5, L6

T3

S1, S2, S3

L2, L3, L4, L5

T4

S1, S2, S3

L2, L3, L5, L6

T5

S1, S2, S3

L1, L2, L3, L5

T6

S1, S2, S3

L1, L2, L4, L7

T7

S1, S2, S3

L1, L4, L5, L6

T8

S1, S2, S3

L2, L3, L6, L7

T9

S1, S2, S3

L1, L2, L5, L6

T10

S1, S2, S3

L2, L3, L6, L7

T11

S1, S2, S3

L1, L2, L4, L7

Vuosiluokan tavoitteet
T1 kannustaa oppilasta havainnoimaan taidetta, ympäristöä ja muuta
visuaalista kulttuuria moniaistisesti ja kuvia tekemällä
Toisen luokan kuvataiteen keskeinen teema: Taiteilijan työhuoneella.
•
•

Ohjataan oppilasta tekemään havaintoja koulun ja lähiympäristön arkkitehtuurista, Viikin
luonnosta, kulttuurimaisemasta ja rakennetusta ympäristöstä.
Kannustetaan oppilasta havainnoimaan ympäristöään esteettisesti.

Toisen luokan teema kuvataiteessa: Taiteilijan työhuoneella.
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•
•
•
•
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Opetuksen lähtökohtana käytetään oppilaille tuttuja pelien, television ja elokuvan
visuaalista kuvastoa ja oppilaiden itse ottamia kuvia.
Oppilas kokeilee erilaisia ilmaisutapoja ja tekniikoita työstäessään mielikuviaan kuviksi.
Oppilas kokeilee esimerkiksi maalausta, piirtämistä, kollaasityöskentelyä, painantaa,
savityöskentelyä, rakentelua, valokuvausta sekä tekee animaatioita.
Oppilas havainnoi, tunnistaa, nimeää ja sekoittaa värejä esimerkiksi liiduilla, värikynillä,
vesiväreillä ja peiteväreillä.
Väriopin opiskelu painottuu pää-, väli- ja vastaväreihin.

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•

Kuvan rakentamisen keinoista tutustutaan esimerkiksi pisteeseen, viivaan, pintaan,
muotoon ja tilaan.
Oppilas harjoittelee luonnostelua ja kokeilujen tekemistä.
Oppilas harjoittelee oman työn arviointia ja tallentaa työskentelyn eri vaiheita.
Oppilas harjoittelee työskentelyotteita omassa ilmaisussaan.
Oppilas huolehtii omista työvälineistään.

Opetuksen lähtökohtana on lähiympäristön arkkitehtuuri, Viikin luonto, kulttuurimaisema ja
rakennettu ympäristö.
Oppilas luonnostelee havaintojensa perusteella ihmisiä, eläimiä, ympäristöä ja
rakennuksia.
Oppilas tarkastelee kuvatyyppejä, kuten mainoskuvia, mediakuvia, lasten kirjan kuvituksia
ja taidekuvia.
Oppilas keskustelee fiktion ja faktan eroista taiteessa, mediassa ja omissa kuvissaan.
Oppilas tuottaa kuvia tarinoiden pohjalta ja tutustuu kuvakerronnan alkeisiin.
Oppilas huolehtii omista työvälineistään ja noudattaa kestävän kehityksen periaatteita
kuvallisessa työskentelyssään.
Opetuksen lähtökohta on koulun taideteokset ja oppilastöiden näyttelyt. Opetuksessa
hyödynnetään myös ajankohtaisia taidenäyttelyitä.
Oppilas kokeilee nykytaiteen ilmaisukeinoja, kuten installaatiota, ympäristötaidetta ja
tilataidetta.
Oppilas tutustuu kirjojen kuvitukseen kuvallisen työskentelyn lähtökohtana.

T2 rohkaista oppilasta keskustelemaan havainnoistaan ja ajatuksistaan
•

Ohjataan oppilasta keskustelemaan taiteen käsitteisiin.

Toisen luokan teema kuvataiteessa: Taiteilijan työhuoneella.

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Opetuksen lähtökohtana käytetään oppilaille tuttuja pelien, television ja elokuvan
visuaalista kuvastoa ja oppilaiden itse ottamia kuvia.
Oppilas kokeilee erilaisia ilmaisutapoja ja tekniikoita työstäessään mielikuviaan kuviksi.
Oppilas kokeilee esimerkiksi maalausta, piirtämistä, kollaasityöskentelyä, painantaa,
savityöskentelyä, rakentelua, valokuvausta sekä tekee animaatioita.
Oppilas havainnoi, tunnistaa, nimeää ja sekoittaa värejä esimerkiksi liiduilla, värikynillä,
vesiväreillä ja peiteväreillä.
Väriopin opiskelu painottuu pää-, väli- ja vastaväreihin.
Kuvan rakentamisen keinoista tutustutaan esimerkiksi pisteeseen, viivaan, pintaan,
muotoon ja tilaan.
Oppilas harjoittelee luonnostelua ja kokeilujen tekemistä.
Oppilas harjoittelee oman työn arviointia ja tallentaa työskentelyn eri vaiheita.
Oppilas harjoittelee työskentelyotteita omassa ilmaisussaan.
Oppilas huolehtii omista työvälineistään.

Opetuksen lähtökohtana on lähiympäristön arkkitehtuuri, Viikin luonto, kulttuurimaisema ja
rakennettu ympäristö.
Oppilas luonnostelee havaintojensa perusteella ihmisiä, eläimiä, ympäristöä ja
rakennuksia.
Oppilas tarkastelee kuvatyyppejä, kuten mainoskuvia, mediakuvia, lasten kirjan kuvituksia
ja taidekuvia.
Oppilas keskustelee fiktion ja faktan eroista taiteessa, mediassa ja omissa kuvissaan.
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•

•
•

Oppilas tuottaa kuvia tarinoiden pohjalta ja tutustuu kuvakerronnan alkeisiin.
Oppilas huolehtii omista työvälineistään ja noudattaa kestävän kehityksen periaatteita
kuvallisessa työskentelyssään.

•

Opetuksen lähtökohta on koulun taideteokset ja oppilastöiden näyttelyt. Opetuksessa
hyödynnetään myös ajankohtaisia taidenäyttelyitä.
Oppilas kokeilee nykytaiteen ilmaisukeinoja, kuten installaatiota, ympäristötaidetta ja
tilataidetta.
Oppilas tutustuu kirjojen kuvitukseen kuvallisen työskentelyn lähtökohtana.

•
•

T3 innostaa oppilasta ilmaisemaan havaintojaan ja ajatuksiaan erilaisten
kuvallisten tuottamisen tapojen avulla
•
•
•

Rohkaistaan oppilasta tekemään luonnoksia havaintojen perusteella
Kannustetaan oppilasta tuottamaan kuvia tarinoiden pohjalta
Rohkaistaan oppilasta lähestymään aiheita omien kuvakulttuurien pohjalta

•

Opetuksen lähtökohtana on lähiympäristön arkkitehtuuri, Viikin luonto, kulttuurimaisema ja
rakennettu ympäristö.
Oppilas luonnostelee havaintojensa perusteella ihmisiä, eläimiä, ympäristöä ja
rakennuksia.
Oppilas tarkastelee kuvatyyppejä, kuten mainoskuvia, mediakuvia, lasten kirjan kuvituksia
ja taidekuvia.
Oppilas keskustelee fiktion ja faktan eroista taiteessa, mediassa ja omissa kuvissaan.
Oppilas tuottaa kuvia tarinoiden pohjalta ja tutustuu kuvakerronnan alkeisiin.
Oppilas huolehtii omista työvälineistään ja noudattaa kestävän kehityksen periaatteita
kuvallisessa työskentelyssään.

•
•
•
•
•

Toisen luokan teema kuvataiteessa: Taiteilijan työhuoneella.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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•
•
•
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Opetuksen lähtökohtana käytetään oppilaille tuttuja pelien, television ja elokuvan
visuaalista kuvastoa ja oppilaiden itse ottamia kuvia.
Oppilas kokeilee erilaisia ilmaisutapoja ja tekniikoita työstäessään mielikuviaan kuviksi.
Oppilas kokeilee esimerkiksi maalausta, piirtämistä, kollaasityöskentelyä, painantaa,
savityöskentelyä, rakentelua, valokuvausta sekä tekee animaatioita.
Oppilas havainnoi, tunnistaa, nimeää ja sekoittaa värejä esimerkiksi liiduilla, värikynillä,
vesiväreillä ja peiteväreillä.
Väriopin opiskelu painottuu pää-, väli- ja vastaväreihin.
Kuvan rakentamisen keinoista tutustutaan esimerkiksi pisteeseen, viivaan, pintaan,
muotoon ja tilaan.
Oppilas harjoittelee luonnostelua ja kokeilujen tekemistä.
Oppilas harjoittelee oman työn arviointia ja tallentaa työskentelyn eri vaiheita.
Oppilas harjoittelee työskentelyotteita omassa ilmaisussaan.
Oppilas huolehtii omista työvälineistään.

Opetuksen lähtökohta on koulun taideteokset ja oppilastöiden näyttelyt. Opetuksessa
hyödynnetään myös ajankohtaisia taidenäyttelyitä.
Oppilas kokeilee nykytaiteen ilmaisukeinoja, kuten installaatiota, ympäristötaidetta ja
tilataidetta.
Oppilas tutustuu kirjojen kuvitukseen kuvallisen työskentelyn lähtökohtana.

T4 innostaa oppilasta kokeilemaan erilaisia materiaaleja ja tekniikoita sekä
harjoittelemaan kuvallisia ilmaisutapoja
•
•
•
•

•
•
•

Kannustetaan havainnoimaan, tunnistamaan, nimeämään ja sekoittamaan värejä.
Rohkaistaan käyttämään erilaisia kuvan rakentamisen keinoja.
Ohjataan tutustumaan kuvataiteen työvälineiden, materiaalien, tekniikoiden ja
ilmaisutapojen nimityksiin.
Kannustetaan oppilasta ottamaan osaa aiheiden, työskentelymenetelmien ja -välineiden
valintaan.
Opetuksen lähtökohta on koulun taideteokset ja oppilastöiden näyttelyt. Opetuksessa
hyödynnetään myös ajankohtaisia taidenäyttelyitä.
Oppilas kokeilee nykytaiteen ilmaisukeinoja, kuten installaatiota, ympäristötaidetta ja
tilataidetta.
Oppilas tutustuu kirjojen kuvitukseen kuvallisen työskentelyn lähtökohtana.

Toisen luokan teema kuvataiteessa: Taiteilijan työhuoneella.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Opetuksen lähtökohtana käytetään oppilaille tuttuja pelien, television ja elokuvan
visuaalista kuvastoa ja oppilaiden itse ottamia kuvia.
Oppilas kokeilee erilaisia ilmaisutapoja ja tekniikoita työstäessään mielikuviaan kuviksi.
Oppilas kokeilee esimerkiksi maalausta, piirtämistä, kollaasityöskentelyä, painantaa,
savityöskentelyä, rakentelua, valokuvausta sekä tekee animaatioita.
Oppilas havainnoi, tunnistaa, nimeää ja sekoittaa värejä esimerkiksi liiduilla, värikynillä,
vesiväreillä ja peiteväreillä.
Väriopin opiskelu painottuu pää-, väli- ja vastaväreihin.
Kuvan rakentamisen keinoista tutustutaan esimerkiksi pisteeseen, viivaan, pintaan,
muotoon ja tilaan.
Oppilas harjoittelee luonnostelua ja kokeilujen tekemistä.
Oppilas harjoittelee oman työn arviointia ja tallentaa työskentelyn eri vaiheita.
Oppilas harjoittelee työskentelyotteita omassa ilmaisussaan.
Oppilas huolehtii omista työvälineistään.

Opetuksen lähtökohtana on lähiympäristön arkkitehtuuri, Viikin luonto, kulttuurimaisema ja
rakennettu ympäristö.
Oppilas luonnostelee havaintojensa perusteella ihmisiä, eläimiä, ympäristöä ja
rakennuksia.
Oppilas tarkastelee kuvatyyppejä, kuten mainoskuvia, mediakuvia, lasten kirjan kuvituksia
ja taidekuvia.
Oppilas keskustelee fiktion ja faktan eroista taiteessa, mediassa ja omissa kuvissaan.
Oppilas tuottaa kuvia tarinoiden pohjalta ja tutustuu kuvakerronnan alkeisiin.
Oppilas huolehtii omista työvälineistään ja noudattaa kestävän kehityksen periaatteita
kuvallisessa työskentelyssään.

•
•

Kannustetaan prosessinomaiseen kuvalliseen työskentelyyn.
Rohkaistaan oppilasta kuvallisiin tehtäviin, jotka pohjautuvat oppilaan elämyksiin,
aistikokemuksiin, mielikuvitukseen, musiikkiin, satuihin, liikkeeseen ja leikkiin.

•

Opetuksen lähtökohtana on lähiympäristön arkkitehtuuri, Viikin luonto, kulttuurimaisema ja
rakennettu ympäristö.
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T5 kannustaa oppilasta pitkäjänteiseen kuvalliseen työskentelyyn yksin ja
yhdessä muiden kanssa

•
•
•
•
•

Oppilas luonnostelee havaintojensa perusteella ihmisiä, eläimiä, ympäristöä ja
rakennuksia.
Oppilas tarkastelee kuvatyyppejä, kuten mainoskuvia, mediakuvia, lasten kirjan kuvituksia
ja taidekuvia.
Oppilas keskustelee fiktion ja faktan eroista taiteessa, mediassa ja omissa kuvissaan.
Oppilas tuottaa kuvia tarinoiden pohjalta ja tutustuu kuvakerronnan alkeisiin.
Oppilas huolehtii omista työvälineistään ja noudattaa kestävän kehityksen periaatteita
kuvallisessa työskentelyssään.

Toisen luokan teema kuvataiteessa: Taiteilijan työhuoneella.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Opetuksen lähtökohtana käytetään oppilaille tuttuja pelien, television ja elokuvan
visuaalista kuvastoa ja oppilaiden itse ottamia kuvia.
Oppilas kokeilee erilaisia ilmaisutapoja ja tekniikoita työstäessään mielikuviaan kuviksi.
Oppilas kokeilee esimerkiksi maalausta, piirtämistä, kollaasityöskentelyä, painantaa,
savityöskentelyä, rakentelua, valokuvausta sekä tekee animaatioita.
Oppilas havainnoi, tunnistaa, nimeää ja sekoittaa värejä esimerkiksi liiduilla, värikynillä,
vesiväreillä ja peiteväreillä.
Väriopin opiskelu painottuu pää-, väli- ja vastaväreihin.
Kuvan rakentamisen keinoista tutustutaan esimerkiksi pisteeseen, viivaan, pintaan,
muotoon ja tilaan.
Oppilas harjoittelee luonnostelua ja kokeilujen tekemistä.
Oppilas harjoittelee oman työn arviointia ja tallentaa työskentelyn eri vaiheita.
Oppilas harjoittelee työskentelyotteita omassa ilmaisussaan.
Oppilas huolehtii omista työvälineistään.

Opetuksen lähtökohta on koulun taideteokset ja oppilastöiden näyttelyt. Opetuksessa
hyödynnetään myös ajankohtaisia taidenäyttelyitä.
Oppilas kokeilee nykytaiteen ilmaisukeinoja, kuten installaatiota, ympäristötaidetta ja
tilataidetta.
Oppilas tutustuu kirjojen kuvitukseen kuvallisen työskentelyn lähtökohtana.

T6 kannustaa oppilasta tarkastelemaan kuvallisen vaikuttamisen keinoja
omissa ja muiden kuvissa
•
•
•

•
•
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•
•
•
•

Opetuksen lähtökohta on koulun taideteokset ja oppilastöiden näyttelyt. Opetuksessa
hyödynnetään myös ajankohtaisia taidenäyttelyitä.
Oppilas kokeilee nykytaiteen ilmaisukeinoja, kuten installaatiota, ympäristötaidetta ja
tilataidetta.
Oppilas tutustuu kirjojen kuvitukseen kuvallisen työskentelyn lähtökohtana.

Opetuksen lähtökohtana on lähiympäristön arkkitehtuuri, Viikin luonto, kulttuurimaisema ja
rakennettu ympäristö.
Oppilas luonnostelee havaintojensa perusteella ihmisiä, eläimiä, ympäristöä ja
rakennuksia.
Oppilas tarkastelee kuvatyyppejä, kuten mainoskuvia, mediakuvia, lasten kirjan kuvituksia
ja taidekuvia.
Oppilas keskustelee fiktion ja faktan eroista taiteessa, mediassa ja omissa kuvissaan.
Oppilas tuottaa kuvia tarinoiden pohjalta ja tutustuu kuvakerronnan alkeisiin.
Oppilas huolehtii omista työvälineistään ja noudattaa kestävän kehityksen periaatteita
kuvallisessa työskentelyssään.

Toisen luokan teema kuvataiteessa: Taiteilijan työhuoneella.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

Opetuksen lähtökohtana käytetään oppilaille tuttuja pelien, television ja elokuvan
visuaalista kuvastoa ja oppilaiden itse ottamia kuvia.
Oppilas kokeilee erilaisia ilmaisutapoja ja tekniikoita työstäessään mielikuviaan kuviksi.
Oppilas kokeilee esimerkiksi maalausta, piirtämistä, kollaasityöskentelyä, painantaa,
savityöskentelyä, rakentelua, valokuvausta sekä tekee animaatioita.
Oppilas havainnoi, tunnistaa, nimeää ja sekoittaa värejä esimerkiksi liiduilla, värikynillä,
vesiväreillä ja peiteväreillä.
Väriopin opiskelu painottuu pää-, väli- ja vastaväreihin.
Kuvan rakentamisen keinoista tutustutaan esimerkiksi pisteeseen, viivaan, pintaan,
muotoon ja tilaan.
Oppilas harjoittelee luonnostelua ja kokeilujen tekemistä.
Oppilas harjoittelee oman työn arviointia ja tallentaa työskentelyn eri vaiheita.
Oppilas harjoittelee työskentelyotteita omassa ilmaisussaan.
Oppilas huolehtii omista työvälineistään.

T7 ohjata oppilasta käyttämään kuvataiteen käsitteistöä sekä
tarkastelemaan erilaisia kuvatyyppejä
Toisen luokan teema kuvataiteessa: Taiteilijan työhuoneella.

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

•
•
•
•
•
•

Opetuksen lähtökohtana käytetään oppilaille tuttuja pelien, television ja elokuvan
visuaalista kuvastoa ja oppilaiden itse ottamia kuvia.
Oppilas kokeilee erilaisia ilmaisutapoja ja tekniikoita työstäessään mielikuviaan kuviksi.
Oppilas kokeilee esimerkiksi maalausta, piirtämistä, kollaasityöskentelyä, painantaa,
savityöskentelyä, rakentelua, valokuvausta sekä tekee animaatioita.
Oppilas havainnoi, tunnistaa, nimeää ja sekoittaa värejä esimerkiksi liiduilla, värikynillä,
vesiväreillä ja peiteväreillä.
Väriopin opiskelu painottuu pää-, väli- ja vastaväreihin.
Kuvan rakentamisen keinoista tutustutaan esimerkiksi pisteeseen, viivaan, pintaan,
muotoon ja tilaan.
Oppilas harjoittelee luonnostelua ja kokeilujen tekemistä.
Oppilas harjoittelee oman työn arviointia ja tallentaa työskentelyn eri vaiheita.
Oppilas harjoittelee työskentelyotteita omassa ilmaisussaan.
Oppilas huolehtii omista työvälineistään.

Opetuksen lähtökohta on koulun taideteokset ja oppilastöiden näyttelyt. Opetuksessa
hyödynnetään myös ajankohtaisia taidenäyttelyitä.
Oppilas kokeilee nykytaiteen ilmaisukeinoja, kuten installaatiota, ympäristötaidetta ja
tilataidetta.
Oppilas tutustuu kirjojen kuvitukseen kuvallisen työskentelyn lähtökohtana.

Opetuksen lähtökohtana on lähiympäristön arkkitehtuuri, Viikin luonto, kulttuurimaisema ja
rakennettu ympäristö.
Oppilas luonnostelee havaintojensa perusteella ihmisiä, eläimiä, ympäristöä ja
rakennuksia.
Oppilas tarkastelee kuvatyyppejä, kuten mainoskuvia, mediakuvia, lasten kirjan kuvituksia
ja taidekuvia.
Oppilas keskustelee fiktion ja faktan eroista taiteessa, mediassa ja omissa kuvissaan.
Oppilas tuottaa kuvia tarinoiden pohjalta ja tutustuu kuvakerronnan alkeisiin.
Oppilas huolehtii omista työvälineistään ja noudattaa kestävän kehityksen periaatteita
kuvallisessa työskentelyssään.
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•

T8 kannustaa oppilasta tunnistamaan erilaisia taiteen ja muun visuaalisen
kulttuurin tuotteita lähiympäristössään
•

Rohkaistaan oppilasta tunnistamaan esimerkiksi kuvataiteen ja median ilmenemismuotoja
lähiympäristössään

•

Opetuksen lähtökohta on koulun taideteokset ja oppilastöiden näyttelyt. Opetuksessa
hyödynnetään myös ajankohtaisia taidenäyttelyitä.
Oppilas kokeilee nykytaiteen ilmaisukeinoja, kuten installaatiota, ympäristötaidetta ja
tilataidetta.
Oppilas tutustuu kirjojen kuvitukseen kuvallisen työskentelyn lähtökohtana.

•
•

•
•
•
•
•
•

Opetuksen lähtökohtana on lähiympäristön arkkitehtuuri, Viikin luonto, kulttuurimaisema ja
rakennettu ympäristö.
Oppilas luonnostelee havaintojensa perusteella ihmisiä, eläimiä, ympäristöä ja
rakennuksia.
Oppilas tarkastelee kuvatyyppejä, kuten mainoskuvia, mediakuvia, lasten kirjan kuvituksia
ja taidekuvia.
Oppilas keskustelee fiktion ja faktan eroista taiteessa, mediassa ja omissa kuvissaan.
Oppilas tuottaa kuvia tarinoiden pohjalta ja tutustuu kuvakerronnan alkeisiin.
Oppilas huolehtii omista työvälineistään ja noudattaa kestävän kehityksen periaatteita
kuvallisessa työskentelyssään.

Toisen luokan teema kuvataiteessa: Taiteilijan työhuoneella.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Opetuksen lähtökohtana käytetään oppilaille tuttuja pelien, television ja elokuvan
visuaalista kuvastoa ja oppilaiden itse ottamia kuvia.
Oppilas kokeilee erilaisia ilmaisutapoja ja tekniikoita työstäessään mielikuviaan kuviksi.
Oppilas kokeilee esimerkiksi maalausta, piirtämistä, kollaasityöskentelyä, painantaa,
savityöskentelyä, rakentelua, valokuvausta sekä tekee animaatioita.
Oppilas havainnoi, tunnistaa, nimeää ja sekoittaa värejä esimerkiksi liiduilla, värikynillä,
vesiväreillä ja peiteväreillä.
Väriopin opiskelu painottuu pää-, väli- ja vastaväreihin.
Kuvan rakentamisen keinoista tutustutaan esimerkiksi pisteeseen, viivaan, pintaan,
muotoon ja tilaan.
Oppilas harjoittelee luonnostelua ja kokeilujen tekemistä.
Oppilas harjoittelee oman työn arviointia ja tallentaa työskentelyn eri vaiheita.
Oppilas harjoittelee työskentelyotteita omassa ilmaisussaan.
Oppilas huolehtii omista työvälineistään.
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T9 innostaa oppilasta tekemään kuvia oman elinympäristön, eri aikojen ja
eri kulttuurien tarkastelun pohjalta
•

Rohkaistaan oppilasta kokeilemaan nykytaiteen ilmaisukeinoja.

•

Opetuksen lähtökohta on koulun taideteokset ja oppilastöiden näyttelyt. Opetuksessa
hyödynnetään myös ajankohtaisia taidenäyttelyitä.
Oppilas kokeilee nykytaiteen ilmaisukeinoja, kuten installaatiota, ympäristötaidetta ja
tilataidetta.
Oppilas tutustuu kirjojen kuvitukseen kuvallisen työskentelyn lähtökohtana.

•
•

Toisen luokan teema kuvataiteessa: Taiteilijan työhuoneella.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Opetuksen lähtökohtana käytetään oppilaille tuttuja pelien, television ja elokuvan
visuaalista kuvastoa ja oppilaiden itse ottamia kuvia.
Oppilas kokeilee erilaisia ilmaisutapoja ja tekniikoita työstäessään mielikuviaan kuviksi.
Oppilas kokeilee esimerkiksi maalausta, piirtämistä, kollaasityöskentelyä, painantaa,
savityöskentelyä, rakentelua, valokuvausta sekä tekee animaatioita.
Oppilas havainnoi, tunnistaa, nimeää ja sekoittaa värejä esimerkiksi liiduilla, värikynillä,
vesiväreillä ja peiteväreillä.
Väriopin opiskelu painottuu pää-, väli- ja vastaväreihin.
Kuvan rakentamisen keinoista tutustutaan esimerkiksi pisteeseen, viivaan, pintaan,
muotoon ja tilaan.
Oppilas harjoittelee luonnostelua ja kokeilujen tekemistä.
Oppilas harjoittelee oman työn arviointia ja tallentaa työskentelyn eri vaiheita.
Oppilas harjoittelee työskentelyotteita omassa ilmaisussaan.
Oppilas huolehtii omista työvälineistään.

Opetuksen lähtökohtana on lähiympäristön arkkitehtuuri, Viikin luonto, kulttuurimaisema ja
rakennettu ympäristö.
Oppilas luonnostelee havaintojensa perusteella ihmisiä, eläimiä, ympäristöä ja
rakennuksia.
Oppilas tarkastelee kuvatyyppejä, kuten mainoskuvia, mediakuvia, lasten kirjan kuvituksia
ja taidekuvia.
Oppilas keskustelee fiktion ja faktan eroista taiteessa, mediassa ja omissa kuvissaan.
Oppilas tuottaa kuvia tarinoiden pohjalta ja tutustuu kuvakerronnan alkeisiin.
Oppilas huolehtii omista työvälineistään ja noudattaa kestävän kehityksen periaatteita
kuvallisessa työskentelyssään.

T10 ohjata oppilasta tunnistamaan taiteessa, ympäristössä ja muussa
visuaalisessa kulttuurissa ilmeneviä arvoja
•
•
•

Opetuksen lähtökohta on koulun taideteokset ja oppilastöiden näyttelyt. Opetuksessa
hyödynnetään myös ajankohtaisia taidenäyttelyitä.
Oppilas kokeilee nykytaiteen ilmaisukeinoja, kuten installaatiota, ympäristötaidetta ja
tilataidetta.
Oppilas tutustuu kirjojen kuvitukseen kuvallisen työskentelyn lähtökohtana.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Opetuksen lähtökohtana käytetään oppilaille tuttuja pelien, television ja elokuvan
visuaalista kuvastoa ja oppilaiden itse ottamia kuvia.
Oppilas kokeilee erilaisia ilmaisutapoja ja tekniikoita työstäessään mielikuviaan kuviksi.
Oppilas kokeilee esimerkiksi maalausta, piirtämistä, kollaasityöskentelyä, painantaa,
savityöskentelyä, rakentelua, valokuvausta sekä tekee animaatioita.
Oppilas havainnoi, tunnistaa, nimeää ja sekoittaa värejä esimerkiksi liiduilla, värikynillä,
vesiväreillä ja peiteväreillä.
Väriopin opiskelu painottuu pää-, väli- ja vastaväreihin.
Kuvan rakentamisen keinoista tutustutaan esimerkiksi pisteeseen, viivaan, pintaan,
muotoon ja tilaan.
Oppilas harjoittelee luonnostelua ja kokeilujen tekemistä.
Oppilas harjoittelee oman työn arviointia ja tallentaa työskentelyn eri vaiheita.
Oppilas harjoittelee työskentelyotteita omassa ilmaisussaan.
Oppilas huolehtii omista työvälineistään.
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Toisen luokan teema kuvataiteessa: Taiteilijan työhuoneella.

•
•
•
•
•
•

Opetuksen lähtökohtana on lähiympäristön arkkitehtuuri, Viikin luonto, kulttuurimaisema ja
rakennettu ympäristö.
Oppilas luonnostelee havaintojensa perusteella ihmisiä, eläimiä, ympäristöä ja
rakennuksia.
Oppilas tarkastelee kuvatyyppejä, kuten mainoskuvia, mediakuvia, lasten kirjan kuvituksia
ja taidekuvia.
Oppilas keskustelee fiktion ja faktan eroista taiteessa, mediassa ja omissa kuvissaan.
Oppilas tuottaa kuvia tarinoiden pohjalta ja tutustuu kuvakerronnan alkeisiin.
Oppilas huolehtii omista työvälineistään ja noudattaa kestävän kehityksen periaatteita
kuvallisessa työskentelyssään.

T11 kannustaa oppilasta ottamaan kuvailmaisussaan huomioon
kulttuurinen moninaisuus ja kestävä kehitys
•

Rohkaistaan oppilasta eläytymään erilaisten kulttuurien ilmaisuihin ja tutustumaan
luokkayhteisön oppilaiden erilaisiin kuvakulttuureihin

•

Opetuksen lähtökohtana on lähiympäristön arkkitehtuuri, Viikin luonto, kulttuurimaisema ja
rakennettu ympäristö.
Oppilas luonnostelee havaintojensa perusteella ihmisiä, eläimiä, ympäristöä ja
rakennuksia.
Oppilas tarkastelee kuvatyyppejä, kuten mainoskuvia, mediakuvia, lasten kirjan kuvituksia
ja taidekuvia.
Oppilas keskustelee fiktion ja faktan eroista taiteessa, mediassa ja omissa kuvissaan.
Oppilas tuottaa kuvia tarinoiden pohjalta ja tutustuu kuvakerronnan alkeisiin.
Oppilas huolehtii omista työvälineistään ja noudattaa kestävän kehityksen periaatteita
kuvallisessa työskentelyssään.

•
•
•
•
•

•
•
•

Opetuksen lähtökohta on koulun taideteokset ja oppilastöiden näyttelyt. Opetuksessa
hyödynnetään myös ajankohtaisia taidenäyttelyitä.
Oppilas kokeilee nykytaiteen ilmaisukeinoja, kuten installaatiota, ympäristötaidetta ja
tilataidetta.
Oppilas tutustuu kirjojen kuvitukseen kuvallisen työskentelyn lähtökohtana.

Toisen luokan teema kuvataiteessa: Taiteilijan työhuoneella.
•
•
•
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•
•
•
•
•
•
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Opetuksen lähtökohtana käytetään oppilaille tuttuja pelien, television ja elokuvan
visuaalista kuvastoa ja oppilaiden itse ottamia kuvia.
Oppilas kokeilee erilaisia ilmaisutapoja ja tekniikoita työstäessään mielikuviaan kuviksi.
Oppilas kokeilee esimerkiksi maalausta, piirtämistä, kollaasityöskentelyä, painantaa,
savityöskentelyä, rakentelua, valokuvausta sekä tekee animaatioita.
Oppilas havainnoi, tunnistaa, nimeää ja sekoittaa värejä esimerkiksi liiduilla, värikynillä,
vesiväreillä ja peiteväreillä.
Väriopin opiskelu painottuu pää-, väli- ja vastaväreihin.
Kuvan rakentamisen keinoista tutustutaan esimerkiksi pisteeseen, viivaan, pintaan,
muotoon ja tilaan.
Oppilas harjoittelee luonnostelua ja kokeilujen tekemistä.
Oppilas harjoittelee oman työn arviointia ja tallentaa työskentelyn eri vaiheita.
Oppilas harjoittelee työskentelyotteita omassa ilmaisussaan.
Oppilas huolehtii omista työvälineistään.

33.6.3. Käsityö
Oppiaineen tehtävä
Käsityön oppiaineen tehtävänä on ohjata oppilaita kokonaiseen käsityöprosessin hallintaan.
Käsityö on monimateriaalinen oppiaine, jossa toteutetaan käsityöilmaisuun, muotoiluun ja
teknologiaan perustuvaa toimintaa. Tähän kuuluu tuotteen tai teoksen itsenäinen tai yhteisöllinen
suunnittelu, valmistus ja oman tai yhteisen käsityöprosessin arviointi. Käsityön tekeminen
on tutkivaa, keksivää ja kokeilevaa toimintaa ja siinä toteutetaan ennakkoluulottomasti
erilaisia visuaalisia, materiaalisia, teknisiä sekä valmistusmenetelmällisiä ratkaisuja. Käsityössä
opetellaan ymmärtämään, arvioimaan ja kehittämään erilaisia teknologisia sovelluksia sekä
käyttämään opittuja tietoja ja taitoja arjessa. Käsityössä kehitetään oppilaiden avaruudellista
hahmottamista, tuntoaistia ja käsillä tekemistä, jotka edistävät motorisia taitoja, luovuutta
ja suunnitteluosaamista. Opetuksella vahvistetaan edellytyksiä monipuoliseen työskentelyyn.
Käsityön merkitys on pitkäjänteisessä ja innovatiivisessa työskentelyprosessissa sekä itsetuntoa
vahvistavassa, mielihyvää tuottavassa kokemuksessa.
Opetuksessa painotetaan oppilaiden erilaisia kiinnostuksen kohteita ja korostetaan yhteisöllistä
toimintaa. Käsityössä lähtökohtana on erilaisten laaja-alaisten teemojen kokonaisvaltainen
tarkastelu oppiainerajat luontevasti ylittäen. Ympäröivän materiaalisen maailman tuntemus
luo perustaa kestävälle elämäntavalle ja kehitykselle. Tähän sisältyy myös oppilaiden oma
elämänpiiri, paikallinen kulttuuriperintö sekä yhteisön kulttuurinen moninaisuus. Käsityö kasvattaa
eettisiä, tiedostavia, osallistuvia sekä osaavia ja yritteliäitä kansalaisia, jotka arvostavat itseään
tekijöinä ja joilla on taito käsityöilmaisuun sekä halu ylläpitää ja kehittää käsityökulttuuria.

Oppiaineen tehtävä vuosiluokilla 1-2
Vuosiluokilla 1-2 käsityön tehtävänä on mahdollistaa oppilaiden käsityön ilmaisun, suunnittelun
ja tekemisen tietojen ja taitojen kehittyminen sekä kokemusten karttuminen. Oppilaita rohkaistaan
ja ohjataan toimimaan käsityön suunnittelijoina ja valmistajina sekä käyttämään siinä erilaisia
materiaaleja. Käsityö kehittää keskittymiskykyä ja aloitteellisuutta. Se kannustaa arvostamaan ja
arvioimaan omaa ja toisten työtä ja työskentelyä. Käsityön kasvatustehtävänä on ohjata oppilaita
ymmärtämään kulttuurien moninaisuutta ja yhdenvertaisuutta.

Käsityön oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät tavoitteet
vuosiluokilla 1-2
Oppimisympäristö tukee käsityön toiminnallisuutta ja vuorovaikutusta opettajan, vertaisryhmän
sekä koulun ulkopuolisten tahojen kanssa. Asianmukaiset ja turvalliset tilat, työvälineet
ja materiaalit edistävät tavoitteiden saavuttamista. Oppilaita innostetaan havainnoimaan ja
käyttämään havaintojaan käsityötaitojen osana sekä vaikuttamaan ympäristöönsä. Työtapojen
valinnoilla oppilaita kannustetaan osallisuuteen, aktiivisuuteen ja itseohjautuvuuteen. Ohjatun
suunnittelun ja tekemisen tukena hyödynnetään mielikuvitusta, tarinoita, draamaa, leikkiä, pelejä
sekä luonnon- ja rakennettua ympäristöä. Opetuksessa käytetään teknisen työn ja tekstiilityön
työtapoja.

Oppiaineen tavoitteiden kannalta keskeistä on luoda pedagogisesti erilaisia työtapoja ja
vuorovaikutustilanteita, joilla tuetaan sekä yksilöllistä käsityötaitojen oppimista ja suunnittelua
että yhteisöllistä työskentelyä. Opetuksessa otetaan huomioon oppilaiden erilaiset edellytykset
ja tarpeet sekä tehdään sen mukaisia eriytettyjä ratkaisuja esimerkiksi käytettävien materiaalien,
työtapojen ja oppimistehtävien valinnassa. Käsityön toiminnallinen oppiminen edellyttää riittävästi
aikaa, tilaa ja ohjausta.
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Ohjaus, eriyttäminen ja tuki käsityössä vuosiluokilla 1-2

Oppilaan oppimisen arviointi käsityössä vuosiluokilla 1-2
Oppimisen arvioinnissa kiinnitetään huomiota myönteisen palautteen antamiseen ja
kannustamiseen sekä työskentelyn aikana että prosessin lopussa. Monipuolisella arvioinnilla
ja palautteella tuetaan laaja-alaisen käsityötiedon ja -taidon kehittymistä. Oppilaille annetaan
erilaisia tapoja osoittaa edistymistään ja kannustetaan omien vahvuuksien ylläpitämiseen sekä
kehittymässä olevien taitojen harjoittelemiseen. Ryhmän työskentelyä ja tuotosta voidaan esitellä
ja arvioida yhdessä, jolloin oppilaat oppivat esiintymistä ja toisten työskentelyn arvostamista.
Arviointi kohdistuu kokonaiseen käsityöprosessiin ja eri vaiheiden dokumentointi toimii arvioinnin
välineenä, joka todentaa oppilaiden edistymistä ja käsityöllisen osaamisen tasoa. Oppilaita
ohjataan arvioimaan omaa oppimistaan ja tarjotaan erilaisia tapoja tehdä itse- ja vertaisarviointia.
Oppimisprosessin kannalta keskeisiä arvioinnin ja palautteen antamisen kohteita käsityössä ovat
- edistyminen työskentelyn sujuvuudessa
- edistyminen suunnittelun, tekemisen ja arvioinnin taidoissa
- edistyminen tavoitteellisessa toiminnassa
- edistyminen kekseliäiden ratkaisujen tuottamisessa.

Vuosiluokka 1
Vuosiluokan keskeiset sisältöalueet
S1 Ideointi
Suunnittelun lähtökohtana hyödynnetään omia tunteita, tarinoita ja mielikuvitusympäristöä,
rakennettua ja luonnonympäristöä sekä apuna käytetään erilaisia visuaalisia ja materiaalisia
menetelmiä. Harjoitellaan kehittämään käsityölle muoto, väri ja pinta. Tutkitaan liikettä ja
tasapainoa. Pohditaan säilyttämistä ja suojautumista käsityön avulla.
Työskentelyyn virittäydytään antamalla virikkeitä niin, että oppilas työskennellessään kykenee
keksimään, ajattelemaan, etsimään ratkaisuja ja iloitsemaan työskentelystään ja tuotoksestaan.
S2 Kokeilu
Tarjotaan mahdollisuuksia monimuotoiseen materiaaliseen ja teknologiseen ympäristöön
tutustumiseen. Kokeillaan erilaisia materiaaleja kuten esimerkiksi puuta, metallia, muovia, kuituja,
lankaa ja kangasta. Kokeilujen pohjalta ideoidaan ja työstetään tuotetta tai teosta eteenpäin.
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Sopivia materiaaleja ovat esimerkiksi laudat, puupalikat, eripaksuiset rimat, luonnonmateriaalit,
naulat, silmukkaruuvit ja vesiliukoiset maalit. Metalliin tutustumiseen riittävät pehmeät foliot,
metallilangat ja piipunrassit. Lisäksi käytetään rakentelusarjoja ja erilaisia askartelumateriaaleja
kuten paperia, pahveja, pakkausmateriaaleja, kertakäyttötuotteita, savea, massoja, liimaa, niittejä,
haaranastoja, korkkia, naruja, helmiä, piipunrasseja, muovirenkaita, tekstiililiituja ja tekstiilitusseja.
Tekstiilimateriaaleista tutustutaan askarteluhuopaan sekä säkki-, vohveli- ja lakanakankaisiin.
Lankoina käytetään paksuhkoja puuvilla- ja villalankoja sekä helmilankaa. Täytteinä käytetään
vanua ja vaahtomuovia.
S3 Suunnittelu
Työskennellään kokonaisen käsityöprosessin mukaisesti. Harjoitellaan prosessin ja tuotteen
kuvailun taitoja.
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Opetellaan ilmaisemaan toiminnan tavoitteet suullisesti ja mainitsemaan niitä keinoja, joilla
ajatellaan päästävän tavoitteeseen. Opetellaan esimerkiksi piirtämään kuva oppilaan kehitystasoa
vastaavalla tavalla siitä työstä, joka on tarkoitus tehdä. Kiinnitetään huomiota ajankäyttöön.
S4 Tekeminen
Valmistetaan omien tai yhteisöllisten suunnitelmien pohjalta käsityötuotteita tai teoksia. Käytetään
erilaisia käsityövälineitä ja laitteita, joilla leikataan, liitetään, yhdistetään, muokataan ja työstetään
materiaaleja tarkoituksenmukaisella tavalla.
Työvälineiden tulee olla oppilaiden käteen sopivia. Työturvallisuudesta ja työvälineiden oikeasta
käytöstä on huolehdittava tarkasti. Käytetään esimerkiksi vasaraa, selkäsahaa, sahauslaatikkoa,
viiloja, hiomapaperia, askarteluveitsiä, hohtimia, piirtopuikkoa, reikäpihtejä, nitojaa, rei’ittäjää,
saksia, terävä- ja tylppäkärkisiä kanavaneuloja, nuppineuloja, neulatyynyjä, kudontakehyksiä,
piirustus-, maalaus-, lakkaus- ja muotoiluvalineitä sekä muovailualustaa.
Esimerkiksi:
Puuta sahataan ja hiotaan, liitetään sitomalla, liimaamalla tai naulaamalla sekä väritetään
väriliiduilla, kastamalla värissä tai maalaamalla. Pehmeää foliota leikataan, muotillaan
ja lävistetään. Metallilankoja ja piipunrasseja taivutetaan, muotoillaan ja päällystetään.
Rakentelusarjojen ja erilaisten askartelumateriaalien avulla kokeillaan ja havainnoidaan erilaisia
rakenteita. Lankamaista materiaalia punotaan, letitetään ja solmeillaan, siitä valmistetaan litteitä ja
pyöreitä tupsuja, silmuja ja solmuja. Lankaa pujotellaan vohvelikankaaseen tai kudontakehykseen
sekä ommellaan etu- ja pykäpistoja. Kangasmaista materiaalia leikataan, liimataan ja siihen
ommellaan etu- ja pykäpistoja. Kangasta koristellaan myös tekstiilitusseilla. Paperia leikataan,
revitään, käherretään, rypistetään, liimataan sekä taitellaan. Savea ja massoja muovaillaan,
maalataan ja lakataan.
S5 Dokumentointi
Tieto- ja viestintätekniikan käyttöön tutustutaan ideoinnin, suunnittelun ja dokumentoinnin osana.
Tutustutaan opettajan johdolla ideasivustoihin ja erilaisiin suunnittelutapoihin työn luonne
huomioiden. Dokumentoidaan työskentelyä kuvaamalla.
S6 Arviointi
Tarjotaan erilaisia tapoja tehdä itse- ja vertaisarviointia prosessin edetessä. Opetellaan antamaan
palautetta toisille oppilaille.
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Työskentelyn kuluessa annetaan positiivista, rakentavaa ja kannustavaa palautetta.
Loppuarviointia varten työt asetetaan näytteille ja ne esitellään muille, niitä kokeillaan tai niillä
leikitään. Keskustellen ja tarkastellen muistellaan, mitä tavoitteita on pyritty saavuttamaan ja mitä
on saavutettu.

Opetuksen tavoitteet

Tavoitteisiin liittyvät
sisältöalueet

Laaja-alainen osaaminen

T1

S1, S2, S3, S4

L1, L2

T2

S1, S2, S3

L1, L4, L5

T3

S1, S2, S3, S4, S5

L1, L7

T4

S2, S3, S4

L4, L6

T5

S1, S2, S3, S4, S5, S6

L1, L3

Vuosiluokan tavoitteet
T1 rohkaista oppilasta kiinnostumaan ja innostumaan käsin tekemisestä
sekä herättää uteliaisuutta keksivään ja kokeilevaan käsityöhön
Työvälineiden tulee olla oppilaiden käteen sopivia. Työturvallisuudesta ja työvälineiden oikeasta
käytöstä on huolehdittava tarkasti. Käytetään esimerkiksi vasaraa, selkäsahaa, sahauslaatikkoa,
viiloja, hiomapaperia, askarteluveitsiä, hohtimia, piirtopuikkoa, reikäpihtejä, nitojaa, rei’ittäjää,
saksia, terävä- ja tylppäkärkisiä kanavaneuloja, nuppineuloja, neulatyynyjä, kudontakehyksiä,
piirustus-, maalaus-, lakkaus- ja muotoiluvalineitä sekä muovailualustaa.
Esimerkiksi:
Puuta sahataan ja hiotaan, liitetään sitomalla, liimaamalla tai naulaamalla sekä väritetään
väriliiduilla, kastamalla värissä tai maalaamalla. Pehmeää foliota leikataan, muotillaan
ja lävistetään. Metallilankoja ja piipunrasseja taivutetaan, muotoillaan ja päällystetään.
Rakentelusarjojen ja erilaisten askartelumateriaalien avulla kokeillaan ja havainnoidaan erilaisia
rakenteita. Lankamaista materiaalia punotaan, letitetään ja solmeillaan, siitä valmistetaan litteitä ja
pyöreitä tupsuja, silmuja ja solmuja. Lankaa pujotellaan vohvelikankaaseen tai kudontakehykseen
sekä ommellaan etu- ja pykäpistoja. Kangasmaista materiaalia leikataan, liimataan ja siihen
ommellaan etu- ja pykäpistoja. Kangasta koristellaan myös tekstiilitusseilla. Paperia leikataan,
revitään, käherretään, rypistetään, liimataan sekä taitellaan. Savea ja massoja muovaillaan,
maalataan ja lakataan.
Työskentelyyn virittäydytään antamalla virikkeitä niin, että oppilas työskennellessään kykenee
keksimään, ajattelemaan, etsimään ratkaisuja ja iloitsemaan työskentelystään ja tuotoksestaan.

Vuosiluokat 1-2

Sopivia materiaaleja ovat esimerkiksi laudat, puupalikat, eripaksuiset rimat, luonnonmateriaalit,
naulat, silmukkaruuvit ja vesiliukoiset maalit. Metalliin tutustumiseen riittävät pehmeät foliot,
metallilangat ja piipunrassit. Lisäksi käytetään rakentelusarjoja ja erilaisia askartelumateriaaleja
kuten paperia, pahveja, pakkausmateriaaleja, kertakäyttötuotteita, savea, massoja, liimaa, niittejä,
haaranastoja, korkkia, naruja, helmiä, piipunrasseja, muovirenkaita, tekstiililiituja ja tekstiilitusseja.
Tekstiilimateriaaleista tutustutaan askarteluhuopaan sekä säkki-, vohveli- ja lakanakankaisiin.
Lankoina käytetään paksuhkoja puuvilla- ja villalankoja sekä helmilankaa. Täytteinä käytetään
vanua ja vaahtomuovia.
Opetellaan ilmaisemaan toiminnan tavoitteet suullisesti ja mainitsemaan niitä keinoja, joilla
ajatellaan päästävän tavoitteeseen. Opetellaan esimerkiksi piirtämään kuva oppilaan kehitystasoa
vastaavalla tavalla siitä työstä, joka on tarkoitus tehdä. Kiinnitetään huomiota ajankäyttöön.
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T2 ohjata oppilas kokonaiseen käsityöprosessiin ja esittämään omia
ideoitaan kuvallisesti sekä kertomaan käsityön tekemisestä ja valmiista
tuotteesta
Työskentelyyn virittäydytään antamalla virikkeitä niin, että oppilas työskennellessään kykenee
keksimään, ajattelemaan, etsimään ratkaisuja ja iloitsemaan työskentelystään ja tuotoksestaan.
Sopivia materiaaleja ovat esimerkiksi laudat, puupalikat, eripaksuiset rimat, luonnonmateriaalit,
naulat, silmukkaruuvit ja vesiliukoiset maalit. Metalliin tutustumiseen riittävät pehmeät foliot,
metallilangat ja piipunrassit. Lisäksi käytetään rakentelusarjoja ja erilaisia askartelumateriaaleja
kuten paperia, pahveja, pakkausmateriaaleja, kertakäyttötuotteita, savea, massoja, liimaa, niittejä,
haaranastoja, korkkia, naruja, helmiä, piipunrasseja, muovirenkaita, tekstiililiituja ja tekstiilitusseja.
Tekstiilimateriaaleista tutustutaan askarteluhuopaan sekä säkki-, vohveli- ja lakanakankaisiin.
Lankoina käytetään paksuhkoja puuvilla- ja villalankoja sekä helmilankaa. Täytteinä käytetään
vanua ja vaahtomuovia.
Opetellaan ilmaisemaan toiminnan tavoitteet suullisesti ja mainitsemaan niitä keinoja, joilla
ajatellaan päästävän tavoitteeseen. Opetellaan esimerkiksi piirtämään kuva oppilaan kehitystasoa
vastaavalla tavalla siitä työstä, joka on tarkoitus tehdä. Kiinnitetään huomiota ajankäyttöön.

T3 ohjata oppilasta suunnittelemaan ja valmistamaan käsityötuotteita tai
teoksia luottaen omiin esteettisiin ja teknisiin ratkaisuihinsa
Työskentelyyn virittäydytään antamalla virikkeitä niin, että oppilas työskennellessään kykenee
keksimään, ajattelemaan, etsimään ratkaisuja ja iloitsemaan työskentelystään ja tuotoksestaan.
Sopivia materiaaleja ovat esimerkiksi laudat, puupalikat, eripaksuiset rimat, luonnonmateriaalit,
naulat, silmukkaruuvit ja vesiliukoiset maalit. Metalliin tutustumiseen riittävät pehmeät foliot,
metallilangat ja piipunrassit. Lisäksi käytetään rakentelusarjoja ja erilaisia askartelumateriaaleja
kuten paperia, pahveja, pakkausmateriaaleja, kertakäyttötuotteita, savea, massoja, liimaa, niittejä,
haaranastoja, korkkia, naruja, helmiä, piipunrasseja, muovirenkaita, tekstiililiituja ja tekstiilitusseja.
Tekstiilimateriaaleista tutustutaan askarteluhuopaan sekä säkki-, vohveli- ja lakanakankaisiin.
Lankoina käytetään paksuhkoja puuvilla- ja villalankoja sekä helmilankaa. Täytteinä käytetään
vanua ja vaahtomuovia.
Työvälineiden tulee olla oppilaiden käteen sopivia. Työturvallisuudesta ja työvälineiden oikeasta
käytöstä on huolehdittava tarkasti. Käytetään esimerkiksi vasaraa, selkäsahaa, sahauslaatikkoa,
viiloja, hiomapaperia, askarteluveitsiä, hohtimia, piirtopuikkoa, reikäpihtejä, nitojaa, rei’ittäjää,
saksia, terävä- ja tylppäkärkisiä kanavaneuloja, nuppineuloja, neulatyynyjä, kudontakehyksiä,
piirustus-, maalaus-, lakkaus- ja muotoiluvalineitä sekä muovailualustaa.

Puuta sahataan ja hiotaan, liitetään sitomalla, liimaamalla tai naulaamalla sekä väritetään
väriliiduilla, kastamalla värissä tai maalaamalla. Pehmeää foliota leikataan, muotillaan
ja lävistetään. Metallilankoja ja piipunrasseja taivutetaan, muotoillaan ja päällystetään.
Rakentelusarjojen ja erilaisten askartelumateriaalien avulla kokeillaan ja havainnoidaan erilaisia
rakenteita. Lankamaista materiaalia punotaan, letitetään ja solmeillaan, siitä valmistetaan litteitä ja
pyöreitä tupsuja, silmuja ja solmuja. Lankaa pujotellaan vohvelikankaaseen tai kudontakehykseen
sekä ommellaan etu- ja pykäpistoja. Kangasmaista materiaalia leikataan, liimataan ja siihen
ommellaan etu- ja pykäpistoja. Kangasta koristellaan myös tekstiilitusseilla. Paperia leikataan,
revitään, käherretään, rypistetään, liimataan sekä taitellaan. Savea ja massoja muovaillaan,
maalataan ja lakataan.
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Esimerkiksi:

Opetellaan ilmaisemaan toiminnan tavoitteet suullisesti ja mainitsemaan niitä keinoja, joilla
ajatellaan päästävän tavoitteeseen. Opetellaan esimerkiksi piirtämään kuva oppilaan kehitystasoa
vastaavalla tavalla siitä työstä, joka on tarkoitus tehdä. Kiinnitetään huomiota ajankäyttöön.
Tutustutaan opettajan johdolla ideasivustoihin ja erilaisiin suunnittelutapoihin työn luonne
huomioiden. Dokumentoidaan työskentelyä kuvaamalla.

T4 opastaa oppilasta tutustumaan moniin erilaisiin materiaaleihin ja niiden
työstämiseen sekä ohjata toimimaan vastuuntuntoisesti ja turvallisesti
Sopivia materiaaleja ovat esimerkiksi laudat, puupalikat, eripaksuiset rimat, luonnonmateriaalit,
naulat, silmukkaruuvit ja vesiliukoiset maalit. Metalliin tutustumiseen riittävät pehmeät foliot,
metallilangat ja piipunrassit. Lisäksi käytetään rakentelusarjoja ja erilaisia askartelumateriaaleja
kuten paperia, pahveja, pakkausmateriaaleja, kertakäyttötuotteita, savea, massoja, liimaa, niittejä,
haaranastoja, korkkia, naruja, helmiä, piipunrasseja, muovirenkaita, tekstiililiituja ja tekstiilitusseja.
Tekstiilimateriaaleista tutustutaan askarteluhuopaan sekä säkki-, vohveli- ja lakanakankaisiin.
Lankoina käytetään paksuhkoja puuvilla- ja villalankoja sekä helmilankaa. Täytteinä käytetään
vanua ja vaahtomuovia.
Työvälineiden tulee olla oppilaiden käteen sopivia. Työturvallisuudesta ja työvälineiden oikeasta
käytöstä on huolehdittava tarkasti. Käytetään esimerkiksi vasaraa, selkäsahaa, sahauslaatikkoa,
viiloja, hiomapaperia, askarteluveitsiä, hohtimia, piirtopuikkoa, reikäpihtejä, nitojaa, rei’ittäjää,
saksia, terävä- ja tylppäkärkisiä kanavaneuloja, nuppineuloja, neulatyynyjä, kudontakehyksiä,
piirustus-, maalaus-, lakkaus- ja muotoiluvalineitä sekä muovailualustaa.
Esimerkiksi:
Puuta sahataan ja hiotaan, liitetään sitomalla, liimaamalla tai naulaamalla sekä väritetään
väriliiduilla, kastamalla värissä tai maalaamalla. Pehmeää foliota leikataan, muotillaan
ja lävistetään. Metallilankoja ja piipunrasseja taivutetaan, muotoillaan ja päällystetään.
Rakentelusarjojen ja erilaisten askartelumateriaalien avulla kokeillaan ja havainnoidaan erilaisia
rakenteita. Lankamaista materiaalia punotaan, letitetään ja solmeillaan, siitä valmistetaan litteitä ja
pyöreitä tupsuja, silmuja ja solmuja. Lankaa pujotellaan vohvelikankaaseen tai kudontakehykseen
sekä ommellaan etu- ja pykäpistoja. Kangasmaista materiaalia leikataan, liimataan ja siihen
ommellaan etu- ja pykäpistoja. Kangasta koristellaan myös tekstiilitusseilla. Paperia leikataan,
revitään, käherretään, rypistetään, liimataan sekä taitellaan. Savea ja massoja muovaillaan,
maalataan ja lakataan.
Opetellaan ilmaisemaan toiminnan tavoitteet suullisesti ja mainitsemaan niitä keinoja, joilla
ajatellaan päästävän tavoitteeseen. Opetellaan esimerkiksi piirtämään kuva oppilaan kehitystasoa
vastaavalla tavalla siitä työstä, joka on tarkoitus tehdä. Kiinnitetään huomiota ajankäyttöön.
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T5 tukea oppilaan itsetunnon kehittymistä käsityössä onnistumisen,
oivaltamisen ja keksimisen kokemusten kautta
Työvälineiden tulee olla oppilaiden käteen sopivia. Työturvallisuudesta ja työvälineiden oikeasta
käytöstä on huolehdittava tarkasti. Käytetään esimerkiksi vasaraa, selkäsahaa, sahauslaatikkoa,
viiloja, hiomapaperia, askarteluveitsiä, hohtimia, piirtopuikkoa, reikäpihtejä, nitojaa, rei’ittäjää,
saksia, terävä- ja tylppäkärkisiä kanavaneuloja, nuppineuloja, neulatyynyjä, kudontakehyksiä,
piirustus-, maalaus-, lakkaus- ja muotoiluvalineitä sekä muovailualustaa.
Esimerkiksi:
Puuta sahataan ja hiotaan, liitetään sitomalla, liimaamalla tai naulaamalla sekä väritetään
väriliiduilla, kastamalla värissä tai maalaamalla. Pehmeää foliota leikataan, muotillaan
ja lävistetään. Metallilankoja ja piipunrasseja taivutetaan, muotoillaan ja päällystetään.
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Rakentelusarjojen ja erilaisten askartelumateriaalien avulla kokeillaan ja havainnoidaan erilaisia
rakenteita. Lankamaista materiaalia punotaan, letitetään ja solmeillaan, siitä valmistetaan litteitä ja
pyöreitä tupsuja, silmuja ja solmuja. Lankaa pujotellaan vohvelikankaaseen tai kudontakehykseen
sekä ommellaan etu- ja pykäpistoja. Kangasmaista materiaalia leikataan, liimataan ja siihen
ommellaan etu- ja pykäpistoja. Kangasta koristellaan myös tekstiilitusseilla. Paperia leikataan,
revitään, käherretään, rypistetään, liimataan sekä taitellaan. Savea ja massoja muovaillaan,
maalataan ja lakataan.
Työskentelyn kuluessa annetaan positiivista, rakentavaa ja kannustavaa palautetta.
Loppuarviointia varten työt asetetaan näytteille ja ne esitellään muille, niitä kokeillaan tai niillä
leikitään. Keskustellen ja tarkastellen muistellaan, mitä tavoitteita on pyritty saavuttamaan ja mitä
on saavutettu.
Opetellaan ilmaisemaan toiminnan tavoitteet suullisesti ja mainitsemaan niitä keinoja, joilla
ajatellaan päästävän tavoitteeseen. Opetellaan esimerkiksi piirtämään kuva oppilaan kehitystasoa
vastaavalla tavalla siitä työstä, joka on tarkoitus tehdä. Kiinnitetään huomiota ajankäyttöön.
Tutustutaan opettajan johdolla ideasivustoihin ja erilaisiin suunnittelutapoihin työn luonne
huomioiden. Dokumentoidaan työskentelyä kuvaamalla.
Työskentelyyn virittäydytään antamalla virikkeitä niin, että oppilas työskennellessään kykenee
keksimään, ajattelemaan, etsimään ratkaisuja ja iloitsemaan työskentelystään ja tuotoksestaan.
Sopivia materiaaleja ovat esimerkiksi laudat, puupalikat, eripaksuiset rimat, luonnonmateriaalit,
naulat, silmukkaruuvit ja vesiliukoiset maalit. Metalliin tutustumiseen riittävät pehmeät foliot,
metallilangat ja piipunrassit. Lisäksi käytetään rakentelusarjoja ja erilaisia askartelumateriaaleja
kuten paperia, pahveja, pakkausmateriaaleja, kertakäyttötuotteita, savea, massoja, liimaa, niittejä,
haaranastoja, korkkia, naruja, helmiä, piipunrasseja, muovirenkaita, tekstiililiituja ja tekstiilitusseja.
Tekstiilimateriaaleista tutustutaan askarteluhuopaan sekä säkki-, vohveli- ja lakanakankaisiin.
Lankoina käytetään paksuhkoja puuvilla- ja villalankoja sekä helmilankaa. Täytteinä käytetään
vanua ja vaahtomuovia.

Vuosiluokka 2
Vuosiluokan keskeiset sisältöalueet
S1 Ideointi
Suunnittelun lähtökohtana hyödynnetään omia tunteita, tarinoita ja mielikuvitusympäristöä,
rakennettua ja luonnonympäristöä sekä apuna käytetään erilaisia visuaalisia ja materiaalisia
menetelmiä. Harjoitellaan kehittämään käsityölle muoto, väri ja pinta. Tutkitaan liikettä ja
tasapainoa. Pohditaan säilyttämistä ja suojautumista käsityön avulla.
Työskentelyyn virittäydytään antamalla virikkeitä niin, että oppilas työskennellessään kykenee
keksimään, ajattelemaan, etsimään ratkaisuja ja iloitsemaan työskentelystään ja tuotoksestaan.

Tarjotaan mahdollisuuksia monimuotoiseen materiaaliseen ja teknologiseen ympäristöön
tutustumiseen. Kokeillaan erilaisia materiaaleja kuten esimerkiksi puuta, metallia, muovia, kuituja,
lankaa ja kangasta. Kokeilujen pohjalta ideoidaan ja työstetään tuotetta tai teosta eteenpäin.
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S2 Kokeilu

Sopivia materiaaleja ovat ensimmäisen luokan kohdalla mainittujen lisäksi esimerkiksi ohuet
vaneri- ja kovalevyt, akryyli, styrox ja metalliohkolevyt. Lisäksi tutustutaan yksinkertaisten
laitteiden toimintaan kokeilemalla ja purkamalla niitä. Tekstiilimateriaaleista tutustutaan
esimerkiksi kanavakankaaseen, kuitukankaaseen, heijastinkankaaseen, kerniin, nahkaan ja
turkispaloihin. Käytetään kankaanpainovärejä.
S3 Suunnittelu
Työskennellään kokonaisen käsityöprosessin mukaisesti. Harjoitellaan prosessin ja tuotteen
kuvailun taitoja.
Opetellaan ilmaisemaan toiminnan tavoitteet suullisesti tai kirjallisesti ja mainitsemaan niitä
keinoja, joilla ajatellaan päästävän tavoitteeseen. Opetellaan piirtämään kuva oppilaan
kehitystasoa vastaavalla tavalla siitä työstä, joka on tarkoitus tehdä. Mietitään yhdessä
yksityiskohtia ja niiden toteuttamisvaihtoehtoja. Kiinnitetään huomiota ajankäyttöön.
S4 Tekeminen
Valmistetaan omien tai yhteisöllisten suunnitelmien pohjalta käsityötuotteita tai teoksia. Käytetään
erilaisia käsityövälineitä ja laitteita, joilla leikataan, liitetään, yhdistetään, muokataan ja työstetään
materiaaleja tarkoituksenmukaisella tavalla.
Ensimmäisellä luokalla käytettyjen työvälineiden lisäksi käytetään esimerkiksi viiloja, styroxleikkuria ja virkkuukoukkua.
Esimerkiksi:
Sahataan puuta ja vaahdotettua muovia. Yksinkertaisia laitteita tutkitaan purkamalla ja
kokoamalla niitä. Muotoillaan vaahdotettua muovia. Opetellaan virkkaamaan virkkuukoukulla
ketjusilmukoita. Ommellaan ketju-, risti-, laaka- ja luotospistoja. Painetaan kangasta leimasin- tai
kaavainpainannalla.
S5 Dokumentointi
Tieto- ja viestintätekniikan käyttöön tutustutaan ideoinnin, suunnittelun ja dokumentoinnin osana.
Tutustutaan opettajan johdolla ideasivustoihin ja erilaisiin suunnittelutapoihin työn luonne
huomioiden. Dokumentoidaan työskentelyä kuvaamalla.
S6 Arviointi
Tarjotaan erilaisia tapoja tehdä itse- ja vertaisarviointia prosessin edetessä. Opetellaan antamaan
palautetta toisille oppilaille.

Vuosiluokat 1-2

Työskentelyn kuluessa annetaan positiivista, rakentavaa ja kannustavaa palautetta.
Loppuarviointia varten työt asetetaan näytteille ja ne esitellään muille, niitä kokeillaan tai niillä
leikitään. Keskustellen ja tarkastellen muistellaan, mitä tavoitteita on pyritty saavuttamaan ja mitä
on saavutettu.
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Opetuksen tavoitteet

Tavoitteisiin liittyvät
sisältöalueet

Laaja-alainen osaaminen

T1

S1, S2, S3, S4

L1, L2

T2

S1, S2, S3

L1, L4, L5

T3

S1, S2, S3, S4, S5

L1, L7

T4

S2, S3, S4

L4, L6

T5

S1, S2, S3, S4, S5, S6

L1, L3

Vuosiluokan tavoitteet
T1 rohkaista oppilasta kiinnostumaan ja innostumaan käsin tekemisestä
sekä herättää uteliaisuutta keksivään ja kokeilevaan käsityöhön
Ensimmäisellä luokalla käytettyjen työvälineiden lisäksi käytetään esimerkiksi viiloja, styroxleikkuria ja virkkuukoukkua.
Esimerkiksi:
Sahataan puuta ja vaahdotettua muovia. Yksinkertaisia laitteita tutkitaan purkamalla ja
kokoamalla niitä. Muotoillaan vaahdotettua muovia. Opetellaan virkkaamaan virkkuukoukulla
ketjusilmukoita. Ommellaan ketju-, risti-, laaka- ja luotospistoja. Painetaan kangasta leimasin- tai
kaavainpainannalla.
Sopivia materiaaleja ovat ensimmäisen luokan kohdalla mainittujen lisäksi esimerkiksi ohuet
vaneri- ja kovalevyt, akryyli, styrox ja metalliohkolevyt. Lisäksi tutustutaan yksinkertaisten
laitteiden toimintaan kokeilemalla ja purkamalla niitä. Tekstiilimateriaaleista tutustutaan
esimerkiksi kanavakankaaseen, kuitukankaaseen, heijastinkankaaseen, kerniin, nahkaan ja
turkispaloihin. Käytetään kankaanpainovärejä.
Työskentelyyn virittäydytään antamalla virikkeitä niin, että oppilas työskennellessään kykenee
keksimään, ajattelemaan, etsimään ratkaisuja ja iloitsemaan työskentelystään ja tuotoksestaan.
Opetellaan ilmaisemaan toiminnan tavoitteet suullisesti tai kirjallisesti ja mainitsemaan niitä
keinoja, joilla ajatellaan päästävän tavoitteeseen. Opetellaan piirtämään kuva oppilaan
kehitystasoa vastaavalla tavalla siitä työstä, joka on tarkoitus tehdä. Mietitään yhdessä
yksityiskohtia ja niiden toteuttamisvaihtoehtoja. Kiinnitetään huomiota ajankäyttöön.

Sopivia materiaaleja ovat ensimmäisen luokan kohdalla mainittujen lisäksi esimerkiksi ohuet
vaneri- ja kovalevyt, akryyli, styrox ja metalliohkolevyt. Lisäksi tutustutaan yksinkertaisten
laitteiden toimintaan kokeilemalla ja purkamalla niitä. Tekstiilimateriaaleista tutustutaan
esimerkiksi kanavakankaaseen, kuitukankaaseen, heijastinkankaaseen, kerniin, nahkaan ja
turkispaloihin. Käytetään kankaanpainovärejä.
Opetellaan ilmaisemaan toiminnan tavoitteet suullisesti tai kirjallisesti ja mainitsemaan niitä
keinoja, joilla ajatellaan päästävän tavoitteeseen. Opetellaan piirtämään kuva oppilaan
kehitystasoa vastaavalla tavalla siitä työstä, joka on tarkoitus tehdä. Mietitään yhdessä
yksityiskohtia ja niiden toteuttamisvaihtoehtoja. Kiinnitetään huomiota ajankäyttöön.
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T2 ohjata oppilas kokonaiseen käsityöprosessiin ja esittämään omia
ideoitaan kuvallisesti sekä kertomaan käsityön tekemisestä ja valmiista
tuotteesta

Työskentelyyn virittäydytään antamalla virikkeitä niin, että oppilas työskennellessään kykenee
keksimään, ajattelemaan, etsimään ratkaisuja ja iloitsemaan työskentelystään ja tuotoksestaan.

T3 ohjata oppilasta suunnittelemaan ja valmistamaan käsityötuotteita tai
teoksia luottaen omiin esteettisiin ja teknisiin ratkaisuihinsa
Opetellaan ilmaisemaan toiminnan tavoitteet suullisesti tai kirjallisesti ja mainitsemaan niitä
keinoja, joilla ajatellaan päästävän tavoitteeseen. Opetellaan piirtämään kuva oppilaan
kehitystasoa vastaavalla tavalla siitä työstä, joka on tarkoitus tehdä. Mietitään yhdessä
yksityiskohtia ja niiden toteuttamisvaihtoehtoja. Kiinnitetään huomiota ajankäyttöön.
Ensimmäisellä luokalla käytettyjen työvälineiden lisäksi käytetään esimerkiksi viiloja, styroxleikkuria ja virkkuukoukkua.
Esimerkiksi:
Sahataan puuta ja vaahdotettua muovia. Yksinkertaisia laitteita tutkitaan purkamalla ja
kokoamalla niitä. Muotoillaan vaahdotettua muovia. Opetellaan virkkaamaan virkkuukoukulla
ketjusilmukoita. Ommellaan ketju-, risti-, laaka- ja luotospistoja. Painetaan kangasta leimasin- tai
kaavainpainannalla.
Tutustutaan opettajan johdolla ideasivustoihin ja erilaisiin suunnittelutapoihin työn luonne
huomioiden. Dokumentoidaan työskentelyä kuvaamalla.
Työskentelyyn virittäydytään antamalla virikkeitä niin, että oppilas työskennellessään kykenee
keksimään, ajattelemaan, etsimään ratkaisuja ja iloitsemaan työskentelystään ja tuotoksestaan.
Sopivia materiaaleja ovat ensimmäisen luokan kohdalla mainittujen lisäksi esimerkiksi ohuet
vaneri- ja kovalevyt, akryyli, styrox ja metalliohkolevyt. Lisäksi tutustutaan yksinkertaisten
laitteiden toimintaan kokeilemalla ja purkamalla niitä. Tekstiilimateriaaleista tutustutaan
esimerkiksi kanavakankaaseen, kuitukankaaseen, heijastinkankaaseen, kerniin, nahkaan ja
turkispaloihin. Käytetään kankaanpainovärejä.

T4 opastaa oppilasta tutustumaan moniin erilaisiin materiaaleihin ja niiden
työstämiseen sekä ohjata toimimaan vastuuntuntoisesti ja turvallisesti
Ensimmäisellä luokalla käytettyjen työvälineiden lisäksi käytetään esimerkiksi viiloja, styroxleikkuria ja virkkuukoukkua.
Esimerkiksi:

Vuosiluokat 1-2

Sahataan puuta ja vaahdotettua muovia. Yksinkertaisia laitteita tutkitaan purkamalla ja
kokoamalla niitä. Muotoillaan vaahdotettua muovia. Opetellaan virkkaamaan virkkuukoukulla
ketjusilmukoita. Ommellaan ketju-, risti-, laaka- ja luotospistoja. Painetaan kangasta leimasin- tai
kaavainpainannalla.
Opetellaan ilmaisemaan toiminnan tavoitteet suullisesti tai kirjallisesti ja mainitsemaan niitä
keinoja, joilla ajatellaan päästävän tavoitteeseen. Opetellaan piirtämään kuva oppilaan
kehitystasoa vastaavalla tavalla siitä työstä, joka on tarkoitus tehdä. Mietitään yhdessä
yksityiskohtia ja niiden toteuttamisvaihtoehtoja. Kiinnitetään huomiota ajankäyttöön.
Sopivia materiaaleja ovat ensimmäisen luokan kohdalla mainittujen lisäksi esimerkiksi ohuet
vaneri- ja kovalevyt, akryyli, styrox ja metalliohkolevyt. Lisäksi tutustutaan yksinkertaisten
laitteiden toimintaan kokeilemalla ja purkamalla niitä. Tekstiilimateriaaleista tutustutaan
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esimerkiksi kanavakankaaseen, kuitukankaaseen, heijastinkankaaseen, kerniin, nahkaan ja
turkispaloihin. Käytetään kankaanpainovärejä.

T5 tukea oppilaan itsetunnon kehittymistä käsityössä onnistumisen,
oivaltamisen ja keksimisen kokemusten kautta
Opetellaan ilmaisemaan toiminnan tavoitteet suullisesti tai kirjallisesti ja mainitsemaan niitä
keinoja, joilla ajatellaan päästävän tavoitteeseen. Opetellaan piirtämään kuva oppilaan
kehitystasoa vastaavalla tavalla siitä työstä, joka on tarkoitus tehdä. Mietitään yhdessä
yksityiskohtia ja niiden toteuttamisvaihtoehtoja. Kiinnitetään huomiota ajankäyttöön.
Sopivia materiaaleja ovat ensimmäisen luokan kohdalla mainittujen lisäksi esimerkiksi ohuet
vaneri- ja kovalevyt, akryyli, styrox ja metalliohkolevyt. Lisäksi tutustutaan yksinkertaisten
laitteiden toimintaan kokeilemalla ja purkamalla niitä. Tekstiilimateriaaleista tutustutaan
esimerkiksi kanavakankaaseen, kuitukankaaseen, heijastinkankaaseen, kerniin, nahkaan ja
turkispaloihin. Käytetään kankaanpainovärejä.
Tutustutaan opettajan johdolla ideasivustoihin ja erilaisiin suunnittelutapoihin työn luonne
huomioiden. Dokumentoidaan työskentelyä kuvaamalla.
Työskentelyn kuluessa annetaan positiivista, rakentavaa ja kannustavaa palautetta.
Loppuarviointia varten työt asetetaan näytteille ja ne esitellään muille, niitä kokeillaan tai niillä
leikitään. Keskustellen ja tarkastellen muistellaan, mitä tavoitteita on pyritty saavuttamaan ja mitä
on saavutettu.
Työskentelyyn virittäydytään antamalla virikkeitä niin, että oppilas työskennellessään kykenee
keksimään, ajattelemaan, etsimään ratkaisuja ja iloitsemaan työskentelystään ja tuotoksestaan.
Ensimmäisellä luokalla käytettyjen työvälineiden lisäksi käytetään esimerkiksi viiloja, styroxleikkuria ja virkkuukoukkua.
Esimerkiksi:
Sahataan puuta ja vaahdotettua muovia. Yksinkertaisia laitteita tutkitaan purkamalla ja
kokoamalla niitä. Muotoillaan vaahdotettua muovia. Opetellaan virkkaamaan virkkuukoukulla
ketjusilmukoita. Ommellaan ketju-, risti-, laaka- ja luotospistoja. Painetaan kangasta leimasin- tai
kaavainpainannalla.

33.6.4. Liikunta
Liikunnan opetuksen tehtävänä on vaikuttaa oppilaiden hyvinvointiin tukemalla fyysistä,
sosiaalista ja psyykkistä toimintakykyä sekä myönteistä suhtautumista omaan kehoon.
Oppiaineessa tärkeitä ovat yksittäisiin liikuntatunteihin liittyvät positiiviset kokemukset ja
liikunnallisen elämäntavan tukeminen. Oppitunneilla korostuvat kehollisuus, fyysinen aktiivisuus ja
yhdessä tekeminen. Liikunnan avulla edistetään yhdenvertaisuutta, tasa-arvoa ja yhteisöllisyyttä
sekä tuetaan kulttuurista moninaisuutta. Opetus on turvallista, ja se perustuu eri vuodenaikojen
ja paikallisten olosuhteiden tarjoamiin mahdollisuuksiin. Liikunnassa hyödynnetään koulun tiloja,
lähiliikuntapaikkoja ja luontoa monipuolisesti. Oppilaita ohjataan ja sitoutetaan turvalliseen ja
eettisesti kestävään toimintaan ja oppimisilmapiiriin.
Liikunnassa oppilaat kasvavat liikkumaan ja liikunnan avulla. Liikkumaan kasvamisen osatekijöitä
ovat oppilaiden ikä- ja kehitystason mukainen fyysisesti aktiivinen toiminta, motoristen
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Oppiaineen tehtävä

perustaitojen oppiminen ja fyysisten ominaisuuksien harjoitteleminen. Oppilaat saavat tietoja
ja taitoja erilaisissa liikuntatilanteissa toimimiseen. Liikunnan avulla kasvamiseen kuuluu
toisia kunnioittava vuorovaikutus, vastuullisuus, pitkäjänteinen itsensä kehittäminen, tunteiden
tunnistaminen ja säätely sekä myönteisen minäkäsityksen kehittyminen. Liikunta tarjoaa
mahdollisuuksia iloon, keholliseen ilmaisuun, osallisuuteen, sosiaalisuuteen, rentoutumiseen,
leikinomaiseen kisailuun ja ponnisteluun sekä toisten auttamiseen. Liikunnassa oppilas saa
valmiuksia terveytensä edistämiseen.

Oppiaineen tehtävä vuosiluokilla 1-2
”Liikutaan yhdessä leikkien.”
Vuosiluokilla 1-2 opetuksen pääpaino on havaintomotoristen taitojen ja motoristen perustaitojen
oppimisessa, yhdessä tekemisessä ja sosiaalisten taitojen kehittämisessä sekä liikuntaan liittyvien
myönteisten kokemusten vahvistamisessa. Opetus tukee oppilaita auttamalla heitä kohtaamaan
emotionaalisesti vaihtelevia tilanteita. Opetuksessa hyödynnetään oppilaiden mielikuvitusta ja
omia oivalluksia.
"Liikutaan yhdessä leikkien."
Viikin normaalikoulussa liikunnanopetuksessa vuosiluokilla 1-2 painottuu teema liiku
leikkien. Alkuopetuksen painopiste on havaintomotoristen taitojen ja motoristen perustaitojen
harjoittelemisessa. Tavoitteena on, että oppilaat liikkuvat tunneilla innokkaasti yhdessä
toimien ja sosiaalisia taitoja vahvistaen. Opetus tukee oppilaita auttamalla heitä kohtaamaan
emotionaallisesti vaihtelevia tilanteita. Opetuksessa hyödynnetään oppilaiden mielikuvitusta ja
omia oivalluksia.

Liikunnan oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät tavoitteet
vuosiluokilla 1-2
Liikunnan tehtävää ja tavoitteita toteutetaan opettamalla turvallisesti ja monipuolisesti erilaisissa
oppimisympäristöissä sisä- ja ulkotiloissa oppilaita osallistaen. Opetuksessa otetaan huomioon
vuodenajat, paikalliset olosuhteet sekä koulun ja ympäristön tarjoamat mahdollisuudet
tarkoituksenmukaisella tavalla. Opetuksen yhteydessä korostetaan fyysistä aktiivisuutta ja
yhteistoiminnallisuutta ylläpitäviä työtapoja, kannustavaa vuorovaikutusta ja toisten auttamista
sekä henkisesti ja fyysisesti turvallista toimintaa. Koulun ulkopuolisille liikuntapaikoille
siirtymisessä edistetään turvallista liikennekäyttäytymistä.
Monipuolisten aistimusten ja liikuntakokemusten mahdollistamiseksi liikunnanopetus toteutetaan
vaihtelevissa oppimisympäristöissä. Näin ollen liikunnanopetus kehittää myös valmiuksia liikkua
vapaa-ajalla.
Fyysisinä oppimisympäristöinä hyödynnetään liikuntatunneilla liikuntasalien ohella mm. koulun
lähimaastoa, hiekka- ja nurmikenttiä, uimahallia, jääkenttää, suunnistus- ja hiihtomaastoa.
Työtavat

Vuosiluokat 1-2

Liikunnanopetuksessa käytetään monipuolisesti erilaisia työtapoja kuten koko ryhmän opetusta,
tehtäväpiste- ja tehtäväratatyöskentelyä, pariharjoitteita sekä pienryhmätyöskentelyä. Vaihtelevia
työtapoja käytettäessä oppilaiden osallisuus lisääntyy ja erilaiset oppijat otetaan huomioon.

Ohjaus, eriyttäminen ja tuki liikunnassa vuosiluokilla 1-2
Kannustava ja hyväksyvä ilmapiiri on edellytys liikunnanopetuksen tavoitteiden saavuttamiselle.
Toiminnan tulee antaa kaikille oppilaille mahdollisuus onnistumiseen ja osallistumiseen sekä
tukea hyvinvoinnin kannalta riittävää toimintakykyä. Opetuksessa on keskeistä oppilaiden
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yksilöllisyyden huomioon ottaminen, turvallinen työskentelyilmapiiri sekä organisoinnin ja
opetusviestinnän selkeys. Pätevyydenkokemuksia ja sosiaalista yhteenkuuluvuutta tuetaan
oppilaslähtöisillä ja osallistavilla työtavoilla, sopivilla tehtävillä ja rohkaisevalla palautteella.
Vuosiluokilla 1-2 on tärkeää tunnistaa sellaiset motorisen oppimisen vaikeudet, joilla voi olla
yhteyttä muihin oppimisen ongelmiin.
http://edu.fi/ops2016_tukimateriaalit/ohjaus_eriyttaminen_ja_tuki_liikunnassa

Oppilaan oppimisen arviointi liikunnassa vuosiluokilla 1-2
Oppimisen arvioinnilla tuetaan oppilaiden kasvamista liikuntaan ja liikunnan avulla eli sen
tarkoituksena on tukea fyysisen, sosiaalisen ja psyykkisen toimintakyvyn kehittymistä. Rakentava
ja kannustava palaute tukee oppilaan myönteistä käsitystä itsestä liikkujana. Arviointi perustuu
monipuoliseen näyttöön oppilaiden oppimisesta, työskentelystä ja edistymisestä.
Arvioinnissa pyritään tunnistamaan oppilaiden yksilölliset vahvuudet ja kehittymistarpeet
sekä tukemaan niitä. Liikunnan opetuksessa ja arvioinnissa tulee ottaa huomioon oppilaan
terveydentila ja erityistarpeet. Arviointi toteutetaan oppilaiden toimintaa ja työskentelyä
havainnoimalla sekä ohjaamalla oppilaita itsearviointiin.
Oppimisprosessin kannalta keskeisiä arvioinnin ja palautteen antamisen kohteita liikunnassa ovat
•
•
•
•

edistyminen liikuntatilanteisiin sopivien ratkaisujen löytämisessä
edistyminen motorisissa perustaidoissa ja niiden harjoittelemisessa
edistyminen sovittuihin tehtäviin liittyvässä turvallisessa toiminnassa
edistyminen yhdessä työskentelyn ja itsenäisen työskentelyn taidoissa.

Vuosiluokka 1
Vuosiluokan keskeiset sisältöalueet
S1 Fyysinen toimintakyky
Opetukseen sisältyy runsaasti fyysisesti aktiivista toimintaa. Opetukseen valitaan leikkejä ja
tehtäviä sekä liikuntamuotoja, joissa harjoitellaan tasapaino- ja liikkumistaitoja (kuten kiipeilyä,
juoksuja ja hyppyjä) ja välineenkäsittelytaitoja (kuten tehtäviä erilaisilla välineillä ja palloleikkejä)
erilaisissa oppimisympäristöissä (kuten salissa, luonnossa, lumella ja jäällä). Kehonhallintaa
edistetään käyttämällä tehtäviä (kuten voimistelu- ja musiikkileikkejä), joissa harjaannutetaan
kehonhahmotusta, ilmaisua ja rytmin mukaan liikkumista.
Tutustutaan monipuolisin ja turvallisin tehtävin liikkumiseen sisällä ja ulkona eri vuodenaikoina eri
oppimisympäristöissä. Vesiliikunta ja uinti kuuluvat liikunnan opetukseen.
Viikin normaalikoulussa liikunnanopetuksessa ensimmäisellä vuosiluokalla liikuntaan kokeillen
ja kehittyen. Havaintomotorisia taitoja ja motorisia perustaitoja (liikkumis-, tasapainoja välineenkäsittelytaidot) harjoitellaan leikin ja erilaisten tehtävien avulla seuraavissa
liikuntamuodoissa.
Perusliikunta

Voimistelu
Musiikki- ja tanssiliikunta
Luontoliikunta
Talven ulkoliikunta: jää- ja lumiliikunta
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Palloilu

Uinti
http://edu.fi/ops2016_tukimateriaalit/liikunnan_tavoitteisiin_liittyvat_keskeiset_sisaltoalueet

S2 Sosiaalinen toimintakyky
Opetus sisältää yksinkertaisia liikunnallisia sääntöleikkejä, tehtäviä ja pelejä, joissa oppilaat
toimivat yhteistyössä muiden kanssa ja saavat kokemuksia muiden auttamisesta.
Viikin normaalikoulussa liikunnanopetus perustuu suuressa määrin tehtäviin, joissa tehdään
asioita yhdessä. Samalla opetellaan yhdessä toimisen perusteita eli vuorovaikutustaitoja ja omien
tunteiden säätelyä.
S3 Psyykkinen toimintakyky
Opetukseen valitaan iloa ja virkistystä tuottavia leikkejä ja tehtäviä, joissa koetaan onnistumisia
sekä kohdataan tuetusti emotionaalisesti vaihtelevia tilanteita kuten leikeissä, kisailuissa tai
peleissä koetut tilanteet.
Viikin normaalikoulussa liikunnanopetuksessa käytetään leikkejä, pelejä ja liikuntaratoja, joissa
lapsi saa runsaasti liikuntaan liittyviä myönteisiä kokemuksia. Opetukseen kuuluvissa erilaisissa
sääntöleikeissä ja kisailussa harjoitellaan omien tunteiden ilmaisua ja säätelyä.
Opetuksen tavoitteet

Tavoitteisiin liittyvät
sisältöalueet

Laaja-alainen osaaminen

T1

S1

L1, L3

T2

S1

L1, L3, L4

T3

S1

L3

T4

S1

L3

T5

S1

L3

T6

S1

L3, L6, L7

T7

S2

L2, L3, L6, L7

T8

S2

L2, L6, L7

T9

S3

L1, L2, L3

T10

S3

L1, L2

Vuosiluokan tavoitteet

Vuosiluokat 1-2

T1 kannustaa oppilasta fyysiseen aktiivisuuteen, kokeilemaan itsenäisesti
ja yhdessä uusia, erilaisia liikuntatehtäviä sekä rohkaista ilmaisemaan
itseään liikunnan avulla
Liikunnan opetuksessa ensimmäisellä luokalla painottuu teema liiku leikkien. Ensimmäisellä
vuosiluokalla leikkien, tehtäväratojen sekä erilaisten liikuntamuotojen (kuten kiipeily,
juoksu ja hypyt) avulla oppitunteihin sisältyy runsaasti fyysisesti aktiivista toimintaa.
Liikunnan perustaitoja eli tasapaino-, liikkumis- ja käsittelytaitoja harjoitellaan erilaisissa
oppimisympäristöissä. Kehonhallintaa edistetään ensimmäisellä vuosiluokalla käyttämällä
tehtäviä, joissa harjaannutetaan kehonhahmotusta, ilmaisua ja rytmin mukaan liikkumista.
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Viikin normaalikoulussa liikunnanopetuksessa ensimmäisellä vuosiluokalla liikuntaan kokeillen
ja kehittyen. Havaintomotorisia taitoja ja motorisia perustaitoja (liikkumis-, tasapainoja välineenkäsittelytaidot) harjoitellaan leikin ja erilaisten tehtävien avulla seuraavissa
liikuntamuodoissa.
Perusliikunta
Palloilu
Voimistelu
Musiikki- ja tanssiliikunta
Luontoliikunta
Talven ulkoliikunta: jää- ja lumiliikunta
Uinti
http://edu.fi/ops2016_tukimateriaalit/liikunnan_tavoitteisiin_liittyvat_keskeiset_sisaltoalueet

T2 ohjata oppilasta harjaannuttamaan havaintomotorisia taitojaan eli
havainnoimaan itseään ja ympäristöään aistien avulla sekä tekemään
liikuntatilanteisiin sopivia ratkaisuja
Ensimmäisellä vuosiluokalla havaintomotorisia taitoja ja kehon hahmottamista harjaannutetaan
esimerkiksi seuraavilla tehtävillä.
•
•
•
•

Muodostamalla erilaisia muotoja oman kehon avulla esim. kirjaimia
Harjoittelemalla koko vartalon jännityksen ja rentouden vaihteleminen erilaisissa tehtävissä.
Liikkumalla eri tavoin, erilaisilla nopeuksilla ja vaihtelevissa oppimisympäristöissä.
Käyttämällä tehtäviä ja leikkejä, jotka harjaannuttavat toimintaympäristön hahmottamista
esim. pujottelu ja väistäminen.

Viikin normaalikoulussa liikunnanopetuksessa ensimmäisellä vuosiluokalla liikuntaan kokeillen
ja kehittyen. Havaintomotorisia taitoja ja motorisia perustaitoja (liikkumis-, tasapainoja välineenkäsittelytaidot) harjoitellaan leikin ja erilaisten tehtävien avulla seuraavissa
liikuntamuodoissa.
Perusliikunta
Palloilu
Voimistelu
Musiikki- ja tanssiliikunta
Luontoliikunta
Talven ulkoliikunta: jää- ja lumiliikunta
Uinti

T3 vahvistaa motoristen perustaitojen (tasapaino-, liikkumis- ja
välineenkäsittelytaidot) oppimista niin, että oppilas oppii soveltamaan
niitä eri oppimisympäristöissä, eri tilanteissa ja eri vuodenaikoina
Viikin normaalikoulussa motorisia perustaitoja vahvistetaan alkuopetuksen liikunnanopetuksessa
esimerkiksi seuraavissa tehtävissä ja liikuntamuodoissa.
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Liikkumistaidot:
•
•
•
•

Juoksua nopeutta, voimaa ja suuntaa vaihdellen
Hyppelyitä ja hyppyjä
Kiipeäminen erilaisissa ympäristöissä
Erilaisia pyörimisliikkeitä harjoitellen esim. kieriminen, kuperkeikka

Tasapainotaidot
•
•

Liikkuminen ja tasapainoilu erilaisilla alustoilla esim. voimistelupenkillä ja telineillä
Talviliikunta olosuhteet huomioiden esim. hiihto, luistelu

Välineenkäsittelytaidot
•
•

Erikokoisten pallojen vierittämistä, heittämistä, kiinniottamista, kuljettamista ja lyömistä
leikkejä ja viitepelejä hyödyntäen.
Erilaisten välineiden esim. hernepussin, hyppynarun ja vanteen käsittelyharjoituksia.

Viikin normaalikoulussa liikunnanopetuksessa ensimmäisellä vuosiluokalla liikuntaan kokeillen
ja kehittyen. Havaintomotorisia taitoja ja motorisia perustaitoja (liikkumis-, tasapainoja välineenkäsittelytaidot) harjoitellaan leikin ja erilaisten tehtävien avulla seuraavissa
liikuntamuodoissa.
Perusliikunta
Palloilu
Voimistelu
Musiikki- ja tanssiliikunta
Luontoliikunta
Talven ulkoliikunta: jää- ja lumiliikunta
Uinti
http://edu.fi/ops2016_tukimateriaalit/liikunnan_tavoitteisiin_liittyvat_keskeiset_sisaltoalueet

T4 harjaannuttaa oppilasta liikkumaan turvallisesti erilaisissa
ympäristöissä, erilaisilla välineillä ja telineillä
Viikin normaalikoulussa ensimmäisellä vuosiluokalla liikuntatunneilla tutustutaan monipuolisin ja
turvallisin tehtävin liikkumiseen koulun salissa ja lähiympäristössä kuten koulun pihalla, kentällä
ja luonnossa eri vuodenaikoina.
Viikin normaalikoulussa liikunnanopetuksessa ensimmäisellä vuosiluokalla liikuntaan kokeillen
ja kehittyen. Havaintomotorisia taitoja ja motorisia perustaitoja (liikkumis-, tasapainoja välineenkäsittelytaidot) harjoitellaan leikin ja erilaisten tehtävien avulla seuraavissa
liikuntamuodoissa.
Perusliikunta
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Palloilu
Voimistelu
Musiikki- ja tanssiliikunta
Luontoliikunta
Talven ulkoliikunta: jää- ja lumiliikunta
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Uinti
http://edu.fi/ops2016_tukimateriaalit/liikunnan_tavoitteisiin_liittyvat_keskeiset_sisaltoalueet

T5 tutustuttaa oppilas vesiliikuntaan ja varmistaa alkeisuimataito
Vesiliikunta ja uinti kuuluvat Viikin normaalikoulun liikunnanopetukseen.
Uinninopetuksessa harjaannutetaan leikin avulla esim. seuraavia taitoja:
•
•
•
•

veteen totuttautuminen
ponnistus liukuun veden alla
myyrä- ja alkeisselkäuinti
hyppyjä jalat edellä matalalta reunalta

Viikin normaalikoulussa liikunnanopetuksessa ensimmäisellä vuosiluokalla liikuntaan kokeillen
ja kehittyen. Havaintomotorisia taitoja ja motorisia perustaitoja (liikkumis-, tasapainoja välineenkäsittelytaidot) harjoitellaan leikin ja erilaisten tehtävien avulla seuraavissa
liikuntamuodoissa.
Perusliikunta
Palloilu
Voimistelu
Musiikki- ja tanssiliikunta
Luontoliikunta
Talven ulkoliikunta: jää- ja lumiliikunta
Uinti
http://edu.fi/ops2016_tukimateriaalit/liikunnan_tavoitteisiin_liittyvat_keskeiset_sisaltoalueet

T6 ohjata oppilasta turvalliseen ja asialliseen toimintaan liikuntatunneilla
Viikin normaalikoulussa liikunnanopetuksessa ensimmäisellä vuosiluokalla liikuntaan kokeillen
ja kehittyen. Havaintomotorisia taitoja ja motorisia perustaitoja (liikkumis-, tasapainoja välineenkäsittelytaidot) harjoitellaan leikin ja erilaisten tehtävien avulla seuraavissa
liikuntamuodoissa.
Perusliikunta
Palloilu
Voimistelu
Musiikki- ja tanssiliikunta
Luontoliikunta

Uinti
http://edu.fi/ops2016_tukimateriaalit/liikunnan_tavoitteisiin_liittyvat_keskeiset_sisaltoalueet
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Talven ulkoliikunta: jää- ja lumiliikunta

T7 ohjata oppilasta säätelemään toimintaansa ja tunneilmaisuaan
vuorovaikutuksellisissa liikuntatilanteissa
Viikin normaalikoulun liikunnanopetukseen toisella vuosiluokalla valitaan iloa ja virkistystä
tuottavia leikkejä ja tehtäviä, joissa koetaan onnistumisia sekä harjoitellaan pettymyksiä tuottavia
tilanteita esimerkiksi erilaisissa kisailuissa ja peleissä.
Viikin normaalikoulussa liikunnanopetus perustuu suuressa määrin tehtäviin, joissa tehdään
asioita yhdessä. Samalla opetellaan yhdessä toimisen perusteita eli vuorovaikutustaitoja ja omien
tunteiden säätelyä.

T8 tukea yhdessä työskentelyn taitoja, kuten yhdessä sovittujen sääntöjen
noudattamista, ohjaamalla oppilasta ottamaan vastuuta yhteispelien ja leikkien onnistumisesta
Viikin normaalikoulun liikunnanpetus ensimmäisellä vuosiluokalla on liikunnallisia sääntöleikkejä,
tehtäviä ja pelejä, joissa oppilaat harjoittelevat yhteistyötä muiden kanssa ja saavat kokemuksia
muiden auttamisesta.
Palautetta annetaan oppilaille suullisesti oppituntien aikana onnistuneesta yhteistyöstä toisten
kanssa kuten kaverin huomioiminen,auttaminen ja kannustaminen.
Viikin normaalikoulussa liikunnanopetus perustuu suuressa määrin tehtäviin, joissa tehdään
asioita yhdessä. Samalla opetellaan yhdessä toimisen perusteita eli vuorovaikutustaitoja ja omien
tunteiden säätelyä.

T9 tukea oppilaan myönteisen minäkäsityksen vahvistumista, ohjata
itsenäiseen työskentelyyn sekä itsensä monipuoliseen ilmaisemiseen.
Viikin normaalikoulun liikunnanopetukseen valitaan myönteisiä kokemuksia tuottavia leikkejä ja
tehtäviä, joissa koetaan onnistumisia ja vahvistetaan jokaisen oppilaan myönteistä kokemusta
itsestä liikkujana. Alkuopetuksen liikuntaan sisältyy tehtäviä, joissa oppilaalla on mahdollisuus
tehdä itsenäisiä ratkaisuja ja näin kannustetaan monipuoliseen itsensä ilmaisemiseen.
Viikin normaalikoulussa liikunnanopetuksessa käytetään leikkejä, pelejä ja liikuntaratoja, joissa
lapsi saa runsaasti liikuntaan liittyviä myönteisiä kokemuksia. Opetukseen kuuluvissa erilaisissa
sääntöleikeissä ja kisailussa harjoitellaan omien tunteiden ilmaisua ja säätelyä.

T10 varmistaa myönteisten liikunnallisten kokemusten saaminen ja
rohkaista oppilasta kokeilemaan oman toimintakykynsä rajoja

Vuosiluokat 1-2

Alkuopetuksen liikunnanopetuksessa tehtävät ja harjoitteet eri liikuntamuodoissa valitaan
siten, että jokainen oppilas saa myönteisen kokemuksen omista taidoistaan ja näin
rohkaistaan oppilasta kokeilemaan oman toimintakykynsä rajoja samalla vahvistaen myönteisen
minäkäsityksen kehittymistä.
Viikin normaalikoulussa liikunnanopetuksessa käytetään leikkejä, pelejä ja liikuntaratoja, joissa
lapsi saa runsaasti liikuntaan liittyviä myönteisiä kokemuksia. Opetukseen kuuluvissa erilaisissa
sääntöleikeissä ja kisailussa harjoitellaan omien tunteiden ilmaisua ja säätelyä.
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Vuosiluokka 2
Vuosiluokan keskeiset sisältöalueet
S1 Fyysinen toimintakyky
Opetukseen sisältyy runsaasti fyysisesti aktiivista toimintaa. Opetukseen valitaan leikkejä ja
tehtäviä sekä liikuntamuotoja, joissa harjoitellaan tasapaino- ja liikkumistaitoja (kuten kiipeilyä,
juoksuja ja hyppyjä) ja välineenkäsittelytaitoja (kuten tehtäviä erilaisilla välineillä ja palloleikkejä)
erilaisissa oppimisympäristöissä (kuten salissa, luonnossa, lumella ja jäällä). Kehonhallintaa
edistetään käyttämällä tehtäviä (kuten voimistelu- ja musiikkileikkejä), joissa harjaannutetaan
kehonhahmotusta, ilmaisua ja rytmin mukaan liikkumista.
Tutustutaan monipuolisin ja turvallisin tehtävin liikkumiseen sisällä ja ulkona eri vuodenaikoina eri
oppimisympäristöissä. Vesiliikunta ja uinti kuuluvat liikunnan opetukseen.
Viikin normaalikoulussa liikunnnanopetuksessa toisella vuosiluokalla liikutaan tottuen ja toistaen.
Havaintomotorisia taitoja ja motorisia perustaitoja (liikkumis-, tasapaino- ja välineenkäsittelytaidot)
harjoitellaan leikin ja erilaisten tehtävien avulla mm. seuraavissa liikuntamuodoissa.
Perusliikunta
Palloilu
Voimistelu
Musiikki- ja tanssiliikunta
Luontoliikunta
Talven ulkoliikunta: jää- ja lumiliikunta
Uinti
http://edu.fi/ops2016_tukimateriaalit/liikunnan_tavoitteisiin_liittyvat_keskeiset_sisaltoalueet
S2 Sosiaalinen toimintakyky
Opetus sisältää yksinkertaisia liikunnallisia sääntöleikkejä, tehtäviä ja pelejä, joissa oppilaat
toimivat yhteistyössä muiden kanssa ja saavat kokemuksia muiden auttamisesta.
Viikin normaalikoulussa liikunnanopetus perustuu suuressa määrin tehtäviin, joissa tehdään
asioita yhdessä. Samalla opetellaan yhdessä toimisen perustaitoja eli vuorovaikutustaitoja ja
omien tunteiden säätelyä.
S3 Psyykkinen toimintakyky

Viikin normaalikoulussa liikunnanopetuksessa käytetään leikkejä, pelejä ja liikuntaratoja, joissa
lapsi saa runsaasti liikuntaan liittyviä myönteisiä kokemuksia. Opetukseen kuuluvissa erilaisissa
sääntöleikeissä ja kisailussa harjoitellaan omien tunteiden ilmaisua ja säätelyä.
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Opetukseen valitaan iloa ja virkistystä tuottavia leikkejä ja tehtäviä, joissa koetaan onnistumisia
sekä kohdataan tuetusti emotionaalisesti vaihtelevia tilanteita kuten leikeissä, kisailuissa tai
peleissä koetut tilanteet.

Opetuksen tavoitteet

Tavoitteisiin liittyvät
sisältöalueet

Laaja-alainen osaaminen

T1

S1

L1, L3

T2

S1

L1, L3, L4

T3

S1

L3

T4

S1

L3

T5

S1

L3

T6

S1

L3, L6, L7

T7

S2

L2, L3, L6, L7

T8

S2

L2, L6, L7

T9

S3

L1, L2, L3

T10

S3

L1, L2

Vuosiluokan tavoitteet
T1 kannustaa oppilasta fyysiseen aktiivisuuteen, kokeilemaan itsenäisesti
ja yhdessä uusia, erilaisia liikuntatehtäviä sekä rohkaista ilmaisemaan
itseään liikunnan avulla
Viikin normaalikoulun liikunnan opetuksessa painottuu teema liiku leikkien.
Toisella luokalla leikkien, tehtäväratojen sekä erilaisten liikuntamuotojen (kuten kiipeily, juoksu ja
hypyt) avulla oppitunteihin sisältyy runsaasti fyysisesti aktiivista toimintaa. Liikunnan perustaitoja
eli tasapaino-, liikkumis- ja käsittelytaitoja harjoitellaan erilaisissa oppimisympäristöissä.
Kehonhallintaa edistetään toisella vuosiluokalla käyttämällä tehtäviä, joissa harjaannutetaan
kehonhahmotusta, ilmaisua ja rytmin mukaan liikkumista.
Viikin normaalikoulussa liikunnnanopetuksessa toisella vuosiluokalla liikutaan tottuen ja toistaen.
Havaintomotorisia taitoja ja motorisia perustaitoja (liikkumis-, tasapaino- ja välineenkäsittelytaidot)
harjoitellaan leikin ja erilaisten tehtävien avulla mm. seuraavissa liikuntamuodoissa.
Perusliikunta
Palloilu
Voimistelu
Musiikki- ja tanssiliikunta
Luontoliikunta
Talven ulkoliikunta: jää- ja lumiliikunta
Uinti

Vuosiluokat 1-2

http://edu.fi/ops2016_tukimateriaalit/liikunnan_tavoitteisiin_liittyvat_keskeiset_sisaltoalueet

T2 ohjata oppilasta harjaannuttamaan havaintomotorisia taitojaan eli
havainnoimaan itseään ja ympäristöään aistien avulla sekä tekemään
liikuntatilanteisiin sopivia ratkaisuja
Toisella vuosiluokalla havaintomotorisia taitoja ja kehon hahmottamista harjaannutetaan
esimerkiksi seuraavilla tehtävillä.
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•
•
•
•

Muodostamalla erilaisia muotoja oman kehon avulla esim. kirjaimia
Harjoittelemalla koko vartalon jännityksen ja rentouden vaihteleminen erilaisissa tehtävissä.
Liikkumalla eri tavoin, erilaisilla nopeuksilla ja vaihtelevissa oppimisympäristöissä.
Käyttämällä tehtäviä ja leikkejä, jotka harjaannuttavat toimintaympäristön hahmottamista
esim. pujottelu ja väistäminen.

Viikin normaalikoulussa liikunnnanopetuksessa toisella vuosiluokalla liikutaan tottuen ja toistaen.
Havaintomotorisia taitoja ja motorisia perustaitoja (liikkumis-, tasapaino- ja välineenkäsittelytaidot)
harjoitellaan leikin ja erilaisten tehtävien avulla mm. seuraavissa liikuntamuodoissa.
Perusliikunta
Palloilu
Voimistelu
Musiikki- ja tanssiliikunta
Luontoliikunta
Talven ulkoliikunta: jää- ja lumiliikunta
Uinti
http://edu.fi/ops2016_tukimateriaalit/liikunnan_tavoitteisiin_liittyvat_keskeiset_sisaltoalueet

T3 vahvistaa motoristen perustaitojen (tasapaino-, liikkumis- ja
välineenkäsittelytaidot) oppimista niin, että oppilas oppii soveltamaan
niitä eri oppimisympäristöissä, eri tilanteissa ja eri vuodenaikoina
Viikin normaalikoulussa motorisia perustaitoja vahvistetaan alkuopetuksen liikunnanopetuksessa
esimerkiksi seuraavissa tehtävissä ja liikuntamuodoissa.
Liikkumistaidot:
•
•
•
•

Juoksua nopeutta, voimaa ja suuntaa vaihdellen
Hyppelyitä ja hyppyjä
Kiipeäminen erilaisissa ympäristöissä
Erilaisia pyörimisliikkeitä harjoitellen esim. kieriminen, kuperkeikka

Tasapainotaidot
•
•

Liikkuminen ja tasapainoilu erilaisilla alustoilla esim. voimistelupenkillä ja telineillä
Talviliikunta olosuhteet huomioiden esim. hiihto, luistelu

Välineenkäsittelytaidot
•
•

Erikokoisten pallojen vierittämistä, heittämistä, kiinniottamista, kuljettamista ja lyömistä
leikkejä ja viitepelejä hyödyntäen.
Erilaisten välineiden esim. hernepussin, hyppynarun ja vanteen käsittelyharjoituksia.

Perusliikunta
Palloilu
Voimistelu
Musiikki- ja tanssiliikunta
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Viikin normaalikoulussa liikunnnanopetuksessa toisella vuosiluokalla liikutaan tottuen ja toistaen.
Havaintomotorisia taitoja ja motorisia perustaitoja (liikkumis-, tasapaino- ja välineenkäsittelytaidot)
harjoitellaan leikin ja erilaisten tehtävien avulla mm. seuraavissa liikuntamuodoissa.

Luontoliikunta
Talven ulkoliikunta: jää- ja lumiliikunta
Uinti
http://edu.fi/ops2016_tukimateriaalit/liikunnan_tavoitteisiin_liittyvat_keskeiset_sisaltoalueet

T4 harjaannuttaa oppilasta liikkumaan turvallisesti erilaisissa
ympäristöissä, erilaisilla välineillä ja telineillä
Viikin normaalikoulussa toisella vuosiluokalla liikuntatunneilla tutustutaan monipuolisin ja
turvallisin tehtävin liikkumiseen koulun salissa ja lähiympäristössä kuten koulun pihalla, kentällä
ja luonnossa eri vuodenaikoina.
Viikin normaalikoulussa liikunnnanopetuksessa toisella vuosiluokalla liikutaan tottuen ja toistaen.
Havaintomotorisia taitoja ja motorisia perustaitoja (liikkumis-, tasapaino- ja välineenkäsittelytaidot)
harjoitellaan leikin ja erilaisten tehtävien avulla mm. seuraavissa liikuntamuodoissa.
Perusliikunta
Palloilu
Voimistelu
Musiikki- ja tanssiliikunta
Luontoliikunta
Talven ulkoliikunta: jää- ja lumiliikunta
Uinti
http://edu.fi/ops2016_tukimateriaalit/liikunnan_tavoitteisiin_liittyvat_keskeiset_sisaltoalueet

T5 tutustuttaa oppilas vesiliikuntaan ja varmistaa alkeisuimataito
Vesiliikunta ja uinti kuuluvat Viikin normaalikoulun liikunnanopetukseen.
Uinninopetuksessa harjaannutetaan leikin avulla esim. seuraavia taitoja:
•
•
•
•

veteen totuttautuminen
ponnistus liukuun veden alla
myyrä- ja alkeisselkäuinti
hyppyjä jalat edellä matalalta reunalta

Viikin normaalikoulussa liikunnnanopetuksessa toisella vuosiluokalla liikutaan tottuen ja toistaen.
Havaintomotorisia taitoja ja motorisia perustaitoja (liikkumis-, tasapaino- ja välineenkäsittelytaidot)
harjoitellaan leikin ja erilaisten tehtävien avulla mm. seuraavissa liikuntamuodoissa.
Perusliikunta
Palloilu

Vuosiluokat 1-2

Voimistelu
Musiikki- ja tanssiliikunta
Luontoliikunta
Talven ulkoliikunta: jää- ja lumiliikunta
Uinti
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T6 ohjata oppilasta turvalliseen ja asialliseen toimintaan liikuntatunneilla
Viikin normaalikoulussa liikunnnanopetuksessa toisella vuosiluokalla liikutaan tottuen ja toistaen.
Havaintomotorisia taitoja ja motorisia perustaitoja (liikkumis-, tasapaino- ja välineenkäsittelytaidot)
harjoitellaan leikin ja erilaisten tehtävien avulla mm. seuraavissa liikuntamuodoissa.
Perusliikunta
Palloilu
Voimistelu
Musiikki- ja tanssiliikunta
Luontoliikunta
Talven ulkoliikunta: jää- ja lumiliikunta
Uinti
http://edu.fi/ops2016_tukimateriaalit/liikunnan_tavoitteisiin_liittyvat_keskeiset_sisaltoalueet

T7 ohjata oppilasta säätelemään toimintaansa ja tunneilmaisuaan
vuorovaikutuksellisissa liikuntatilanteissa
Viikin normaalikoulun liikunnanopetukseen toisella vuosiluokalla valitaan iloa ja virkistystä
tuottavia leikkejä ja tehtäviä, joissa koetaan onnistumisia sekä harjoitellaan pettymyksiä tuottavia
tilanteita esimerkiksi erilaisissa kisailuissa ja peleissä.
Viikin normaalikoulussa liikunnanopetus perustuu suuressa määrin tehtäviin, joissa tehdään
asioita yhdessä. Samalla opetellaan yhdessä toimisen perustaitoja eli vuorovaikutustaitoja ja
omien tunteiden säätelyä.

T8 tukea yhdessä työskentelyn taitoja, kuten yhdessä sovittujen sääntöjen
noudattamista, ohjaamalla oppilasta ottamaan vastuuta yhteispelien ja leikkien onnistumisesta
Viikin normaalikoulun liikunnanpetus toisella vuosiluokalla sisältää liikunnallisia sääntöleikkejä,
tehtäviä ja pelejä, joissa oppilaat harjoittelevat yhteistyötä muiden kanssa ja saavat kokemuksia
muiden auttamisesta.
Palautetta oppilaille annetaan suullisesti oppituntien aikana onnistuneesta yhteistyöstä toisten
kanssa kuten kaverin huomioiminen,auttaminen ja kannustaminen.

T9 tukea oppilaan myönteisen minäkäsityksen vahvistumista, ohjata
itsenäiseen työskentelyyn sekä itsensä monipuoliseen ilmaisemiseen.
Viikin normaalikoulun liikunnanopetukseen valitaan myönteisiä kokemuksia tuottavia leikkejä ja
tehtäviä, joissa koetaan onnistumisia ja vahvistetaan jokaisen oppilaan myönteistä kokemusta
itsestä liikkujana. Alkuopetuksen liikuntaan sisältyy tehtäviä, joissa oppilaalla on mahdollisuus
tehdä itsenäisiä ratkaisuja ja näin kannustetaan monipuoliseen itsensä ilmaisemiseen.
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Viikin normaalikoulussa liikunnanopetus perustuu suuressa määrin tehtäviin, joissa tehdään
asioita yhdessä. Samalla opetellaan yhdessä toimisen perustaitoja eli vuorovaikutustaitoja ja
omien tunteiden säätelyä.

Viikin normaalikoulussa liikunnanopetuksessa käytetään leikkejä, pelejä ja liikuntaratoja, joissa
lapsi saa runsaasti liikuntaan liittyviä myönteisiä kokemuksia. Opetukseen kuuluvissa erilaisissa
sääntöleikeissä ja kisailussa harjoitellaan omien tunteiden ilmaisua ja säätelyä.

T10 varmistaa myönteisten liikunnallisten kokemusten saaminen ja
rohkaista oppilasta kokeilemaan oman toimintakykynsä rajoja
Alkuopetuksen liikunnanopetuksessa tehtävät ja harjoitteet eri liikuntamuodoissa valitaan
siten, että jokainen oppilas saa myönteisen kokemuksen omista taidoistaan ja näin
rohkaistaan oppilasta kokeilemaan oman toimintakykynsä rajoja samalla vahvistaen myönteisen
minäkäsityksen kehittymistä.
Viikin normaalikoulussa liikunnanopetuksessa käytetään leikkejä, pelejä ja liikuntaratoja, joissa
lapsi saa runsaasti liikuntaan liittyviä myönteisiä kokemuksia. Opetukseen kuuluvissa erilaisissa
sääntöleikeissä ja kisailussa harjoitellaan omien tunteiden ilmaisua ja säätelyä.

33.6.5. Matematiikka
Matematiikan tehtävä
Matematiikan opetuksen tehtävänä on kehittää oppilaiden loogista, täsmällistä ja luovaa
matemaattista ajattelua. Opetus luo pohjan matemaattisten käsitteiden ja rakenteiden
ymmärtämiselle sekä kehittää oppilaiden kykyä käsitellä tietoa ja ratkaista ongelmia. Matematiikan
kumulatiivisesta luonteesta johtuen opetus etenee systemaattisesti. Konkretia ja toiminnallisuus
ovat keskeinen osa matematiikan opetusta ja opiskelua. Oppimista tuetaan hyödyntämällä tietoja viestintäteknologiaa.
Matematiikan opetus tukee oppilaiden myönteistä asennetta matematiikkaa kohtaan sekä
positiivista minäkuvaa matematiikan oppijoina. Se kehittää myös viestintä-, vuorovaikutus- ja
yhteistyötaitoja. Matematiikan opiskelu on tavoitteellista ja pitkäjänteistä toimintaa, jossa oppilaat
ottavat vastuuta omasta oppimisestaan.
Opetus ohjaa oppilaita ymmärtämään matematiikan hyödyllisyyden omassa elämässään ja
laajemmin yhteiskunnassa. Opetus kehittää oppilaiden kykyä käyttää ja soveltaa matematiikkaa
monipuolisesti.

Oppiaineen tehtävä vuosiluokilla 1-2
Vuosiluokkien 1−2 matematiikan opetuksessa oppilaille tarjotaan monipuolisia kokemuksia
matemaattisten käsitteiden ja rakenteiden muodostumisen perustaksi. Opetuksessa
hyödynnetään eri aisteja. Opetus kehittää oppilaiden kykyä ilmaista matemaattista ajatteluaan
konkreettisin välinein, suullisesti, kirjallisesti ja piirtäen sekä tulkiten kuvia. Matematiikan opetus
luo vahvan pohjan lukukäsitteen ja kymmenjärjestelmän ymmärtämiseksi sekä laskutaidolle.

Vuosiluokat 1-2

Matematiikan oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät tavoitteet
vuosiluokilla 1-2
Opetuksen lähtökohtana käytetään oppilaille tuttuja ja kiinnostavia aiheita ja ongelmia.
Tavoitteena on luoda oppimisympäristö, jossa matematiikkaa opiskellaan toiminnallisesti
ja välineiden avulla. Opetuksessa käytetään vaihtelevia työtapoja. Oppilaat tottuvat
työskentelemään sekä itsenäisesti että yhdessä. Pedagogisesti ohjatut leikit ja pelit ovat yksi
tärkeä työtapa. Opetuksessa ja opiskelussa käytetään tieto- ja viestintäteknologiaa.
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Ohjaus, eriyttäminen ja tuki matematiikassa vuosiluokilla 1-2
Koulun alkaessa selvitetään, mitä oppilaat jo osaavat ja millaisia eroja osaamisessa on.
Kumulatiivisena oppiaineena matematiikan perusasioiden hallinta on välttämätön edellytys uusien
sisältöjen oppimiselle. Oppilaille tarjotaan tukea puutteellisten, aiemmin opittujen tietojen ja
taitojen täydentämiseen sekä uusien sisältöjen oppimiseen. Matematiikan oppimisen valmiuksien
kehittämiselle ja matematiikan oppimiselle varataan riittävästi aikaa ja tuetaan oppimista
systemaattisesti. Oppilaiden matematiikan osaamista ja taitojen kehittymistä seurataan jatkuvasti.
Tarjottava tuki antaa oppilaille mahdollisuuden kehittää taitojaan niin, että oppimisen ja osaamisen
ilo säilyvät. Oppilaille tarjotaan sopivia välineitä oppimisen tueksi ja luodaan mahdollisuuksia
oivaltaa ja ymmärtää itse. Oppilaille turvataan mahdollisuus riittävään harjoitteluun.
Taitaville oppilaille tarjotaan mahdollisuus syventää vuosiluokkien 1-2 sisältöjen ymmärtämistä.
Sisältöalueita voivat olla esimerkiksi luonnollisten lukujen ominaisuudet, erilaiset lukujonot,
geometria, luova ongelmanratkaisu ja vaativammat peruslaskutoimitusten sovellukset.

Oppilaan oppimisen arviointi matematiikassa vuosiluokilla 1-2
Vuosiluokilla 1-2 oppimisen arvioinnin päätehtävänä lukuvuoden aikana on tukea ja
edistää oppilaiden matemaattisen ajattelun ja osaamisen kehittymistä kaikilla tavoitealueilla.
Matematiikan oppimisen arviointi ja palaute on kannustavaa. Oppilaita rohkaistaan
vahvuuksien ylläpitämiseen ja kehittymässä olevien taitojen harjoittelemiseen. Oppilaita ohjataan
huomaamaan oman oppimisensa eteneminen.
Oppilaiden matematiikan ymmärtämisen ja osaamisen tasoa voidaan selvittää puheen,
välineiden, piirtämisen tai kirjallisen työskentelyn avulla. Oppilailla tulee olla mahdollisuus osoittaa
edistymistään eri tavoin. On tärkeää arvioida ratkaisujen oikeellisuuden lisäksi tekemisen tapaa
ja sujuvuutta.
Oppimisprosessin kannalta keskeisiä arvioinnin ja palautteen antamisen kohteita matematiikassa
ovat
•
•
•
•
•

edistyminen lukukäsitteen ymmärtämisessä ja lukujonotaidoissa
edistyminen kymmenjärjestelmän ymmärtämisessä
edistyminen laskutaidon sujuvuudessa
edistyminen kappaleiden ja kuvioiden luokittelun taidoissa
edistyminen matematiikan käyttämisessä ongelmanratkaisussa.

Vuosiluokka 1
Vuosiluokan keskeiset sisältöalueet
S1 Ajattelun taidot
Oppilaille tarjotaan mahdollisuuksia löytää yhtäläisyyksiä, eroja ja säännönmukaisuuksia.
Vertaillaan, luokitellaan ja asetetaan järjestykseen sekä havaitaan syy- ja seuraussuhteita.
Harjoitellaan tarkastelemaan matemaattisia tilanteita eri näkökulmista. Tutustuminen ohjelmoinnin
alkeisiin alkaa laatimalla vaiheittaisia toimintaohjeita, joita myös testataan.

•
•
•

yhtäläisyyksien erojen ja säännönmukaisuuksien löytäminen
vertailu, luokittelu ja järjestykseen asettaminen
syy-seuraussuhteiden ja yhteyksien havaitseminen

Matemaattisten tilanteiden analysointi
•

matemaattisten ilmiöiden tunnistaminen arkielämän tilanteissa ja niiden kuvaileminen
matematiikan kieltä käyttäen
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Looginen ajattelu

Ongelmanratkaisutaidot
•

matemaattisten ongelmien ratkaiseminen eri tavoin

Ohjelmointi
•

ohjelmoinnin alkeisiin tutustuminen pelien ja leikkien avulla

S2 Luvut ja laskutoimitukset
Laskutoimituksissa käytetään luonnollisia lukuja. Varmistetaan, että oppilaat hallitsevat
lukumäärän, lukusanan ja numeromerkinnän välisen yhteyden. Ymmärrystä luvuista laajennetaan
laskemalla, hahmottamalla ja arvioimalla lukumääriä. Harjoitellaan lukujonotaitoja sekä taitoa
vertailla ja asettaa lukuja järjestykseen. Tutkitaan lukujen ominaisuuksia kuten parillisuutta,
monikertoja ja puolittamista. Perehdytään lukujen 1 – 10 hajotelmiin.
Ohjataan oppilaita käyttämään lukuja tarkoituksenmukaisella tavalla eri tilanteissa, lukumäärän,
järjestyksen ja mittaustuloksen ilmaisemisessa sekä laskutoimituksissa.
Perehdytään kymmenjärjestelmän periaatteeseen konkreettisten mallien avulla.
Kehitetään oppilaiden yhteen- ja vähennyslaskutaitoja ensin lukualueella 0 – 20 ja sitten
lukualueella 0 – 100. Harjoitellaan erilaisia päässälaskustrategioita laskutaidon sujuvoittamiseksi.
Yhteen- ja vähennyslaskut konkretisoidaan erilaisissa sovellustilanteissa. Opitaan hyödyntämään
vaihdannaisuutta ja liitännäisyyttä yhteenlaskussa.
Ohjataan oppilaita ymmärtämään kertolaskun käsite konkretian avulla ja opetellaan kertotaulut
1-5 ja 10. Luodaan pohja ymmärtää jakolasku sekä kerto- ja jakolaskun yhteys. Hyödynnetään
vaihdannaisuutta kertolaskussa ja tutustutaan kertolaskun liitännäisyyteen.
Pohjustetaan murtoluvun käsitettä jakamalla kokonainen yhtä suuriin osiin.
Lukualue
•
•

luonnollisten lukujen vahva hallinta lukualueella 0-20
lukualueen laajentaminen 0-100

Lukukäsite
•
•
•
•

lukumäärän ilmaiseminen konkreettisesti, sanallisesti ja numeromerkkiä käyttäen
lukumäärän, lukusanan ja numeromerkin yhteys
lukumäärien hahmottaminen, laskeminen ja arviointi
lukujen tarkoituksenmukainen käyttö arkielämän tilanteissa

Lukujonot
•
•

yksinkertaisten lukujonojen säännönmukaisuuksien tutkiminen ja jonon jatkaminen
lukujen vertailu ja järjestykseen asettaminen

Lukujen ominaisuuksia
•
•

lukujen ominaisuuksien tutkiminen, kuten parillisuus
lukujen 1-10 hajotelmat, luvun 10 hajotelmien sujuva hallinta
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Kymmenjärjestelmä
•
•

kymmenjärjestelmän periaatteeseen perehtyminen konkreettisia malleja apuna käyttäen
lukuyksiköt: ykköset, kymmenet, sata

Yhteen- ja vähennyslasku
•
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yhteen- ja vähennyslaskun periaate

•
•
•

yhteen- ja vähennyslaskuja lukualueella 0-20
yhteen- ja vähennyslaskutilanteiden havaitseminen ja laskutaidon soveltaminen arkielämän
tilanteissa
yhteenlaskun vaihdannaisuuden ja liitännäisyyden hyödyntäminen

Laskustrategiat
•
•
•
•
•
•

päässälaskutaito
erilaisten laskustrategioiden harjoittelua ja hyödyntämistä mekaanisten, soveltavien ja
ongelmanratkaisutehtävien yhteydessä
laskutoimitusten tulosten arviointi ja tarkistaminen
lukujen ja laskutoimitusten välisten yhteyksien hyödyntäminen
kuvien, välineiden ja muiden konkreettisten mallien hyödyntäminen matemaattisten
ilmiöiden ja prosessien opiskelussa
matematiikasta keskusteleminen

S3 Geometria ja mittaaminen
Kehitetään oppilaiden taitoa hahmottaa kolmiulotteista ympäristöä ja havaita siinä tason
geometriaa. Harjoitellaan suunta- ja sijaintikäsitteiden käyttöä.
Tutkitaan yhdessä kappaleita ja tasokuvioita. Tunnistamisen lisäksi rakennetaan ja piirretään.
Ohjataan oppilaita löytämään ja nimeämään ominaisuuksia, joiden mukaan kappaleita ja
tasokuviota myös luokitellaan.
Harjoitellaan mittaamista ja ohjataan oppilaita oivaltamaan mittaamisen periaate. Käsitellään
suureita pituus, massa, tilavuus ja aika sekä harjoitellaan niihin liittyvien mittayksiköiden käyttöä.
Keskeisiä mittayksiköitä ovat metri ja senttimetri, kilogramma ja gramma sekä litra ja desilitra.
Harjoitellaan kellonaikoja ja ajanyksiköitä.
Ympäristön hahmottaminen
•
•
•

taito hahmottaa ympäristön kolmiulotteisuutta
taito havaita ympäristössä tason geomteriaa
suunta- ja sijaintikäsitteiden käyttö (esim. edessä, takana, ylhäällä, alhaalla, keskellä,
sivulla, vasen, oikea)

Kappaleet ja tasokuviot
•
•
•
•

kappaleiden ja tasokuvioiden tutkiminen havainnoimalla, rakentamalla ja piirtämällä
kappaleiden ja tasokuvioiden ominaisuuksien löytäminen ja luokittelu sekä niiden
nimeäminen
käsiteltävät kappaleet: kuutio
käsiteltävät tasokuviot: kolmio, nelikulmio, ympyrä

•
•
•
•
•

mittaamisen periaate
mittaaminen itsekeksityillä mittavälineillä sekä viivaimen käyttö
mittaustulosten arviointi ja vertailu
yleisimpien suureiden käsittelyä ja käyttöä:
• pituus: metri, senttimetri
• aika: tunti ja kellonajat (tasa- ja puolet tunnit)
raha: euro

S4 Tietojenkäsittely ja tilastot
Pohjustetaan oppilaiden taitoja kerätä ja tallentaa tietoja kiinnostavista aihepiireistä. Laaditaan ja
tulkitaan yksinkertaisia taulukoita ja pylväsdiagrammeja.
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Mittaaminen

Tietojenkäsittely
•
•

pohjustetaan taitoa kerätä ja tallentaa tietoa kiinnostavista aihepiireistä
yksinkertaisten taulukoiden ja pylväsdiagrammien rakentaminen konkreettisilla välineillä ja
niiden tulkinta
Opetuksen tavoitteet

Tavoitteisiin liittyvät
sisältöalueet

Laaja-alainen osaaminen

T1

S1, S2, S3, S4

L1, L3, L5

T2

S1, S2, S3, S4

L4

T3

S1, S2, S3, S4

L2, L4, L5

T4

S1, S2, S3, S4

L1, L4, L6

T5

S1, S2, S3, S4

L1, L4

T6

S2

L1, L4

T7

S2

L1, L4

T8

S2

L1, L4

T9

S3

L1, L4, L5

T10

S3

L1, L4

T11

S4

L4, L5

T12

S1

L1, L2, L4, L5

Vuosiluokan tavoitteet
T1 tukea oppilaan innostusta ja kiinnostusta matematiikkaa kohtaan sekä
myönteisen minäkuvan ja itseluottamuksen kehittymistä
Looginen ajattelu
•
•
•

yhtäläisyyksien erojen ja säännönmukaisuuksien löytäminen
vertailu, luokittelu ja järjestykseen asettaminen
syy-seuraussuhteiden ja yhteyksien havaitseminen

Matemaattisten tilanteiden analysointi
•

matemaattisten ilmiöiden tunnistaminen arkielämän tilanteissa ja niiden kuvaileminen
matematiikan kieltä käyttäen

Ongelmanratkaisutaidot
•

matemaattisten ongelmien ratkaiseminen eri tavoin

Ohjelmointi
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•

ohjelmoinnin alkeisiin tutustuminen pelien ja leikkien avulla

Lukualue
•
•

luonnollisten lukujen vahva hallinta lukualueella 0-20
lukualueen laajentaminen 0-100

Lukukäsite
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•
•
•
•

lukumäärän ilmaiseminen konkreettisesti, sanallisesti ja numeromerkkiä käyttäen
lukumäärän, lukusanan ja numeromerkin yhteys
lukumäärien hahmottaminen, laskeminen ja arviointi
lukujen tarkoituksenmukainen käyttö arkielämän tilanteissa

Lukujonot
•
•

yksinkertaisten lukujonojen säännönmukaisuuksien tutkiminen ja jonon jatkaminen
lukujen vertailu ja järjestykseen asettaminen

Lukujen ominaisuuksia
•
•

lukujen ominaisuuksien tutkiminen, kuten parillisuus
lukujen 1-10 hajotelmat, luvun 10 hajotelmien sujuva hallinta

Kymmenjärjestelmä
•
•

kymmenjärjestelmän periaatteeseen perehtyminen konkreettisia malleja apuna käyttäen
lukuyksiköt: ykköset, kymmenet, sata

Yhteen- ja vähennyslasku
•
•
•
•

yhteen- ja vähennyslaskun periaate
yhteen- ja vähennyslaskuja lukualueella 0-20
yhteen- ja vähennyslaskutilanteiden havaitseminen ja laskutaidon soveltaminen arkielämän
tilanteissa
yhteenlaskun vaihdannaisuuden ja liitännäisyyden hyödyntäminen

Laskustrategiat
•
•
•
•
•
•

päässälaskutaito
erilaisten laskustrategioiden harjoittelua ja hyödyntämistä mekaanisten, soveltavien ja
ongelmanratkaisutehtävien yhteydessä
laskutoimitusten tulosten arviointi ja tarkistaminen
lukujen ja laskutoimitusten välisten yhteyksien hyödyntäminen
kuvien, välineiden ja muiden konkreettisten mallien hyödyntäminen matemaattisten
ilmiöiden ja prosessien opiskelussa
matematiikasta keskusteleminen

Tietojenkäsittely
•
•

pohjustetaan taitoa kerätä ja tallentaa tietoa kiinnostavista aihepiireistä
yksinkertaisten taulukoiden ja pylväsdiagrammien rakentaminen konkreettisilla välineillä ja
niiden tulkinta

Ympäristön hahmottaminen
•
•
•

taito hahmottaa ympäristön kolmiulotteisuutta
taito havaita ympäristössä tason geomteriaa
suunta- ja sijaintikäsitteiden käyttö (esim. edessä, takana, ylhäällä, alhaalla, keskellä,
sivulla, vasen, oikea)

•
•
•
•

kappaleiden ja tasokuvioiden tutkiminen havainnoimalla, rakentamalla ja piirtämällä
kappaleiden ja tasokuvioiden ominaisuuksien löytäminen ja luokittelu sekä niiden
nimeäminen
käsiteltävät kappaleet: kuutio
käsiteltävät tasokuviot: kolmio, nelikulmio, ympyrä
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Kappaleet ja tasokuviot

Mittaaminen
•
•
•
•
•

mittaamisen periaate
mittaaminen itsekeksityillä mittavälineillä sekä viivaimen käyttö
mittaustulosten arviointi ja vertailu
yleisimpien suureiden käsittelyä ja käyttöä:
• pituus: metri, senttimetri
• aika: tunti ja kellonajat (tasa- ja puolet tunnit)
raha: euro

T2 ohjata oppilasta kehittämään taitoaan tehdä havaintoja matematiikan
näkökulmasta sekä tulkita ja hyödyntää niitä eri tilanteissa
Ympäristön hahmottaminen
•
•
•

taito hahmottaa ympäristön kolmiulotteisuutta
taito havaita ympäristössä tason geomteriaa
suunta- ja sijaintikäsitteiden käyttö (esim. edessä, takana, ylhäällä, alhaalla, keskellä,
sivulla, vasen, oikea)

Kappaleet ja tasokuviot
•
•
•
•

kappaleiden ja tasokuvioiden tutkiminen havainnoimalla, rakentamalla ja piirtämällä
kappaleiden ja tasokuvioiden ominaisuuksien löytäminen ja luokittelu sekä niiden
nimeäminen
käsiteltävät kappaleet: kuutio
käsiteltävät tasokuviot: kolmio, nelikulmio, ympyrä

Mittaaminen
•
•
•
•
•

mittaamisen periaate
mittaaminen itsekeksityillä mittavälineillä sekä viivaimen käyttö
mittaustulosten arviointi ja vertailu
yleisimpien suureiden käsittelyä ja käyttöä:
• pituus: metri, senttimetri
• aika: tunti ja kellonajat (tasa- ja puolet tunnit)
raha: euro

Tietojenkäsittely
•
•

pohjustetaan taitoa kerätä ja tallentaa tietoa kiinnostavista aihepiireistä
yksinkertaisten taulukoiden ja pylväsdiagrammien rakentaminen konkreettisilla välineillä ja
niiden tulkinta

Looginen ajattelu
•
•
•

yhtäläisyyksien erojen ja säännönmukaisuuksien löytäminen
vertailu, luokittelu ja järjestykseen asettaminen
syy-seuraussuhteiden ja yhteyksien havaitseminen
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Matemaattisten tilanteiden analysointi
•

matemaattisten ilmiöiden tunnistaminen arkielämän tilanteissa ja niiden kuvaileminen
matematiikan kieltä käyttäen

Ongelmanratkaisutaidot
•
122

matemaattisten ongelmien ratkaiseminen eri tavoin

Ohjelmointi
•

ohjelmoinnin alkeisiin tutustuminen pelien ja leikkien avulla

Lukualue
•
•

luonnollisten lukujen vahva hallinta lukualueella 0-20
lukualueen laajentaminen 0-100

Lukukäsite
•
•
•
•

lukumäärän ilmaiseminen konkreettisesti, sanallisesti ja numeromerkkiä käyttäen
lukumäärän, lukusanan ja numeromerkin yhteys
lukumäärien hahmottaminen, laskeminen ja arviointi
lukujen tarkoituksenmukainen käyttö arkielämän tilanteissa

Lukujonot
•
•

yksinkertaisten lukujonojen säännönmukaisuuksien tutkiminen ja jonon jatkaminen
lukujen vertailu ja järjestykseen asettaminen

Lukujen ominaisuuksia
•
•

lukujen ominaisuuksien tutkiminen, kuten parillisuus
lukujen 1-10 hajotelmat, luvun 10 hajotelmien sujuva hallinta

Kymmenjärjestelmä
•
•

kymmenjärjestelmän periaatteeseen perehtyminen konkreettisia malleja apuna käyttäen
lukuyksiköt: ykköset, kymmenet, sata

Yhteen- ja vähennyslasku
•
•
•
•

yhteen- ja vähennyslaskun periaate
yhteen- ja vähennyslaskuja lukualueella 0-20
yhteen- ja vähennyslaskutilanteiden havaitseminen ja laskutaidon soveltaminen arkielämän
tilanteissa
yhteenlaskun vaihdannaisuuden ja liitännäisyyden hyödyntäminen

Laskustrategiat
•
•
•
•
•
•

päässälaskutaito
erilaisten laskustrategioiden harjoittelua ja hyödyntämistä mekaanisten, soveltavien ja
ongelmanratkaisutehtävien yhteydessä
laskutoimitusten tulosten arviointi ja tarkistaminen
lukujen ja laskutoimitusten välisten yhteyksien hyödyntäminen
kuvien, välineiden ja muiden konkreettisten mallien hyödyntäminen matemaattisten
ilmiöiden ja prosessien opiskelussa
matematiikasta keskusteleminen

Ympäristön hahmottaminen
•
•
•

taito hahmottaa ympäristön kolmiulotteisuutta
taito havaita ympäristössä tason geomteriaa
suunta- ja sijaintikäsitteiden käyttö (esim. edessä, takana, ylhäällä, alhaalla, keskellä,
sivulla, vasen, oikea)
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T3 kannustaa oppilasta esittämään ratkaisujaan ja päätelmiään
konkreettisin välinein, piirroksin, suullisesti ja kirjallisesti myös tieto- ja
viestintäteknologiaa hyödyntäen

Kappaleet ja tasokuviot
•
•
•
•

kappaleiden ja tasokuvioiden tutkiminen havainnoimalla, rakentamalla ja piirtämällä
kappaleiden ja tasokuvioiden ominaisuuksien löytäminen ja luokittelu sekä niiden
nimeäminen
käsiteltävät kappaleet: kuutio
käsiteltävät tasokuviot: kolmio, nelikulmio, ympyrä

Mittaaminen
•
•
•
•
•

mittaamisen periaate
mittaaminen itsekeksityillä mittavälineillä sekä viivaimen käyttö
mittaustulosten arviointi ja vertailu
yleisimpien suureiden käsittelyä ja käyttöä:
• pituus: metri, senttimetri
• aika: tunti ja kellonajat (tasa- ja puolet tunnit)
raha: euro

Lukualue
•
•

luonnollisten lukujen vahva hallinta lukualueella 0-20
lukualueen laajentaminen 0-100

Lukukäsite
•
•
•
•

lukumäärän ilmaiseminen konkreettisesti, sanallisesti ja numeromerkkiä käyttäen
lukumäärän, lukusanan ja numeromerkin yhteys
lukumäärien hahmottaminen, laskeminen ja arviointi
lukujen tarkoituksenmukainen käyttö arkielämän tilanteissa

Lukujonot
•
•

yksinkertaisten lukujonojen säännönmukaisuuksien tutkiminen ja jonon jatkaminen
lukujen vertailu ja järjestykseen asettaminen

Lukujen ominaisuuksia
•
•

lukujen ominaisuuksien tutkiminen, kuten parillisuus
lukujen 1-10 hajotelmat, luvun 10 hajotelmien sujuva hallinta

Kymmenjärjestelmä
•
•

kymmenjärjestelmän periaatteeseen perehtyminen konkreettisia malleja apuna käyttäen
lukuyksiköt: ykköset, kymmenet, sata

Yhteen- ja vähennyslasku
•
•
•
•

yhteen- ja vähennyslaskun periaate
yhteen- ja vähennyslaskuja lukualueella 0-20
yhteen- ja vähennyslaskutilanteiden havaitseminen ja laskutaidon soveltaminen arkielämän
tilanteissa
yhteenlaskun vaihdannaisuuden ja liitännäisyyden hyödyntäminen
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Laskustrategiat
•
•
•
•
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päässälaskutaito
erilaisten laskustrategioiden harjoittelua ja hyödyntämistä mekaanisten, soveltavien ja
ongelmanratkaisutehtävien yhteydessä
laskutoimitusten tulosten arviointi ja tarkistaminen
lukujen ja laskutoimitusten välisten yhteyksien hyödyntäminen

•
•

kuvien, välineiden ja muiden konkreettisten mallien hyödyntäminen matemaattisten
ilmiöiden ja prosessien opiskelussa
matematiikasta keskusteleminen

Tietojenkäsittely
•
•

pohjustetaan taitoa kerätä ja tallentaa tietoa kiinnostavista aihepiireistä
yksinkertaisten taulukoiden ja pylväsdiagrammien rakentaminen konkreettisilla välineillä ja
niiden tulkinta

Looginen ajattelu
•
•
•

yhtäläisyyksien erojen ja säännönmukaisuuksien löytäminen
vertailu, luokittelu ja järjestykseen asettaminen
syy-seuraussuhteiden ja yhteyksien havaitseminen

Matemaattisten tilanteiden analysointi
•

matemaattisten ilmiöiden tunnistaminen arkielämän tilanteissa ja niiden kuvaileminen
matematiikan kieltä käyttäen

Ongelmanratkaisutaidot
•

matemaattisten ongelmien ratkaiseminen eri tavoin

Ohjelmointi
•

ohjelmoinnin alkeisiin tutustuminen pelien ja leikkien avulla

T4 ohjata oppilasta kehittämään päättely- ja ongelmanratkaisutaitojaan
Looginen ajattelu
•
•
•

yhtäläisyyksien erojen ja säännönmukaisuuksien löytäminen
vertailu, luokittelu ja järjestykseen asettaminen
syy-seuraussuhteiden ja yhteyksien havaitseminen

Matemaattisten tilanteiden analysointi
•

matemaattisten ilmiöiden tunnistaminen arkielämän tilanteissa ja niiden kuvaileminen
matematiikan kieltä käyttäen

Ongelmanratkaisutaidot
•

matemaattisten ongelmien ratkaiseminen eri tavoin

Ohjelmointi
•

ohjelmoinnin alkeisiin tutustuminen pelien ja leikkien avulla

•
•

pohjustetaan taitoa kerätä ja tallentaa tietoa kiinnostavista aihepiireistä
yksinkertaisten taulukoiden ja pylväsdiagrammien rakentaminen konkreettisilla välineillä ja
niiden tulkinta

Lukualue
•

luonnollisten lukujen vahva hallinta lukualueella 0-20
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Tietojenkäsittely

•

lukualueen laajentaminen 0-100

Lukukäsite
•
•
•
•

lukumäärän ilmaiseminen konkreettisesti, sanallisesti ja numeromerkkiä käyttäen
lukumäärän, lukusanan ja numeromerkin yhteys
lukumäärien hahmottaminen, laskeminen ja arviointi
lukujen tarkoituksenmukainen käyttö arkielämän tilanteissa

Lukujonot
•
•

yksinkertaisten lukujonojen säännönmukaisuuksien tutkiminen ja jonon jatkaminen
lukujen vertailu ja järjestykseen asettaminen

Lukujen ominaisuuksia
•
•

lukujen ominaisuuksien tutkiminen, kuten parillisuus
lukujen 1-10 hajotelmat, luvun 10 hajotelmien sujuva hallinta

Kymmenjärjestelmä
•
•

kymmenjärjestelmän periaatteeseen perehtyminen konkreettisia malleja apuna käyttäen
lukuyksiköt: ykköset, kymmenet, sata

Yhteen- ja vähennyslasku
•
•
•
•

yhteen- ja vähennyslaskun periaate
yhteen- ja vähennyslaskuja lukualueella 0-20
yhteen- ja vähennyslaskutilanteiden havaitseminen ja laskutaidon soveltaminen arkielämän
tilanteissa
yhteenlaskun vaihdannaisuuden ja liitännäisyyden hyödyntäminen

Laskustrategiat
•
•
•
•
•
•

päässälaskutaito
erilaisten laskustrategioiden harjoittelua ja hyödyntämistä mekaanisten, soveltavien ja
ongelmanratkaisutehtävien yhteydessä
laskutoimitusten tulosten arviointi ja tarkistaminen
lukujen ja laskutoimitusten välisten yhteyksien hyödyntäminen
kuvien, välineiden ja muiden konkreettisten mallien hyödyntäminen matemaattisten
ilmiöiden ja prosessien opiskelussa
matematiikasta keskusteleminen

Ympäristön hahmottaminen
•
•
•

taito hahmottaa ympäristön kolmiulotteisuutta
taito havaita ympäristössä tason geomteriaa
suunta- ja sijaintikäsitteiden käyttö (esim. edessä, takana, ylhäällä, alhaalla, keskellä,
sivulla, vasen, oikea)

Kappaleet ja tasokuviot
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•
•
•
•

kappaleiden ja tasokuvioiden tutkiminen havainnoimalla, rakentamalla ja piirtämällä
kappaleiden ja tasokuvioiden ominaisuuksien löytäminen ja luokittelu sekä niiden
nimeäminen
käsiteltävät kappaleet: kuutio
käsiteltävät tasokuviot: kolmio, nelikulmio, ympyrä

Mittaaminen
•
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mittaamisen periaate

•
•
•
•

mittaaminen itsekeksityillä mittavälineillä sekä viivaimen käyttö
mittaustulosten arviointi ja vertailu
yleisimpien suureiden käsittelyä ja käyttöä:
• pituus: metri, senttimetri
• aika: tunti ja kellonajat (tasa- ja puolet tunnit)
raha: euro

T5 ohjata oppilasta ymmärtämään matemaattisia käsitteitä ja
merkintätapoja
Ympäristön hahmottaminen
•
•
•

taito hahmottaa ympäristön kolmiulotteisuutta
taito havaita ympäristössä tason geomteriaa
suunta- ja sijaintikäsitteiden käyttö (esim. edessä, takana, ylhäällä, alhaalla, keskellä,
sivulla, vasen, oikea)

Kappaleet ja tasokuviot
•
•
•
•

kappaleiden ja tasokuvioiden tutkiminen havainnoimalla, rakentamalla ja piirtämällä
kappaleiden ja tasokuvioiden ominaisuuksien löytäminen ja luokittelu sekä niiden
nimeäminen
käsiteltävät kappaleet: kuutio
käsiteltävät tasokuviot: kolmio, nelikulmio, ympyrä

Mittaaminen
•
•
•
•
•

mittaamisen periaate
mittaaminen itsekeksityillä mittavälineillä sekä viivaimen käyttö
mittaustulosten arviointi ja vertailu
yleisimpien suureiden käsittelyä ja käyttöä:
• pituus: metri, senttimetri
• aika: tunti ja kellonajat (tasa- ja puolet tunnit)
raha: euro

Looginen ajattelu
•
•
•

yhtäläisyyksien erojen ja säännönmukaisuuksien löytäminen
vertailu, luokittelu ja järjestykseen asettaminen
syy-seuraussuhteiden ja yhteyksien havaitseminen

Matemaattisten tilanteiden analysointi
•

matemaattisten ilmiöiden tunnistaminen arkielämän tilanteissa ja niiden kuvaileminen
matematiikan kieltä käyttäen

Ongelmanratkaisutaidot
•

matemaattisten ongelmien ratkaiseminen eri tavoin

Ohjelmointi
ohjelmoinnin alkeisiin tutustuminen pelien ja leikkien avulla

Tietojenkäsittely
•
•

pohjustetaan taitoa kerätä ja tallentaa tietoa kiinnostavista aihepiireistä
yksinkertaisten taulukoiden ja pylväsdiagrammien rakentaminen konkreettisilla välineillä ja
niiden tulkinta
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•

Lukualue
•
•

luonnollisten lukujen vahva hallinta lukualueella 0-20
lukualueen laajentaminen 0-100

Lukukäsite
•
•
•
•

lukumäärän ilmaiseminen konkreettisesti, sanallisesti ja numeromerkkiä käyttäen
lukumäärän, lukusanan ja numeromerkin yhteys
lukumäärien hahmottaminen, laskeminen ja arviointi
lukujen tarkoituksenmukainen käyttö arkielämän tilanteissa

Lukujonot
•
•

yksinkertaisten lukujonojen säännönmukaisuuksien tutkiminen ja jonon jatkaminen
lukujen vertailu ja järjestykseen asettaminen

Lukujen ominaisuuksia
•
•

lukujen ominaisuuksien tutkiminen, kuten parillisuus
lukujen 1-10 hajotelmat, luvun 10 hajotelmien sujuva hallinta

Kymmenjärjestelmä
•
•

kymmenjärjestelmän periaatteeseen perehtyminen konkreettisia malleja apuna käyttäen
lukuyksiköt: ykköset, kymmenet, sata

Yhteen- ja vähennyslasku
•
•
•
•

yhteen- ja vähennyslaskun periaate
yhteen- ja vähennyslaskuja lukualueella 0-20
yhteen- ja vähennyslaskutilanteiden havaitseminen ja laskutaidon soveltaminen arkielämän
tilanteissa
yhteenlaskun vaihdannaisuuden ja liitännäisyyden hyödyntäminen

Laskustrategiat
•
•
•
•
•
•

päässälaskutaito
erilaisten laskustrategioiden harjoittelua ja hyödyntämistä mekaanisten, soveltavien ja
ongelmanratkaisutehtävien yhteydessä
laskutoimitusten tulosten arviointi ja tarkistaminen
lukujen ja laskutoimitusten välisten yhteyksien hyödyntäminen
kuvien, välineiden ja muiden konkreettisten mallien hyödyntäminen matemaattisten
ilmiöiden ja prosessien opiskelussa
matematiikasta keskusteleminen

T6 tukea oppilasta lukukäsitteen kehittymisessä ja kymmenjärjestelmän
periaatteen ymmärtämisessä
Lukualue
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•
•

luonnollisten lukujen vahva hallinta lukualueella 0-20
lukualueen laajentaminen 0-100

Lukukäsite
•
•
•
•
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lukumäärän ilmaiseminen konkreettisesti, sanallisesti ja numeromerkkiä käyttäen
lukumäärän, lukusanan ja numeromerkin yhteys
lukumäärien hahmottaminen, laskeminen ja arviointi
lukujen tarkoituksenmukainen käyttö arkielämän tilanteissa

Lukujonot
•
•

yksinkertaisten lukujonojen säännönmukaisuuksien tutkiminen ja jonon jatkaminen
lukujen vertailu ja järjestykseen asettaminen

Lukujen ominaisuuksia
•
•

lukujen ominaisuuksien tutkiminen, kuten parillisuus
lukujen 1-10 hajotelmat, luvun 10 hajotelmien sujuva hallinta

Kymmenjärjestelmä
•
•

kymmenjärjestelmän periaatteeseen perehtyminen konkreettisia malleja apuna käyttäen
lukuyksiköt: ykköset, kymmenet, sata

Yhteen- ja vähennyslasku
•
•
•
•

yhteen- ja vähennyslaskun periaate
yhteen- ja vähennyslaskuja lukualueella 0-20
yhteen- ja vähennyslaskutilanteiden havaitseminen ja laskutaidon soveltaminen arkielämän
tilanteissa
yhteenlaskun vaihdannaisuuden ja liitännäisyyden hyödyntäminen

Laskustrategiat
•
•
•
•
•
•

päässälaskutaito
erilaisten laskustrategioiden harjoittelua ja hyödyntämistä mekaanisten, soveltavien ja
ongelmanratkaisutehtävien yhteydessä
laskutoimitusten tulosten arviointi ja tarkistaminen
lukujen ja laskutoimitusten välisten yhteyksien hyödyntäminen
kuvien, välineiden ja muiden konkreettisten mallien hyödyntäminen matemaattisten
ilmiöiden ja prosessien opiskelussa
matematiikasta keskusteleminen

T7 perehdyttää oppilasta peruslaskutoimitusten periaatteisiin ja
tutustuttaa niiden ominaisuuksiin
Lukualue
•
•

luonnollisten lukujen vahva hallinta lukualueella 0-20
lukualueen laajentaminen 0-100

Lukukäsite
•
•
•
•

lukumäärän ilmaiseminen konkreettisesti, sanallisesti ja numeromerkkiä käyttäen
lukumäärän, lukusanan ja numeromerkin yhteys
lukumäärien hahmottaminen, laskeminen ja arviointi
lukujen tarkoituksenmukainen käyttö arkielämän tilanteissa

Lukujonot
yksinkertaisten lukujonojen säännönmukaisuuksien tutkiminen ja jonon jatkaminen
lukujen vertailu ja järjestykseen asettaminen

Lukujen ominaisuuksia
•
•

lukujen ominaisuuksien tutkiminen, kuten parillisuus
lukujen 1-10 hajotelmat, luvun 10 hajotelmien sujuva hallinta

Kymmenjärjestelmä
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•
•

•
•

kymmenjärjestelmän periaatteeseen perehtyminen konkreettisia malleja apuna käyttäen
lukuyksiköt: ykköset, kymmenet, sata

Yhteen- ja vähennyslasku
•
•
•
•

yhteen- ja vähennyslaskun periaate
yhteen- ja vähennyslaskuja lukualueella 0-20
yhteen- ja vähennyslaskutilanteiden havaitseminen ja laskutaidon soveltaminen arkielämän
tilanteissa
yhteenlaskun vaihdannaisuuden ja liitännäisyyden hyödyntäminen

Laskustrategiat
•
•
•
•
•
•

päässälaskutaito
erilaisten laskustrategioiden harjoittelua ja hyödyntämistä mekaanisten, soveltavien ja
ongelmanratkaisutehtävien yhteydessä
laskutoimitusten tulosten arviointi ja tarkistaminen
lukujen ja laskutoimitusten välisten yhteyksien hyödyntäminen
kuvien, välineiden ja muiden konkreettisten mallien hyödyntäminen matemaattisten
ilmiöiden ja prosessien opiskelussa
matematiikasta keskusteleminen

T8 ohjata oppilasta kehittämään sujuvaa peruslaskutaitoa luonnollisilla
luvuilla ja käyttämään erilaisia päässälaskustrategioita
Lukualue
•
•

luonnollisten lukujen vahva hallinta lukualueella 0-20
lukualueen laajentaminen 0-100

Lukukäsite
•
•
•
•

lukumäärän ilmaiseminen konkreettisesti, sanallisesti ja numeromerkkiä käyttäen
lukumäärän, lukusanan ja numeromerkin yhteys
lukumäärien hahmottaminen, laskeminen ja arviointi
lukujen tarkoituksenmukainen käyttö arkielämän tilanteissa

Lukujonot
•
•

yksinkertaisten lukujonojen säännönmukaisuuksien tutkiminen ja jonon jatkaminen
lukujen vertailu ja järjestykseen asettaminen

Lukujen ominaisuuksia
•
•

lukujen ominaisuuksien tutkiminen, kuten parillisuus
lukujen 1-10 hajotelmat, luvun 10 hajotelmien sujuva hallinta

Kymmenjärjestelmä
•
•

kymmenjärjestelmän periaatteeseen perehtyminen konkreettisia malleja apuna käyttäen
lukuyksiköt: ykköset, kymmenet, sata
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Yhteen- ja vähennyslasku
•
•
•
•

yhteen- ja vähennyslaskun periaate
yhteen- ja vähennyslaskuja lukualueella 0-20
yhteen- ja vähennyslaskutilanteiden havaitseminen ja laskutaidon soveltaminen arkielämän
tilanteissa
yhteenlaskun vaihdannaisuuden ja liitännäisyyden hyödyntäminen

Laskustrategiat
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•
•
•
•
•
•

päässälaskutaito
erilaisten laskustrategioiden harjoittelua ja hyödyntämistä mekaanisten, soveltavien ja
ongelmanratkaisutehtävien yhteydessä
laskutoimitusten tulosten arviointi ja tarkistaminen
lukujen ja laskutoimitusten välisten yhteyksien hyödyntäminen
kuvien, välineiden ja muiden konkreettisten mallien hyödyntäminen matemaattisten
ilmiöiden ja prosessien opiskelussa
matematiikasta keskusteleminen

T9 tutustuttaa oppilas geometrisiin muotoihin ja ohjata havainnoimaan
niiden ominaisuuksia
Ympäristön hahmottaminen
•
•
•

taito hahmottaa ympäristön kolmiulotteisuutta
taito havaita ympäristössä tason geomteriaa
suunta- ja sijaintikäsitteiden käyttö (esim. edessä, takana, ylhäällä, alhaalla, keskellä,
sivulla, vasen, oikea)

Kappaleet ja tasokuviot
•
•
•
•

kappaleiden ja tasokuvioiden tutkiminen havainnoimalla, rakentamalla ja piirtämällä
kappaleiden ja tasokuvioiden ominaisuuksien löytäminen ja luokittelu sekä niiden
nimeäminen
käsiteltävät kappaleet: kuutio
käsiteltävät tasokuviot: kolmio, nelikulmio, ympyrä

Mittaaminen
•
•
•
•
•

mittaamisen periaate
mittaaminen itsekeksityillä mittavälineillä sekä viivaimen käyttö
mittaustulosten arviointi ja vertailu
yleisimpien suureiden käsittelyä ja käyttöä:
• pituus: metri, senttimetri
• aika: tunti ja kellonajat (tasa- ja puolet tunnit)
raha: euro

T10 ohjata oppilasta ymmärtämään mittaamisen periaate
Ympäristön hahmottaminen
•
•
•

taito hahmottaa ympäristön kolmiulotteisuutta
taito havaita ympäristössä tason geomteriaa
suunta- ja sijaintikäsitteiden käyttö (esim. edessä, takana, ylhäällä, alhaalla, keskellä,
sivulla, vasen, oikea)

•
•
•
•

kappaleiden ja tasokuvioiden tutkiminen havainnoimalla, rakentamalla ja piirtämällä
kappaleiden ja tasokuvioiden ominaisuuksien löytäminen ja luokittelu sekä niiden
nimeäminen
käsiteltävät kappaleet: kuutio
käsiteltävät tasokuviot: kolmio, nelikulmio, ympyrä

Mittaaminen
•
•
•

mittaamisen periaate
mittaaminen itsekeksityillä mittavälineillä sekä viivaimen käyttö
mittaustulosten arviointi ja vertailu
131

Vuosiluokat 1-2

Kappaleet ja tasokuviot

•
•

yleisimpien suureiden käsittelyä ja käyttöä:
• pituus: metri, senttimetri
• aika: tunti ja kellonajat (tasa- ja puolet tunnit)
raha: euro

T11 tutustuttaa oppilas taulukoihin ja diagrammeihin
Tietojenkäsittely
•
•

pohjustetaan taitoa kerätä ja tallentaa tietoa kiinnostavista aihepiireistä
yksinkertaisten taulukoiden ja pylväsdiagrammien rakentaminen konkreettisilla välineillä ja
niiden tulkinta

T12 harjaannuttaa oppilasta laatimaan vaiheittaisia toimintaohjeita ja
toimimaan ohjeen mukaan
Looginen ajattelu
•
•
•

yhtäläisyyksien erojen ja säännönmukaisuuksien löytäminen
vertailu, luokittelu ja järjestykseen asettaminen
syy-seuraussuhteiden ja yhteyksien havaitseminen

Matemaattisten tilanteiden analysointi
•

matemaattisten ilmiöiden tunnistaminen arkielämän tilanteissa ja niiden kuvaileminen
matematiikan kieltä käyttäen

Ongelmanratkaisutaidot
•

matemaattisten ongelmien ratkaiseminen eri tavoin

Ohjelmointi
•

ohjelmoinnin alkeisiin tutustuminen pelien ja leikkien avulla

Vuosiluokka 2
Vuosiluokan keskeiset sisältöalueet
S1 Ajattelun taidot
Oppilaille tarjotaan mahdollisuuksia löytää yhtäläisyyksiä, eroja ja säännönmukaisuuksia.
Vertaillaan, luokitellaan ja asetetaan järjestykseen sekä havaitaan syy- ja seuraussuhteita.
Harjoitellaan tarkastelemaan matemaattisia tilanteita eri näkökulmista. Tutustuminen ohjelmoinnin
alkeisiin alkaa laatimalla vaiheittaisia toimintaohjeita, joita myös testataan.
Looginen ajattelu
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•
•
•

yhtäläisyyksien erojen ja säännönmukaisuuksien löytäminen
vertailu, luokittelu ja järjestykseen asettaminen
syy-seuraussuhteiden ja yhteyksien havaitseminen

Matemaattisten tilanteiden analysointi
•

matemaattisten ilmiöiden tunnistaminen arkielämän tilanteissa ja niiden kuvaileminen
matematiikan kieltä käyttäen

Ongelmanratkaisutaidot
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•

matemaattisten ongelmien ratkaiseminen eri tavoin

Ohjelmointi
•
•

ohjelmoinnin alkeisiin tutustuminen pelien ja leikkien avulla
ohjeiden ja sääntöjen laatiminen ja niiden testaaminen

S2 Luvut ja laskutoimitukset
Laskutoimituksissa käytetään luonnollisia lukuja. Varmistetaan, että oppilaat hallitsevat
lukumäärän, lukusanan ja numeromerkinnän välisen yhteyden. Ymmärrystä luvuista laajennetaan
laskemalla, hahmottamalla ja arvioimalla lukumääriä. Harjoitellaan lukujonotaitoja sekä taitoa
vertailla ja asettaa lukuja järjestykseen. Tutkitaan lukujen ominaisuuksia kuten parillisuutta,
monikertoja ja puolittamista. Perehdytään lukujen 1 – 10 hajotelmiin.
Ohjataan oppilaita käyttämään lukuja tarkoituksenmukaisella tavalla eri tilanteissa, lukumäärän,
järjestyksen ja mittaustuloksen ilmaisemisessa sekä laskutoimituksissa.
Perehdytään kymmenjärjestelmän periaatteeseen konkreettisten mallien avulla.
Kehitetään oppilaiden yhteen- ja vähennyslaskutaitoja ensin lukualueella 0 – 20 ja sitten
lukualueella 0 – 100. Harjoitellaan erilaisia päässälaskustrategioita laskutaidon sujuvoittamiseksi.
Yhteen- ja vähennyslaskut konkretisoidaan erilaisissa sovellustilanteissa. Opitaan hyödyntämään
vaihdannaisuutta ja liitännäisyyttä yhteenlaskussa.
Ohjataan oppilaita ymmärtämään kertolaskun käsite konkretian avulla ja opetellaan kertotaulut
1-5 ja 10. Luodaan pohja ymmärtää jakolasku sekä kerto- ja jakolaskun yhteys. Hyödynnetään
vaihdannaisuutta kertolaskussa ja tutustutaan kertolaskun liitännäisyyteen.
Pohjustetaan murtoluvun käsitettä jakamalla kokonainen yhtä suuriin osiin.
Lukualue
•
•

luonnollisten lukujen vahva hallinta lukualueella 0-100
lukualueen laajentaminen 0-1000

Lukukäsite
•
•
•
•

lukäsitteen varmistaminen
lukumäärän, lukusanan ja numeromerkin yhteys
lukumäärien hahmottaminen, laskeminen ja arviointi
lukujen tarkoituksenmukainen käyttö arkielämän tilanteissa

Lukujonot
•
•

lukujonojen säännönmukaisuuksien tutkiminen ja jonon jatkaminen
lukujen vertailu ja järjestykseen asettaminen

Lukujen ominaisuuksia
•
•

lukujen ominaisuuksien tutkiminen, kuten parillisuus, monikerrat ja puolittaminen
lukujen 1-20 hajotelmat, luvun 100 hajotelmat

•
•

kymmenjärjestelmän periaatteeseen perehtyminen konkreettisia malleja apuna käyttäen
lukuyksiköt: ykköset, kymmenet, sadat, tuhat

Yhteen- ja vähennyslasku
•
•

yhteen- ja vähennyslaskun periaatteen varmistaminen
käsitteet: yhteenlaskettavat, summa, vähenevä, vähentäjä, erotus
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Kymmenjärjestelmä

•
•
•

yhteen- ja vähennyslaskuja lukualueella 0-100
yhteenlaskun vaihdannaisuuden ja liitännäisyyden hyödyntäminen
yhteen- ja vähennyslaskualgoritmin periaatteeseen tutustuminen ilman muistinumeron tai
lainaamisen käyttöä

Kertolasku
•
•
•
•
•

kertolaskun käsite ja periaate
käsitteet: tulontekijät, tulo
kertotaulut: 0-10
kertolaskutilanteiden havaitseminen ja laskutaidon soveltaminen arkielämän tilanteissa
kertolaskun vaihdannaisuuden hyödyntäminen

Jakolasku
•
•

jakolaskun käsitteen ja periaatteen pohjustaminen yksinkertaisissa arkielämän tilanteissa
kerto- ja jakolaskun yhteyden pohjustaminen yksinkertaisin esimerkein

Laskustrategiat
•
•
•
•
•
•

päässälaskutaito
erilaisten laskustrategioiden harjoittelua ja hyödyntämistä mekaanisten, soveltavien ja
ongelmanratkaisutehtävien yhteydessä
laskutoimitusten tulosten arviointi ja tarkistaminen
lukujen ja laskutoimitusten välisten yhteyksien hyödyntäminen
kuvien, välineiden ja muiden konkreettisten mallien hyödyntäminen matemaattisten
ilmiöiden ja prosessien opiskelussa
matematiikasta keskusteleminen

Murtoluvut
•

murtoluvun käsitteen pohjustaminen jakamalla kokonainen yhtäsuuriin osiin konkreettisten
mallien avulla

S3 Geometria ja mittaaminen
Kehitetään oppilaiden taitoa hahmottaa kolmiulotteista ympäristöä ja havaita siinä tason
geometriaa. Harjoitellaan suunta- ja sijaintikäsitteiden käyttöä.
Tutkitaan yhdessä kappaleita ja tasokuvioita. Tunnistamisen lisäksi rakennetaan ja piirretään.
Ohjataan oppilaita löytämään ja nimeämään ominaisuuksia, joiden mukaan kappaleita ja
tasokuviota myös luokitellaan.
Harjoitellaan mittaamista ja ohjataan oppilaita oivaltamaan mittaamisen periaate. Käsitellään
suureita pituus, massa, tilavuus ja aika sekä harjoitellaan niihin liittyvien mittayksiköiden käyttöä.
Keskeisiä mittayksiköitä ovat metri ja senttimetri, kilogramma ja gramma sekä litra ja desilitra.
Harjoitellaan kellonaikoja ja ajanyksiköitä.
Ympäristön hahmottaminen
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•
•
•

taito hahmottaa ympäristön kolmiulotteisuutta
taito havaita ympäristössä tason geometriaa
suunta- ja sijaintikäsitteiden käyttö (esim. edessä, takana, ylhäällä, alhaalla, keskellä,
sivulla, vasen, oikea)

Kappaleet ja tasokuviot
•
•
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kappaleiden ja tasokuvioiden tutkiminen havainnoimalla, rakentamalla ja piirtämällä
kappaleiden ja tasokuvioiden ominaisuuksien löytäminen ja luokittelu sekä niiden
nimeäminen

•
•

kappaleiden luokittelu lieriöihin, kartioihin ja muihin kappaleisiin
tasokuvioiden luokittelu monikulmioihin ja muihin kuvioihin

Mittaaminen
•
•
•
•

•

mittaamisen periaatteen varmistaminen
mittaamisen harjoittelua erilaisilla mittavälineillä
mittaustulosten arviointi ja vertailu
yleisimpien suureiden käsittelyä ja käyttöä:
• pituus: metri, senttimetri
• massa: kilogramma, gramma
• tilavuus: litra, desilitra
• aika: tunti, minuutti ja kellonajat (vaille, yli)
raha: euro, sentti

S4 Tietojenkäsittely ja tilastot
Pohjustetaan oppilaiden taitoja kerätä ja tallentaa tietoja kiinnostavista aihepiireistä. Laaditaan ja
tulkitaan yksinkertaisia taulukoita ja pylväsdiagrammeja.
Tietojenkäsittely
•
•

tietojen keräämisen ja tallentamisen harjoittelu kiinnostavista aihepiireistä
yksinkertaisten taulukoiden ja pylväsdiagrammien laatiminen ja tulkinta konkreettisin
välinein ja piirtäen
Opetuksen tavoitteet

Tavoitteisiin liittyvät
sisältöalueet

Laaja-alainen osaaminen

T1

S1, S2, S3, S4

L1, L3, L5

T2

S1, S2, S3, S4

L4

T3

S1, S2, S3, S4

L2, L4, L5

T4

S1, S2, S3, S4

L1, L4, L6

T5

S1, S2, S3, S4

L1, L4

T6

S2

L1, L4

T7

S2

L1, L4

T8

S2

L1, L4

T9

S3

L1, L4, L5

T10

S3

L1, L4

T11

S4

L4, L5

T12

S1

L1, L2, L4, L5

T1 tukea oppilaan innostusta ja kiinnostusta matematiikkaa kohtaan sekä
myönteisen minäkuvan ja itseluottamuksen kehittymistä
Looginen ajattelu
•

yhtäläisyyksien erojen ja säännönmukaisuuksien löytäminen
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Vuosiluokan tavoitteet

•
•

vertailu, luokittelu ja järjestykseen asettaminen
syy-seuraussuhteiden ja yhteyksien havaitseminen

Matemaattisten tilanteiden analysointi
•

matemaattisten ilmiöiden tunnistaminen arkielämän tilanteissa ja niiden kuvaileminen
matematiikan kieltä käyttäen

Ongelmanratkaisutaidot
•

matemaattisten ongelmien ratkaiseminen eri tavoin

Ohjelmointi
•
•

ohjelmoinnin alkeisiin tutustuminen pelien ja leikkien avulla
ohjeiden ja sääntöjen laatiminen ja niiden testaaminen

Ympäristön hahmottaminen
•
•
•

taito hahmottaa ympäristön kolmiulotteisuutta
taito havaita ympäristössä tason geometriaa
suunta- ja sijaintikäsitteiden käyttö (esim. edessä, takana, ylhäällä, alhaalla, keskellä,
sivulla, vasen, oikea)

Kappaleet ja tasokuviot
•
•
•
•

kappaleiden ja tasokuvioiden tutkiminen havainnoimalla, rakentamalla ja piirtämällä
kappaleiden ja tasokuvioiden ominaisuuksien löytäminen ja luokittelu sekä niiden
nimeäminen
kappaleiden luokittelu lieriöihin, kartioihin ja muihin kappaleisiin
tasokuvioiden luokittelu monikulmioihin ja muihin kuvioihin

Mittaaminen
•
•
•
•

•

mittaamisen periaatteen varmistaminen
mittaamisen harjoittelua erilaisilla mittavälineillä
mittaustulosten arviointi ja vertailu
yleisimpien suureiden käsittelyä ja käyttöä:
• pituus: metri, senttimetri
• massa: kilogramma, gramma
• tilavuus: litra, desilitra
• aika: tunti, minuutti ja kellonajat (vaille, yli)
raha: euro, sentti

Tietojenkäsittely
•
•

tietojen keräämisen ja tallentamisen harjoittelu kiinnostavista aihepiireistä
yksinkertaisten taulukoiden ja pylväsdiagrammien laatiminen ja tulkinta konkreettisin
välinein ja piirtäen
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Lukualue
•
•

luonnollisten lukujen vahva hallinta lukualueella 0-100
lukualueen laajentaminen 0-1000

Lukukäsite
•
•
•
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lukäsitteen varmistaminen
lukumäärän, lukusanan ja numeromerkin yhteys
lukumäärien hahmottaminen, laskeminen ja arviointi

•

lukujen tarkoituksenmukainen käyttö arkielämän tilanteissa

Lukujonot
•
•

lukujonojen säännönmukaisuuksien tutkiminen ja jonon jatkaminen
lukujen vertailu ja järjestykseen asettaminen

Lukujen ominaisuuksia
•
•

lukujen ominaisuuksien tutkiminen, kuten parillisuus, monikerrat ja puolittaminen
lukujen 1-20 hajotelmat, luvun 100 hajotelmat

Kymmenjärjestelmä
•
•

kymmenjärjestelmän periaatteeseen perehtyminen konkreettisia malleja apuna käyttäen
lukuyksiköt: ykköset, kymmenet, sadat, tuhat

Yhteen- ja vähennyslasku
•
•
•
•
•

yhteen- ja vähennyslaskun periaatteen varmistaminen
käsitteet: yhteenlaskettavat, summa, vähenevä, vähentäjä, erotus
yhteen- ja vähennyslaskuja lukualueella 0-100
yhteenlaskun vaihdannaisuuden ja liitännäisyyden hyödyntäminen
yhteen- ja vähennyslaskualgoritmin periaatteeseen tutustuminen ilman muistinumeron tai
lainaamisen käyttöä

Kertolasku
•
•
•
•
•

kertolaskun käsite ja periaate
käsitteet: tulontekijät, tulo
kertotaulut: 0-10
kertolaskutilanteiden havaitseminen ja laskutaidon soveltaminen arkielämän tilanteissa
kertolaskun vaihdannaisuuden hyödyntäminen

Jakolasku
•
•

jakolaskun käsitteen ja periaatteen pohjustaminen yksinkertaisissa arkielämän tilanteissa
kerto- ja jakolaskun yhteyden pohjustaminen yksinkertaisin esimerkein

Laskustrategiat
•
•
•
•
•
•

päässälaskutaito
erilaisten laskustrategioiden harjoittelua ja hyödyntämistä mekaanisten, soveltavien ja
ongelmanratkaisutehtävien yhteydessä
laskutoimitusten tulosten arviointi ja tarkistaminen
lukujen ja laskutoimitusten välisten yhteyksien hyödyntäminen
kuvien, välineiden ja muiden konkreettisten mallien hyödyntäminen matemaattisten
ilmiöiden ja prosessien opiskelussa
matematiikasta keskusteleminen

Murtoluvut
murtoluvun käsitteen pohjustaminen jakamalla kokonainen yhtäsuuriin osiin konkreettisten
mallien avulla

T2 ohjata oppilasta kehittämään taitoaan tehdä havaintoja matematiikan
näkökulmasta sekä tulkita ja hyödyntää niitä eri tilanteissa
Ympäristön hahmottaminen
•

taito hahmottaa ympäristön kolmiulotteisuutta
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•

•
•

taito havaita ympäristössä tason geometriaa
suunta- ja sijaintikäsitteiden käyttö (esim. edessä, takana, ylhäällä, alhaalla, keskellä,
sivulla, vasen, oikea)

Kappaleet ja tasokuviot
•
•
•
•

kappaleiden ja tasokuvioiden tutkiminen havainnoimalla, rakentamalla ja piirtämällä
kappaleiden ja tasokuvioiden ominaisuuksien löytäminen ja luokittelu sekä niiden
nimeäminen
kappaleiden luokittelu lieriöihin, kartioihin ja muihin kappaleisiin
tasokuvioiden luokittelu monikulmioihin ja muihin kuvioihin

Mittaaminen
•
•
•
•

•

mittaamisen periaatteen varmistaminen
mittaamisen harjoittelua erilaisilla mittavälineillä
mittaustulosten arviointi ja vertailu
yleisimpien suureiden käsittelyä ja käyttöä:
• pituus: metri, senttimetri
• massa: kilogramma, gramma
• tilavuus: litra, desilitra
• aika: tunti, minuutti ja kellonajat (vaille, yli)
raha: euro, sentti

Tietojenkäsittely
•
•

tietojen keräämisen ja tallentamisen harjoittelu kiinnostavista aihepiireistä
yksinkertaisten taulukoiden ja pylväsdiagrammien laatiminen ja tulkinta konkreettisin
välinein ja piirtäen

Looginen ajattelu
•
•
•

yhtäläisyyksien erojen ja säännönmukaisuuksien löytäminen
vertailu, luokittelu ja järjestykseen asettaminen
syy-seuraussuhteiden ja yhteyksien havaitseminen

Matemaattisten tilanteiden analysointi
•

matemaattisten ilmiöiden tunnistaminen arkielämän tilanteissa ja niiden kuvaileminen
matematiikan kieltä käyttäen

Ongelmanratkaisutaidot
•

matemaattisten ongelmien ratkaiseminen eri tavoin

Ohjelmointi
•
•

ohjelmoinnin alkeisiin tutustuminen pelien ja leikkien avulla
ohjeiden ja sääntöjen laatiminen ja niiden testaaminen
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Lukualue
•
•

luonnollisten lukujen vahva hallinta lukualueella 0-100
lukualueen laajentaminen 0-1000

Lukukäsite
•
•
•
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lukäsitteen varmistaminen
lukumäärän, lukusanan ja numeromerkin yhteys
lukumäärien hahmottaminen, laskeminen ja arviointi

•

lukujen tarkoituksenmukainen käyttö arkielämän tilanteissa

Lukujonot
•
•

lukujonojen säännönmukaisuuksien tutkiminen ja jonon jatkaminen
lukujen vertailu ja järjestykseen asettaminen

Lukujen ominaisuuksia
•
•

lukujen ominaisuuksien tutkiminen, kuten parillisuus, monikerrat ja puolittaminen
lukujen 1-20 hajotelmat, luvun 100 hajotelmat

Kymmenjärjestelmä
•
•

kymmenjärjestelmän periaatteeseen perehtyminen konkreettisia malleja apuna käyttäen
lukuyksiköt: ykköset, kymmenet, sadat, tuhat

Yhteen- ja vähennyslasku
•
•
•
•
•

yhteen- ja vähennyslaskun periaatteen varmistaminen
käsitteet: yhteenlaskettavat, summa, vähenevä, vähentäjä, erotus
yhteen- ja vähennyslaskuja lukualueella 0-100
yhteenlaskun vaihdannaisuuden ja liitännäisyyden hyödyntäminen
yhteen- ja vähennyslaskualgoritmin periaatteeseen tutustuminen ilman muistinumeron tai
lainaamisen käyttöä

Kertolasku
•
•
•
•
•

kertolaskun käsite ja periaate
käsitteet: tulontekijät, tulo
kertotaulut: 0-10
kertolaskutilanteiden havaitseminen ja laskutaidon soveltaminen arkielämän tilanteissa
kertolaskun vaihdannaisuuden hyödyntäminen

Jakolasku
•
•

jakolaskun käsitteen ja periaatteen pohjustaminen yksinkertaisissa arkielämän tilanteissa
kerto- ja jakolaskun yhteyden pohjustaminen yksinkertaisin esimerkein

Laskustrategiat
•
•
•
•
•
•

päässälaskutaito
erilaisten laskustrategioiden harjoittelua ja hyödyntämistä mekaanisten, soveltavien ja
ongelmanratkaisutehtävien yhteydessä
laskutoimitusten tulosten arviointi ja tarkistaminen
lukujen ja laskutoimitusten välisten yhteyksien hyödyntäminen
kuvien, välineiden ja muiden konkreettisten mallien hyödyntäminen matemaattisten
ilmiöiden ja prosessien opiskelussa
matematiikasta keskusteleminen

Murtoluvut
murtoluvun käsitteen pohjustaminen jakamalla kokonainen yhtäsuuriin osiin konkreettisten
mallien avulla

T3 kannustaa oppilasta esittämään ratkaisujaan ja päätelmiään
konkreettisin välinein, piirroksin, suullisesti ja kirjallisesti myös tieto- ja
viestintäteknologiaa hyödyntäen
Tietojenkäsittely
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•

•
•

tietojen keräämisen ja tallentamisen harjoittelu kiinnostavista aihepiireistä
yksinkertaisten taulukoiden ja pylväsdiagrammien laatiminen ja tulkinta konkreettisin
välinein ja piirtäen

Looginen ajattelu
•
•
•

yhtäläisyyksien erojen ja säännönmukaisuuksien löytäminen
vertailu, luokittelu ja järjestykseen asettaminen
syy-seuraussuhteiden ja yhteyksien havaitseminen

Matemaattisten tilanteiden analysointi
•

matemaattisten ilmiöiden tunnistaminen arkielämän tilanteissa ja niiden kuvaileminen
matematiikan kieltä käyttäen

Ongelmanratkaisutaidot
•

matemaattisten ongelmien ratkaiseminen eri tavoin

Ohjelmointi
•
•

ohjelmoinnin alkeisiin tutustuminen pelien ja leikkien avulla
ohjeiden ja sääntöjen laatiminen ja niiden testaaminen

Lukualue
•
•

luonnollisten lukujen vahva hallinta lukualueella 0-100
lukualueen laajentaminen 0-1000

Lukukäsite
•
•
•
•

lukäsitteen varmistaminen
lukumäärän, lukusanan ja numeromerkin yhteys
lukumäärien hahmottaminen, laskeminen ja arviointi
lukujen tarkoituksenmukainen käyttö arkielämän tilanteissa

Lukujonot
•
•

lukujonojen säännönmukaisuuksien tutkiminen ja jonon jatkaminen
lukujen vertailu ja järjestykseen asettaminen

Lukujen ominaisuuksia
•
•

lukujen ominaisuuksien tutkiminen, kuten parillisuus, monikerrat ja puolittaminen
lukujen 1-20 hajotelmat, luvun 100 hajotelmat

Kymmenjärjestelmä
•
•

kymmenjärjestelmän periaatteeseen perehtyminen konkreettisia malleja apuna käyttäen
lukuyksiköt: ykköset, kymmenet, sadat, tuhat
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Yhteen- ja vähennyslasku
•
•
•
•
•

yhteen- ja vähennyslaskun periaatteen varmistaminen
käsitteet: yhteenlaskettavat, summa, vähenevä, vähentäjä, erotus
yhteen- ja vähennyslaskuja lukualueella 0-100
yhteenlaskun vaihdannaisuuden ja liitännäisyyden hyödyntäminen
yhteen- ja vähennyslaskualgoritmin periaatteeseen tutustuminen ilman muistinumeron tai
lainaamisen käyttöä

Kertolasku
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•
•
•
•
•

kertolaskun käsite ja periaate
käsitteet: tulontekijät, tulo
kertotaulut: 0-10
kertolaskutilanteiden havaitseminen ja laskutaidon soveltaminen arkielämän tilanteissa
kertolaskun vaihdannaisuuden hyödyntäminen

Jakolasku
•
•

jakolaskun käsitteen ja periaatteen pohjustaminen yksinkertaisissa arkielämän tilanteissa
kerto- ja jakolaskun yhteyden pohjustaminen yksinkertaisin esimerkein

Laskustrategiat
•
•
•
•
•
•

päässälaskutaito
erilaisten laskustrategioiden harjoittelua ja hyödyntämistä mekaanisten, soveltavien ja
ongelmanratkaisutehtävien yhteydessä
laskutoimitusten tulosten arviointi ja tarkistaminen
lukujen ja laskutoimitusten välisten yhteyksien hyödyntäminen
kuvien, välineiden ja muiden konkreettisten mallien hyödyntäminen matemaattisten
ilmiöiden ja prosessien opiskelussa
matematiikasta keskusteleminen

Murtoluvut
•

murtoluvun käsitteen pohjustaminen jakamalla kokonainen yhtäsuuriin osiin konkreettisten
mallien avulla

Ympäristön hahmottaminen
•
•
•

taito hahmottaa ympäristön kolmiulotteisuutta
taito havaita ympäristössä tason geometriaa
suunta- ja sijaintikäsitteiden käyttö (esim. edessä, takana, ylhäällä, alhaalla, keskellä,
sivulla, vasen, oikea)

Kappaleet ja tasokuviot
•
•
•
•

kappaleiden ja tasokuvioiden tutkiminen havainnoimalla, rakentamalla ja piirtämällä
kappaleiden ja tasokuvioiden ominaisuuksien löytäminen ja luokittelu sekä niiden
nimeäminen
kappaleiden luokittelu lieriöihin, kartioihin ja muihin kappaleisiin
tasokuvioiden luokittelu monikulmioihin ja muihin kuvioihin

Mittaaminen

•

mittaamisen periaatteen varmistaminen
mittaamisen harjoittelua erilaisilla mittavälineillä
mittaustulosten arviointi ja vertailu
yleisimpien suureiden käsittelyä ja käyttöä:
• pituus: metri, senttimetri
• massa: kilogramma, gramma
• tilavuus: litra, desilitra
• aika: tunti, minuutti ja kellonajat (vaille, yli)
raha: euro, sentti

T4 ohjata oppilasta kehittämään päättely- ja ongelmanratkaisutaitojaan
Ympäristön hahmottaminen
•
•

taito hahmottaa ympäristön kolmiulotteisuutta
taito havaita ympäristössä tason geometriaa
141

Vuosiluokat 1-2

•
•
•
•

•

suunta- ja sijaintikäsitteiden käyttö (esim. edessä, takana, ylhäällä, alhaalla, keskellä,
sivulla, vasen, oikea)

Kappaleet ja tasokuviot
•
•
•
•

kappaleiden ja tasokuvioiden tutkiminen havainnoimalla, rakentamalla ja piirtämällä
kappaleiden ja tasokuvioiden ominaisuuksien löytäminen ja luokittelu sekä niiden
nimeäminen
kappaleiden luokittelu lieriöihin, kartioihin ja muihin kappaleisiin
tasokuvioiden luokittelu monikulmioihin ja muihin kuvioihin

Mittaaminen
•
•
•
•

•

mittaamisen periaatteen varmistaminen
mittaamisen harjoittelua erilaisilla mittavälineillä
mittaustulosten arviointi ja vertailu
yleisimpien suureiden käsittelyä ja käyttöä:
• pituus: metri, senttimetri
• massa: kilogramma, gramma
• tilavuus: litra, desilitra
• aika: tunti, minuutti ja kellonajat (vaille, yli)
raha: euro, sentti

Tietojenkäsittely
•
•

tietojen keräämisen ja tallentamisen harjoittelu kiinnostavista aihepiireistä
yksinkertaisten taulukoiden ja pylväsdiagrammien laatiminen ja tulkinta konkreettisin
välinein ja piirtäen

Lukualue
•
•

luonnollisten lukujen vahva hallinta lukualueella 0-100
lukualueen laajentaminen 0-1000

Lukukäsite
•
•
•
•

lukäsitteen varmistaminen
lukumäärän, lukusanan ja numeromerkin yhteys
lukumäärien hahmottaminen, laskeminen ja arviointi
lukujen tarkoituksenmukainen käyttö arkielämän tilanteissa

Lukujonot
•
•

lukujonojen säännönmukaisuuksien tutkiminen ja jonon jatkaminen
lukujen vertailu ja järjestykseen asettaminen

Lukujen ominaisuuksia
•
•

lukujen ominaisuuksien tutkiminen, kuten parillisuus, monikerrat ja puolittaminen
lukujen 1-20 hajotelmat, luvun 100 hajotelmat
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Kymmenjärjestelmä
•
•

kymmenjärjestelmän periaatteeseen perehtyminen konkreettisia malleja apuna käyttäen
lukuyksiköt: ykköset, kymmenet, sadat, tuhat

Yhteen- ja vähennyslasku
•
•
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yhteen- ja vähennyslaskun periaatteen varmistaminen
käsitteet: yhteenlaskettavat, summa, vähenevä, vähentäjä, erotus

•
•
•

yhteen- ja vähennyslaskuja lukualueella 0-100
yhteenlaskun vaihdannaisuuden ja liitännäisyyden hyödyntäminen
yhteen- ja vähennyslaskualgoritmin periaatteeseen tutustuminen ilman muistinumeron tai
lainaamisen käyttöä

Kertolasku
•
•
•
•
•

kertolaskun käsite ja periaate
käsitteet: tulontekijät, tulo
kertotaulut: 0-10
kertolaskutilanteiden havaitseminen ja laskutaidon soveltaminen arkielämän tilanteissa
kertolaskun vaihdannaisuuden hyödyntäminen

Jakolasku
•
•

jakolaskun käsitteen ja periaatteen pohjustaminen yksinkertaisissa arkielämän tilanteissa
kerto- ja jakolaskun yhteyden pohjustaminen yksinkertaisin esimerkein

Laskustrategiat
•
•
•
•
•
•

päässälaskutaito
erilaisten laskustrategioiden harjoittelua ja hyödyntämistä mekaanisten, soveltavien ja
ongelmanratkaisutehtävien yhteydessä
laskutoimitusten tulosten arviointi ja tarkistaminen
lukujen ja laskutoimitusten välisten yhteyksien hyödyntäminen
kuvien, välineiden ja muiden konkreettisten mallien hyödyntäminen matemaattisten
ilmiöiden ja prosessien opiskelussa
matematiikasta keskusteleminen

Murtoluvut
•

murtoluvun käsitteen pohjustaminen jakamalla kokonainen yhtäsuuriin osiin konkreettisten
mallien avulla

Looginen ajattelu
•
•
•

yhtäläisyyksien erojen ja säännönmukaisuuksien löytäminen
vertailu, luokittelu ja järjestykseen asettaminen
syy-seuraussuhteiden ja yhteyksien havaitseminen

Matemaattisten tilanteiden analysointi
•

matemaattisten ilmiöiden tunnistaminen arkielämän tilanteissa ja niiden kuvaileminen
matematiikan kieltä käyttäen

Ongelmanratkaisutaidot
•

matemaattisten ongelmien ratkaiseminen eri tavoin

Ohjelmointi
ohjelmoinnin alkeisiin tutustuminen pelien ja leikkien avulla
ohjeiden ja sääntöjen laatiminen ja niiden testaaminen

T5 ohjata oppilasta ymmärtämään matemaattisia käsitteitä ja
merkintätapoja
Lukualue
•

luonnollisten lukujen vahva hallinta lukualueella 0-100
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•
•

•

lukualueen laajentaminen 0-1000

Lukukäsite
•
•
•
•

lukäsitteen varmistaminen
lukumäärän, lukusanan ja numeromerkin yhteys
lukumäärien hahmottaminen, laskeminen ja arviointi
lukujen tarkoituksenmukainen käyttö arkielämän tilanteissa

Lukujonot
•
•

lukujonojen säännönmukaisuuksien tutkiminen ja jonon jatkaminen
lukujen vertailu ja järjestykseen asettaminen

Lukujen ominaisuuksia
•
•

lukujen ominaisuuksien tutkiminen, kuten parillisuus, monikerrat ja puolittaminen
lukujen 1-20 hajotelmat, luvun 100 hajotelmat

Kymmenjärjestelmä
•
•

kymmenjärjestelmän periaatteeseen perehtyminen konkreettisia malleja apuna käyttäen
lukuyksiköt: ykköset, kymmenet, sadat, tuhat

Yhteen- ja vähennyslasku
•
•
•
•
•

yhteen- ja vähennyslaskun periaatteen varmistaminen
käsitteet: yhteenlaskettavat, summa, vähenevä, vähentäjä, erotus
yhteen- ja vähennyslaskuja lukualueella 0-100
yhteenlaskun vaihdannaisuuden ja liitännäisyyden hyödyntäminen
yhteen- ja vähennyslaskualgoritmin periaatteeseen tutustuminen ilman muistinumeron tai
lainaamisen käyttöä

Kertolasku
•
•
•
•
•

kertolaskun käsite ja periaate
käsitteet: tulontekijät, tulo
kertotaulut: 0-10
kertolaskutilanteiden havaitseminen ja laskutaidon soveltaminen arkielämän tilanteissa
kertolaskun vaihdannaisuuden hyödyntäminen

Jakolasku
•
•

jakolaskun käsitteen ja periaatteen pohjustaminen yksinkertaisissa arkielämän tilanteissa
kerto- ja jakolaskun yhteyden pohjustaminen yksinkertaisin esimerkein

Laskustrategiat
•
•
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•
•
•
•

päässälaskutaito
erilaisten laskustrategioiden harjoittelua ja hyödyntämistä mekaanisten, soveltavien ja
ongelmanratkaisutehtävien yhteydessä
laskutoimitusten tulosten arviointi ja tarkistaminen
lukujen ja laskutoimitusten välisten yhteyksien hyödyntäminen
kuvien, välineiden ja muiden konkreettisten mallien hyödyntäminen matemaattisten
ilmiöiden ja prosessien opiskelussa
matematiikasta keskusteleminen

Murtoluvut
•
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murtoluvun käsitteen pohjustaminen jakamalla kokonainen yhtäsuuriin osiin konkreettisten
mallien avulla

Looginen ajattelu
•
•
•

yhtäläisyyksien erojen ja säännönmukaisuuksien löytäminen
vertailu, luokittelu ja järjestykseen asettaminen
syy-seuraussuhteiden ja yhteyksien havaitseminen

Matemaattisten tilanteiden analysointi
•

matemaattisten ilmiöiden tunnistaminen arkielämän tilanteissa ja niiden kuvaileminen
matematiikan kieltä käyttäen

Ongelmanratkaisutaidot
•

matemaattisten ongelmien ratkaiseminen eri tavoin

Ohjelmointi
•
•

ohjelmoinnin alkeisiin tutustuminen pelien ja leikkien avulla
ohjeiden ja sääntöjen laatiminen ja niiden testaaminen

Tietojenkäsittely
•
•

tietojen keräämisen ja tallentamisen harjoittelu kiinnostavista aihepiireistä
yksinkertaisten taulukoiden ja pylväsdiagrammien laatiminen ja tulkinta konkreettisin
välinein ja piirtäen

Ympäristön hahmottaminen
•
•
•

taito hahmottaa ympäristön kolmiulotteisuutta
taito havaita ympäristössä tason geometriaa
suunta- ja sijaintikäsitteiden käyttö (esim. edessä, takana, ylhäällä, alhaalla, keskellä,
sivulla, vasen, oikea)

Kappaleet ja tasokuviot
•
•
•
•

kappaleiden ja tasokuvioiden tutkiminen havainnoimalla, rakentamalla ja piirtämällä
kappaleiden ja tasokuvioiden ominaisuuksien löytäminen ja luokittelu sekä niiden
nimeäminen
kappaleiden luokittelu lieriöihin, kartioihin ja muihin kappaleisiin
tasokuvioiden luokittelu monikulmioihin ja muihin kuvioihin

Mittaaminen

•

mittaamisen periaatteen varmistaminen
mittaamisen harjoittelua erilaisilla mittavälineillä
mittaustulosten arviointi ja vertailu
yleisimpien suureiden käsittelyä ja käyttöä:
• pituus: metri, senttimetri
• massa: kilogramma, gramma
• tilavuus: litra, desilitra
• aika: tunti, minuutti ja kellonajat (vaille, yli)
raha: euro, sentti

T6 tukea oppilasta lukukäsitteen kehittymisessä ja kymmenjärjestelmän
periaatteen ymmärtämisessä
Lukualue
•
•

luonnollisten lukujen vahva hallinta lukualueella 0-100
lukualueen laajentaminen 0-1000
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•
•
•
•

Lukukäsite
•
•
•
•

lukäsitteen varmistaminen
lukumäärän, lukusanan ja numeromerkin yhteys
lukumäärien hahmottaminen, laskeminen ja arviointi
lukujen tarkoituksenmukainen käyttö arkielämän tilanteissa

Lukujonot
•
•

lukujonojen säännönmukaisuuksien tutkiminen ja jonon jatkaminen
lukujen vertailu ja järjestykseen asettaminen

Lukujen ominaisuuksia
•
•

lukujen ominaisuuksien tutkiminen, kuten parillisuus, monikerrat ja puolittaminen
lukujen 1-20 hajotelmat, luvun 100 hajotelmat

Kymmenjärjestelmä
•
•

kymmenjärjestelmän periaatteeseen perehtyminen konkreettisia malleja apuna käyttäen
lukuyksiköt: ykköset, kymmenet, sadat, tuhat

Yhteen- ja vähennyslasku
•
•
•
•
•

yhteen- ja vähennyslaskun periaatteen varmistaminen
käsitteet: yhteenlaskettavat, summa, vähenevä, vähentäjä, erotus
yhteen- ja vähennyslaskuja lukualueella 0-100
yhteenlaskun vaihdannaisuuden ja liitännäisyyden hyödyntäminen
yhteen- ja vähennyslaskualgoritmin periaatteeseen tutustuminen ilman muistinumeron tai
lainaamisen käyttöä

Kertolasku
•
•
•
•
•

kertolaskun käsite ja periaate
käsitteet: tulontekijät, tulo
kertotaulut: 0-10
kertolaskutilanteiden havaitseminen ja laskutaidon soveltaminen arkielämän tilanteissa
kertolaskun vaihdannaisuuden hyödyntäminen

Jakolasku
•
•

jakolaskun käsitteen ja periaatteen pohjustaminen yksinkertaisissa arkielämän tilanteissa
kerto- ja jakolaskun yhteyden pohjustaminen yksinkertaisin esimerkein

Laskustrategiat
•
•
•
•
•
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•

päässälaskutaito
erilaisten laskustrategioiden harjoittelua ja hyödyntämistä mekaanisten, soveltavien ja
ongelmanratkaisutehtävien yhteydessä
laskutoimitusten tulosten arviointi ja tarkistaminen
lukujen ja laskutoimitusten välisten yhteyksien hyödyntäminen
kuvien, välineiden ja muiden konkreettisten mallien hyödyntäminen matemaattisten
ilmiöiden ja prosessien opiskelussa
matematiikasta keskusteleminen

Murtoluvut
•
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murtoluvun käsitteen pohjustaminen jakamalla kokonainen yhtäsuuriin osiin konkreettisten
mallien avulla

T7 perehdyttää oppilasta peruslaskutoimitusten periaatteisiin ja
tutustuttaa niiden ominaisuuksiin
Lukualue
•
•

luonnollisten lukujen vahva hallinta lukualueella 0-100
lukualueen laajentaminen 0-1000

Lukukäsite
•
•
•
•

lukäsitteen varmistaminen
lukumäärän, lukusanan ja numeromerkin yhteys
lukumäärien hahmottaminen, laskeminen ja arviointi
lukujen tarkoituksenmukainen käyttö arkielämän tilanteissa

Lukujonot
•
•

lukujonojen säännönmukaisuuksien tutkiminen ja jonon jatkaminen
lukujen vertailu ja järjestykseen asettaminen

Lukujen ominaisuuksia
•
•

lukujen ominaisuuksien tutkiminen, kuten parillisuus, monikerrat ja puolittaminen
lukujen 1-20 hajotelmat, luvun 100 hajotelmat

Kymmenjärjestelmä
•
•

kymmenjärjestelmän periaatteeseen perehtyminen konkreettisia malleja apuna käyttäen
lukuyksiköt: ykköset, kymmenet, sadat, tuhat

Yhteen- ja vähennyslasku
•
•
•
•
•

yhteen- ja vähennyslaskun periaatteen varmistaminen
käsitteet: yhteenlaskettavat, summa, vähenevä, vähentäjä, erotus
yhteen- ja vähennyslaskuja lukualueella 0-100
yhteenlaskun vaihdannaisuuden ja liitännäisyyden hyödyntäminen
yhteen- ja vähennyslaskualgoritmin periaatteeseen tutustuminen ilman muistinumeron tai
lainaamisen käyttöä

Kertolasku
•
•
•
•
•

kertolaskun käsite ja periaate
käsitteet: tulontekijät, tulo
kertotaulut: 0-10
kertolaskutilanteiden havaitseminen ja laskutaidon soveltaminen arkielämän tilanteissa
kertolaskun vaihdannaisuuden hyödyntäminen

Jakolasku
•
•

jakolaskun käsitteen ja periaatteen pohjustaminen yksinkertaisissa arkielämän tilanteissa
kerto- ja jakolaskun yhteyden pohjustaminen yksinkertaisin esimerkein

•
•
•
•
•
•

päässälaskutaito
erilaisten laskustrategioiden harjoittelua ja hyödyntämistä mekaanisten, soveltavien ja
ongelmanratkaisutehtävien yhteydessä
laskutoimitusten tulosten arviointi ja tarkistaminen
lukujen ja laskutoimitusten välisten yhteyksien hyödyntäminen
kuvien, välineiden ja muiden konkreettisten mallien hyödyntäminen matemaattisten
ilmiöiden ja prosessien opiskelussa
matematiikasta keskusteleminen
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Laskustrategiat

Murtoluvut
•

murtoluvun käsitteen pohjustaminen jakamalla kokonainen yhtäsuuriin osiin konkreettisten
mallien avulla

T8 ohjata oppilasta kehittämään sujuvaa peruslaskutaitoa luonnollisilla
luvuilla ja käyttämään erilaisia päässälaskustrategioita
Lukualue
•
•

luonnollisten lukujen vahva hallinta lukualueella 0-100
lukualueen laajentaminen 0-1000

Lukukäsite
•
•
•
•

lukäsitteen varmistaminen
lukumäärän, lukusanan ja numeromerkin yhteys
lukumäärien hahmottaminen, laskeminen ja arviointi
lukujen tarkoituksenmukainen käyttö arkielämän tilanteissa

Lukujonot
•
•

lukujonojen säännönmukaisuuksien tutkiminen ja jonon jatkaminen
lukujen vertailu ja järjestykseen asettaminen

Lukujen ominaisuuksia
•
•

lukujen ominaisuuksien tutkiminen, kuten parillisuus, monikerrat ja puolittaminen
lukujen 1-20 hajotelmat, luvun 100 hajotelmat

Kymmenjärjestelmä
•
•

kymmenjärjestelmän periaatteeseen perehtyminen konkreettisia malleja apuna käyttäen
lukuyksiköt: ykköset, kymmenet, sadat, tuhat

Yhteen- ja vähennyslasku
•
•
•
•
•

yhteen- ja vähennyslaskun periaatteen varmistaminen
käsitteet: yhteenlaskettavat, summa, vähenevä, vähentäjä, erotus
yhteen- ja vähennyslaskuja lukualueella 0-100
yhteenlaskun vaihdannaisuuden ja liitännäisyyden hyödyntäminen
yhteen- ja vähennyslaskualgoritmin periaatteeseen tutustuminen ilman muistinumeron tai
lainaamisen käyttöä

Kertolasku
•
•
•
•
•

kertolaskun käsite ja periaate
käsitteet: tulontekijät, tulo
kertotaulut: 0-10
kertolaskutilanteiden havaitseminen ja laskutaidon soveltaminen arkielämän tilanteissa
kertolaskun vaihdannaisuuden hyödyntäminen

Vuosiluokat 1-2

Jakolasku
•
•

jakolaskun käsitteen ja periaatteen pohjustaminen yksinkertaisissa arkielämän tilanteissa
kerto- ja jakolaskun yhteyden pohjustaminen yksinkertaisin esimerkein

Laskustrategiat
•
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päässälaskutaito

•
•
•
•
•

erilaisten laskustrategioiden harjoittelua ja hyödyntämistä mekaanisten, soveltavien ja
ongelmanratkaisutehtävien yhteydessä
laskutoimitusten tulosten arviointi ja tarkistaminen
lukujen ja laskutoimitusten välisten yhteyksien hyödyntäminen
kuvien, välineiden ja muiden konkreettisten mallien hyödyntäminen matemaattisten
ilmiöiden ja prosessien opiskelussa
matematiikasta keskusteleminen

Murtoluvut
•

murtoluvun käsitteen pohjustaminen jakamalla kokonainen yhtäsuuriin osiin konkreettisten
mallien avulla

T9 tutustuttaa oppilas geometrisiin muotoihin ja ohjata havainnoimaan
niiden ominaisuuksia
Ympäristön hahmottaminen
•
•
•

taito hahmottaa ympäristön kolmiulotteisuutta
taito havaita ympäristössä tason geometriaa
suunta- ja sijaintikäsitteiden käyttö (esim. edessä, takana, ylhäällä, alhaalla, keskellä,
sivulla, vasen, oikea)

Kappaleet ja tasokuviot
•
•
•
•

kappaleiden ja tasokuvioiden tutkiminen havainnoimalla, rakentamalla ja piirtämällä
kappaleiden ja tasokuvioiden ominaisuuksien löytäminen ja luokittelu sekä niiden
nimeäminen
kappaleiden luokittelu lieriöihin, kartioihin ja muihin kappaleisiin
tasokuvioiden luokittelu monikulmioihin ja muihin kuvioihin

Mittaaminen
•
•
•
•

•

mittaamisen periaatteen varmistaminen
mittaamisen harjoittelua erilaisilla mittavälineillä
mittaustulosten arviointi ja vertailu
yleisimpien suureiden käsittelyä ja käyttöä:
• pituus: metri, senttimetri
• massa: kilogramma, gramma
• tilavuus: litra, desilitra
• aika: tunti, minuutti ja kellonajat (vaille, yli)
raha: euro, sentti

T10 ohjata oppilasta ymmärtämään mittaamisen periaate
Ympäristön hahmottaminen
taito hahmottaa ympäristön kolmiulotteisuutta
taito havaita ympäristössä tason geometriaa
suunta- ja sijaintikäsitteiden käyttö (esim. edessä, takana, ylhäällä, alhaalla, keskellä,
sivulla, vasen, oikea)

Kappaleet ja tasokuviot
•
•
•
•

kappaleiden ja tasokuvioiden tutkiminen havainnoimalla, rakentamalla ja piirtämällä
kappaleiden ja tasokuvioiden ominaisuuksien löytäminen ja luokittelu sekä niiden
nimeäminen
kappaleiden luokittelu lieriöihin, kartioihin ja muihin kappaleisiin
tasokuvioiden luokittelu monikulmioihin ja muihin kuvioihin
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•
•
•

Mittaaminen
•
•
•
•

•

mittaamisen periaatteen varmistaminen
mittaamisen harjoittelua erilaisilla mittavälineillä
mittaustulosten arviointi ja vertailu
yleisimpien suureiden käsittelyä ja käyttöä:
• pituus: metri, senttimetri
• massa: kilogramma, gramma
• tilavuus: litra, desilitra
• aika: tunti, minuutti ja kellonajat (vaille, yli)
raha: euro, sentti

T11 tutustuttaa oppilas taulukoihin ja diagrammeihin
Tietojenkäsittely
•
•

tietojen keräämisen ja tallentamisen harjoittelu kiinnostavista aihepiireistä
yksinkertaisten taulukoiden ja pylväsdiagrammien laatiminen ja tulkinta konkreettisin
välinein ja piirtäen

T12 harjaannuttaa oppilasta laatimaan vaiheittaisia toimintaohjeita ja
toimimaan ohjeen mukaan
Looginen ajattelu
•
•
•

yhtäläisyyksien erojen ja säännönmukaisuuksien löytäminen
vertailu, luokittelu ja järjestykseen asettaminen
syy-seuraussuhteiden ja yhteyksien havaitseminen

Matemaattisten tilanteiden analysointi
•

matemaattisten ilmiöiden tunnistaminen arkielämän tilanteissa ja niiden kuvaileminen
matematiikan kieltä käyttäen

Ongelmanratkaisutaidot
•

matemaattisten ongelmien ratkaiseminen eri tavoin

Ohjelmointi
•
•

ohjelmoinnin alkeisiin tutustuminen pelien ja leikkien avulla
ohjeiden ja sääntöjen laatiminen ja niiden testaaminen

33.6.6. Musiikki

Vuosiluokat 1-2

Oppiaineen tehtävä
Musiikin opetuksen tehtävänä on luoda edellytykset monipuoliseen musiikilliseen toimintaan
ja aktiiviseen kulttuuriseen osallisuuteen. Opetus ohjaa oppilaita tulkitsemaan musiikin monia
merkityksiä eri kulttuureissa sekä yksilöiden ja yhteisöjen toiminnoissa. Oppilaiden musiikillinen
osaaminen laajenee, mikä vahvistaa myönteistä suhdetta musiikkiin ja luo pohjaa musiikin
elinikäiselle harrastamiselle. Musiikin opetus rakentaa arvostavaa ja uteliasta suhtautumista
musiikkiin ja kulttuuriseen monimuotoisuuteen.
Toiminnallinen musiikin opetus ja opiskelu edistävät oppilaiden musiikillisten taitojen ja
ymmärryksen kehittymistä, kokonaisvaltaista kasvua ja kykyä toimia yhteistyössä muiden
kanssa. Näitä vahvistetaan ottamalla musiikin opetuksessa huomioon oppilaiden musiikilliset
kiinnostuksen kohteet, muut oppiaineet, eheyttävät teemat, koulun juhlat ja tapahtumat
sekä koulun ulkopuolella tapahtuva toiminta. Oppilaiden ajattelua ja oivalluskykyä kehitetään
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tarjoamalla säännöllisesti mahdollisuuksia äänen ja musiikin parissa toimimiseen, säveltämiseen
sekä muuhun luovaan tuottamiseen. Musiikin opetuksessa oppilaat opiskelevat musiikkia
monipuolisesti, mikä edesauttaa heidän ilmaisutaitojensa kehittymistä.

Oppiaineen tehtävä vuosiluokilla 1-2
Vuosiluokkien 1-2 musiikin opetuksessa oppilaat voivat yhdessä havaita ja kokea, kuinka
jokainen on musiikissa ainutlaatuinen ja kuinka musiikillinen toiminta luo parhaimmillaan
iloa ja yhteenkuuluvuuden tunnetta. Musiikin opetus tukee kinesteettisen ja auditiivisen
hahmottamiskyvyn, terveen äänenkäytön sekä myönteisen musiikkisuhteen kehittymistä.
Musiikkikäsitteiden ja ilmaisukeinojen oppimisen perustana ovat laulamisen, soittamisen,
säveltämisen, musiikkiliikunnan ja kuuntelun yhteydessä saadut kokemukset ja niistä
keskusteleminen. Oppilaiden luovaa musiikillista ajattelua sekä esteettistä ja musiikillista
ymmärrystä edistetään luomalla tilanteita, joissa oppilaat voivat suunnitella ja toteuttaa erilaisia
äänikokonaisuuksia sekä käyttää mielikuvitustaan ja kekseliäisyyttään yksin tai yhdessä muiden
kanssa. Musiikillinen toiminta liittyy luontevasti eheyttävään opiskeluun koulun arjessa ja juhlassa.
Viikin normaalikoulun musiikin opetuksen tärkein tehtävä on tukea oppilaan musiikillisuutta ja
musiikillista toimijuutta.

Musiikin oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät tavoitteet
vuosiluokilla 1-2
Tavoitteena on luoda pedagogisesti monipuolisia ja joustavia musiikin opiskelukokonaisuuksia,
joissa musiikin opetuksen erilaiset työtavat ja vuorovaikutustilanteet sekä yhteismusisointi ja
muu musiikillinen yhteistoiminta on mahdollista. Oppimisen ilo, luovaan ajatteluun rohkaiseva
ilmapiiri sekä myönteiset musiikkikokemukset ja -elämykset innostavat oppilaita kehittämään
musiikillisia taitojaan. Opetustilanteissa luodaan mahdollisuuksia tieto- ja viestintäteknologian
käyttöön musiikillisessa toiminnassa. Opetuksessa hyödynnetään taide- ja kulttuurilaitosten sekä
muiden yhteistyötahojen tarjoamia mahdollisuuksia.
Viikin normaalikoulussa hyödynnetään monipuolisesti ja joustavasti erilaisia oppimisympäristöjä
sekä työtapoja. Yhdessä toimien opitaan kuuntelemaan, laulamaan, soittamaan, liikkumaan ja
huomioimaan oman toiminnan merkitys yhteisössä.

Ohjaus, eriyttäminen ja tuki musiikissa vuosiluokilla 1-2
Musiikin opetuksessa ja työskentelyn suunnittelussa otetaan huomioon oppilaiden erilaiset
tarpeet, edellytykset ja kiinnostuksen kohteet. Niiden pohjalta tehdään muun muassa työtapoja,
erilaisten välineiden käyttöä ja oppilaiden ryhmittelyä koskevat ratkaisut niin, että myös oppilaita
kuullaan. Musiikin opetuksessa luodaan oppimista ja osallisuutta edistäviä yhteismusisoinnin
tilanteita ja vahvistetaan näin oppilaan yhteistyötaitoja, itsetuntoa ja oma-aloitteisuutta.

Oppilaan oppimisen arviointi musiikissa vuosiluokilla 1-2
Oppimisen arviointi musiikissa on oppilaita ohjaavaa ja rohkaisevaa. Oppilaalle annetaan
palautetta ja mahdollisuuksia oman ja ryhmän toiminnan arviointiin siten, että se kannustaa
yrittämiseen ja opittavien taitojen harjoittamiseen. Erityistä huomiota arvioinnissa kiinnitetään
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Viikin normaalikoulussa huomioidaan, että kukin oppija ja ryhmä on oman laisensa. Siksi ohjausta,
eriyttämistä ja tukea mukautetaan tarpeen mukaisesti niin, että oppilaiden musiikillinen toimijuus
mahollistuu mahdollisimman monipuolisesti.

musiikillisten yhteistyötaitojen ja musisointitaitojen edistymiseen. Oppilaan oppimisen arviointi
perustuu monipuoliseen näyttöön.
Oppimisprosessin kannalta keskeisiä arvioinnin ja palautteen antamisen kohteita musiikissa ovat
•
•

edistyminen musiikillisissa yhteistyötaidoissa, erityisesti toimiminen musiikillisen ryhmän
jäsenenä
edistyminen musiikin peruskäsitteiden hahmottamisessa musiikillisen toiminnan kautta.

Viikin normaalikoulussa musiikin oppimisen arviointi on toimintaa ohjaavaa ja toimintaan
rohkaisevaa. Jokaista oppijaa ohjataan palautteen avulla olemaan aktiivinen ja toiset huomioiva
musiikillinen toimija.

Vuosiluokka 1
Vuosiluokan keskeiset sisältöalueet
S1 Miten musiikissa toimitaan
Musisoinnissa kiinnitetään huomiota ryhmän jäsenenä toimimiseen ja myönteisen yhteishengen
luomiseen. Keskeisenä sisältönä ovat ilmaisuun ja keksimiseen rohkaiseminen, luontevan
hengityksen, äänenkäytön ja laulamisen harjoittaminen sekä käytössä olevien soittimien ja
laitteiden tarkoituksenmukainen käsittely.
Tavoitteiden asettaminen ja yhteisen harjoittelun merkitys musiikin oppimisessa
-yhteisharjoittelutavoitteiden asettaminen ja niiden toteutumisen
(tavoitetietoisuus, kehittävä palaute, itse- ja vertaisarviointi)

seuraaminen

ohjatusti

-oppimisprosessia ohjaavaa, minäkuvaa tukevaa palautetta ryhmän jäsenenä toiminnasta
(itsearviointi, vertaisarviointi, ryhmäarviointi)
-mahdollisuuksia arvioida omaa toimintaa musisoivan ryhmän jäsenenä (tavoite, toiminta,
kannustus, palaute)
-onnistumisista iloitseminen, uusien tavoitteiden asettaminen
Minä ryhmässä: monipuolinen yhteismusisointi
-laulamista, soittamista, säveltämistä, kuuntelemista, ilmaisua ja liikkumista monipuolisesti ja
ryhmälle sopivaa ohjelmistoa hyödyntäen
-osallisuus musisoivassa ryhmässä (minä-sinä, yksin-yhdessä, ääni-hiljaisuus)
-yhteiset pelisäännöt ja niihin sitoutuminen (esim. toiminta ja soitinten käsittely)
-oman toiminnan vaikutuksen havainnoiminen ryhmässä (mm. osallistuminen toimintaan, sopiva
äänen taso)
-keskittyminen pitkäjänteiseen toimintaan ja toisten huomioiminen

Vuosiluokat 1-2

Luonteva äänenkäyttö ja laulaminen
-äänen tutkiminen ja äänenkäytön harjoituksia (mm. lämmittely, venyttely, äänenavaukset,
missä ääni värähtelee, ryhti, hengitystekniikka, konsonantti- ja vokaaliharjoitukset, yhteiset
äänimaisemat)
-aktiiviseen yhteislauluun osallistuminen
-ohjelmistona ikäkauteen sopivia laululeikkejä ja lauluja
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-lasten omat laulut, lapsia innostavat laulut
Soittaminen
-soittotekniikan alkeita ja monipuolista yhteissoittoa keho-, rytmi-, ja melodiasoittimilla
-perussykkeen hahmottaminen
-soittaminen yhteisessä perussykkeessä
-äänen tutkiminen (esim. missä ääni värähtelee, miten se muuttuu, äänenväri)
Kuunteleminen, kokeminen, ilmaisu
-kuullun ilmaisua monipuolisin keinoin (esim. sanallisesti, liikkuen, kuvallisesti)
-erilaisia äänikokeiluja
-luodaan, liikutaan ja kuunnellaan musiikkisatuja ja tarinoita
-aktiivista, eläytyvää sekä rentouttavaa kuuntelua
-ääneen ja musiikin mukaan liikkumista
Ilmaisu ja keksiminen
-omien ideoiden ilmaisua eri tavoin (liikkuen, soittaen, laulaen, kuvallisesti, teknologian ym.
keinoin)
Esimerkiksi:
-rytmirondot
-musiikkitarinat
-äänipartituurit
-taideintegraation hyödyntäminen luomisprosesseissa (kuva, ääni, liike, teknologia: kuvasta
ääntä, äänestä kuvaa, äänestä liikettä, liikkeestä ääntä ym. ja näiden yhdistelmät)
-luo ohjatusti omia pienimuotoisia sävellyksiä, joissa voidaan rajata elementtejä, esim. taso, kesto,
voima ja väri (myöhemmin: rytmi, melodia, dynamiikka, sointiväri ja muoto)
S2 Mistä musiikki muodostuu
Opetuksessa keskitytään peruskäsitteiden taso, kesto, voima ja väri hahmottamiseen. Osaamisen
kehittyessä käsitteistöä laajennetaan musiikkikäsitteisiin rytmi, melodia, dynamiikka, sointiväri,
harmonia ja muoto.
Kokeminen, luokittelu, käsiteellistäminen, ilmaisu
-ääniympäristön havainnointi ja siitä kertominen (esim. äänten kuunteleminen ja luokitteleminen;
erilaiset äänet, äänensävyt, äänen voimakkuudet jne.)

-ilmaistaan kuultua monipuolisin keinoin (esim. sanallisesti, liikkuen, kuvallisesti)
-aktiivista, eläytyvää sekä rentouttavaa kuuntelua
-erilaisten äänien ja erilaisten musiikkien tutkimista, havainnointia ja luokittelua (mm. liikkuen,
visuaalisesti,sanallisesti)
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-erilaisia äänikokeiluja

-ääneen ja musiikin mukaan liikkumista
-perussykkeen hahmottaminen erilaisista musiikeista
-nimetään musiikin peruskäsitteistöä toiminnan ja luomisen yhteydessä (esim. pituus,
voimakkuus, korkeus, dynamiikka, sävy)
-luodaan, liikutaan ja kuunnellaan musiikkisatuja ja tarinoita
Musiikin muistiin merkitseminen
-äänipiirrosten ja nuotinnosten tutkimista
-melodian kaarien löytämistä musisointimateriaalista (nouseva, laskeva, paikallaan pysyvä)
-äänen piirtämistä ja merkitsemistä erilaisin tavoin
-sävelkorkeuden merkitseminen (korkeampi, matalampi, samana pysyvä)
-omien musiikin merkitsemistapojen kokeilua (esim. äänipartituurit, omat sävellykset merkitään
omalla tavalla muistin tueksi)
S3 Musiikki omassa elämässä, yhteisössä ja yhteiskunnassa
Musiikillisten tietojen ja taitojen lisäksi opetuksessa käsitellään oppilaiden kokemuksia ja
havaintoja niin musiikista kuin arjen eri ääniympäristöistä. Pohditaan myös musiikin merkitystä
omissa yhteisöissä.
-laulut, leikit, lorut omassa elämässä ja yhteisössä
-suomalainen musiikkikulttuuri
-oppilaiden omat musiikkikulttuurit, niistä tietoiseksi tuleminen, itselle tärkeä musiikki
-musiikin merkitys omissa yhteisöissä (koti, koulu) ja musiikilliset juhlakulttuurit
-tutustuminen omaan musiikkihistoriaan: "minun musiikkini ja tärkeät musiikkikappaleeni "
-perinneleikit- ja laulut
-ajankohtaiset musiikkikulttuuriset ilmiöt
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S4 Musiikin opetuksen ohjelmisto
Musiikin opetuksessa käytetään lauluja, leikkejä, loruja, liikuntaa, soitto- ja kuuntelutehtäviä sekä
luodaan tilaisuuksia luovaan toimintaan, jotka aihepiireiltään ja musiikillisilta ominaisuuksiltaan
soveltuvat ikäkauteen ja koulun toimintakulttuuriin. Ohjelmiston suunnittelussa kiinnitetään
huomiota myös oppilaiden omiin kulttuureihin ja kulttuuriperinnön vaalimiseen. Ohjelmistoon
sisällytetään monipuolisesti erilaista musiikkia mukaan lukien lastenmusiikki sekä mahdolliset
oppilaiden omat sävellykset ja musiikkikappaleet.
-laulut, lorut
-suomalainen musiikkikulttuuri (perinneleikit- ja laulut, juhlalaulut)
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-oppilaiden omat musiikkikulttuurit, niistä tietoiseksi tuleminen, itselle tärkeä musiikki
-yhteisön musiikilliset juhlakulttuurit
-erilaisiin musiikkeihin tutustuminen (kuuntelu, liikkuminen, kertominen, kuvallisesti ilmaiseminen)
-erilaisiin musiikkeihin tutustuminen ja eri taidemuotojen nivominen yhteen (kuunteleminen-liikevisualisointi kuvallisesti)
-itse muokattu / itse luotu musiikki (esim. yhdessä luodut sanoitukset, melodiat)
-ajankohtaiset musiikkikulttuuriset ilmiöt
Opetuksen tavoitteet

Tavoitteisiin liittyvät
sisältöalueet

Laaja-alainen osaaminen

T1

S1, S2, S3, S4

L2, L7

T2

S1, S2, S3, S4

L1, L2, L4

T3

S1, S2, S3, S4

L1, L4

T4

S1, S2, S3, S4

L5, L6

T5

S1, S2, S3, S4

L2, L4

T6

S1, S2, S3, S4

L4

T7

S1, S2, S3, S4

L7

T8

S1, S2, S3, S4

L1

Vuosiluokan tavoitteet
T1 ohjata oppilasta toimimaan musiikillisen ryhmän jäsenenä oppilaan
myönteistä minäkuvaa rakentaen
-laulut, leikit, lorut omassa elämässä ja yhteisössä
-suomalainen musiikkikulttuuri
-oppilaiden omat musiikkikulttuurit, niistä tietoiseksi tuleminen, itselle tärkeä musiikki
-musiikin merkitys omissa yhteisöissä (koti, koulu) ja musiikilliset juhlakulttuurit
-tutustuminen omaan musiikkihistoriaan: "minun musiikkini ja tärkeät musiikkikappaleeni "
-perinneleikit- ja laulut

-laulut, lorut
-suomalainen musiikkikulttuuri (perinneleikit- ja laulut, juhlalaulut)
-oppilaiden omat musiikkikulttuurit, niistä tietoiseksi tuleminen, itselle tärkeä musiikki
-yhteisön musiikilliset juhlakulttuurit
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-ajankohtaiset musiikkikulttuuriset ilmiöt

-erilaisiin musiikkeihin tutustuminen (kuuntelu, liikkuminen, kertominen, kuvallisesti ilmaiseminen)
-erilaisiin musiikkeihin tutustuminen ja eri taidemuotojen nivominen yhteen (kuunteleminen-liikevisualisointi kuvallisesti)
-itse muokattu / itse luotu musiikki (esim. yhdessä luodut sanoitukset, melodiat)
-ajankohtaiset musiikkikulttuuriset ilmiöt
Tavoitteiden asettaminen ja yhteisen harjoittelun merkitys musiikin oppimisessa
-yhteisharjoittelutavoitteiden asettaminen ja niiden toteutumisen
(tavoitetietoisuus, kehittävä palaute, itse- ja vertaisarviointi)

seuraaminen

ohjatusti

-oppimisprosessia ohjaavaa, minäkuvaa tukevaa palautetta ryhmän jäsenenä toiminnasta
(itsearviointi, vertaisarviointi, ryhmäarviointi)
-mahdollisuuksia arvioida omaa toimintaa musisoivan ryhmän jäsenenä (tavoite, toiminta,
kannustus, palaute)
-onnistumisista iloitseminen, uusien tavoitteiden asettaminen
Minä ryhmässä: monipuolinen yhteismusisointi
-laulamista, soittamista, säveltämistä, kuuntelemista, ilmaisua ja liikkumista monipuolisesti ja
ryhmälle sopivaa ohjelmistoa hyödyntäen
-osallisuus musisoivassa ryhmässä (minä-sinä, yksin-yhdessä, ääni-hiljaisuus)
-yhteiset pelisäännöt ja niihin sitoutuminen (esim. toiminta ja soitinten käsittely)
-oman toiminnan vaikutuksen havainnoiminen ryhmässä (mm. osallistuminen toimintaan, sopiva
äänen taso)
-keskittyminen pitkäjänteiseen toimintaan ja toisten huomioiminen
Luonteva äänenkäyttö ja laulaminen
-äänen tutkiminen ja äänenkäytön harjoituksia (mm. lämmittely, venyttely, äänenavaukset,
missä ääni värähtelee, ryhti, hengitystekniikka, konsonantti- ja vokaaliharjoitukset, yhteiset
äänimaisemat)
-aktiiviseen yhteislauluun osallistuminen
-ohjelmistona ikäkauteen sopivia laululeikkejä ja lauluja
-lasten omat laulut, lapsia innostavat laulut
Soittaminen
-soittotekniikan alkeita ja monipuolista yhteissoittoa keho-, rytmi-, ja melodiasoittimilla
-perussykkeen hahmottaminen
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-soittaminen yhteisessä perussykkeessä
-äänen tutkiminen (esim. missä ääni värähtelee, miten se muuttuu, äänenväri)
Kuunteleminen, kokeminen, ilmaisu
-kuullun ilmaisua monipuolisin keinoin (esim. sanallisesti, liikkuen, kuvallisesti)
-erilaisia äänikokeiluja
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-luodaan, liikutaan ja kuunnellaan musiikkisatuja ja tarinoita
-aktiivista, eläytyvää sekä rentouttavaa kuuntelua
-ääneen ja musiikin mukaan liikkumista
Ilmaisu ja keksiminen
-omien ideoiden ilmaisua eri tavoin (liikkuen, soittaen, laulaen, kuvallisesti, teknologian ym.
keinoin)
Esimerkiksi:
-rytmirondot
-musiikkitarinat
-äänipartituurit
-taideintegraation hyödyntäminen luomisprosesseissa (kuva, ääni, liike, teknologia: kuvasta
ääntä, äänestä kuvaa, äänestä liikettä, liikkeestä ääntä ym. ja näiden yhdistelmät)
-luo ohjatusti omia pienimuotoisia sävellyksiä, joissa voidaan rajata elementtejä, esim. taso, kesto,
voima ja väri (myöhemmin: rytmi, melodia, dynamiikka, sointiväri ja muoto)
Kokeminen, luokittelu, käsiteellistäminen, ilmaisu
-ääniympäristön havainnointi ja siitä kertominen (esim. äänten kuunteleminen ja luokitteleminen;
erilaiset äänet, äänensävyt, äänen voimakkuudet jne.)
-erilaisia äänikokeiluja
-ilmaistaan kuultua monipuolisin keinoin (esim. sanallisesti, liikkuen, kuvallisesti)
-aktiivista, eläytyvää sekä rentouttavaa kuuntelua
-erilaisten äänien ja erilaisten musiikkien tutkimista, havainnointia ja luokittelua (mm. liikkuen,
visuaalisesti,sanallisesti)
-ääneen ja musiikin mukaan liikkumista
-perussykkeen hahmottaminen erilaisista musiikeista
-nimetään musiikin peruskäsitteistöä toiminnan ja luomisen yhteydessä (esim. pituus,
voimakkuus, korkeus, dynamiikka, sävy)
-luodaan, liikutaan ja kuunnellaan musiikkisatuja ja tarinoita
Musiikin muistiin merkitseminen
-äänipiirrosten ja nuotinnosten tutkimista
-melodian kaarien löytämistä musisointimateriaalista (nouseva, laskeva, paikallaan pysyvä)
-äänen piirtämistä ja merkitsemistä erilaisin tavoin

-omien musiikin merkitsemistapojen kokeilua (esim. äänipartituurit, omat sävellykset merkitään
omalla tavalla muistin tueksi)

T2 ohjata oppilasta luontevaan äänenkäyttöön sekä laulamaan ja
soittamaan ryhmän jäsenenä
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-sävelkorkeuden merkitseminen (korkeampi, matalampi, samana pysyvä)

Kokeminen, luokittelu, käsiteellistäminen, ilmaisu
-ääniympäristön havainnointi ja siitä kertominen (esim. äänten kuunteleminen ja luokitteleminen;
erilaiset äänet, äänensävyt, äänen voimakkuudet jne.)
-erilaisia äänikokeiluja
-ilmaistaan kuultua monipuolisin keinoin (esim. sanallisesti, liikkuen, kuvallisesti)
-aktiivista, eläytyvää sekä rentouttavaa kuuntelua
-erilaisten äänien ja erilaisten musiikkien tutkimista, havainnointia ja luokittelua (mm. liikkuen,
visuaalisesti,sanallisesti)
-ääneen ja musiikin mukaan liikkumista
-perussykkeen hahmottaminen erilaisista musiikeista
-nimetään musiikin peruskäsitteistöä toiminnan ja luomisen yhteydessä (esim. pituus,
voimakkuus, korkeus, dynamiikka, sävy)
-luodaan, liikutaan ja kuunnellaan musiikkisatuja ja tarinoita
Musiikin muistiin merkitseminen
-äänipiirrosten ja nuotinnosten tutkimista
-melodian kaarien löytämistä musisointimateriaalista (nouseva, laskeva, paikallaan pysyvä)
-äänen piirtämistä ja merkitsemistä erilaisin tavoin
-sävelkorkeuden merkitseminen (korkeampi, matalampi, samana pysyvä)
-omien musiikin merkitsemistapojen kokeilua (esim. äänipartituurit, omat sävellykset merkitään
omalla tavalla muistin tueksi)
Tavoitteiden asettaminen ja yhteisen harjoittelun merkitys musiikin oppimisessa
-yhteisharjoittelutavoitteiden asettaminen ja niiden toteutumisen
(tavoitetietoisuus, kehittävä palaute, itse- ja vertaisarviointi)

seuraaminen

ohjatusti

-oppimisprosessia ohjaavaa, minäkuvaa tukevaa palautetta ryhmän jäsenenä toiminnasta
(itsearviointi, vertaisarviointi, ryhmäarviointi)
-mahdollisuuksia arvioida omaa toimintaa musisoivan ryhmän jäsenenä (tavoite, toiminta,
kannustus, palaute)
-onnistumisista iloitseminen, uusien tavoitteiden asettaminen
Minä ryhmässä: monipuolinen yhteismusisointi
-laulamista, soittamista, säveltämistä, kuuntelemista, ilmaisua ja liikkumista monipuolisesti ja
ryhmälle sopivaa ohjelmistoa hyödyntäen
-osallisuus musisoivassa ryhmässä (minä-sinä, yksin-yhdessä, ääni-hiljaisuus)

Vuosiluokat 1-2

-yhteiset pelisäännöt ja niihin sitoutuminen (esim. toiminta ja soitinten käsittely)
-oman toiminnan vaikutuksen havainnoiminen ryhmässä (mm. osallistuminen toimintaan, sopiva
äänen taso)
-keskittyminen pitkäjänteiseen toimintaan ja toisten huomioiminen
Luonteva äänenkäyttö ja laulaminen
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-äänen tutkiminen ja äänenkäytön harjoituksia (mm. lämmittely, venyttely, äänenavaukset,
missä ääni värähtelee, ryhti, hengitystekniikka, konsonantti- ja vokaaliharjoitukset, yhteiset
äänimaisemat)
-aktiiviseen yhteislauluun osallistuminen
-ohjelmistona ikäkauteen sopivia laululeikkejä ja lauluja
-lasten omat laulut, lapsia innostavat laulut
Soittaminen
-soittotekniikan alkeita ja monipuolista yhteissoittoa keho-, rytmi-, ja melodiasoittimilla
-perussykkeen hahmottaminen
-soittaminen yhteisessä perussykkeessä
-äänen tutkiminen (esim. missä ääni värähtelee, miten se muuttuu, äänenväri)
Kuunteleminen, kokeminen, ilmaisu
-kuullun ilmaisua monipuolisin keinoin (esim. sanallisesti, liikkuen, kuvallisesti)
-erilaisia äänikokeiluja
-luodaan, liikutaan ja kuunnellaan musiikkisatuja ja tarinoita
-aktiivista, eläytyvää sekä rentouttavaa kuuntelua
-ääneen ja musiikin mukaan liikkumista
Ilmaisu ja keksiminen
-omien ideoiden ilmaisua eri tavoin (liikkuen, soittaen, laulaen, kuvallisesti, teknologian ym.
keinoin)
Esimerkiksi:
-rytmirondot
-musiikkitarinat
-äänipartituurit
-taideintegraation hyödyntäminen luomisprosesseissa (kuva, ääni, liike, teknologia: kuvasta
ääntä, äänestä kuvaa, äänestä liikettä, liikkeestä ääntä ym. ja näiden yhdistelmät)
-luo ohjatusti omia pienimuotoisia sävellyksiä, joissa voidaan rajata elementtejä, esim. taso, kesto,
voima ja väri (myöhemmin: rytmi, melodia, dynamiikka, sointiväri ja muoto)
-laulut, lorut
-suomalainen musiikkikulttuuri (perinneleikit- ja laulut, juhlalaulut)

-yhteisön musiikilliset juhlakulttuurit
-erilaisiin musiikkeihin tutustuminen (kuuntelu, liikkuminen, kertominen, kuvallisesti ilmaiseminen)
-erilaisiin musiikkeihin tutustuminen ja eri taidemuotojen nivominen yhteen (kuunteleminen-liikevisualisointi kuvallisesti)
-itse muokattu / itse luotu musiikki (esim. yhdessä luodut sanoitukset, melodiat)
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-oppilaiden omat musiikkikulttuurit, niistä tietoiseksi tuleminen, itselle tärkeä musiikki

-ajankohtaiset musiikkikulttuuriset ilmiöt
-laulut, leikit, lorut omassa elämässä ja yhteisössä
-suomalainen musiikkikulttuuri
-oppilaiden omat musiikkikulttuurit, niistä tietoiseksi tuleminen, itselle tärkeä musiikki
-musiikin merkitys omissa yhteisöissä (koti, koulu) ja musiikilliset juhlakulttuurit
-tutustuminen omaan musiikkihistoriaan: "minun musiikkini ja tärkeät musiikkikappaleeni "
-perinneleikit- ja laulut
-ajankohtaiset musiikkikulttuuriset ilmiöt

T3 kannustaa oppilasta kokemaan ja hahmottamaan ääniympäristöä,
ääntä, musiikkia ja musiikkikäsitteitä liikkuen ja kuunnellen
Kokeminen, luokittelu, käsiteellistäminen, ilmaisu
-ääniympäristön havainnointi ja siitä kertominen (esim. äänten kuunteleminen ja luokitteleminen;
erilaiset äänet, äänensävyt, äänen voimakkuudet jne.)
-erilaisia äänikokeiluja
-ilmaistaan kuultua monipuolisin keinoin (esim. sanallisesti, liikkuen, kuvallisesti)
-aktiivista, eläytyvää sekä rentouttavaa kuuntelua
-erilaisten äänien ja erilaisten musiikkien tutkimista, havainnointia ja luokittelua (mm. liikkuen,
visuaalisesti,sanallisesti)
-ääneen ja musiikin mukaan liikkumista
-perussykkeen hahmottaminen erilaisista musiikeista
-nimetään musiikin peruskäsitteistöä toiminnan ja luomisen yhteydessä (esim. pituus,
voimakkuus, korkeus, dynamiikka, sävy)
-luodaan, liikutaan ja kuunnellaan musiikkisatuja ja tarinoita
Musiikin muistiin merkitseminen
-äänipiirrosten ja nuotinnosten tutkimista
-melodian kaarien löytämistä musisointimateriaalista (nouseva, laskeva, paikallaan pysyvä)
-äänen piirtämistä ja merkitsemistä erilaisin tavoin
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-sävelkorkeuden merkitseminen (korkeampi, matalampi, samana pysyvä)
-omien musiikin merkitsemistapojen kokeilua (esim. äänipartituurit, omat sävellykset merkitään
omalla tavalla muistin tueksi)
Tavoitteiden asettaminen ja yhteisen harjoittelun merkitys musiikin oppimisessa
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-yhteisharjoittelutavoitteiden asettaminen ja niiden toteutumisen
(tavoitetietoisuus, kehittävä palaute, itse- ja vertaisarviointi)

seuraaminen

ohjatusti

-oppimisprosessia ohjaavaa, minäkuvaa tukevaa palautetta ryhmän jäsenenä toiminnasta
(itsearviointi, vertaisarviointi, ryhmäarviointi)
-mahdollisuuksia arvioida omaa toimintaa musisoivan ryhmän jäsenenä (tavoite, toiminta,
kannustus, palaute)
-onnistumisista iloitseminen, uusien tavoitteiden asettaminen
Minä ryhmässä: monipuolinen yhteismusisointi
-laulamista, soittamista, säveltämistä, kuuntelemista, ilmaisua ja liikkumista monipuolisesti ja
ryhmälle sopivaa ohjelmistoa hyödyntäen
-osallisuus musisoivassa ryhmässä (minä-sinä, yksin-yhdessä, ääni-hiljaisuus)
-yhteiset pelisäännöt ja niihin sitoutuminen (esim. toiminta ja soitinten käsittely)
-oman toiminnan vaikutuksen havainnoiminen ryhmässä (mm. osallistuminen toimintaan, sopiva
äänen taso)
-keskittyminen pitkäjänteiseen toimintaan ja toisten huomioiminen
Luonteva äänenkäyttö ja laulaminen
-äänen tutkiminen ja äänenkäytön harjoituksia (mm. lämmittely, venyttely, äänenavaukset,
missä ääni värähtelee, ryhti, hengitystekniikka, konsonantti- ja vokaaliharjoitukset, yhteiset
äänimaisemat)
-aktiiviseen yhteislauluun osallistuminen
-ohjelmistona ikäkauteen sopivia laululeikkejä ja lauluja
-lasten omat laulut, lapsia innostavat laulut
Soittaminen
-soittotekniikan alkeita ja monipuolista yhteissoittoa keho-, rytmi-, ja melodiasoittimilla
-perussykkeen hahmottaminen
-soittaminen yhteisessä perussykkeessä
-äänen tutkiminen (esim. missä ääni värähtelee, miten se muuttuu, äänenväri)
Kuunteleminen, kokeminen, ilmaisu
-kuullun ilmaisua monipuolisin keinoin (esim. sanallisesti, liikkuen, kuvallisesti)
-erilaisia äänikokeiluja
-luodaan, liikutaan ja kuunnellaan musiikkisatuja ja tarinoita

-ääneen ja musiikin mukaan liikkumista
Ilmaisu ja keksiminen
-omien ideoiden ilmaisua eri tavoin (liikkuen, soittaen, laulaen, kuvallisesti, teknologian ym.
keinoin)
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-aktiivista, eläytyvää sekä rentouttavaa kuuntelua

Esimerkiksi:
-rytmirondot
-musiikkitarinat
-äänipartituurit
-taideintegraation hyödyntäminen luomisprosesseissa (kuva, ääni, liike, teknologia: kuvasta
ääntä, äänestä kuvaa, äänestä liikettä, liikkeestä ääntä ym. ja näiden yhdistelmät)
-luo ohjatusti omia pienimuotoisia sävellyksiä, joissa voidaan rajata elementtejä, esim. taso, kesto,
voima ja väri (myöhemmin: rytmi, melodia, dynamiikka, sointiväri ja muoto)
-laulut, lorut
-suomalainen musiikkikulttuuri (perinneleikit- ja laulut, juhlalaulut)
-oppilaiden omat musiikkikulttuurit, niistä tietoiseksi tuleminen, itselle tärkeä musiikki
-yhteisön musiikilliset juhlakulttuurit
-erilaisiin musiikkeihin tutustuminen (kuuntelu, liikkuminen, kertominen, kuvallisesti ilmaiseminen)
-erilaisiin musiikkeihin tutustuminen ja eri taidemuotojen nivominen yhteen (kuunteleminen-liikevisualisointi kuvallisesti)
-itse muokattu / itse luotu musiikki (esim. yhdessä luodut sanoitukset, melodiat)
-ajankohtaiset musiikkikulttuuriset ilmiöt
-laulut, leikit, lorut omassa elämässä ja yhteisössä
-suomalainen musiikkikulttuuri
-oppilaiden omat musiikkikulttuurit, niistä tietoiseksi tuleminen, itselle tärkeä musiikki
-musiikin merkitys omissa yhteisöissä (koti, koulu) ja musiikilliset juhlakulttuurit
-tutustuminen omaan musiikkihistoriaan: "minun musiikkini ja tärkeät musiikkikappaleeni "
-perinneleikit- ja laulut
-ajankohtaiset musiikkikulttuuriset ilmiöt
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T4 antaa tilaa oppilaiden omille musiikillisille ideoille ja improvisoinnille
sekä ohjaa heitä suunnittelemaan ja toteuttamaan pienimuotoisia
sävellyksiä tai muita kokonaisuuksia käyttäen äänellisiä, liikunnallisia,
kuvallisia, teknologisia tai muita ilmaisukeinoja
Tavoitteiden asettaminen ja yhteisen harjoittelun merkitys musiikin oppimisessa
-yhteisharjoittelutavoitteiden asettaminen ja niiden toteutumisen
(tavoitetietoisuus, kehittävä palaute, itse- ja vertaisarviointi)

seuraaminen

ohjatusti

-oppimisprosessia ohjaavaa, minäkuvaa tukevaa palautetta ryhmän jäsenenä toiminnasta
(itsearviointi, vertaisarviointi, ryhmäarviointi)
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-mahdollisuuksia arvioida omaa toimintaa musisoivan ryhmän jäsenenä (tavoite, toiminta,
kannustus, palaute)
-onnistumisista iloitseminen, uusien tavoitteiden asettaminen
Minä ryhmässä: monipuolinen yhteismusisointi
-laulamista, soittamista, säveltämistä, kuuntelemista, ilmaisua ja liikkumista monipuolisesti ja
ryhmälle sopivaa ohjelmistoa hyödyntäen
-osallisuus musisoivassa ryhmässä (minä-sinä, yksin-yhdessä, ääni-hiljaisuus)
-yhteiset pelisäännöt ja niihin sitoutuminen (esim. toiminta ja soitinten käsittely)
-oman toiminnan vaikutuksen havainnoiminen ryhmässä (mm. osallistuminen toimintaan, sopiva
äänen taso)
-keskittyminen pitkäjänteiseen toimintaan ja toisten huomioiminen
Luonteva äänenkäyttö ja laulaminen
-äänen tutkiminen ja äänenkäytön harjoituksia (mm. lämmittely, venyttely, äänenavaukset,
missä ääni värähtelee, ryhti, hengitystekniikka, konsonantti- ja vokaaliharjoitukset, yhteiset
äänimaisemat)
-aktiiviseen yhteislauluun osallistuminen
-ohjelmistona ikäkauteen sopivia laululeikkejä ja lauluja
-lasten omat laulut, lapsia innostavat laulut
Soittaminen
-soittotekniikan alkeita ja monipuolista yhteissoittoa keho-, rytmi-, ja melodiasoittimilla
-perussykkeen hahmottaminen
-soittaminen yhteisessä perussykkeessä
-äänen tutkiminen (esim. missä ääni värähtelee, miten se muuttuu, äänenväri)
Kuunteleminen, kokeminen, ilmaisu
-kuullun ilmaisua monipuolisin keinoin (esim. sanallisesti, liikkuen, kuvallisesti)
-erilaisia äänikokeiluja
-luodaan, liikutaan ja kuunnellaan musiikkisatuja ja tarinoita
-aktiivista, eläytyvää sekä rentouttavaa kuuntelua
-ääneen ja musiikin mukaan liikkumista

-omien ideoiden ilmaisua eri tavoin (liikkuen, soittaen, laulaen, kuvallisesti, teknologian ym.
keinoin)
Esimerkiksi:
-rytmirondot
-musiikkitarinat
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Ilmaisu ja keksiminen

-äänipartituurit
-taideintegraation hyödyntäminen luomisprosesseissa (kuva, ääni, liike, teknologia: kuvasta
ääntä, äänestä kuvaa, äänestä liikettä, liikkeestä ääntä ym. ja näiden yhdistelmät)
-luo ohjatusti omia pienimuotoisia sävellyksiä, joissa voidaan rajata elementtejä, esim. taso, kesto,
voima ja väri (myöhemmin: rytmi, melodia, dynamiikka, sointiväri ja muoto)
Kokeminen, luokittelu, käsiteellistäminen, ilmaisu
-ääniympäristön havainnointi ja siitä kertominen (esim. äänten kuunteleminen ja luokitteleminen;
erilaiset äänet, äänensävyt, äänen voimakkuudet jne.)
-erilaisia äänikokeiluja
-ilmaistaan kuultua monipuolisin keinoin (esim. sanallisesti, liikkuen, kuvallisesti)
-aktiivista, eläytyvää sekä rentouttavaa kuuntelua
-erilaisten äänien ja erilaisten musiikkien tutkimista, havainnointia ja luokittelua (mm. liikkuen,
visuaalisesti,sanallisesti)
-ääneen ja musiikin mukaan liikkumista
-perussykkeen hahmottaminen erilaisista musiikeista
-nimetään musiikin peruskäsitteistöä toiminnan ja luomisen yhteydessä (esim. pituus,
voimakkuus, korkeus, dynamiikka, sävy)
-luodaan, liikutaan ja kuunnellaan musiikkisatuja ja tarinoita
Musiikin muistiin merkitseminen
-äänipiirrosten ja nuotinnosten tutkimista
-melodian kaarien löytämistä musisointimateriaalista (nouseva, laskeva, paikallaan pysyvä)
-äänen piirtämistä ja merkitsemistä erilaisin tavoin
-sävelkorkeuden merkitseminen (korkeampi, matalampi, samana pysyvä)
-omien musiikin merkitsemistapojen kokeilua (esim. äänipartituurit, omat sävellykset merkitään
omalla tavalla muistin tueksi)
-laulut, leikit, lorut omassa elämässä ja yhteisössä
-suomalainen musiikkikulttuuri
-oppilaiden omat musiikkikulttuurit, niistä tietoiseksi tuleminen, itselle tärkeä musiikki
-musiikin merkitys omissa yhteisöissä (koti, koulu) ja musiikilliset juhlakulttuurit
-tutustuminen omaan musiikkihistoriaan: "minun musiikkini ja tärkeät musiikkikappaleeni "
-perinneleikit- ja laulut
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-ajankohtaiset musiikkikulttuuriset ilmiöt

164

-laulut, lorut
-suomalainen musiikkikulttuuri (perinneleikit- ja laulut, juhlalaulut)
-oppilaiden omat musiikkikulttuurit, niistä tietoiseksi tuleminen, itselle tärkeä musiikki
-yhteisön musiikilliset juhlakulttuurit
-erilaisiin musiikkeihin tutustuminen (kuuntelu, liikkuminen, kertominen, kuvallisesti ilmaiseminen)
-erilaisiin musiikkeihin tutustuminen ja eri taidemuotojen nivominen yhteen (kuunteleminen-liikevisualisointi kuvallisesti)
-itse muokattu / itse luotu musiikki (esim. yhdessä luodut sanoitukset, melodiat)
-ajankohtaiset musiikkikulttuuriset ilmiöt

T5 innostaa oppilasta tutustumaan musiikilliseen kulttuuriperintöönsä
leikkien, laulaen ja liikkuen sekä nauttimaan musiikin esteettisestä,
kulttuurisesta ja historiallisesta monimuotoisuudesta
Kokeminen, luokittelu, käsiteellistäminen, ilmaisu
-ääniympäristön havainnointi ja siitä kertominen (esim. äänten kuunteleminen ja luokitteleminen;
erilaiset äänet, äänensävyt, äänen voimakkuudet jne.)
-erilaisia äänikokeiluja
-ilmaistaan kuultua monipuolisin keinoin (esim. sanallisesti, liikkuen, kuvallisesti)
-aktiivista, eläytyvää sekä rentouttavaa kuuntelua
-erilaisten äänien ja erilaisten musiikkien tutkimista, havainnointia ja luokittelua (mm. liikkuen,
visuaalisesti,sanallisesti)
-ääneen ja musiikin mukaan liikkumista
-perussykkeen hahmottaminen erilaisista musiikeista
-nimetään musiikin peruskäsitteistöä toiminnan ja luomisen yhteydessä (esim. pituus,
voimakkuus, korkeus, dynamiikka, sävy)
-luodaan, liikutaan ja kuunnellaan musiikkisatuja ja tarinoita
Musiikin muistiin merkitseminen
-äänipiirrosten ja nuotinnosten tutkimista
-melodian kaarien löytämistä musisointimateriaalista (nouseva, laskeva, paikallaan pysyvä)
-äänen piirtämistä ja merkitsemistä erilaisin tavoin
-sävelkorkeuden merkitseminen (korkeampi, matalampi, samana pysyvä)
-omien musiikin merkitsemistapojen kokeilua (esim. äänipartituurit, omat sävellykset merkitään
omalla tavalla muistin tueksi)

-yhteisharjoittelutavoitteiden asettaminen ja niiden toteutumisen
(tavoitetietoisuus, kehittävä palaute, itse- ja vertaisarviointi)

seuraaminen

ohjatusti

-oppimisprosessia ohjaavaa, minäkuvaa tukevaa palautetta ryhmän jäsenenä toiminnasta
(itsearviointi, vertaisarviointi, ryhmäarviointi)
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Tavoitteiden asettaminen ja yhteisen harjoittelun merkitys musiikin oppimisessa

-mahdollisuuksia arvioida omaa toimintaa musisoivan ryhmän jäsenenä (tavoite, toiminta,
kannustus, palaute)
-onnistumisista iloitseminen, uusien tavoitteiden asettaminen
Minä ryhmässä: monipuolinen yhteismusisointi
-laulamista, soittamista, säveltämistä, kuuntelemista, ilmaisua ja liikkumista monipuolisesti ja
ryhmälle sopivaa ohjelmistoa hyödyntäen
-osallisuus musisoivassa ryhmässä (minä-sinä, yksin-yhdessä, ääni-hiljaisuus)
-yhteiset pelisäännöt ja niihin sitoutuminen (esim. toiminta ja soitinten käsittely)
-oman toiminnan vaikutuksen havainnoiminen ryhmässä (mm. osallistuminen toimintaan, sopiva
äänen taso)
-keskittyminen pitkäjänteiseen toimintaan ja toisten huomioiminen
Luonteva äänenkäyttö ja laulaminen
-äänen tutkiminen ja äänenkäytön harjoituksia (mm. lämmittely, venyttely, äänenavaukset,
missä ääni värähtelee, ryhti, hengitystekniikka, konsonantti- ja vokaaliharjoitukset, yhteiset
äänimaisemat)
-aktiiviseen yhteislauluun osallistuminen
-ohjelmistona ikäkauteen sopivia laululeikkejä ja lauluja
-lasten omat laulut, lapsia innostavat laulut
Soittaminen
-soittotekniikan alkeita ja monipuolista yhteissoittoa keho-, rytmi-, ja melodiasoittimilla
-perussykkeen hahmottaminen
-soittaminen yhteisessä perussykkeessä
-äänen tutkiminen (esim. missä ääni värähtelee, miten se muuttuu, äänenväri)
Kuunteleminen, kokeminen, ilmaisu
-kuullun ilmaisua monipuolisin keinoin (esim. sanallisesti, liikkuen, kuvallisesti)
-erilaisia äänikokeiluja
-luodaan, liikutaan ja kuunnellaan musiikkisatuja ja tarinoita
-aktiivista, eläytyvää sekä rentouttavaa kuuntelua
-ääneen ja musiikin mukaan liikkumista
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Ilmaisu ja keksiminen
-omien ideoiden ilmaisua eri tavoin (liikkuen, soittaen, laulaen, kuvallisesti, teknologian ym.
keinoin)
Esimerkiksi:
-rytmirondot
-musiikkitarinat
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-äänipartituurit
-taideintegraation hyödyntäminen luomisprosesseissa (kuva, ääni, liike, teknologia: kuvasta
ääntä, äänestä kuvaa, äänestä liikettä, liikkeestä ääntä ym. ja näiden yhdistelmät)
-luo ohjatusti omia pienimuotoisia sävellyksiä, joissa voidaan rajata elementtejä, esim. taso, kesto,
voima ja väri (myöhemmin: rytmi, melodia, dynamiikka, sointiväri ja muoto)
-laulut, leikit, lorut omassa elämässä ja yhteisössä
-suomalainen musiikkikulttuuri
-oppilaiden omat musiikkikulttuurit, niistä tietoiseksi tuleminen, itselle tärkeä musiikki
-musiikin merkitys omissa yhteisöissä (koti, koulu) ja musiikilliset juhlakulttuurit
-tutustuminen omaan musiikkihistoriaan: "minun musiikkini ja tärkeät musiikkikappaleeni "
-perinneleikit- ja laulut
-ajankohtaiset musiikkikulttuuriset ilmiöt

-laulut, lorut
-suomalainen musiikkikulttuuri (perinneleikit- ja laulut, juhlalaulut)
-oppilaiden omat musiikkikulttuurit, niistä tietoiseksi tuleminen, itselle tärkeä musiikki
-yhteisön musiikilliset juhlakulttuurit
-erilaisiin musiikkeihin tutustuminen (kuuntelu, liikkuminen, kertominen, kuvallisesti ilmaiseminen)
-erilaisiin musiikkeihin tutustuminen ja eri taidemuotojen nivominen yhteen (kuunteleminen-liikevisualisointi kuvallisesti)
-itse muokattu / itse luotu musiikki (esim. yhdessä luodut sanoitukset, melodiat)
-ajankohtaiset musiikkikulttuuriset ilmiöt

T6 auttaa oppilasta ymmärtämään musiikin merkintätapojen
perusperiaatteita musisoinnin yhteydessä
Tavoitteiden asettaminen ja yhteisen harjoittelun merkitys musiikin oppimisessa
-yhteisharjoittelutavoitteiden asettaminen ja niiden toteutumisen
(tavoitetietoisuus, kehittävä palaute, itse- ja vertaisarviointi)

seuraaminen

ohjatusti

-mahdollisuuksia arvioida omaa toimintaa musisoivan ryhmän jäsenenä (tavoite, toiminta,
kannustus, palaute)
-onnistumisista iloitseminen, uusien tavoitteiden asettaminen
Minä ryhmässä: monipuolinen yhteismusisointi
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-oppimisprosessia ohjaavaa, minäkuvaa tukevaa palautetta ryhmän jäsenenä toiminnasta
(itsearviointi, vertaisarviointi, ryhmäarviointi)

-laulamista, soittamista, säveltämistä, kuuntelemista, ilmaisua ja liikkumista monipuolisesti ja
ryhmälle sopivaa ohjelmistoa hyödyntäen
-osallisuus musisoivassa ryhmässä (minä-sinä, yksin-yhdessä, ääni-hiljaisuus)
-yhteiset pelisäännöt ja niihin sitoutuminen (esim. toiminta ja soitinten käsittely)
-oman toiminnan vaikutuksen havainnoiminen ryhmässä (mm. osallistuminen toimintaan, sopiva
äänen taso)
-keskittyminen pitkäjänteiseen toimintaan ja toisten huomioiminen
Luonteva äänenkäyttö ja laulaminen
-äänen tutkiminen ja äänenkäytön harjoituksia (mm. lämmittely, venyttely, äänenavaukset,
missä ääni värähtelee, ryhti, hengitystekniikka, konsonantti- ja vokaaliharjoitukset, yhteiset
äänimaisemat)
-aktiiviseen yhteislauluun osallistuminen
-ohjelmistona ikäkauteen sopivia laululeikkejä ja lauluja
-lasten omat laulut, lapsia innostavat laulut
Soittaminen
-soittotekniikan alkeita ja monipuolista yhteissoittoa keho-, rytmi-, ja melodiasoittimilla
-perussykkeen hahmottaminen
-soittaminen yhteisessä perussykkeessä
-äänen tutkiminen (esim. missä ääni värähtelee, miten se muuttuu, äänenväri)
Kuunteleminen, kokeminen, ilmaisu
-kuullun ilmaisua monipuolisin keinoin (esim. sanallisesti, liikkuen, kuvallisesti)
-erilaisia äänikokeiluja
-luodaan, liikutaan ja kuunnellaan musiikkisatuja ja tarinoita
-aktiivista, eläytyvää sekä rentouttavaa kuuntelua
-ääneen ja musiikin mukaan liikkumista
Ilmaisu ja keksiminen
-omien ideoiden ilmaisua eri tavoin (liikkuen, soittaen, laulaen, kuvallisesti, teknologian ym.
keinoin)
Esimerkiksi:
-rytmirondot
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-musiikkitarinat
-äänipartituurit
-taideintegraation hyödyntäminen luomisprosesseissa (kuva, ääni, liike, teknologia: kuvasta
ääntä, äänestä kuvaa, äänestä liikettä, liikkeestä ääntä ym. ja näiden yhdistelmät)
-luo ohjatusti omia pienimuotoisia sävellyksiä, joissa voidaan rajata elementtejä, esim. taso, kesto,
voima ja väri (myöhemmin: rytmi, melodia, dynamiikka, sointiväri ja muoto)
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Kokeminen, luokittelu, käsiteellistäminen, ilmaisu
-ääniympäristön havainnointi ja siitä kertominen (esim. äänten kuunteleminen ja luokitteleminen;
erilaiset äänet, äänensävyt, äänen voimakkuudet jne.)
-erilaisia äänikokeiluja
-ilmaistaan kuultua monipuolisin keinoin (esim. sanallisesti, liikkuen, kuvallisesti)
-aktiivista, eläytyvää sekä rentouttavaa kuuntelua
-erilaisten äänien ja erilaisten musiikkien tutkimista, havainnointia ja luokittelua (mm. liikkuen,
visuaalisesti,sanallisesti)
-ääneen ja musiikin mukaan liikkumista
-perussykkeen hahmottaminen erilaisista musiikeista
-nimetään musiikin peruskäsitteistöä toiminnan ja luomisen yhteydessä (esim. pituus,
voimakkuus, korkeus, dynamiikka, sävy)
-luodaan, liikutaan ja kuunnellaan musiikkisatuja ja tarinoita
Musiikin muistiin merkitseminen
-äänipiirrosten ja nuotinnosten tutkimista
-melodian kaarien löytämistä musisointimateriaalista (nouseva, laskeva, paikallaan pysyvä)
-äänen piirtämistä ja merkitsemistä erilaisin tavoin
-sävelkorkeuden merkitseminen (korkeampi, matalampi, samana pysyvä)
-omien musiikin merkitsemistapojen kokeilua (esim. äänipartituurit, omat sävellykset merkitään
omalla tavalla muistin tueksi)
-laulut, leikit, lorut omassa elämässä ja yhteisössä
-suomalainen musiikkikulttuuri
-oppilaiden omat musiikkikulttuurit, niistä tietoiseksi tuleminen, itselle tärkeä musiikki
-musiikin merkitys omissa yhteisöissä (koti, koulu) ja musiikilliset juhlakulttuurit
-tutustuminen omaan musiikkihistoriaan: "minun musiikkini ja tärkeät musiikkikappaleeni "
-perinneleikit- ja laulut
-ajankohtaiset musiikkikulttuuriset ilmiöt

-suomalainen musiikkikulttuuri (perinneleikit- ja laulut, juhlalaulut)
-oppilaiden omat musiikkikulttuurit, niistä tietoiseksi tuleminen, itselle tärkeä musiikki
-yhteisön musiikilliset juhlakulttuurit
-erilaisiin musiikkeihin tutustuminen (kuuntelu, liikkuminen, kertominen, kuvallisesti ilmaiseminen)
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-laulut, lorut

-erilaisiin musiikkeihin tutustuminen ja eri taidemuotojen nivominen yhteen (kuunteleminen-liikevisualisointi kuvallisesti)
-itse muokattu / itse luotu musiikki (esim. yhdessä luodut sanoitukset, melodiat)
-ajankohtaiset musiikkikulttuuriset ilmiöt

T7 ohjata oppilasta toimimaan vastuullisesti musisoinnissa
Tavoitteiden asettaminen ja yhteisen harjoittelun merkitys musiikin oppimisessa
-yhteisharjoittelutavoitteiden asettaminen ja niiden toteutumisen
(tavoitetietoisuus, kehittävä palaute, itse- ja vertaisarviointi)

seuraaminen

ohjatusti

-oppimisprosessia ohjaavaa, minäkuvaa tukevaa palautetta ryhmän jäsenenä toiminnasta
(itsearviointi, vertaisarviointi, ryhmäarviointi)
-mahdollisuuksia arvioida omaa toimintaa musisoivan ryhmän jäsenenä (tavoite, toiminta,
kannustus, palaute)
-onnistumisista iloitseminen, uusien tavoitteiden asettaminen
Minä ryhmässä: monipuolinen yhteismusisointi
-laulamista, soittamista, säveltämistä, kuuntelemista, ilmaisua ja liikkumista monipuolisesti ja
ryhmälle sopivaa ohjelmistoa hyödyntäen
-osallisuus musisoivassa ryhmässä (minä-sinä, yksin-yhdessä, ääni-hiljaisuus)
-yhteiset pelisäännöt ja niihin sitoutuminen (esim. toiminta ja soitinten käsittely)
-oman toiminnan vaikutuksen havainnoiminen ryhmässä (mm. osallistuminen toimintaan, sopiva
äänen taso)
-keskittyminen pitkäjänteiseen toimintaan ja toisten huomioiminen
Luonteva äänenkäyttö ja laulaminen
-äänen tutkiminen ja äänenkäytön harjoituksia (mm. lämmittely, venyttely, äänenavaukset,
missä ääni värähtelee, ryhti, hengitystekniikka, konsonantti- ja vokaaliharjoitukset, yhteiset
äänimaisemat)
-aktiiviseen yhteislauluun osallistuminen
-ohjelmistona ikäkauteen sopivia laululeikkejä ja lauluja
-lasten omat laulut, lapsia innostavat laulut
Soittaminen
-soittotekniikan alkeita ja monipuolista yhteissoittoa keho-, rytmi-, ja melodiasoittimilla
-perussykkeen hahmottaminen
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-soittaminen yhteisessä perussykkeessä
-äänen tutkiminen (esim. missä ääni värähtelee, miten se muuttuu, äänenväri)
Kuunteleminen, kokeminen, ilmaisu
-kuullun ilmaisua monipuolisin keinoin (esim. sanallisesti, liikkuen, kuvallisesti)
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-erilaisia äänikokeiluja
-luodaan, liikutaan ja kuunnellaan musiikkisatuja ja tarinoita
-aktiivista, eläytyvää sekä rentouttavaa kuuntelua
-ääneen ja musiikin mukaan liikkumista
Ilmaisu ja keksiminen
-omien ideoiden ilmaisua eri tavoin (liikkuen, soittaen, laulaen, kuvallisesti, teknologian ym.
keinoin)
Esimerkiksi:
-rytmirondot
-musiikkitarinat
-äänipartituurit
-taideintegraation hyödyntäminen luomisprosesseissa (kuva, ääni, liike, teknologia: kuvasta
ääntä, äänestä kuvaa, äänestä liikettä, liikkeestä ääntä ym. ja näiden yhdistelmät)
-luo ohjatusti omia pienimuotoisia sävellyksiä, joissa voidaan rajata elementtejä, esim. taso, kesto,
voima ja väri (myöhemmin: rytmi, melodia, dynamiikka, sointiväri ja muoto)
-laulut, leikit, lorut omassa elämässä ja yhteisössä
-suomalainen musiikkikulttuuri
-oppilaiden omat musiikkikulttuurit, niistä tietoiseksi tuleminen, itselle tärkeä musiikki
-musiikin merkitys omissa yhteisöissä (koti, koulu) ja musiikilliset juhlakulttuurit
-tutustuminen omaan musiikkihistoriaan: "minun musiikkini ja tärkeät musiikkikappaleeni "
-perinneleikit- ja laulut
-ajankohtaiset musiikkikulttuuriset ilmiöt

Kokeminen, luokittelu, käsiteellistäminen, ilmaisu
-ääniympäristön havainnointi ja siitä kertominen (esim. äänten kuunteleminen ja luokitteleminen;
erilaiset äänet, äänensävyt, äänen voimakkuudet jne.)
-erilaisia äänikokeiluja
-ilmaistaan kuultua monipuolisin keinoin (esim. sanallisesti, liikkuen, kuvallisesti)

-erilaisten äänien ja erilaisten musiikkien tutkimista, havainnointia ja luokittelua (mm. liikkuen,
visuaalisesti,sanallisesti)
-ääneen ja musiikin mukaan liikkumista
-perussykkeen hahmottaminen erilaisista musiikeista
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-aktiivista, eläytyvää sekä rentouttavaa kuuntelua

-nimetään musiikin peruskäsitteistöä toiminnan ja luomisen yhteydessä (esim. pituus,
voimakkuus, korkeus, dynamiikka, sävy)
-luodaan, liikutaan ja kuunnellaan musiikkisatuja ja tarinoita
Musiikin muistiin merkitseminen
-äänipiirrosten ja nuotinnosten tutkimista
-melodian kaarien löytämistä musisointimateriaalista (nouseva, laskeva, paikallaan pysyvä)
-äänen piirtämistä ja merkitsemistä erilaisin tavoin
-sävelkorkeuden merkitseminen (korkeampi, matalampi, samana pysyvä)
-omien musiikin merkitsemistapojen kokeilua (esim. äänipartituurit, omat sävellykset merkitään
omalla tavalla muistin tueksi)
-laulut, lorut
-suomalainen musiikkikulttuuri (perinneleikit- ja laulut, juhlalaulut)
-oppilaiden omat musiikkikulttuurit, niistä tietoiseksi tuleminen, itselle tärkeä musiikki
-yhteisön musiikilliset juhlakulttuurit
-erilaisiin musiikkeihin tutustuminen (kuuntelu, liikkuminen, kertominen, kuvallisesti ilmaiseminen)
-erilaisiin musiikkeihin tutustuminen ja eri taidemuotojen nivominen yhteen (kuunteleminen-liikevisualisointi kuvallisesti)
-itse muokattu / itse luotu musiikki (esim. yhdessä luodut sanoitukset, melodiat)
-ajankohtaiset musiikkikulttuuriset ilmiöt

T8 tarjota oppilaille kokemuksia tavoitteiden asettamisen ja yhteisen
harjoittelun merkityksestä musiikin oppimisessa
-laulut, lorut
-suomalainen musiikkikulttuuri (perinneleikit- ja laulut, juhlalaulut)
-oppilaiden omat musiikkikulttuurit, niistä tietoiseksi tuleminen, itselle tärkeä musiikki
-yhteisön musiikilliset juhlakulttuurit
-erilaisiin musiikkeihin tutustuminen (kuuntelu, liikkuminen, kertominen, kuvallisesti ilmaiseminen)
-erilaisiin musiikkeihin tutustuminen ja eri taidemuotojen nivominen yhteen (kuunteleminen-liikevisualisointi kuvallisesti)
-itse muokattu / itse luotu musiikki (esim. yhdessä luodut sanoitukset, melodiat)
-ajankohtaiset musiikkikulttuuriset ilmiöt
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Tavoitteiden asettaminen ja yhteisen harjoittelun merkitys musiikin oppimisessa
-yhteisharjoittelutavoitteiden asettaminen ja niiden toteutumisen
(tavoitetietoisuus, kehittävä palaute, itse- ja vertaisarviointi)

seuraaminen

ohjatusti

-oppimisprosessia ohjaavaa, minäkuvaa tukevaa palautetta ryhmän jäsenenä toiminnasta
(itsearviointi, vertaisarviointi, ryhmäarviointi)
-mahdollisuuksia arvioida omaa toimintaa musisoivan ryhmän jäsenenä (tavoite, toiminta,
kannustus, palaute)
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-onnistumisista iloitseminen, uusien tavoitteiden asettaminen
Minä ryhmässä: monipuolinen yhteismusisointi
-laulamista, soittamista, säveltämistä, kuuntelemista, ilmaisua ja liikkumista monipuolisesti ja
ryhmälle sopivaa ohjelmistoa hyödyntäen
-osallisuus musisoivassa ryhmässä (minä-sinä, yksin-yhdessä, ääni-hiljaisuus)
-yhteiset pelisäännöt ja niihin sitoutuminen (esim. toiminta ja soitinten käsittely)
-oman toiminnan vaikutuksen havainnoiminen ryhmässä (mm. osallistuminen toimintaan, sopiva
äänen taso)
-keskittyminen pitkäjänteiseen toimintaan ja toisten huomioiminen
Luonteva äänenkäyttö ja laulaminen
-äänen tutkiminen ja äänenkäytön harjoituksia (mm. lämmittely, venyttely, äänenavaukset,
missä ääni värähtelee, ryhti, hengitystekniikka, konsonantti- ja vokaaliharjoitukset, yhteiset
äänimaisemat)
-aktiiviseen yhteislauluun osallistuminen
-ohjelmistona ikäkauteen sopivia laululeikkejä ja lauluja
-lasten omat laulut, lapsia innostavat laulut
Soittaminen
-soittotekniikan alkeita ja monipuolista yhteissoittoa keho-, rytmi-, ja melodiasoittimilla
-perussykkeen hahmottaminen
-soittaminen yhteisessä perussykkeessä
-äänen tutkiminen (esim. missä ääni värähtelee, miten se muuttuu, äänenväri)
Kuunteleminen, kokeminen, ilmaisu
-kuullun ilmaisua monipuolisin keinoin (esim. sanallisesti, liikkuen, kuvallisesti)
-erilaisia äänikokeiluja
-luodaan, liikutaan ja kuunnellaan musiikkisatuja ja tarinoita
-aktiivista, eläytyvää sekä rentouttavaa kuuntelua
-ääneen ja musiikin mukaan liikkumista
Ilmaisu ja keksiminen

Esimerkiksi:
-rytmirondot
-musiikkitarinat
-äänipartituurit
173

Vuosiluokat 1-2

-omien ideoiden ilmaisua eri tavoin (liikkuen, soittaen, laulaen, kuvallisesti, teknologian ym.
keinoin)

-taideintegraation hyödyntäminen luomisprosesseissa (kuva, ääni, liike, teknologia: kuvasta
ääntä, äänestä kuvaa, äänestä liikettä, liikkeestä ääntä ym. ja näiden yhdistelmät)
-luo ohjatusti omia pienimuotoisia sävellyksiä, joissa voidaan rajata elementtejä, esim. taso, kesto,
voima ja väri (myöhemmin: rytmi, melodia, dynamiikka, sointiväri ja muoto)
-laulut, leikit, lorut omassa elämässä ja yhteisössä
-suomalainen musiikkikulttuuri
-oppilaiden omat musiikkikulttuurit, niistä tietoiseksi tuleminen, itselle tärkeä musiikki
-musiikin merkitys omissa yhteisöissä (koti, koulu) ja musiikilliset juhlakulttuurit
-tutustuminen omaan musiikkihistoriaan: "minun musiikkini ja tärkeät musiikkikappaleeni "
-perinneleikit- ja laulut
-ajankohtaiset musiikkikulttuuriset ilmiöt

Kokeminen, luokittelu, käsiteellistäminen, ilmaisu
-ääniympäristön havainnointi ja siitä kertominen (esim. äänten kuunteleminen ja luokitteleminen;
erilaiset äänet, äänensävyt, äänen voimakkuudet jne.)
-erilaisia äänikokeiluja
-ilmaistaan kuultua monipuolisin keinoin (esim. sanallisesti, liikkuen, kuvallisesti)
-aktiivista, eläytyvää sekä rentouttavaa kuuntelua
-erilaisten äänien ja erilaisten musiikkien tutkimista, havainnointia ja luokittelua (mm. liikkuen,
visuaalisesti,sanallisesti)
-ääneen ja musiikin mukaan liikkumista
-perussykkeen hahmottaminen erilaisista musiikeista
-nimetään musiikin peruskäsitteistöä toiminnan ja luomisen yhteydessä (esim. pituus,
voimakkuus, korkeus, dynamiikka, sävy)
-luodaan, liikutaan ja kuunnellaan musiikkisatuja ja tarinoita
Musiikin muistiin merkitseminen
-äänipiirrosten ja nuotinnosten tutkimista
-melodian kaarien löytämistä musisointimateriaalista (nouseva, laskeva, paikallaan pysyvä)
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-äänen piirtämistä ja merkitsemistä erilaisin tavoin
-sävelkorkeuden merkitseminen (korkeampi, matalampi, samana pysyvä)
-omien musiikin merkitsemistapojen kokeilua (esim. äänipartituurit, omat sävellykset merkitään
omalla tavalla muistin tueksi)
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Vuosiluokka 2
Vuosiluokan keskeiset sisältöalueet
S1 Miten musiikissa toimitaan
Musisoinnissa kiinnitetään huomiota ryhmän jäsenenä toimimiseen ja myönteisen yhteishengen
luomiseen. Keskeisenä sisältönä ovat ilmaisuun ja keksimiseen rohkaiseminen, luontevan
hengityksen, äänenkäytön ja laulamisen harjoittaminen sekä käytössä olevien soittimien ja
laitteiden tarkoituksenmukainen käsittely.
Tavoitteiden asettaminen ja yhteisen harjoittelun merkitys musiikin oppimisessa
-yhteisharjoittelutavoitteiden asettaminen ja niiden toteutumisen
(tavoitetietoisuus, kehittävä palaute, itse- ja vertaisarviointi)

seuraaminen

ohjatusti

-oppimisprosessia ohjaavaa, minäkuvaa tukevaa palautetta ryhmän jäsenenä toiminnasta
(itsearviointi, vertaisarviointi, ryhmäarviointi)
-mahdollisuuksia arvioida omaa toimintaa musisoivan ryhmän jäsenenä (tavoite, toiminta,
kannustus, palaute)
-onnistumisista iloitseminen, uusien tavoitteiden asettaminen
Minä ryhmässä: monipuolinen yhteismusisointi
-laulamista, soittamista, säveltämistä, kuuntelemista, ilmaisua ja liikkumista monipuolisesti ja
ryhmälle sopivaa ohjelmistoa hyödyntäen
-osallisuus musisoivassa ryhmässä (minä-sinä, yksin-yhdessä, ääni-hiljaisuus)
-yhteiset pelisäännöt ja niihin sitoutuminen (esim. toiminta ja soitinten käsittely)
-oman toiminnan vaikutuksen havainnoiminen ryhmässä (mm. osallistuminen toimintaan, sopiva
äänen taso)
-keskittyminen pitkäjänteiseen toimintaan ja toisten huomioiminen
Luonteva äänenkäyttö ja laulaminen
-äänen tutkiminen ja äänenkäytön harjoituksia (mm. lämmittely, venyttely, äänenavaukset,
missä ääni värähtelee, ryhti, hengitystekniikka, konsonantti- ja vokaaliharjoitukset, yhteiset
äänimaisemat)
-aktiiviseen yhteislauluun osallistuminen
-ohjelmistona ikäkauteen sopivia laululeikkejä ja lauluja
-lasten omat laulut, lapsia innostavat laulut
Soittaminen
-soittotekniikan alkeita ja monipuolista yhteissoittoa keho-, rytmi-, ja melodiasoittimilla
-perussykkeen hahmottaminen

-äänen tutkiminen (esim. missä ääni värähtelee, miten se muuttuu, äänenväri)
Kuunteleminen, kokeminen, ilmaisu
-kuullun ilmaisua monipuolisin keinoin (esim. sanallisesti, liikkuen, kuvallisesti)
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-soittaminen yhteisessä perussykkeessä

-erilaisia äänikokeiluja
-luodaan, liikutaan ja kuunnellaan musiikkisatuja ja tarinoita
-aktiivista, eläytyvää sekä rentouttavaa kuuntelua
-ääneen ja musiikin mukaan liikkumista
Ilmaisu ja keksiminen
-omien ideoiden ilmaisua eri tavoin (liikkuen, soittaen, laulaen, kuvallisesti, teknologian ym.
keinoin)
Esimerkiksi:
-rytmirondot
-musiikkitarinat
-äänipartituurit
-taideintegraation hyödyntäminen luomisprosesseissa (kuva, ääni, liike, teknologia: kuvasta
ääntä, äänestä kuvaa, äänestä liikettä, liikkeestä ääntä ym. ja näiden yhdistelmät)
-luo ohjatusti omia pienimuotoisia sävellyksiä, joissa voidaan rajata elementtejä, esim. taso, kesto,
voima ja väri (myöhemmin: rytmi, melodia, dynamiikka, sointiväri ja muoto)

S2 Mistä musiikki muodostuu
Opetuksessa keskitytään peruskäsitteiden taso, kesto, voima ja väri hahmottamiseen. Osaamisen
kehittyessä käsitteistöä laajennetaan musiikkikäsitteisiin rytmi, melodia, dynamiikka, sointiväri,
harmonia ja muoto.
Kokeminen, luokittelu, käsiteellistäminen, ilmaisu
-ääniympäristön havainnointi ja siitä kertominen (esim. äänten kuunteleminen ja luokitteleminen;
erilaiset äänet, äänensävyt, äänen voimakkuudet jne.)
-erilaisia äänikokeiluja
-ilmaistaan kuultua monipuolisin keinoin (esim. sanallisesti, liikkuen, kuvallisesti)
-aktiivista, eläytyvää sekä rentouttavaa kuuntelua
-erilaisten äänien ja erilaisten musiikkien tutkimista, havainnointia ja luokittelua (mm. liikkuen,
visuaalisesti,sanallisesti)
-ääneen ja musiikin mukaan liikkumista
-perussykkeen hahmottaminen erilaisista musiikeista
-nimetään musiikin peruskäsitteistöä toiminnan ja luomisen yhteydessä (esim. pituus,
voimakkuus, korkeus, dynamiikka, sävy)
-luodaan, liikutaan ja kuunnellaan musiikkisatuja ja tarinoita
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Musiikin muistiin merkitseminen
-äänipiirrosten ja nuotinnosten tutkimista
-melodian kaarien löytämistä musisointimateriaalista (nouseva, laskeva, paikallaan pysyvä)
-äänen piirtämistä ja merkitsemistä erilaisin tavoin
-sävelkorkeuden merkitseminen (korkeampi, matalampi, samana pysyvä)
176

-omien musiikin merkitsemistapojen kokeilua (esim. äänipartituurit, omat sävellykset merkitään
omalla tavalla muistin tueksi)
S3 Musiikki omassa elämässä, yhteisössä ja yhteiskunnassa
Musiikillisten tietojen ja taitojen lisäksi opetuksessa käsitellään oppilaiden kokemuksia ja
havaintoja niin musiikista kuin arjen eri ääniympäristöistä. Pohditaan myös musiikin merkitystä
omissa yhteisöissä.
-laulut, leikit, lorut omassa elämässä ja yhteisössä
-suomalainen musiikkikulttuuri
-oppilaiden omat musiikkikulttuurit, niistä tietoiseksi tuleminen, itselle tärkeä musiikki
-musiikin merkitys omissa yhteisöissä (koti, koulu) ja musiikilliset juhlakulttuurit
-tutustuminen omaan musiikkihistoriaan: "minun musiikkini ja tärkeät musiikkikappaleeni "
-perinneleikit- ja laulut
-ajankohtaiset musiikkikulttuuriset ilmiöt
S4 Musiikin opetuksen ohjelmisto
Musiikin opetuksessa käytetään lauluja, leikkejä, loruja, liikuntaa, soitto- ja kuuntelutehtäviä sekä
luodaan tilaisuuksia luovaan toimintaan, jotka aihepiireiltään ja musiikillisilta ominaisuuksiltaan
soveltuvat ikäkauteen ja koulun toimintakulttuuriin. Ohjelmiston suunnittelussa kiinnitetään
huomiota myös oppilaiden omiin kulttuureihin ja kulttuuriperinnön vaalimiseen. Ohjelmistoon
sisällytetään monipuolisesti erilaista musiikkia mukaan lukien lastenmusiikki sekä mahdolliset
oppilaiden omat sävellykset ja musiikkikappaleet.
-laulut, lorut
-suomalainen musiikkikulttuuri (perinneleikit- ja laulut, juhlalaulut)
-oppilaiden omat musiikkikulttuurit, niistä tietoiseksi tuleminen, itselle tärkeä musiikki
-yhteisön musiikilliset juhlakulttuurit
-erilaisiin musiikkeihin tutustuminen (kuuntelu, liikkuminen, kertominen, kuvallisesti ilmaiseminen)
-erilaisiin musiikkeihin tutustuminen ja eri taidemuotojen nivominen yhteen (kuunteleminen-liikevisualisointi kuvallisesti)
-itse muokattu / itse luotu musiikki (esim. yhdessä luodut sanoitukset, melodiat)
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-ajankohtaiset musiikkikulttuuriset ilmiöt

Opetuksen tavoitteet

Tavoitteisiin liittyvät
sisältöalueet

Laaja-alainen osaaminen

T1

S1, S2, S3, S4

L2, L7

T2

S1, S2, S3, S4

L1, L2, L4

T3

S1, S2, S3, S4

L1, L4

T4

S1, S2, S3, S4

L5, L6

T5

S1, S2, S3, S4

L2, L4

T6

S1, S2, S3, S4

L4

T7

S1, S2, S3, S4

L7

T8

S1, S2, S3, S4

L1

Vuosiluokan tavoitteet
T1 ohjata oppilasta toimimaan musiikillisen ryhmän jäsenenä oppilaan
myönteistä minäkuvaa rakentaen
-laulut, leikit, lorut omassa elämässä ja yhteisössä
-suomalainen musiikkikulttuuri
-oppilaiden omat musiikkikulttuurit, niistä tietoiseksi tuleminen, itselle tärkeä musiikki
-musiikin merkitys omissa yhteisöissä (koti, koulu) ja musiikilliset juhlakulttuurit
-tutustuminen omaan musiikkihistoriaan: "minun musiikkini ja tärkeät musiikkikappaleeni "
-perinneleikit- ja laulut
-ajankohtaiset musiikkikulttuuriset ilmiöt
-laulut, lorut
-suomalainen musiikkikulttuuri (perinneleikit- ja laulut, juhlalaulut)
-oppilaiden omat musiikkikulttuurit, niistä tietoiseksi tuleminen, itselle tärkeä musiikki
-yhteisön musiikilliset juhlakulttuurit
-erilaisiin musiikkeihin tutustuminen (kuuntelu, liikkuminen, kertominen, kuvallisesti ilmaiseminen)
-erilaisiin musiikkeihin tutustuminen ja eri taidemuotojen nivominen yhteen (kuunteleminen-liikevisualisointi kuvallisesti)
-itse muokattu / itse luotu musiikki (esim. yhdessä luodut sanoitukset, melodiat)
-ajankohtaiset musiikkikulttuuriset ilmiöt

Vuosiluokat 1-2

Tavoitteiden asettaminen ja yhteisen harjoittelun merkitys musiikin oppimisessa
-yhteisharjoittelutavoitteiden asettaminen ja niiden toteutumisen
(tavoitetietoisuus, kehittävä palaute, itse- ja vertaisarviointi)

seuraaminen

ohjatusti

-oppimisprosessia ohjaavaa, minäkuvaa tukevaa palautetta ryhmän jäsenenä toiminnasta
(itsearviointi, vertaisarviointi, ryhmäarviointi)
-mahdollisuuksia arvioida omaa toimintaa musisoivan ryhmän jäsenenä (tavoite, toiminta,
kannustus, palaute)
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-onnistumisista iloitseminen, uusien tavoitteiden asettaminen
Minä ryhmässä: monipuolinen yhteismusisointi
-laulamista, soittamista, säveltämistä, kuuntelemista, ilmaisua ja liikkumista monipuolisesti ja
ryhmälle sopivaa ohjelmistoa hyödyntäen
-osallisuus musisoivassa ryhmässä (minä-sinä, yksin-yhdessä, ääni-hiljaisuus)
-yhteiset pelisäännöt ja niihin sitoutuminen (esim. toiminta ja soitinten käsittely)
-oman toiminnan vaikutuksen havainnoiminen ryhmässä (mm. osallistuminen toimintaan, sopiva
äänen taso)
-keskittyminen pitkäjänteiseen toimintaan ja toisten huomioiminen
Luonteva äänenkäyttö ja laulaminen
-äänen tutkiminen ja äänenkäytön harjoituksia (mm. lämmittely, venyttely, äänenavaukset,
missä ääni värähtelee, ryhti, hengitystekniikka, konsonantti- ja vokaaliharjoitukset, yhteiset
äänimaisemat)
-aktiiviseen yhteislauluun osallistuminen
-ohjelmistona ikäkauteen sopivia laululeikkejä ja lauluja
-lasten omat laulut, lapsia innostavat laulut
Soittaminen
-soittotekniikan alkeita ja monipuolista yhteissoittoa keho-, rytmi-, ja melodiasoittimilla
-perussykkeen hahmottaminen
-soittaminen yhteisessä perussykkeessä
-äänen tutkiminen (esim. missä ääni värähtelee, miten se muuttuu, äänenväri)
Kuunteleminen, kokeminen, ilmaisu
-kuullun ilmaisua monipuolisin keinoin (esim. sanallisesti, liikkuen, kuvallisesti)
-erilaisia äänikokeiluja
-luodaan, liikutaan ja kuunnellaan musiikkisatuja ja tarinoita
-aktiivista, eläytyvää sekä rentouttavaa kuuntelua
-ääneen ja musiikin mukaan liikkumista
Ilmaisu ja keksiminen
-omien ideoiden ilmaisua eri tavoin (liikkuen, soittaen, laulaen, kuvallisesti, teknologian ym.
keinoin)
Esimerkiksi:

-musiikkitarinat
-äänipartituurit
-taideintegraation hyödyntäminen luomisprosesseissa (kuva, ääni, liike, teknologia: kuvasta
ääntä, äänestä kuvaa, äänestä liikettä, liikkeestä ääntä ym. ja näiden yhdistelmät)
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-rytmirondot

-luo ohjatusti omia pienimuotoisia sävellyksiä, joissa voidaan rajata elementtejä, esim. taso, kesto,
voima ja väri (myöhemmin: rytmi, melodia, dynamiikka, sointiväri ja muoto)

Kokeminen, luokittelu, käsiteellistäminen, ilmaisu
-ääniympäristön havainnointi ja siitä kertominen (esim. äänten kuunteleminen ja luokitteleminen;
erilaiset äänet, äänensävyt, äänen voimakkuudet jne.)
-erilaisia äänikokeiluja
-ilmaistaan kuultua monipuolisin keinoin (esim. sanallisesti, liikkuen, kuvallisesti)
-aktiivista, eläytyvää sekä rentouttavaa kuuntelua
-erilaisten äänien ja erilaisten musiikkien tutkimista, havainnointia ja luokittelua (mm. liikkuen,
visuaalisesti,sanallisesti)
-ääneen ja musiikin mukaan liikkumista
-perussykkeen hahmottaminen erilaisista musiikeista
-nimetään musiikin peruskäsitteistöä toiminnan ja luomisen yhteydessä (esim. pituus,
voimakkuus, korkeus, dynamiikka, sävy)
-luodaan, liikutaan ja kuunnellaan musiikkisatuja ja tarinoita
Musiikin muistiin merkitseminen
-äänipiirrosten ja nuotinnosten tutkimista
-melodian kaarien löytämistä musisointimateriaalista (nouseva, laskeva, paikallaan pysyvä)
-äänen piirtämistä ja merkitsemistä erilaisin tavoin
-sävelkorkeuden merkitseminen (korkeampi, matalampi, samana pysyvä)
-omien musiikin merkitsemistapojen kokeilua (esim. äänipartituurit, omat sävellykset merkitään
omalla tavalla muistin tueksi)

T2 ohjata oppilasta luontevaan äänenkäyttöön sekä laulamaan ja
soittamaan ryhmän jäsenenä
-laulut, lorut
-suomalainen musiikkikulttuuri (perinneleikit- ja laulut, juhlalaulut)
-oppilaiden omat musiikkikulttuurit, niistä tietoiseksi tuleminen, itselle tärkeä musiikki
-yhteisön musiikilliset juhlakulttuurit
-erilaisiin musiikkeihin tutustuminen (kuuntelu, liikkuminen, kertominen, kuvallisesti ilmaiseminen)
-erilaisiin musiikkeihin tutustuminen ja eri taidemuotojen nivominen yhteen (kuunteleminen-liikevisualisointi kuvallisesti)
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-itse muokattu / itse luotu musiikki (esim. yhdessä luodut sanoitukset, melodiat)
-ajankohtaiset musiikkikulttuuriset ilmiöt
Tavoitteiden asettaminen ja yhteisen harjoittelun merkitys musiikin oppimisessa
-yhteisharjoittelutavoitteiden asettaminen ja niiden toteutumisen
(tavoitetietoisuus, kehittävä palaute, itse- ja vertaisarviointi)
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seuraaminen

ohjatusti

-oppimisprosessia ohjaavaa, minäkuvaa tukevaa palautetta ryhmän jäsenenä toiminnasta
(itsearviointi, vertaisarviointi, ryhmäarviointi)
-mahdollisuuksia arvioida omaa toimintaa musisoivan ryhmän jäsenenä (tavoite, toiminta,
kannustus, palaute)
-onnistumisista iloitseminen, uusien tavoitteiden asettaminen
Minä ryhmässä: monipuolinen yhteismusisointi
-laulamista, soittamista, säveltämistä, kuuntelemista, ilmaisua ja liikkumista monipuolisesti ja
ryhmälle sopivaa ohjelmistoa hyödyntäen
-osallisuus musisoivassa ryhmässä (minä-sinä, yksin-yhdessä, ääni-hiljaisuus)
-yhteiset pelisäännöt ja niihin sitoutuminen (esim. toiminta ja soitinten käsittely)
-oman toiminnan vaikutuksen havainnoiminen ryhmässä (mm. osallistuminen toimintaan, sopiva
äänen taso)
-keskittyminen pitkäjänteiseen toimintaan ja toisten huomioiminen
Luonteva äänenkäyttö ja laulaminen
-äänen tutkiminen ja äänenkäytön harjoituksia (mm. lämmittely, venyttely, äänenavaukset,
missä ääni värähtelee, ryhti, hengitystekniikka, konsonantti- ja vokaaliharjoitukset, yhteiset
äänimaisemat)
-aktiiviseen yhteislauluun osallistuminen
-ohjelmistona ikäkauteen sopivia laululeikkejä ja lauluja
-lasten omat laulut, lapsia innostavat laulut
Soittaminen
-soittotekniikan alkeita ja monipuolista yhteissoittoa keho-, rytmi-, ja melodiasoittimilla
-perussykkeen hahmottaminen
-soittaminen yhteisessä perussykkeessä
-äänen tutkiminen (esim. missä ääni värähtelee, miten se muuttuu, äänenväri)
Kuunteleminen, kokeminen, ilmaisu
-kuullun ilmaisua monipuolisin keinoin (esim. sanallisesti, liikkuen, kuvallisesti)
-erilaisia äänikokeiluja
-luodaan, liikutaan ja kuunnellaan musiikkisatuja ja tarinoita
-aktiivista, eläytyvää sekä rentouttavaa kuuntelua
-ääneen ja musiikin mukaan liikkumista

-omien ideoiden ilmaisua eri tavoin (liikkuen, soittaen, laulaen, kuvallisesti, teknologian ym.
keinoin)
Esimerkiksi:
-rytmirondot
-musiikkitarinat
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Ilmaisu ja keksiminen

-äänipartituurit
-taideintegraation hyödyntäminen luomisprosesseissa (kuva, ääni, liike, teknologia: kuvasta
ääntä, äänestä kuvaa, äänestä liikettä, liikkeestä ääntä ym. ja näiden yhdistelmät)
-luo ohjatusti omia pienimuotoisia sävellyksiä, joissa voidaan rajata elementtejä, esim. taso, kesto,
voima ja väri (myöhemmin: rytmi, melodia, dynamiikka, sointiväri ja muoto)

Kokeminen, luokittelu, käsiteellistäminen, ilmaisu
-ääniympäristön havainnointi ja siitä kertominen (esim. äänten kuunteleminen ja luokitteleminen;
erilaiset äänet, äänensävyt, äänen voimakkuudet jne.)
-erilaisia äänikokeiluja
-ilmaistaan kuultua monipuolisin keinoin (esim. sanallisesti, liikkuen, kuvallisesti)
-aktiivista, eläytyvää sekä rentouttavaa kuuntelua
-erilaisten äänien ja erilaisten musiikkien tutkimista, havainnointia ja luokittelua (mm. liikkuen,
visuaalisesti,sanallisesti)
-ääneen ja musiikin mukaan liikkumista
-perussykkeen hahmottaminen erilaisista musiikeista
-nimetään musiikin peruskäsitteistöä toiminnan ja luomisen yhteydessä (esim. pituus,
voimakkuus, korkeus, dynamiikka, sävy)
-luodaan, liikutaan ja kuunnellaan musiikkisatuja ja tarinoita
Musiikin muistiin merkitseminen
-äänipiirrosten ja nuotinnosten tutkimista
-melodian kaarien löytämistä musisointimateriaalista (nouseva, laskeva, paikallaan pysyvä)
-äänen piirtämistä ja merkitsemistä erilaisin tavoin
-sävelkorkeuden merkitseminen (korkeampi, matalampi, samana pysyvä)
-omien musiikin merkitsemistapojen kokeilua (esim. äänipartituurit, omat sävellykset merkitään
omalla tavalla muistin tueksi)
-laulut, leikit, lorut omassa elämässä ja yhteisössä
-suomalainen musiikkikulttuuri
-oppilaiden omat musiikkikulttuurit, niistä tietoiseksi tuleminen, itselle tärkeä musiikki
-musiikin merkitys omissa yhteisöissä (koti, koulu) ja musiikilliset juhlakulttuurit
-tutustuminen omaan musiikkihistoriaan: "minun musiikkini ja tärkeät musiikkikappaleeni "
-perinneleikit- ja laulut
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-ajankohtaiset musiikkikulttuuriset ilmiöt

T3 kannustaa oppilasta kokemaan ja hahmottamaan ääniympäristöä,
ääntä, musiikkia ja musiikkikäsitteitä liikkuen ja kuunnellen
-laulut, leikit, lorut omassa elämässä ja yhteisössä
-suomalainen musiikkikulttuuri
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-oppilaiden omat musiikkikulttuurit, niistä tietoiseksi tuleminen, itselle tärkeä musiikki
-musiikin merkitys omissa yhteisöissä (koti, koulu) ja musiikilliset juhlakulttuurit
-tutustuminen omaan musiikkihistoriaan: "minun musiikkini ja tärkeät musiikkikappaleeni "
-perinneleikit- ja laulut
-ajankohtaiset musiikkikulttuuriset ilmiöt
-laulut, lorut
-suomalainen musiikkikulttuuri (perinneleikit- ja laulut, juhlalaulut)
-oppilaiden omat musiikkikulttuurit, niistä tietoiseksi tuleminen, itselle tärkeä musiikki
-yhteisön musiikilliset juhlakulttuurit
-erilaisiin musiikkeihin tutustuminen (kuuntelu, liikkuminen, kertominen, kuvallisesti ilmaiseminen)
-erilaisiin musiikkeihin tutustuminen ja eri taidemuotojen nivominen yhteen (kuunteleminen-liikevisualisointi kuvallisesti)
-itse muokattu / itse luotu musiikki (esim. yhdessä luodut sanoitukset, melodiat)
-ajankohtaiset musiikkikulttuuriset ilmiöt
Kokeminen, luokittelu, käsiteellistäminen, ilmaisu
-ääniympäristön havainnointi ja siitä kertominen (esim. äänten kuunteleminen ja luokitteleminen;
erilaiset äänet, äänensävyt, äänen voimakkuudet jne.)
-erilaisia äänikokeiluja
-ilmaistaan kuultua monipuolisin keinoin (esim. sanallisesti, liikkuen, kuvallisesti)
-aktiivista, eläytyvää sekä rentouttavaa kuuntelua
-erilaisten äänien ja erilaisten musiikkien tutkimista, havainnointia ja luokittelua (mm. liikkuen,
visuaalisesti,sanallisesti)
-ääneen ja musiikin mukaan liikkumista
-perussykkeen hahmottaminen erilaisista musiikeista
-nimetään musiikin peruskäsitteistöä toiminnan ja luomisen yhteydessä (esim. pituus,
voimakkuus, korkeus, dynamiikka, sävy)
-luodaan, liikutaan ja kuunnellaan musiikkisatuja ja tarinoita
Musiikin muistiin merkitseminen
-äänipiirrosten ja nuotinnosten tutkimista
-melodian kaarien löytämistä musisointimateriaalista (nouseva, laskeva, paikallaan pysyvä)
-äänen piirtämistä ja merkitsemistä erilaisin tavoin

-omien musiikin merkitsemistapojen kokeilua (esim. äänipartituurit, omat sävellykset merkitään
omalla tavalla muistin tueksi)
Tavoitteiden asettaminen ja yhteisen harjoittelun merkitys musiikin oppimisessa
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-sävelkorkeuden merkitseminen (korkeampi, matalampi, samana pysyvä)

-yhteisharjoittelutavoitteiden asettaminen ja niiden toteutumisen
(tavoitetietoisuus, kehittävä palaute, itse- ja vertaisarviointi)

seuraaminen

ohjatusti

-oppimisprosessia ohjaavaa, minäkuvaa tukevaa palautetta ryhmän jäsenenä toiminnasta
(itsearviointi, vertaisarviointi, ryhmäarviointi)
-mahdollisuuksia arvioida omaa toimintaa musisoivan ryhmän jäsenenä (tavoite, toiminta,
kannustus, palaute)
-onnistumisista iloitseminen, uusien tavoitteiden asettaminen
Minä ryhmässä: monipuolinen yhteismusisointi
-laulamista, soittamista, säveltämistä, kuuntelemista, ilmaisua ja liikkumista monipuolisesti ja
ryhmälle sopivaa ohjelmistoa hyödyntäen
-osallisuus musisoivassa ryhmässä (minä-sinä, yksin-yhdessä, ääni-hiljaisuus)
-yhteiset pelisäännöt ja niihin sitoutuminen (esim. toiminta ja soitinten käsittely)
-oman toiminnan vaikutuksen havainnoiminen ryhmässä (mm. osallistuminen toimintaan, sopiva
äänen taso)
-keskittyminen pitkäjänteiseen toimintaan ja toisten huomioiminen
Luonteva äänenkäyttö ja laulaminen
-äänen tutkiminen ja äänenkäytön harjoituksia (mm. lämmittely, venyttely, äänenavaukset,
missä ääni värähtelee, ryhti, hengitystekniikka, konsonantti- ja vokaaliharjoitukset, yhteiset
äänimaisemat)
-aktiiviseen yhteislauluun osallistuminen
-ohjelmistona ikäkauteen sopivia laululeikkejä ja lauluja
-lasten omat laulut, lapsia innostavat laulut
Soittaminen
-soittotekniikan alkeita ja monipuolista yhteissoittoa keho-, rytmi-, ja melodiasoittimilla
-perussykkeen hahmottaminen
-soittaminen yhteisessä perussykkeessä
-äänen tutkiminen (esim. missä ääni värähtelee, miten se muuttuu, äänenväri)
Kuunteleminen, kokeminen, ilmaisu
-kuullun ilmaisua monipuolisin keinoin (esim. sanallisesti, liikkuen, kuvallisesti)
-erilaisia äänikokeiluja
-luodaan, liikutaan ja kuunnellaan musiikkisatuja ja tarinoita
-aktiivista, eläytyvää sekä rentouttavaa kuuntelua
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-ääneen ja musiikin mukaan liikkumista
Ilmaisu ja keksiminen
-omien ideoiden ilmaisua eri tavoin (liikkuen, soittaen, laulaen, kuvallisesti, teknologian ym.
keinoin)
Esimerkiksi:
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-rytmirondot
-musiikkitarinat
-äänipartituurit
-taideintegraation hyödyntäminen luomisprosesseissa (kuva, ääni, liike, teknologia: kuvasta
ääntä, äänestä kuvaa, äänestä liikettä, liikkeestä ääntä ym. ja näiden yhdistelmät)
-luo ohjatusti omia pienimuotoisia sävellyksiä, joissa voidaan rajata elementtejä, esim. taso, kesto,
voima ja väri (myöhemmin: rytmi, melodia, dynamiikka, sointiväri ja muoto)

T4 antaa tilaa oppilaiden omille musiikillisille ideoille ja improvisoinnille
sekä ohjaa heitä suunnittelemaan ja toteuttamaan pienimuotoisia
sävellyksiä tai muita kokonaisuuksia käyttäen äänellisiä, liikunnallisia,
kuvallisia, teknologisia tai muita ilmaisukeinoja
Tavoitteiden asettaminen ja yhteisen harjoittelun merkitys musiikin oppimisessa
-yhteisharjoittelutavoitteiden asettaminen ja niiden toteutumisen
(tavoitetietoisuus, kehittävä palaute, itse- ja vertaisarviointi)

seuraaminen

ohjatusti

-oppimisprosessia ohjaavaa, minäkuvaa tukevaa palautetta ryhmän jäsenenä toiminnasta
(itsearviointi, vertaisarviointi, ryhmäarviointi)
-mahdollisuuksia arvioida omaa toimintaa musisoivan ryhmän jäsenenä (tavoite, toiminta,
kannustus, palaute)
-onnistumisista iloitseminen, uusien tavoitteiden asettaminen
Minä ryhmässä: monipuolinen yhteismusisointi
-laulamista, soittamista, säveltämistä, kuuntelemista, ilmaisua ja liikkumista monipuolisesti ja
ryhmälle sopivaa ohjelmistoa hyödyntäen
-osallisuus musisoivassa ryhmässä (minä-sinä, yksin-yhdessä, ääni-hiljaisuus)
-yhteiset pelisäännöt ja niihin sitoutuminen (esim. toiminta ja soitinten käsittely)
-oman toiminnan vaikutuksen havainnoiminen ryhmässä (mm. osallistuminen toimintaan, sopiva
äänen taso)
-keskittyminen pitkäjänteiseen toimintaan ja toisten huomioiminen
Luonteva äänenkäyttö ja laulaminen
-äänen tutkiminen ja äänenkäytön harjoituksia (mm. lämmittely, venyttely, äänenavaukset,
missä ääni värähtelee, ryhti, hengitystekniikka, konsonantti- ja vokaaliharjoitukset, yhteiset
äänimaisemat)
-aktiiviseen yhteislauluun osallistuminen
-ohjelmistona ikäkauteen sopivia laululeikkejä ja lauluja

Soittaminen
-soittotekniikan alkeita ja monipuolista yhteissoittoa keho-, rytmi-, ja melodiasoittimilla
-perussykkeen hahmottaminen
-soittaminen yhteisessä perussykkeessä
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-lasten omat laulut, lapsia innostavat laulut

-äänen tutkiminen (esim. missä ääni värähtelee, miten se muuttuu, äänenväri)
Kuunteleminen, kokeminen, ilmaisu
-kuullun ilmaisua monipuolisin keinoin (esim. sanallisesti, liikkuen, kuvallisesti)
-erilaisia äänikokeiluja
-luodaan, liikutaan ja kuunnellaan musiikkisatuja ja tarinoita
-aktiivista, eläytyvää sekä rentouttavaa kuuntelua
-ääneen ja musiikin mukaan liikkumista
Ilmaisu ja keksiminen
-omien ideoiden ilmaisua eri tavoin (liikkuen, soittaen, laulaen, kuvallisesti, teknologian ym.
keinoin)
Esimerkiksi:
-rytmirondot
-musiikkitarinat
-äänipartituurit
-taideintegraation hyödyntäminen luomisprosesseissa (kuva, ääni, liike, teknologia: kuvasta
ääntä, äänestä kuvaa, äänestä liikettä, liikkeestä ääntä ym. ja näiden yhdistelmät)
-luo ohjatusti omia pienimuotoisia sävellyksiä, joissa voidaan rajata elementtejä, esim. taso, kesto,
voima ja väri (myöhemmin: rytmi, melodia, dynamiikka, sointiväri ja muoto)

-laulut, lorut
-suomalainen musiikkikulttuuri (perinneleikit- ja laulut, juhlalaulut)
-oppilaiden omat musiikkikulttuurit, niistä tietoiseksi tuleminen, itselle tärkeä musiikki
-yhteisön musiikilliset juhlakulttuurit
-erilaisiin musiikkeihin tutustuminen (kuuntelu, liikkuminen, kertominen, kuvallisesti ilmaiseminen)
-erilaisiin musiikkeihin tutustuminen ja eri taidemuotojen nivominen yhteen (kuunteleminen-liikevisualisointi kuvallisesti)
-itse muokattu / itse luotu musiikki (esim. yhdessä luodut sanoitukset, melodiat)
-ajankohtaiset musiikkikulttuuriset ilmiöt
-laulut, leikit, lorut omassa elämässä ja yhteisössä
-suomalainen musiikkikulttuuri
-oppilaiden omat musiikkikulttuurit, niistä tietoiseksi tuleminen, itselle tärkeä musiikki
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-musiikin merkitys omissa yhteisöissä (koti, koulu) ja musiikilliset juhlakulttuurit
-tutustuminen omaan musiikkihistoriaan: "minun musiikkini ja tärkeät musiikkikappaleeni "
-perinneleikit- ja laulut
-ajankohtaiset musiikkikulttuuriset ilmiöt
Kokeminen, luokittelu, käsiteellistäminen, ilmaisu
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-ääniympäristön havainnointi ja siitä kertominen (esim. äänten kuunteleminen ja luokitteleminen;
erilaiset äänet, äänensävyt, äänen voimakkuudet jne.)
-erilaisia äänikokeiluja
-ilmaistaan kuultua monipuolisin keinoin (esim. sanallisesti, liikkuen, kuvallisesti)
-aktiivista, eläytyvää sekä rentouttavaa kuuntelua
-erilaisten äänien ja erilaisten musiikkien tutkimista, havainnointia ja luokittelua (mm. liikkuen,
visuaalisesti,sanallisesti)
-ääneen ja musiikin mukaan liikkumista
-perussykkeen hahmottaminen erilaisista musiikeista
-nimetään musiikin peruskäsitteistöä toiminnan ja luomisen yhteydessä (esim. pituus,
voimakkuus, korkeus, dynamiikka, sävy)
-luodaan, liikutaan ja kuunnellaan musiikkisatuja ja tarinoita
Musiikin muistiin merkitseminen
-äänipiirrosten ja nuotinnosten tutkimista
-melodian kaarien löytämistä musisointimateriaalista (nouseva, laskeva, paikallaan pysyvä)
-äänen piirtämistä ja merkitsemistä erilaisin tavoin
-sävelkorkeuden merkitseminen (korkeampi, matalampi, samana pysyvä)
-omien musiikin merkitsemistapojen kokeilua (esim. äänipartituurit, omat sävellykset merkitään
omalla tavalla muistin tueksi)

T5 innostaa oppilasta tutustumaan musiikilliseen kulttuuriperintöönsä
leikkien, laulaen ja liikkuen sekä nauttimaan musiikin esteettisestä,
kulttuurisesta ja historiallisesta monimuotoisuudesta
Tavoitteiden asettaminen ja yhteisen harjoittelun merkitys musiikin oppimisessa
-yhteisharjoittelutavoitteiden asettaminen ja niiden toteutumisen
(tavoitetietoisuus, kehittävä palaute, itse- ja vertaisarviointi)

seuraaminen

ohjatusti

-oppimisprosessia ohjaavaa, minäkuvaa tukevaa palautetta ryhmän jäsenenä toiminnasta
(itsearviointi, vertaisarviointi, ryhmäarviointi)
-mahdollisuuksia arvioida omaa toimintaa musisoivan ryhmän jäsenenä (tavoite, toiminta,
kannustus, palaute)
-onnistumisista iloitseminen, uusien tavoitteiden asettaminen
Minä ryhmässä: monipuolinen yhteismusisointi
-laulamista, soittamista, säveltämistä, kuuntelemista, ilmaisua ja liikkumista monipuolisesti ja
ryhmälle sopivaa ohjelmistoa hyödyntäen

-yhteiset pelisäännöt ja niihin sitoutuminen (esim. toiminta ja soitinten käsittely)
-oman toiminnan vaikutuksen havainnoiminen ryhmässä (mm. osallistuminen toimintaan, sopiva
äänen taso)
-keskittyminen pitkäjänteiseen toimintaan ja toisten huomioiminen
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-osallisuus musisoivassa ryhmässä (minä-sinä, yksin-yhdessä, ääni-hiljaisuus)

Luonteva äänenkäyttö ja laulaminen
-äänen tutkiminen ja äänenkäytön harjoituksia (mm. lämmittely, venyttely, äänenavaukset,
missä ääni värähtelee, ryhti, hengitystekniikka, konsonantti- ja vokaaliharjoitukset, yhteiset
äänimaisemat)
-aktiiviseen yhteislauluun osallistuminen
-ohjelmistona ikäkauteen sopivia laululeikkejä ja lauluja
-lasten omat laulut, lapsia innostavat laulut
Soittaminen
-soittotekniikan alkeita ja monipuolista yhteissoittoa keho-, rytmi-, ja melodiasoittimilla
-perussykkeen hahmottaminen
-soittaminen yhteisessä perussykkeessä
-äänen tutkiminen (esim. missä ääni värähtelee, miten se muuttuu, äänenväri)
Kuunteleminen, kokeminen, ilmaisu
-kuullun ilmaisua monipuolisin keinoin (esim. sanallisesti, liikkuen, kuvallisesti)
-erilaisia äänikokeiluja
-luodaan, liikutaan ja kuunnellaan musiikkisatuja ja tarinoita
-aktiivista, eläytyvää sekä rentouttavaa kuuntelua
-ääneen ja musiikin mukaan liikkumista
Ilmaisu ja keksiminen
-omien ideoiden ilmaisua eri tavoin (liikkuen, soittaen, laulaen, kuvallisesti, teknologian ym.
keinoin)
Esimerkiksi:
-rytmirondot
-musiikkitarinat
-äänipartituurit
-taideintegraation hyödyntäminen luomisprosesseissa (kuva, ääni, liike, teknologia: kuvasta
ääntä, äänestä kuvaa, äänestä liikettä, liikkeestä ääntä ym. ja näiden yhdistelmät)
-luo ohjatusti omia pienimuotoisia sävellyksiä, joissa voidaan rajata elementtejä, esim. taso, kesto,
voima ja väri (myöhemmin: rytmi, melodia, dynamiikka, sointiväri ja muoto)

Kokeminen, luokittelu, käsiteellistäminen, ilmaisu

Vuosiluokat 1-2

-ääniympäristön havainnointi ja siitä kertominen (esim. äänten kuunteleminen ja luokitteleminen;
erilaiset äänet, äänensävyt, äänen voimakkuudet jne.)
-erilaisia äänikokeiluja
-ilmaistaan kuultua monipuolisin keinoin (esim. sanallisesti, liikkuen, kuvallisesti)
-aktiivista, eläytyvää sekä rentouttavaa kuuntelua
-erilaisten äänien ja erilaisten musiikkien tutkimista, havainnointia ja luokittelua (mm. liikkuen,
visuaalisesti,sanallisesti)
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-ääneen ja musiikin mukaan liikkumista
-perussykkeen hahmottaminen erilaisista musiikeista
-nimetään musiikin peruskäsitteistöä toiminnan ja luomisen yhteydessä (esim. pituus,
voimakkuus, korkeus, dynamiikka, sävy)
-luodaan, liikutaan ja kuunnellaan musiikkisatuja ja tarinoita
Musiikin muistiin merkitseminen
-äänipiirrosten ja nuotinnosten tutkimista
-melodian kaarien löytämistä musisointimateriaalista (nouseva, laskeva, paikallaan pysyvä)
-äänen piirtämistä ja merkitsemistä erilaisin tavoin
-sävelkorkeuden merkitseminen (korkeampi, matalampi, samana pysyvä)
-omien musiikin merkitsemistapojen kokeilua (esim. äänipartituurit, omat sävellykset merkitään
omalla tavalla muistin tueksi)
-laulut, lorut
-suomalainen musiikkikulttuuri (perinneleikit- ja laulut, juhlalaulut)
-oppilaiden omat musiikkikulttuurit, niistä tietoiseksi tuleminen, itselle tärkeä musiikki
-yhteisön musiikilliset juhlakulttuurit
-erilaisiin musiikkeihin tutustuminen (kuuntelu, liikkuminen, kertominen, kuvallisesti ilmaiseminen)
-erilaisiin musiikkeihin tutustuminen ja eri taidemuotojen nivominen yhteen (kuunteleminen-liikevisualisointi kuvallisesti)
-itse muokattu / itse luotu musiikki (esim. yhdessä luodut sanoitukset, melodiat)
-ajankohtaiset musiikkikulttuuriset ilmiöt
-laulut, leikit, lorut omassa elämässä ja yhteisössä
-suomalainen musiikkikulttuuri
-oppilaiden omat musiikkikulttuurit, niistä tietoiseksi tuleminen, itselle tärkeä musiikki
-musiikin merkitys omissa yhteisöissä (koti, koulu) ja musiikilliset juhlakulttuurit
-tutustuminen omaan musiikkihistoriaan: "minun musiikkini ja tärkeät musiikkikappaleeni "
-perinneleikit- ja laulut
-ajankohtaiset musiikkikulttuuriset ilmiöt

T6 auttaa oppilasta ymmärtämään musiikin merkintätapojen
perusperiaatteita musisoinnin yhteydessä
-yhteisharjoittelutavoitteiden asettaminen ja niiden toteutumisen
(tavoitetietoisuus, kehittävä palaute, itse- ja vertaisarviointi)

seuraaminen

ohjatusti

-oppimisprosessia ohjaavaa, minäkuvaa tukevaa palautetta ryhmän jäsenenä toiminnasta
(itsearviointi, vertaisarviointi, ryhmäarviointi)
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Tavoitteiden asettaminen ja yhteisen harjoittelun merkitys musiikin oppimisessa

-mahdollisuuksia arvioida omaa toimintaa musisoivan ryhmän jäsenenä (tavoite, toiminta,
kannustus, palaute)
-onnistumisista iloitseminen, uusien tavoitteiden asettaminen
Minä ryhmässä: monipuolinen yhteismusisointi
-laulamista, soittamista, säveltämistä, kuuntelemista, ilmaisua ja liikkumista monipuolisesti ja
ryhmälle sopivaa ohjelmistoa hyödyntäen
-osallisuus musisoivassa ryhmässä (minä-sinä, yksin-yhdessä, ääni-hiljaisuus)
-yhteiset pelisäännöt ja niihin sitoutuminen (esim. toiminta ja soitinten käsittely)
-oman toiminnan vaikutuksen havainnoiminen ryhmässä (mm. osallistuminen toimintaan, sopiva
äänen taso)
-keskittyminen pitkäjänteiseen toimintaan ja toisten huomioiminen
Luonteva äänenkäyttö ja laulaminen
-äänen tutkiminen ja äänenkäytön harjoituksia (mm. lämmittely, venyttely, äänenavaukset,
missä ääni värähtelee, ryhti, hengitystekniikka, konsonantti- ja vokaaliharjoitukset, yhteiset
äänimaisemat)
-aktiiviseen yhteislauluun osallistuminen
-ohjelmistona ikäkauteen sopivia laululeikkejä ja lauluja
-lasten omat laulut, lapsia innostavat laulut
Soittaminen
-soittotekniikan alkeita ja monipuolista yhteissoittoa keho-, rytmi-, ja melodiasoittimilla
-perussykkeen hahmottaminen
-soittaminen yhteisessä perussykkeessä
-äänen tutkiminen (esim. missä ääni värähtelee, miten se muuttuu, äänenväri)
Kuunteleminen, kokeminen, ilmaisu
-kuullun ilmaisua monipuolisin keinoin (esim. sanallisesti, liikkuen, kuvallisesti)
-erilaisia äänikokeiluja
-luodaan, liikutaan ja kuunnellaan musiikkisatuja ja tarinoita
-aktiivista, eläytyvää sekä rentouttavaa kuuntelua
-ääneen ja musiikin mukaan liikkumista
Ilmaisu ja keksiminen
-omien ideoiden ilmaisua eri tavoin (liikkuen, soittaen, laulaen, kuvallisesti, teknologian ym.
keinoin)
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Esimerkiksi:
-rytmirondot
-musiikkitarinat
-äänipartituurit
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-taideintegraation hyödyntäminen luomisprosesseissa (kuva, ääni, liike, teknologia: kuvasta
ääntä, äänestä kuvaa, äänestä liikettä, liikkeestä ääntä ym. ja näiden yhdistelmät)
-luo ohjatusti omia pienimuotoisia sävellyksiä, joissa voidaan rajata elementtejä, esim. taso, kesto,
voima ja väri (myöhemmin: rytmi, melodia, dynamiikka, sointiväri ja muoto)

-laulut, lorut
-suomalainen musiikkikulttuuri (perinneleikit- ja laulut, juhlalaulut)
-oppilaiden omat musiikkikulttuurit, niistä tietoiseksi tuleminen, itselle tärkeä musiikki
-yhteisön musiikilliset juhlakulttuurit
-erilaisiin musiikkeihin tutustuminen (kuuntelu, liikkuminen, kertominen, kuvallisesti ilmaiseminen)
-erilaisiin musiikkeihin tutustuminen ja eri taidemuotojen nivominen yhteen (kuunteleminen-liikevisualisointi kuvallisesti)
-itse muokattu / itse luotu musiikki (esim. yhdessä luodut sanoitukset, melodiat)
-ajankohtaiset musiikkikulttuuriset ilmiöt
-laulut, leikit, lorut omassa elämässä ja yhteisössä
-suomalainen musiikkikulttuuri
-oppilaiden omat musiikkikulttuurit, niistä tietoiseksi tuleminen, itselle tärkeä musiikki
-musiikin merkitys omissa yhteisöissä (koti, koulu) ja musiikilliset juhlakulttuurit
-tutustuminen omaan musiikkihistoriaan: "minun musiikkini ja tärkeät musiikkikappaleeni "
-perinneleikit- ja laulut
-ajankohtaiset musiikkikulttuuriset ilmiöt
Kokeminen, luokittelu, käsiteellistäminen, ilmaisu
-ääniympäristön havainnointi ja siitä kertominen (esim. äänten kuunteleminen ja luokitteleminen;
erilaiset äänet, äänensävyt, äänen voimakkuudet jne.)
-erilaisia äänikokeiluja
-ilmaistaan kuultua monipuolisin keinoin (esim. sanallisesti, liikkuen, kuvallisesti)
-aktiivista, eläytyvää sekä rentouttavaa kuuntelua
-erilaisten äänien ja erilaisten musiikkien tutkimista, havainnointia ja luokittelua (mm. liikkuen,
visuaalisesti,sanallisesti)
-ääneen ja musiikin mukaan liikkumista
-perussykkeen hahmottaminen erilaisista musiikeista

-luodaan, liikutaan ja kuunnellaan musiikkisatuja ja tarinoita
Musiikin muistiin merkitseminen
-äänipiirrosten ja nuotinnosten tutkimista
-melodian kaarien löytämistä musisointimateriaalista (nouseva, laskeva, paikallaan pysyvä)
191

Vuosiluokat 1-2

-nimetään musiikin peruskäsitteistöä toiminnan ja luomisen yhteydessä (esim. pituus,
voimakkuus, korkeus, dynamiikka, sävy)

-äänen piirtämistä ja merkitsemistä erilaisin tavoin
-sävelkorkeuden merkitseminen (korkeampi, matalampi, samana pysyvä)
-omien musiikin merkitsemistapojen kokeilua (esim. äänipartituurit, omat sävellykset merkitään
omalla tavalla muistin tueksi)

T7 ohjata oppilasta toimimaan vastuullisesti musisoinnissa
-laulut, leikit, lorut omassa elämässä ja yhteisössä
-suomalainen musiikkikulttuuri
-oppilaiden omat musiikkikulttuurit, niistä tietoiseksi tuleminen, itselle tärkeä musiikki
-musiikin merkitys omissa yhteisöissä (koti, koulu) ja musiikilliset juhlakulttuurit
-tutustuminen omaan musiikkihistoriaan: "minun musiikkini ja tärkeät musiikkikappaleeni "
-perinneleikit- ja laulut
-ajankohtaiset musiikkikulttuuriset ilmiöt
Kokeminen, luokittelu, käsiteellistäminen, ilmaisu
-ääniympäristön havainnointi ja siitä kertominen (esim. äänten kuunteleminen ja luokitteleminen;
erilaiset äänet, äänensävyt, äänen voimakkuudet jne.)
-erilaisia äänikokeiluja
-ilmaistaan kuultua monipuolisin keinoin (esim. sanallisesti, liikkuen, kuvallisesti)
-aktiivista, eläytyvää sekä rentouttavaa kuuntelua
-erilaisten äänien ja erilaisten musiikkien tutkimista, havainnointia ja luokittelua (mm. liikkuen,
visuaalisesti,sanallisesti)
-ääneen ja musiikin mukaan liikkumista
-perussykkeen hahmottaminen erilaisista musiikeista
-nimetään musiikin peruskäsitteistöä toiminnan ja luomisen yhteydessä (esim. pituus,
voimakkuus, korkeus, dynamiikka, sävy)
-luodaan, liikutaan ja kuunnellaan musiikkisatuja ja tarinoita
Musiikin muistiin merkitseminen
-äänipiirrosten ja nuotinnosten tutkimista
-melodian kaarien löytämistä musisointimateriaalista (nouseva, laskeva, paikallaan pysyvä)
-äänen piirtämistä ja merkitsemistä erilaisin tavoin
-sävelkorkeuden merkitseminen (korkeampi, matalampi, samana pysyvä)
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-omien musiikin merkitsemistapojen kokeilua (esim. äänipartituurit, omat sävellykset merkitään
omalla tavalla muistin tueksi)
Tavoitteiden asettaminen ja yhteisen harjoittelun merkitys musiikin oppimisessa
-yhteisharjoittelutavoitteiden asettaminen ja niiden toteutumisen
(tavoitetietoisuus, kehittävä palaute, itse- ja vertaisarviointi)
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seuraaminen

ohjatusti

-oppimisprosessia ohjaavaa, minäkuvaa tukevaa palautetta ryhmän jäsenenä toiminnasta
(itsearviointi, vertaisarviointi, ryhmäarviointi)
-mahdollisuuksia arvioida omaa toimintaa musisoivan ryhmän jäsenenä (tavoite, toiminta,
kannustus, palaute)
-onnistumisista iloitseminen, uusien tavoitteiden asettaminen
Minä ryhmässä: monipuolinen yhteismusisointi
-laulamista, soittamista, säveltämistä, kuuntelemista, ilmaisua ja liikkumista monipuolisesti ja
ryhmälle sopivaa ohjelmistoa hyödyntäen
-osallisuus musisoivassa ryhmässä (minä-sinä, yksin-yhdessä, ääni-hiljaisuus)
-yhteiset pelisäännöt ja niihin sitoutuminen (esim. toiminta ja soitinten käsittely)
-oman toiminnan vaikutuksen havainnoiminen ryhmässä (mm. osallistuminen toimintaan, sopiva
äänen taso)
-keskittyminen pitkäjänteiseen toimintaan ja toisten huomioiminen
Luonteva äänenkäyttö ja laulaminen
-äänen tutkiminen ja äänenkäytön harjoituksia (mm. lämmittely, venyttely, äänenavaukset,
missä ääni värähtelee, ryhti, hengitystekniikka, konsonantti- ja vokaaliharjoitukset, yhteiset
äänimaisemat)
-aktiiviseen yhteislauluun osallistuminen
-ohjelmistona ikäkauteen sopivia laululeikkejä ja lauluja
-lasten omat laulut, lapsia innostavat laulut
Soittaminen
-soittotekniikan alkeita ja monipuolista yhteissoittoa keho-, rytmi-, ja melodiasoittimilla
-perussykkeen hahmottaminen
-soittaminen yhteisessä perussykkeessä
-äänen tutkiminen (esim. missä ääni värähtelee, miten se muuttuu, äänenväri)
Kuunteleminen, kokeminen, ilmaisu
-kuullun ilmaisua monipuolisin keinoin (esim. sanallisesti, liikkuen, kuvallisesti)
-erilaisia äänikokeiluja
-luodaan, liikutaan ja kuunnellaan musiikkisatuja ja tarinoita
-aktiivista, eläytyvää sekä rentouttavaa kuuntelua
-ääneen ja musiikin mukaan liikkumista

-omien ideoiden ilmaisua eri tavoin (liikkuen, soittaen, laulaen, kuvallisesti, teknologian ym.
keinoin)
Esimerkiksi:
-rytmirondot
-musiikkitarinat
193

Vuosiluokat 1-2

Ilmaisu ja keksiminen

-äänipartituurit
-taideintegraation hyödyntäminen luomisprosesseissa (kuva, ääni, liike, teknologia: kuvasta
ääntä, äänestä kuvaa, äänestä liikettä, liikkeestä ääntä ym. ja näiden yhdistelmät)
-luo ohjatusti omia pienimuotoisia sävellyksiä, joissa voidaan rajata elementtejä, esim. taso, kesto,
voima ja väri (myöhemmin: rytmi, melodia, dynamiikka, sointiväri ja muoto)

-laulut, lorut
-suomalainen musiikkikulttuuri (perinneleikit- ja laulut, juhlalaulut)
-oppilaiden omat musiikkikulttuurit, niistä tietoiseksi tuleminen, itselle tärkeä musiikki
-yhteisön musiikilliset juhlakulttuurit
-erilaisiin musiikkeihin tutustuminen (kuuntelu, liikkuminen, kertominen, kuvallisesti ilmaiseminen)
-erilaisiin musiikkeihin tutustuminen ja eri taidemuotojen nivominen yhteen (kuunteleminen-liikevisualisointi kuvallisesti)
-itse muokattu / itse luotu musiikki (esim. yhdessä luodut sanoitukset, melodiat)
-ajankohtaiset musiikkikulttuuriset ilmiöt

T8 tarjota oppilaille kokemuksia tavoitteiden asettamisen ja yhteisen
harjoittelun merkityksestä musiikin oppimisessa
Tavoitteiden asettaminen ja yhteisen harjoittelun merkitys musiikin oppimisessa
-yhteisharjoittelutavoitteiden asettaminen ja niiden toteutumisen
(tavoitetietoisuus, kehittävä palaute, itse- ja vertaisarviointi)

seuraaminen

ohjatusti

-oppimisprosessia ohjaavaa, minäkuvaa tukevaa palautetta ryhmän jäsenenä toiminnasta
(itsearviointi, vertaisarviointi, ryhmäarviointi)
-mahdollisuuksia arvioida omaa toimintaa musisoivan ryhmän jäsenenä (tavoite, toiminta,
kannustus, palaute)
-onnistumisista iloitseminen, uusien tavoitteiden asettaminen
Minä ryhmässä: monipuolinen yhteismusisointi
-laulamista, soittamista, säveltämistä, kuuntelemista, ilmaisua ja liikkumista monipuolisesti ja
ryhmälle sopivaa ohjelmistoa hyödyntäen
-osallisuus musisoivassa ryhmässä (minä-sinä, yksin-yhdessä, ääni-hiljaisuus)
-yhteiset pelisäännöt ja niihin sitoutuminen (esim. toiminta ja soitinten käsittely)
-oman toiminnan vaikutuksen havainnoiminen ryhmässä (mm. osallistuminen toimintaan, sopiva
äänen taso)
-keskittyminen pitkäjänteiseen toimintaan ja toisten huomioiminen
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Luonteva äänenkäyttö ja laulaminen
-äänen tutkiminen ja äänenkäytön harjoituksia (mm. lämmittely, venyttely, äänenavaukset,
missä ääni värähtelee, ryhti, hengitystekniikka, konsonantti- ja vokaaliharjoitukset, yhteiset
äänimaisemat)
-aktiiviseen yhteislauluun osallistuminen
-ohjelmistona ikäkauteen sopivia laululeikkejä ja lauluja
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-lasten omat laulut, lapsia innostavat laulut
Soittaminen
-soittotekniikan alkeita ja monipuolista yhteissoittoa keho-, rytmi-, ja melodiasoittimilla
-perussykkeen hahmottaminen
-soittaminen yhteisessä perussykkeessä
-äänen tutkiminen (esim. missä ääni värähtelee, miten se muuttuu, äänenväri)
Kuunteleminen, kokeminen, ilmaisu
-kuullun ilmaisua monipuolisin keinoin (esim. sanallisesti, liikkuen, kuvallisesti)
-erilaisia äänikokeiluja
-luodaan, liikutaan ja kuunnellaan musiikkisatuja ja tarinoita
-aktiivista, eläytyvää sekä rentouttavaa kuuntelua
-ääneen ja musiikin mukaan liikkumista
Ilmaisu ja keksiminen
-omien ideoiden ilmaisua eri tavoin (liikkuen, soittaen, laulaen, kuvallisesti, teknologian ym.
keinoin)
Esimerkiksi:
-rytmirondot
-musiikkitarinat
-äänipartituurit
-taideintegraation hyödyntäminen luomisprosesseissa (kuva, ääni, liike, teknologia: kuvasta
ääntä, äänestä kuvaa, äänestä liikettä, liikkeestä ääntä ym. ja näiden yhdistelmät)
-luo ohjatusti omia pienimuotoisia sävellyksiä, joissa voidaan rajata elementtejä, esim. taso, kesto,
voima ja väri (myöhemmin: rytmi, melodia, dynamiikka, sointiväri ja muoto)

-laulut, lorut
-suomalainen musiikkikulttuuri (perinneleikit- ja laulut, juhlalaulut)
-oppilaiden omat musiikkikulttuurit, niistä tietoiseksi tuleminen, itselle tärkeä musiikki
-yhteisön musiikilliset juhlakulttuurit
-erilaisiin musiikkeihin tutustuminen (kuuntelu, liikkuminen, kertominen, kuvallisesti ilmaiseminen)
-erilaisiin musiikkeihin tutustuminen ja eri taidemuotojen nivominen yhteen (kuunteleminen-liikevisualisointi kuvallisesti)
-itse muokattu / itse luotu musiikki (esim. yhdessä luodut sanoitukset, melodiat)

-laulut, leikit, lorut omassa elämässä ja yhteisössä
-suomalainen musiikkikulttuuri
-oppilaiden omat musiikkikulttuurit, niistä tietoiseksi tuleminen, itselle tärkeä musiikki
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-ajankohtaiset musiikkikulttuuriset ilmiöt

-musiikin merkitys omissa yhteisöissä (koti, koulu) ja musiikilliset juhlakulttuurit
-tutustuminen omaan musiikkihistoriaan: "minun musiikkini ja tärkeät musiikkikappaleeni "
-perinneleikit- ja laulut
-ajankohtaiset musiikkikulttuuriset ilmiöt
Kokeminen, luokittelu, käsiteellistäminen, ilmaisu
-ääniympäristön havainnointi ja siitä kertominen (esim. äänten kuunteleminen ja luokitteleminen;
erilaiset äänet, äänensävyt, äänen voimakkuudet jne.)
-erilaisia äänikokeiluja
-ilmaistaan kuultua monipuolisin keinoin (esim. sanallisesti, liikkuen, kuvallisesti)
-aktiivista, eläytyvää sekä rentouttavaa kuuntelua
-erilaisten äänien ja erilaisten musiikkien tutkimista, havainnointia ja luokittelua (mm. liikkuen,
visuaalisesti,sanallisesti)
-ääneen ja musiikin mukaan liikkumista
-perussykkeen hahmottaminen erilaisista musiikeista
-nimetään musiikin peruskäsitteistöä toiminnan ja luomisen yhteydessä (esim. pituus,
voimakkuus, korkeus, dynamiikka, sävy)
-luodaan, liikutaan ja kuunnellaan musiikkisatuja ja tarinoita
Musiikin muistiin merkitseminen
-äänipiirrosten ja nuotinnosten tutkimista
-melodian kaarien löytämistä musisointimateriaalista (nouseva, laskeva, paikallaan pysyvä)
-äänen piirtämistä ja merkitsemistä erilaisin tavoin
-sävelkorkeuden merkitseminen (korkeampi, matalampi, samana pysyvä)
-omien musiikin merkitsemistapojen kokeilua (esim. äänipartituurit, omat sävellykset merkitään
omalla tavalla muistin tueksi)

33.6.7. Oppilaanohjaus
Oppiaineen tehtävä
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Oppilaanohjauksella on keskeinen merkitys sekä oppilaiden, koulun että yhteiskunnan
näkökulmasta. Ohjaustoiminnan tulee muodostaa koko perusopetuksen ajan kestävä,
perusopetuksen jälkeisiin opintoihin ulottuva jatkumo. Oppilaanohjauksella edistetään oppilaiden
koulutyön onnistumista, opintojen sujumista sekä koulutuksen tuloksellisuutta ja vaikuttavuutta.
Oppilaanohjauksen tehtävänä on edistää oppilaiden kasvua ja kehitystä siten, että jokainen
oppilas pystyy kehittämään opiskeluvalmiuksiaan ja vuorovaikutustaitojaan sekä oppimaan
elämässä tarvittavia tietoja ja taitoja. Oppilaanohjaus tukee oppilaita tekemään omiin
valmiuksiinsa, arvoihinsa ja lähtökohtiinsa sekä kiinnostukseensa perustuvia arkielämää,
opiskelua, jatko-opintoja sekä tulevaisuutta koskevia päätöksiä ja valintoja. Ohjauksen avulla
oppilaat oppivat tiedostamaan mahdollisuutensa vaikuttaa oman elämänsä suunnitteluun
ja päätöksentekoon. Oppilaita kannustetaan pohtimaan ja kyseenalaistamaan koulutukseen
ja ammatteihin liittyviä ennakkokäsityksiä ja tekemään valintansa omia vahvuuksiaan ja
kiinnostuksen kohteitaan vastaten. Oppilaanohjausta toteutetaan yhteistyössä huoltajien kanssa.
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Koulun ohjaussuunnitelmassa kuvataan oppilaanohjauksen järjestämisen rakenteet,
toimintatavat, työn- ja vastuunjako sekä monialaiset verkostot, joita tarvitaan ohjauksen
tavoitteiden toteutumiseksi. Suunnitelmassa kuvataan myös kodin ja koulun ohjausyhteistyö,
koulun työelämäyhteistyö sekä työelämään tutustumisen järjestelyt. Ohjaussuunnitelman
tavoitteiden toteutumista arvioidaan systemaattisesti. Oppilaiden opintojen sujuvuutta
nivelvaiheissa edistetään perusopetuksen aikana ja jatko-opintoihin siirryttäessä opettajien
välisellä ja opinto-ohjaajien keskinäisellä sekä tarvittaessa moniammatillisella yhteistyöllä.
Opettajat hyödyntävät työssään ajantasaista tietoa jatko-opinnoista, työelämästä ja työtehtävistä
sekä niissä tapahtuvista muutoksista.
Oppilaanohjaus yhdistää koulua yhteiskuntaan ja työelämään. Sen avulla edistetään
oikeudenmukaisuuden, yhdenvertaisuuden, tasa-arvon ja osallisuuden toteutumista sekä
ehkäistään syrjäytymistä koulutuksesta ja työelämästä. Oppilaanohjauksessa kehittyvät tiedot ja
taidot edistävät osaltaan osaavan työvoiman saatavuutta sekä osaamisen kysynnän ja tarjonnan
yhteensovittamista tulevaisuuden työelämässä.

Oppilaanohjaus vuosiluokilla 1-2
Vuosiluokilla 1-2 oppilaanohjaus toteutuu kiinteänä osana muuta opetusta ja koulun toimintaa.
Oppilaanohjauksesta vastaa luokanopettaja yhdessä muiden opettajien kanssa. Ohjauksella
edistetään oppilaiden opiskeluvalmiuksien ja -taitojen kehittymistä sekä tuetaan vähitellen
kasvavaa vastuunottoa koulutyöstä sekä omista tehtävistä ja tavaroista. Oppilaiden tulee saada
ohjausta tavoitteiden asettamisessa sekä kannustavaa ja ohjaavaa palautetta tavoitteiden
saavuttamisesta siten, että oppimaan oppimisen taidot vahvistuvat. Oppilaanohjauksen
tavoitteiden kannalta on tärkeä valita työtapoja ja palautteen antamisen tapoja, jotka
mahdollistavat oppilaiden myönteisen käsityksen muodostumisen itsestään oppijoina ja ryhmän
jäseninä. Oppilaita ohjataan vuorovaikutustaitojen harjoittelemiseen ja ryhmässä toimimiseen.
Heitä kannustetaan myös osallisuuteen omassa lähiympäristössään.
Perusopetuksen alkuvaiheessa luodaan pohja kodin ja koulun yhteistyölle oppilaan ohjauksessa.
Oppilaanohjauksella tuetaan oppilaita ja huoltajia tekemään ensimmäisiä koulutukseen liittyviä
valintoja ja näkemään valintojen merkityksen tulevien opintojen kannalta. Ammatteihin ja
työelämään tutustuminen aloitetaan luokan tai koulun sisäisistä tehtävistä sekä oppilaan lähipiirin
ammateista.

Oppilaanohjausta toteutetaan yhteistyössä kotien kanssa. Sen avulla tuetaan oppilaita ja huoltajia
tekemään ensimmäisiä koulutukseen liittyviä valintoja, (mm. kielivalinnat) ottaen huomioon
oppilaan motivaatio ja jaksaminen koulussa sekä näkemään valintojen merkityksen tulevien
opintojen kannalta. Ammatteihin ja työelämään tutustuminen aloitetaan luokan tai koulun sisäisistä
tehtävistä sekä oppilaan lähipiirin ammateista.
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Vuosiluokilla 1-2 oppilaanohjaus toteutuu kiinteänä osana muuta opetusta ja koulun
toimintaa. Oppilaanohjauksesta vastaa luokanopettaja yhdessä muiden opettajien kanssa.
Ohjauksella edistetään oppilaiden opiskeluvalmiuksien ja -taitojen kehittymistä sekä tuetaan
vähitellen kasvavaa vastuunottoa koulutyöstä sekä omista tehtävistä ja tavaroista. Ohjauksen
avulla vahvistetaan oppimaan oppimisen taitoja asettamalla oppilaiden kanssa yhteisiä
tavoitteita sekä arvioimalla säännöllisesti niiden toteutumista uusien tavoitteiden asettamiseksi.
Oppilaanohjauksen tavoitteiden kannalta on tärkeä valita työtapoja ja palautteen antamisen
tapoja, jotka mahdollistavat oppilaiden myönteisen käsityksen muodostumisen itsestään oppijoina
ja ryhmän jäseninä. Oppilaita ohjataan vuorovaikutustaitojen harjoittelemiseen ja ryhmässä
toimimiseen edeten vähitellen yksilö- ja parityöskentelystä ryhmässä toimimiseen ja muiden
huomioonottamiseen. Oppilaita kannustetaan myös osallisuuteen omassa lähiympäristössään.

33.6.8. Toinen kotimainen kieli
Oppiaineen tehtävä
Kieli on oppimisen ja ajattelun edellytys. Kieli on mukana kaikessa koulun toiminnassa, ja
jokainen opettaja on kielen opettaja. Kielten opiskelu edistää ajattelutaitojen kehittymistä. Se
antaa aineksia monikielisen ja -kulttuurisen identiteetin muodostumiselle ja arvostamiselle.
Sanavaraston ja rakenteiden karttuessa myös vuorovaikutus- ja tiedonhankintataidot kehittyvät.
Kielten opiskelussa on runsaasti sijaa ilolle, leikillisyydelle ja luovuudelle.
Toisen kotimaisen kielen opetus on osa kielikasvatusta ja johdatusta kielitietoisuuteen. Oppilaissa
herätetään kiinnostus kouluyhteisön ja ympäröivän maailman kielelliseen ja kulttuuriseen
moninaisuuteen ja heitä rohkaistaan viestimään autenttisissa kieliympäristöissä. Koulussa
ohjataan arvostamaan eri kieliä, niiden puhujia ja erilaisia kulttuureita. Sukupuolten tasaarvoa kielivalinnoissa ja kielten opiskelussa vahvistetaan erilaisia oppilaita kiinnostavalla
kielivalintatiedotuksella, rohkaisemalla oppilaita tekemään aidosti itseään kiinnostavia valintoja
sukupuolesta riippumatta, käsittelemällä opetuksessa monipuolisesti erilaisia aiheita sekä
käyttämällä vaihtelevia ja toiminnallisia työtapoja.
Toisen kotimaisen kielen opiskelu valmistaa oppilaita suunnitelmalliseen ja luovaan
työskentelyyn erilaisissa kokoonpanoissa. Oppilaille ja oppilasryhmille luodaan mahdollisuuksia
verkostoitumiseen ja yhteydenpitoon ihmisten kanssa myös eri puolilla Pohjoismaita. Tietoja viestintäteknologia tarjoaa yhden luontevan mahdollisuuden toteuttaa kieltenopetusta
autenttisista tilanteista ja oppilaiden viestintätarpeista lähtien. Opetus antaa myös valmiuksia
osallisuuteen ja aktiiviseen vaikuttamiseen.
Opetus vahvistaa oppilaiden luottamusta omiin kykyihinsä oppia kieliä ja käyttää niitä
rohkeasti. Oppilaille annetaan mahdollisuus edetä yksilöllisesti ja saada tarpeen mukaan
tukea oppimiselleen. Opetus järjestetään niin, että myös muita nopeammin etenevät tai kieltä
entuudestaan osaavat voivat edistyä.
Kielten opetuksessa kehitetään monilukutaitoa ja käsitellään erilaisia tekstejä. Lasten ja nuorten
erilaiset kiinnostuksen kohteet otetaan huomioon tekstien valinnassa. Opetuksessa luodaan
siltoja myös eri kielten välille sekä oppilaiden vapaa-ajan kielenkäyttöön. Oppilaita ohjataan
hakemaan osaamillaan kielillä tietoa.

Ruotsin kieli, A2-oppimäärä
Oppimäärän tehtävä vuosiluokilla 1-2
Ruotsin kielen A-oppimäärän opetuksen tavoitteet vuosiluokilla 1-2
Koulussa ensimmäinen vieras kieli tai toinen kotimainen kieli alkaa useimmiten 3. vuosiluokalla.
A-oppimäärän opetus voidaan kuitenkin aloittaa jo ennen 3. vuosiluokkaa. Tällöin noudatetaan Aoppimäärän opetussuunnitelman perusteita ottaen huomioon oppilaiden ikä.

Vuosiluokat 1-2

Jo ennen A-oppimäärän opetuksen alkamista voidaan oppilaita tutustuttaa alustavasti joihinkin
kieliin, esimerkiksi ruotsiin. Tällaista toimintaa kutsutaan kielisuihkuksi. Kielen tai kielten alkeita
opitaan siinä laulaen, leikkien, pelaten ja liikkuen. Aiheet valitaan oppilaita kiinnostavista asioista
yhdessä oppilaiden kanssa. Opetus voidaan toteuttaa muiden oppituntien yhteydessä, osana
monialaisia oppimiskokonaisuuksia tai sille voidaan varata omia oppitunteja tai opetustuokioita.
Kielisuihkua voidaan järjestää myös ylemmillä vuosiluokilla.
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33.6.9. Uskonto
Oppiaineen tehtävä
Uskonnon opetuksen tehtävänä on antaa oppilaille laaja uskonnollinen ja katsomuksellinen
yleissivistys. Opetus perehdyttää oppilaita opiskeltavaan uskontoon ja sen monimuotoisuuteen.
Se tutustuttaa uskonto- ja katsomusperinteisiin Suomessa sekä uskontoihin ja katsomuksiin
muualla maailmassa. Oppiaine edistää uskonnon ja kulttuurin välisen suhteen ymmärtämistä
sekä uskontojen ja katsomusten monilukutaitoa. Opetus antaa monipuolista tietoa uskonnoista ja
auttaa ymmärtämään niistä käytävää keskustelua. Oppilaita ohjataan kriittiseen ajatteluun sekä
tarkastelemaan uskontoja ja katsomuksia eri näkökulmista. Opetuksessa pohditaan uskon ja
tiedon suhdetta sekä uskonnoille ominaista kieltä, symboliikkaa ja käsitteistöä. Uskonnon opetus
antaa valmiuksia uskontojen ja katsomusten dialogiin, jota käydään sekä katsomusten sisällä että
niiden välillä. Opetus kannustaa oppilaita kunnioittamaan elämää, ihmisarvoa sekä omaa ja toisen
pyhää.
Opetuksessa tutustutaan opiskeltavan uskonnon ja muiden uskontojen sekä katsomusten
eettiseen ajatteluun ja rohkaistaan oppilaita pohtimaan omakohtaisesti eettisiä kysymyksiä.
Opetus tukee oppilaan itsetuntemusta, itsensä arvostamista ja elämänhallintataitojen
kehittymistä koko perusopetuksen ajan. Opetus antaa oppilaalle aineksia oman identiteetin,
elämänkatsomuksen ja maailmankatsomuksen rakentamiseen ja arviointiin. Uskonnon opetus
tukee oppilaan kasvua yhteisön ja demokraattisen yhteiskunnan vastuulliseksi jäseneksi ja
maailmankansalaiseksi.

Oppiaineen tehtävä vuosiluokilla 1-2
Vuosiluokilla 1-2 uskonnon opetuksen tehtävänä on ohjata oppilaita tuntemaan ja arvostamaan
omaa uskonnollista ja katsomuksellista taustaansa sekä kohtaamaan arvostavasti uskonnollista
ja katsomuksellista moninaisuutta omassa luokassa ja koulussa sekä lähiympäristössä. Tähän
opetus antaa perustietoja ja -taitoja sekä ajattelun välineitä. Oppilaita rohkaistaan tunnistamaan
ja ilmaisemaan tunteitaan ja omia mielipiteitään sekä harjaantumaan toisten tunteiden
tunnistamisessa ja mielipiteiden huomioon ottamisessa. Oppilaita kannustetaan ihmettelemään,
kyselemään ja osallistumaan keskusteluun. Oppilaita ohjataan toimimaan vastuullisesti ja
oikeudenmukaisesti.
Uskonnon eri oppimäärät vuosiluokilla 1-2
Perusopetuslain 11§:n mukaan perusopetuksessa oppiaineena on uskonto tai
elämänkatsomustieto. Uskonto toteutetaan saman lain 13§:n mukaan oppilaiden uskonnollisen
yhdyskunnan mukaisesti oman uskonnon opetuksena erillisten oppimäärien mukaan. Oppiaineen
yhtenäisyyden takaamiseksi kaikille oman uskonnon opetuksen muodoille on laadittu yhteiset
tavoitteet ja keskeiset sisällöt.
Eri uskontojen oppimääräkuvauksissa tarkennetaan kaikille yhteisiä sisältöjä oppilaan oman
uskonnon luonteen mukaisesti. Paikalliset opetussuunnitelmat laaditaan perusteiden yhteisten
tavoitteiden, sisältökuvausten ja eri uskontojen tarkennettujen oppimääräkuvausten pohjalle.

Opetuksessa pyritään kiireettömyyteen ja avoimen, luottamuksellisen keskusteluilmapiirin
luomiseen. Opetuksessa on tärkeää, että jokainen oppilas tulee kuulluksi omine havaintoineen
ja kokemuksineen. Oppilaita rohkaistaan vuorovaikutukselliseen oppimiseen, keskusteluun ja
omien mielipiteiden perusteluun sekä erilaisuuden hyväksymiseen. Opetuksessa keskeistä
on oppilaslähtöisyys ja oppilaan oman kokemusmaailman kunnioittaminen etenkin eettisiä
kysymyksiä tarkasteltaessa. Luovat, toiminnalliset ja elämykselliset menetelmät, projektit ja
keskustelut tukevat oppilasta kokonaisvaltaisena, kaikkia aistejaan oppimisessa hyödyntävänä
vuorovaikutustaitoisena ja aktiivisena oppijana. Opetuksessa voidaan toteuttaa yksilö- tai
199

Vuosiluokat 1-2

Uskonnon oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät tavoitteet
vuosiluokilla 1-2

ryhmäprojekteja myös oppiaineen eri oppimäärien kesken sekä oppiainerajat ylittäen.
Opetuksessa hyödynnetään monipuolisesti ja vuorovaikutteisesti tieto- ja viestintäteknologiaa.
Kertomuksia, musiikkia, kuvataidetta, leikkiä, draamaa sekä vierailijoita ja vierailuja eri kohteisiin
käytetään tukemaan monipuolista työskentelyä ja oppimisen iloa.

Ohjaus, eriyttäminen ja tuki uskonnossa vuosiluokilla 1-2
Uskonnon eri oppimäärien opetuksessa otetaan huomioon oppilaiden erilaiset tarpeet ja taustat
kuten kielitaito ja kulttuuritausta. Keskeisiä käsitteitä pohditaan ja avataan niin, että niiden
ymmärtäminen on mahdollista kaikille oppilaille. Käytettävät työtavat sovitetaan ikäkauteen.
Opetuksessa luodaan oppimista ja osallisuutta edistäviä yhteisiä tilanteita sekä ohjataan ja
vahvistetaan oppilaan opiskelutaitoja ja oma-aloitteisuutta.

Oppilaan oppimisen arviointi uskonnossa vuosiluokilla 1-2
Oppimisen arviointi on oppilaita ohjaavaa ja kannustavaa. Monipuolinen palaute rakentuu osaksi
työskentelyä ja yhteisiä keskusteluja. Palaute ohjaa oppilaita yhteistyötaidoissa ja rohkaisee
ilmaisemaan ajatuksiaan. Opetuksessa annetaan tilaa ja oppilaita kannustetaan ihmettelyyn,
kysymiseen sekä omien mielipiteiden perusteluun ja toisten näkemysten kuunteluun. Monipuoliset
työtavat luovat oppilaille mahdollisuuksia osoittaa ja itse huomata edistymistään ja osaamistaan.
Oppimisprosessin kannalta keskeisiä arvioinnin ja palautteen antamisen kohteita uskonnossa
ovat:
- edistyminen lähiympäristön katsomuksellisten ilmiöiden tunnistamisessa ja nimeämisessä
- edistyminen ryhmässä toimimisen taidoissa
- edistymien ajatusten ilmaisemisessa ja toisten kuuntelemisessa.

Ortodoksinen uskonto
Oppimäärän tehtävä vuosiluokilla 1-2
Vuosiluokilla 1-2 uskonnon opetuksen tehtävänä on ohjata oppilaita tuntemaan ja arvostamaan
omaa uskonnollista ja katsomuksellista taustaansa sekä kohtaamaan arvostavasti uskonnollista
ja katsomuksellista moninaisuutta omassa luokassa ja koulussa sekä lähiympäristössä. Tähän
opetus antaa perustietoja ja -taitoja sekä ajattelun välineitä. Oppilaita rohkaistaan tunnistamaan
ja ilmaisemaan tunteitaan ja omia mielipiteitään sekä harjaantumaan toisten tunteiden
tunnistamisessa ja mielipiteiden huomioon ottamisessa. Oppilaita kannustetaan ihmettelemään,
kyselemään ja osallistumaan keskusteluun. Oppilaita ohjataan toimimaan vastuullisesti ja
oikeudenmukaisesti.
Uskonnon eri oppimäärät vuosiluokilla 1-2
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Perusopetuslain 11§:n mukaan perusopetuksessa oppiaineena on uskonto tai
elämänkatsomustieto. Uskonto toteutetaan saman lain 13§:n mukaan oppilaiden uskonnollisen
yhdyskunnan mukaisesti oman uskonnon opetuksena erillisten oppimäärien mukaan. Oppiaineen
yhtenäisyyden takaamiseksi kaikille oman uskonnon opetuksen muodoille on laadittu yhteiset
tavoitteet ja keskeiset sisällöt.
Eri uskontojen oppimääräkuvauksissa tarkennetaan kaikille yhteisiä sisältöjä oppilaan oman
uskonnon luonteen mukaisesti. Paikalliset opetussuunnitelmat laaditaan perusteiden yhteisten
tavoitteiden, sisältökuvausten ja eri uskontojen tarkennettujen oppimääräkuvausten pohjalle.

200

Vuosiluokka 1
Vuosiluokan keskeiset sisältöalueet
S1 Suhde omaan uskontoon
Opetuksessa otetaan huomioon perheiden erilaisuus, yhteys ortodoksisuuteen ja muihin
kirkkoihin tai katsomuksiin. Opetuksessa aloitetaan mysteerioiden tarkastelu osana perheen ja
lapsen omaa elämää. Tutustutaan alustavasti oman uskonnon piirteisiin ja kirkon keskeisiin
käsitteisiin, sanastoon ja symboleihin sekä erilaisiin jumalanpalveluksiin. Tutkitaan kirkkoa
rakennuksena. Tutustutaan omaan seurakuntaan sekä ortodoksisen kirkkovuoden keskeisimpiin
juhliin vuoden kristillisen juhlakierron mukaisesti. Tarkastelussa otetaan huomioon kirkkovuoden
juhlien perinteet ja tavat sekä joitakin niihin liittyviä pyhiä ihmisiä. Tutustutaan oppilaan omaan
nimikkopyhään.
S2 Uskontojen maailma
Tutustutaan oman luokan oppilaiden, koulun ja lähiympäristön uskontoihin, katsomuksiin ja
uskonnottomuuteen koulun arjen tapahtumien ja juhlien yhteydessä. Opetuksessa huomioidaan
juhlien sisällöissä tai kirkollisissa tapahtumissa mahdollinen ortodoksinen näkökulma. Tutustutaan
oppilaan ortodoksiseen perinnetaustaan osana monikulttuurista ortodoksisuutta.
S3 Hyvä elämä
Sisältöjen valinnassa otetaan huomioon ortodoksiseen ihmiskäsitykseen liittyvä opetus
vapaudesta ja vastuusta sekä ihmisen kokonaisvaltainen hyvinvointi. Perehdytään vastuuseen
ympäristöstä ja luonnosta sekä tunnistetaan elämän ainutkertaisuus. Pyritään eläytymään
toisen asemaan ja pohditaan ihmiselämään liittyviä kysymyksiä kuten toisesta välittäminen,
anteeksiantaminen, rehellisyys, huolenpito, rakkaus niin perheessä kuin kouluyhteisössäkin.
Selvitetään YK:n Lapsen oikeuksien sopimuksen merkitystä oppilaan omassa elämässä.
Tarkastellaan elämää ja kuolemaa sekä eettisiä kysymyksiä Vanhan ja Uuden Testamentin
kertomusten ja arjen esimerkkien avulla.
Tavoitteisiin liittyvät
sisältöalueet

Laaja-alainen osaaminen

T1

S1, S2, S3

L2, L4

T2

S1

L1

T3

S1

L2, L3, L7

T4

S2

L2, L3, L7

T5

S1, S3

L2, L6, L7

T6

S1, S2, S3

L2, L6, L7

T7

S3

L3, L7

T8

S1, S3

L1, L5, L6, L7
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Opetuksen tavoitteet

Vuosiluokan tavoitteet
T1 herättää oppilaassa mielenkiinto uskonnon opiskelua kohtaan ja
opastaa tuntemaan oman perheen uskonnollista ja katsomuksellista
taustaa
Oppilaassa herää mielenkiinto uskonnon opiskelua kohtaan. Oppilas tietää oman perheen
uskonnollista ja katsomuksellista taustaa.
-olen ortodoksi
-kaste, mirhallavoitelu, kummi
-oma perhe, erilaiset perheet
-ekumeeniset perheet, kristillisyys perheissä
-oman koulun uskontoja, uskonnottomuus
-toisen kunnioittaminen ja arvostaminen
-nimikkopyhä, taivaallinen esirukoilija, oma nimipäivä

T2 ohjata oppilasta tutustumaan opiskeltavan uskonnon keskeisiin
käsitteisiin, kertomuksiin ja symboleihin
Oppilas tutustuu Raamatuun, keskeisiin ortodoksisiin käsitteisiin, kertomuksiin ja symboleihin.
-Raamattu, kirkon pyhä kirja
-risti
-kirkolliset tavat: ristinmerkki, ikonin kunnioittaminen, tuohus, lampukka
- Pyhä Kolminaisuus, Jumala, Jeesus; Jumalan Poika; Kristus, Pyhä Henki
-Jumalansynnyttäjä
-Kristuksen ja Jumalansynnyttäjän ikoneja
-mysteeriot: ehtoollinen
-Raamatun kertomuksia Jumalan rakkaudesta ja huolenpidosta ja ylösnousemuksesta

T3 ohjata oppilasta tutustumaan opiskeltavan uskonnon vuodenkiertoon,
juhliin ja tapoihin
Oppilas tutustuu ortodoksisiin tapoihin ja kirkkovuoden kiertoon. Oppilas tutustuu juhlien sisältöön
ja niiden erilaisiin viettotapoihin.
-käyttäytyminen kirkossa, kirkolliset tavat
-pappi, kanttori, ponomari
-juhlaan valmistautuminen: paastoaminen

Vuosiluokat 1-2

-rukoileminen on puhetta Jumalalle; kääntymistä Jumalan puoleen: Herran rukous, iltarukous
-kirkkovuoden kulku ja perinteisiin tutustuminen etenkin Kristuksen syntymä
ja ylösnouseminen
-virpominen
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T4 kannustaa oppilasta tutustumaan luokan, koulun ja lähiympäristön
uskontojen ja katsomusten tapoihin ja juhlaperinteisiin
Oppilas tietää, että on olemassa myös muita uskontoja kuin oma uskonto ja on olemassa myös
muita katsomuksia.
-oman luokan ja koulun uskontoja, uskonnottomuus
-omassa koulussa vietettäviä juhlia, niin uskonnollisia kuin perinteisiä juhlia
-toisen ja oman katsomuksen arvostaminen ja kunnioittaminen

T5 rohkaista oppilasta tunnistamaan ja ilmaisemaan omia ajatuksiaan ja
tunteitaan
Oppilas rohkaistuu kertomaan arkisista kokemuksistaan. Oppilas harjoittelee tunnistamaan ja
ilmaisemaan omia tunteitaan. Oppilas harjoittelee kuuntelemaan toisia ja kunnioittamaan heidän
ajatuksiaan.
- omien kokemusten jakaminen
- oman ja muiden mielipiteiden kunnioittaminen
-mielipiteen perusteleminen
-tunteiden nimeäminen ja niistä puhuminen

T6 ohjata oppilasta toimimaan oikeudenmukaisesti, eläytymään toisen
asemaan sekä kunnioittamaan toisen ihmisen ajatuksia ja vakaumusta
sekä ihmisoikeuksia
Oppilas harjoittelee eläytymään toisen asemaan sekä pyrkii kunnioittamaan toisen ajatuksia.
Oppilas harjoittelee tunnistamaan oikean ja väärän.
-pyhät ihmiset esimerkkinä esim. pyhä Nikolaos – epäitsekkyys
-rakkaus - lähimmäisenrakkaus
-vapaus ja vastuu omista teoista
-rehellisyys
-omatunto
-oppilaan lähipiirissä ja kouluyhteisössä vaikuttavia erilaisia maailmankatsomuksia
-ihmisarvo

T7 ohjata oppilaita eettiseen pohdintaan sekä hahmottamaan, mitä
tarkoittaa vastuu itsestä, yhteisöstä, ympäristöstä ja luonnosta

-luomiskertomus: elämä ja kuolema
-kirkkovuoden alku: luomakunnan päivä: vastuu ympäristöstä
-ihminen Jumalan kuvana ja kaltaisena
-huolenpito, toisesta välittäminen
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Oppilas osaa nimetä asioita, joista hän voi ottaa vastuuta omassa arjessaan. Oppilas pohtii kuinka
hän voi omalta osaltaan vaikuttaa oman lähipiirin hyvinvointiin.

-vastuu omasta terveydestä
-omatunto
-epäitsekkyys
-oppilas oman perheensä ja luokkayhteisönsä jäsenenä

T8 luoda oppilaalle tilaisuuksia harjoitella omien mielipiteiden esittämistä
ja perustelemista sekä erilaisten mielipiteiden kuuntelemista ja
ymmärtämistä
Oppilas rohkaistuu kertomaan omia mielipiteitään. Oppilas harjoittelee kuuntelemaan toisen
kertomaa ja esittämään kysymyksiä. Oppilas tietää, että ihmiset voivat olla monista asioista eri
mieltä.
-erilaiset persoonat
-mielipide
-vuorovaikutuksen taitoja
-minä ortodoksina ja kirkon jäsenenä, oma identiteetti ja itsetuntemus
-erilaiset perheet

Vuosiluokka 2
Vuosiluokan keskeiset sisältöalueet
S1 Suhde omaan uskontoon
Opetuksessa otetaan huomioon perheiden erilaisuus, yhteys ortodoksisuuteen ja muihin
kirkkoihin tai katsomuksiin. Opetuksessa aloitetaan mysteerioiden tarkastelu osana perheen ja
lapsen omaa elämää. Tutustutaan alustavasti oman uskonnon piirteisiin ja kirkon keskeisiin
käsitteisiin, sanastoon ja symboleihin sekä erilaisiin jumalanpalveluksiin. Tutkitaan kirkkoa
rakennuksena. Tutustutaan omaan seurakuntaan sekä ortodoksisen kirkkovuoden keskeisimpiin
juhliin vuoden kristillisen juhlakierron mukaisesti. Tarkastelussa otetaan huomioon kirkkovuoden
juhlien perinteet ja tavat sekä joitakin niihin liittyviä pyhiä ihmisiä. Tutustutaan oppilaan omaan
nimikkopyhään.
S2 Uskontojen maailma
Tutustutaan oman luokan oppilaiden, koulun ja lähiympäristön uskontoihin, katsomuksiin ja
uskonnottomuuteen koulun arjen tapahtumien ja juhlien yhteydessä. Opetuksessa huomioidaan
juhlien sisällöissä tai kirkollisissa tapahtumissa mahdollinen ortodoksinen näkökulma. Tutustutaan
oppilaan ortodoksiseen perinnetaustaan osana monikulttuurista ortodoksisuutta.
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S3 Hyvä elämä
Sisältöjen valinnassa otetaan huomioon ortodoksiseen ihmiskäsitykseen liittyvä opetus
vapaudesta ja vastuusta sekä ihmisen kokonaisvaltainen hyvinvointi. Perehdytään vastuuseen
ympäristöstä ja luonnosta sekä tunnistetaan elämän ainutkertaisuus. Pyritään eläytymään
toisen asemaan ja pohditaan ihmiselämään liittyviä kysymyksiä kuten toisesta välittäminen,
anteeksiantaminen, rehellisyys, huolenpito, rakkaus niin perheessä kuin kouluyhteisössäkin.
Selvitetään YK:n Lapsen oikeuksien sopimuksen merkitystä oppilaan omassa elämässä.
Tarkastellaan elämää ja kuolemaa sekä eettisiä kysymyksiä Vanhan ja Uuden Testamentin
kertomusten ja arjen esimerkkien avulla.
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Opetuksen tavoitteet

Tavoitteisiin liittyvät
sisältöalueet

Laaja-alainen osaaminen

T1

S1, S2, S3

L2, L4

T2

S1

L1

T3

S1

L2, L3, L7

T4

S2

L2, L3, L7

T5

S1, S3

L2, L6, L7

T6

S1, S2, S3

L2, L6, L7

T7

S3

L3, L7

T8

S1, S3

L1, L5, L6, L7

Vuosiluokan tavoitteet
T1 herättää oppilaassa mielenkiinto uskonnon opiskelua kohtaan ja
opastaa tuntemaan oman perheen uskonnollista ja katsomuksellista
taustaa
Oppilaassa herää mielenkiinto uskonnon opiskelua kohtaan. Oppilas tuntee oman perheen
uskonnollista ja katsomuksellista taustaa.
-minä ortodoksina ja kirkon jäsenenä, oma identiteetti
-seurakunta
-erilaisia ortodoksisia perinteitä
-luterilainen kirkko ja luterilaisuus
-oman koulun uskontoja ja uskonnottomuus
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-toisen kunnioittaminen ja arvostaminen

T2 ohjata oppilasta tutustumaan opiskeltavan uskonnon keskeisiin
käsitteisiin, kertomuksiin ja symboleihin
Oppilasta tutustuu Raamatun kertomuksiin.
Oppilas tunnistaa oman uskonnon keskeisiä ortodoksisia käsitteitä, kertomuksia ja symboleita.
-Raamattu, evankeliumit
-kertomuksia joulusta ja pääsiäisestä
-seurakunta
-jumalanpalvelukset
-pyhittävät asiat: mysteeriot; sakramentit
-ehtoollinen, kaste, mirhallavoitelu
-Herran rukous
-kirkkorakennus: kirkon osat ja esineistöä
-tapahtumaikoneja ja pyhien ihmisten ikoneja

T3 ohjata oppilasta tutustumaan opiskeltavan uskonnon vuodenkiertoon,
juhliin ja tapoihin
Oppilas tietää, miksi keskeisiä ortodoksisia juhlapyhiä vietetään. Oppilas tutustuu ortodoksisiin
perinteisiin ja tapoihin.
-pyhä ja arki osana kirkkovuoden kulkua
-tapahtumaikoneja ja pyhien ihmisten ikoneja
-kirkkovuoden suuria juhlia
-käyttäytyminen kirkossa, kirkolliset tavat
-oman pyhäkön praasniekka
-jumalanpalvelusten toimittajia
-joulupaasto ja suuri paasto
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-muodollinen rukoileminen, esim. Taivaallinen Kuningas, Herra armahda, Pyhä Jumala,
pääsiäistropari, Monia vuosia
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T4 kannustaa oppilasta tutustumaan luokan, koulun ja lähiympäristön
uskontojen ja katsomusten tapoihin ja juhlaperinteisiin
Oppilasta tutustuu luokan, koulun ja lähiympäristön uskontojen ja katsomusten tapoihin
ja juhlaperinteisiin. Oppilas osaa nimetä joitakin yhtäläisyyksiä ja eroja oman sekä toisen
uskonnon tavoissa ja juhlaperinteissä.
-kristillisyys ja erilaiset seurakunnat
-pyhä ja arki koulussa, maallisia juhlia
-koulun lähialueen uskontoja, uskonnottomuus
-erilaisia ortodoksisia perinteitä

T5 rohkaista oppilasta tunnistamaan ja ilmaisemaan omia ajatuksiaan ja
tunteitaan
Oppilas rohkaistuu kertomaan arkisista kokemuksistaan. Oppilas harjoittelee tunnistamaan ja
ilmaisemaan omia tunteitaan. Oppilas harjoittelee kuuntelemaan toisia ja kunnioittamaan
heidän ajatuksiaan.
-toisen asemaan asettuminen
-mielipiteen perusteleminen
- oman identiteetin rakentaminen: minä ortodoksisen kirkon jäsenenä
-tunteiden nimeäminen ja niistä puhuminen

T6 ohjata oppilasta toimimaan oikeudenmukaisesti, eläytymään toisen
asemaan sekä kunnioittamaan toisen ihmisen ajatuksia ja vakaumusta
sekä ihmisoikeuksia
Oppilas harjoittelee ymmärtämään ja kunnioittamaan erilaisia ajattelutapoja ja vakaumuksia.
Oppilas tutustuu ihmisoikeuksiin.
- huolenpito, toisesta välittäminen
-rakkaus - lähimmäisenrakkaus
- anteeksiantaminen
-oppilaan lähipiirissä ja kouluyhteisössä vaikuttavia erilaisia maailmankatsomuksia
-monikulttuurisia ortodoksisia perinteitä
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- Lapsen oikeuksien sopimus omassa elämässä, ihmisoikeudet

T7 ohjata oppilaita eettiseen pohdintaan sekä hahmottamaan, mitä
tarkoittaa vastuu itsestä, yhteisöstä, ympäristöstä ja luonnosta
Oppilas pohtii kuinka hän voi omalta osaltaan vaikuttaa oman lähipiirin hyvinvointiin. Oppilas
osaa nimetä joitakin tapoja, joilla hän voi huolehtia ympäristöstä ja luonnosta.
- hyvinvointi, vastuu omasta terveydestä ja ympäristöstä
- paasto hyvän tekemisen mahdollisuutena
-esirukous
- hyvä elämä, esim. ”Kun minulla oli nälkä… te annoitte minulle ruokaa…”
-ihmisen vapaus ja vastuu
-oppilas oman perheensä ja luokkayhteisönsä jäsenenä

T8 luoda oppilaalle tilaisuuksia harjoitella omien mielipiteiden esittämistä
ja perustelemista sekä erilaisten mielipiteiden kuuntelemista ja
ymmärtämistä
Oppilas rohkaistuu kertomaan ja perustelemaan omia mielipiteitään. Oppilas harjoittelee
kuuntelemaan toisen kertomaa ja esittämään kysymyksiä. Oppilas harjoittelee ymmärtämään
myös eriäviä mielipiteitä.
-erilaiset persoonat
-mielipide ja se perusteleminen
-vuorovaikutuksen taitoja
-minä ortodoksina ja kirkon jäsenenä, oma identiteetti ja itsetuntemus
-erilaiset perheet

Katolinen uskonto
Oppimäärän tehtävä vuosiluokilla 1-2
Vuosiluokilla 1-2 uskonnon opetuksen tehtävänä on ohjata oppilaita tuntemaan ja arvostamaan
omaa uskonnollista ja katsomuksellista taustaansa sekä kohtaamaan arvostavasti uskonnollista
ja katsomuksellista moninaisuutta omassa luokassa ja koulussa sekä lähiympäristössä. Tähän
opetus antaa perustietoja ja -taitoja sekä ajattelun välineitä. Oppilaita rohkaistaan tunnistamaan
ja ilmaisemaan tunteitaan ja omia mielipiteitään sekä harjaantumaan toisten tunteiden
tunnistamisessa ja mielipiteiden huomioon ottamisessa. Oppilaita kannustetaan ihmettelemään,
kyselemään ja osallistumaan keskusteluun. Oppilaita ohjataan toimimaan vastuullisesti ja
oikeudenmukaisesti.
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Uskonnon eri oppimäärät vuosiluokilla 1-2
Perusopetuslain 11§:n mukaan perusopetuksessa oppiaineena on uskonto tai
elämänkatsomustieto. Uskonto toteutetaan saman lain 13§:n mukaan oppilaiden uskonnollisen
yhdyskunnan mukaisesti oman uskonnon opetuksena erillisten oppimäärien mukaan. Oppiaineen
yhtenäisyyden takaamiseksi kaikille oman uskonnon opetuksen muodoille on laadittu yhteiset
tavoitteet ja keskeiset sisällöt.
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Eri uskontojen oppimääräkuvauksissa tarkennetaan kaikille yhteisiä sisältöjä oppilaan oman
uskonnon luonteen mukaisesti. Paikalliset opetussuunnitelmat laaditaan perusteiden yhteisten
tavoitteiden, sisältökuvausten ja eri uskontojen tarkennettujen oppimääräkuvausten pohjalle.
Viikin normaalikoulussa järjestetään tarvittaessa katolisen uskonnon opetusta noudattaen
pääpiirteittäin Helsingin kaupungin opetussuunnitelmaa kyseisessä aineessa.

Islam
Oppimäärän tehtävä vuosiluokilla 1-2
Vuosiluokilla 1-2 uskonnon opetuksen tehtävänä on ohjata oppilaita tuntemaan ja arvostamaan
omaa uskonnollista ja katsomuksellista taustaansa sekä kohtaamaan arvostavasti uskonnollista
ja katsomuksellista moninaisuutta omassa luokassa ja koulussa sekä lähiympäristössä. Tähän
opetus antaa perustietoja ja -taitoja sekä ajattelun välineitä. Oppilaita rohkaistaan tunnistamaan
ja ilmaisemaan tunteitaan ja omia mielipiteitään sekä harjaantumaan toisten tunteiden
tunnistamisessa ja mielipiteiden huomioon ottamisessa. Oppilaita kannustetaan ihmettelemään,
kyselemään ja osallistumaan keskusteluun. Oppilaita ohjataan toimimaan vastuullisesti ja
oikeudenmukaisesti.
Uskonnon eri oppimäärät vuosiluokilla 1-2
Perusopetuslain 11§:n mukaan perusopetuksessa oppiaineena on uskonto tai
elämänkatsomustieto. Uskonto toteutetaan saman lain 13§:n mukaan oppilaiden uskonnollisen
yhdyskunnan mukaisesti oman uskonnon opetuksena erillisten oppimäärien mukaan. Oppiaineen
yhtenäisyyden takaamiseksi kaikille oman uskonnon opetuksen muodoille on laadittu yhteiset
tavoitteet ja keskeiset sisällöt.
Eri uskontojen oppimääräkuvauksissa tarkennetaan kaikille yhteisiä sisältöjä oppilaan oman
uskonnon luonteen mukaisesti. Paikalliset opetussuunnitelmat laaditaan perusteiden yhteisten
tavoitteiden, sisältökuvausten ja eri uskontojen tarkennettujen oppimääräkuvausten pohjalle.
Viikin normaalikoulussa järjestetään tarvittaessa islamin uskonnon opetusta noudattaen
pääpiirteittäin Helsingin kaupungin opetussuunnitelmaa kyseisessä aineessa.

Evankelisluterilainen uskonto
Oppimäärän tehtävä vuosiluokilla 1-2
Vuosiluokilla 1-2 uskonnon opetuksen tehtävänä on ohjata oppilaita tuntemaan ja arvostamaan
omaa uskonnollista ja katsomuksellista taustaansa sekä kohtaamaan arvostavasti uskonnollista
ja katsomuksellista moninaisuutta omassa luokassa ja koulussa sekä lähiympäristössä. Tähän
opetus antaa perustietoja ja -taitoja sekä ajattelun välineitä. Oppilaita rohkaistaan tunnistamaan
ja ilmaisemaan tunteitaan ja omia mielipiteitään sekä harjaantumaan toisten tunteiden
tunnistamisessa ja mielipiteiden huomioon ottamisessa. Oppilaita kannustetaan ihmettelemään,
kyselemään ja osallistumaan keskusteluun. Oppilaita ohjataan toimimaan vastuullisesti ja
oikeudenmukaisesti.

Perusopetuslain 11§:n mukaan perusopetuksessa oppiaineena on uskonto tai
elämänkatsomustieto. Uskonto toteutetaan saman lain 13§:n mukaan oppilaiden uskonnollisen
yhdyskunnan mukaisesti oman uskonnon opetuksena erillisten oppimäärien mukaan. Oppiaineen
yhtenäisyyden takaamiseksi kaikille oman uskonnon opetuksen muodoille on laadittu yhteiset
tavoitteet ja keskeiset sisällöt.
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Uskonnon eri oppimäärät vuosiluokilla 1-2

Eri uskontojen oppimääräkuvauksissa tarkennetaan kaikille yhteisiä sisältöjä oppilaan oman
uskonnon luonteen mukaisesti. Paikalliset opetussuunnitelmat laaditaan perusteiden yhteisten
tavoitteiden, sisältökuvausten ja eri uskontojen tarkennettujen oppimääräkuvausten pohjalle.

Vuosiluokka 1
Vuosiluokan keskeiset sisältöalueet
S1 Suhde omaan uskontoon
Opetuksessa lähdetään liikkeelle oppilaan perheen ja suvun historiasta, uskonnoista ja
katsomuksista. Opetuksessa huomioidaan erilaiset perhemuodot. Tutustutaan kirkkovuoden
keskeisiin juhliin jouluun ja pääsiäiseen sekä niihin liittyviin Raamatun kertomuksiin ja perinteisiin.
Opetuksessa käsitellään myös kristilliseen elämänkaareen liittyviä juhlia, niiden sisältöä ja
merkitystä. Tarkastellaan perheiden erilaisia tapoja viettää vuodenkiertoon ja elämänkaareen
liittyviä juhlia. Opiskellaan kirkkovuoteen ja lapsuuteen liittyviä virsiä ja musiikkia. Tutustutaan
kristinuskoon ja seurakuntaan liittyviin keskeisiin käsitteisiin ja symboleihin. Tutustutaan
kristilliseen jumalakäsitykseen ja kirkkorakennukseen.
Mikä on minun uskontoni?
Käsitellään seuraavia keskeisimpiä sisältöjä:
- oppilaan oma perhe ja erilaiset perheet
- oppilaan oma uskonto, oman perheen katsomukset
- kirkkovuoden juhlat
•

adventti, joulu, oman perheen joulunviettotavat, esimerkiksi seuraavat Raamatun
kertomukset:

Jouluevankeliumi
Itämaan tietäjät
- kristilliseen elämänkaareen liittyvät juhlat
•

kaste

- kristinuskoon ja seurakuntaan liittyvät keskeiset käsitteet:
•
•
•

kirkko, seurakunta
Raamattu: Raamattu on kristinuskon pyhä kirja, Raamattu kertoo Jumalasta ja ihmisestä,
Jeesus on Raamatun päähenkilö
rukous, rukous tuo turvallisuutta, hiljentymisen merkitys, rukouksia eri tilanteissa,
esimerkiksi seuraavat Raamatun kertomukset:

Jeesus tyynnyttää myrskyn
Jeesus siunaa lapsia
Jeesus siunaa viisi leipää ja kaksi kalaa
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- kristinuskoon ja seurakuntaan liittyvät keskeiset symbolit
•
•
•

risti
alttari
kastemekko

- kristillinen käsitys Jumalasta: Jumala on taivaan isä, Jumala antaa anteeksi, Jeesus on Jumalan
Poika
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•
•

Jeesuksen elämä, toiminta ja huolenpito: Jeesuksen kotimaa
Jeesus herättää uskoa, luottamusta ja kiitollisuutta, esimerkiksi seuraavat Raamatun
kertomukset:

Jeesus siunaa lapsia
Jeesus tyynnyttää myrskyn
Jeesus siunaa viisi leipää ja kaksi kalaa
- kirkkorakennus: kirkkorakennuksen ominaispiirteet.
Opiskellaan kirkkovuoteen ja lapsuuteen liittyviä virsiä ja musiikkia
•
•

lasten virsiä ja hengellisiä lauluja
kirkkovuoden aiheeseen sopivaa musiikkia.

S3 Hyvä elämä
Opetuksessa käsitellään elämän kunnioittamisen, ihmisarvon ja lasten oikeuksien merkitystä.
Opetuksessa aloitetaan oppilaan elämänkysymysten pohdinta ja avataan kristillistä näkökulmaa
niihin. Keskeisiä sisältöjä ovat eettinen pohdinta, YK:n Lapsen oikeuksien sopimus ja Kultainen
sääntö. Pohditaan oppilaiden arjesta nousevia kysymyksiä ja yhdistetään niitä valittuihin
Raamatun kertomuksiin. Rohkaistaan oppilasta tunnistamaan ja ilmaisemaan tunteitaan sekä
eläytymään toisen asemaan ja hyväksymään erilaisuutta. Pohditaan omia tekoja ja niiden
seurauksia sekä vastuuta toisista ihmisistä, ympäristöstä ja luonnosta.
Käsitellään seuraavia keskeisimpiä sisältöjä:
- elämän kunnioittaminen, ihmisarvo ja lasten oikeudet:
•
•
•
•

minä olen arvokas
asennoituminen erilaisuuteen
asennoituminen heikompaan
empaattisuus

•
•

arkipäivän lähimmäisyys: muista huolehtiminen
omassa luokkayhteisössä eläminen: kiusaamisen tunnistaminen

- oppilaan elämänkysymykset ja kristillinen näkökulma niihin
•

omien tunteiden tunnistaminen ja ilmaiseminen: riita ja sopu

•

arkipäivän etiikka: anteeksiantaminen ja -saaminen, esimerkiksi seuraavat Raamatun
kertomukset:

Jeeesus parantaa sokeana syntyneen
Jeesus ja halvaantunut mies

•
•

oppilaan omat eettiset kysymykset
ajankohtaiset eettiset kysymykset
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Jeesus ja Sakkeus

Opetuksen tavoitteet

Tavoitteisiin liittyvät
sisältöalueet

Laaja-alainen osaaminen

T1

S1, S3

L2, L4

T2

S1

L1

T3

S1

L2, L7

T4

L2, L3, L7

T5

S1, S3

L2, L6, L7

T6

S1, S3

L2, L6, L7

T7

S3

L3, L7

T8

S1, S3

L1, L5, L6, L7

Vuosiluokan tavoitteet
T1 herättää oppilaassa mielenkiinto uskonnon opiskelua kohtaan ja
opastaa tuntemaan oman perheen uskonnollista ja katsomuksellista
taustaa
Mikä on minun uskontoni?
Käsitellään seuraavia keskeisimpiä sisältöjä:
- oppilaan oma perhe ja erilaiset perheet
- oppilaan oma uskonto, oman perheen katsomukset
- kirkkovuoden juhlat
•

adventti, joulu, oman perheen joulunviettotavat, esimerkiksi seuraavat Raamatun
kertomukset:

Jouluevankeliumi
Itämaan tietäjät
- kristilliseen elämänkaareen liittyvät juhlat
•

kaste

- kristinuskoon ja seurakuntaan liittyvät keskeiset käsitteet:
•
•
•

kirkko, seurakunta
Raamattu: Raamattu on kristinuskon pyhä kirja, Raamattu kertoo Jumalasta ja ihmisestä,
Jeesus on Raamatun päähenkilö
rukous, rukous tuo turvallisuutta, hiljentymisen merkitys, rukouksia eri tilanteissa,
esimerkiksi seuraavat Raamatun kertomukset:

Jeesus tyynnyttää myrskyn
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Jeesus siunaa lapsia
Jeesus siunaa viisi leipää ja kaksi kalaa
- kristinuskoon ja seurakuntaan liittyvät keskeiset symbolit
•
•
•
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risti
alttari
kastemekko

- kristillinen käsitys Jumalasta: Jumala on taivaan isä, Jumala antaa anteeksi, Jeesus on Jumalan
Poika
•
•

Jeesuksen elämä, toiminta ja huolenpito: Jeesuksen kotimaa
Jeesus herättää uskoa, luottamusta ja kiitollisuutta, esimerkiksi seuraavat Raamatun
kertomukset:

Jeesus siunaa lapsia
Jeesus tyynnyttää myrskyn
Jeesus siunaa viisi leipää ja kaksi kalaa
- kirkkorakennus: kirkkorakennuksen ominaispiirteet.
Opiskellaan kirkkovuoteen ja lapsuuteen liittyviä virsiä ja musiikkia
•
•

lasten virsiä ja hengellisiä lauluja
kirkkovuoden aiheeseen sopivaa musiikkia.

Käsitellään seuraavia keskeisimpiä sisältöjä:
- elämän kunnioittaminen, ihmisarvo ja lasten oikeudet:
•
•
•
•

minä olen arvokas
asennoituminen erilaisuuteen
asennoituminen heikompaan
empaattisuus

•
•

arkipäivän lähimmäisyys: muista huolehtiminen
omassa luokkayhteisössä eläminen: kiusaamisen tunnistaminen

- oppilaan elämänkysymykset ja kristillinen näkökulma niihin
•

omien tunteiden tunnistaminen ja ilmaiseminen: riita ja sopu

•

arkipäivän etiikka: anteeksiantaminen ja -saaminen, esimerkiksi seuraavat Raamatun
kertomukset:

Jeeesus parantaa sokeana syntyneen
Jeesus ja halvaantunut mies
Jeesus ja Sakkeus
•
•

oppilaan omat eettiset kysymykset
ajankohtaiset eettiset kysymykset

- Tututustaan omaan seurakuntaan: esimerkiksi jumalanpalvelus, pyhäkoulu, kerhot.
- Tutustutaan rukousrituaaleihin: esimerkiksi käsien ristiminen, kynttilöiden sytyttäminen.

- Luodaan oppilaille mahdollisuuksia ihmetellä ääneen ja epäillä.
- Luodaan oppilaille mahdollisuuksia keskustelun avulla selkeyttää omaa näkemystään.
- Luodaan oppilaille mahdollisuuksia omaehtoiseen hiljentymiseen ja mietiskelyyn, esimerkiksi:
Psalmi 8, Psalmi 139.
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- Tutustutaan luokkatoverien katsomuksiin.

T2 ohjata oppilasta tutustumaan opiskeltavan uskonnon keskeisiin
käsitteisiin, kertomuksiin ja symboleihin
Mikä on minun uskontoni?
Käsitellään seuraavia keskeisimpiä sisältöjä:
- oppilaan oma perhe ja erilaiset perheet
- oppilaan oma uskonto, oman perheen katsomukset
- kirkkovuoden juhlat
•

adventti, joulu, oman perheen joulunviettotavat, esimerkiksi seuraavat Raamatun
kertomukset:

Jouluevankeliumi
Itämaan tietäjät
- kristilliseen elämänkaareen liittyvät juhlat
•

kaste

- kristinuskoon ja seurakuntaan liittyvät keskeiset käsitteet:
•
•
•

kirkko, seurakunta
Raamattu: Raamattu on kristinuskon pyhä kirja, Raamattu kertoo Jumalasta ja ihmisestä,
Jeesus on Raamatun päähenkilö
rukous, rukous tuo turvallisuutta, hiljentymisen merkitys, rukouksia eri tilanteissa,
esimerkiksi seuraavat Raamatun kertomukset:

Jeesus tyynnyttää myrskyn
Jeesus siunaa lapsia
Jeesus siunaa viisi leipää ja kaksi kalaa
- kristinuskoon ja seurakuntaan liittyvät keskeiset symbolit
•
•
•

risti
alttari
kastemekko

- kristillinen käsitys Jumalasta: Jumala on taivaan isä, Jumala antaa anteeksi, Jeesus on Jumalan
Poika
•
•

Jeesuksen elämä, toiminta ja huolenpito: Jeesuksen kotimaa
Jeesus herättää uskoa, luottamusta ja kiitollisuutta, esimerkiksi seuraavat Raamatun
kertomukset:

Jeesus siunaa lapsia
Jeesus tyynnyttää myrskyn
Jeesus siunaa viisi leipää ja kaksi kalaa
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- kirkkorakennus: kirkkorakennuksen ominaispiirteet.
Opiskellaan kirkkovuoteen ja lapsuuteen liittyviä virsiä ja musiikkia
•
•
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lasten virsiä ja hengellisiä lauluja
kirkkovuoden aiheeseen sopivaa musiikkia.

T3 ohjata oppilasta tutustumaan opiskeltavan uskonnon vuodenkiertoon,
juhliin ja tapoihin
Mikä on minun uskontoni?
Käsitellään seuraavia keskeisimpiä sisältöjä:
- oppilaan oma perhe ja erilaiset perheet
- oppilaan oma uskonto, oman perheen katsomukset
- kirkkovuoden juhlat
•

adventti, joulu, oman perheen joulunviettotavat, esimerkiksi seuraavat Raamatun
kertomukset:

Jouluevankeliumi
Itämaan tietäjät
- kristilliseen elämänkaareen liittyvät juhlat
•

kaste

- kristinuskoon ja seurakuntaan liittyvät keskeiset käsitteet:
•
•
•

kirkko, seurakunta
Raamattu: Raamattu on kristinuskon pyhä kirja, Raamattu kertoo Jumalasta ja ihmisestä,
Jeesus on Raamatun päähenkilö
rukous, rukous tuo turvallisuutta, hiljentymisen merkitys, rukouksia eri tilanteissa,
esimerkiksi seuraavat Raamatun kertomukset:

Jeesus tyynnyttää myrskyn
Jeesus siunaa lapsia
Jeesus siunaa viisi leipää ja kaksi kalaa
- kristinuskoon ja seurakuntaan liittyvät keskeiset symbolit
•
•
•

risti
alttari
kastemekko

- kristillinen käsitys Jumalasta: Jumala on taivaan isä, Jumala antaa anteeksi, Jeesus on Jumalan
Poika
•
•

Jeesuksen elämä, toiminta ja huolenpito: Jeesuksen kotimaa
Jeesus herättää uskoa, luottamusta ja kiitollisuutta, esimerkiksi seuraavat Raamatun
kertomukset:

Jeesus siunaa lapsia
Jeesus tyynnyttää myrskyn
Jeesus siunaa viisi leipää ja kaksi kalaa

Opiskellaan kirkkovuoteen ja lapsuuteen liittyviä virsiä ja musiikkia
•
•

lasten virsiä ja hengellisiä lauluja
kirkkovuoden aiheeseen sopivaa musiikkia.
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- kirkkorakennus: kirkkorakennuksen ominaispiirteet.

T4 kannustaa oppilasta tutustumaan luokan, koulun ja lähiympäristön
uskontojen ja katsomusten tapoihin ja juhlaperinteisiin
- Tututustaan omaan seurakuntaan: esimerkiksi jumalanpalvelus, pyhäkoulu, kerhot.
- Tutustutaan rukousrituaaleihin: esimerkiksi käsien ristiminen, kynttilöiden sytyttäminen.
- Tutustutaan luokkatoverien katsomuksiin.
- Luodaan oppilaille mahdollisuuksia ihmetellä ääneen ja epäillä.
- Luodaan oppilaille mahdollisuuksia keskustelun avulla selkeyttää omaa näkemystään.
- Luodaan oppilaille mahdollisuuksia omaehtoiseen hiljentymiseen ja mietiskelyyn, esimerkiksi:
Psalmi 8, Psalmi 139.

T5 rohkaista oppilasta tunnistamaan ja ilmaisemaan omia ajatuksiaan ja
tunteitaan
Käsitellään seuraavia keskeisimpiä sisältöjä:
- elämän kunnioittaminen, ihmisarvo ja lasten oikeudet:
•
•
•
•

minä olen arvokas
asennoituminen erilaisuuteen
asennoituminen heikompaan
empaattisuus

•
•

arkipäivän lähimmäisyys: muista huolehtiminen
omassa luokkayhteisössä eläminen: kiusaamisen tunnistaminen

- oppilaan elämänkysymykset ja kristillinen näkökulma niihin
•

omien tunteiden tunnistaminen ja ilmaiseminen: riita ja sopu

•

arkipäivän etiikka: anteeksiantaminen ja -saaminen, esimerkiksi seuraavat Raamatun
kertomukset:

Jeeesus parantaa sokeana syntyneen
Jeesus ja halvaantunut mies
Jeesus ja Sakkeus
•
•

oppilaan omat eettiset kysymykset
ajankohtaiset eettiset kysymykset

Mikä on minun uskontoni?
Käsitellään seuraavia keskeisimpiä sisältöjä:
- oppilaan oma perhe ja erilaiset perheet

Vuosiluokat 1-2

- oppilaan oma uskonto, oman perheen katsomukset
- kirkkovuoden juhlat
•

adventti, joulu, oman perheen joulunviettotavat, esimerkiksi seuraavat Raamatun
kertomukset:

Jouluevankeliumi
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Itämaan tietäjät
- kristilliseen elämänkaareen liittyvät juhlat
•

kaste

- kristinuskoon ja seurakuntaan liittyvät keskeiset käsitteet:
•
•
•

kirkko, seurakunta
Raamattu: Raamattu on kristinuskon pyhä kirja, Raamattu kertoo Jumalasta ja ihmisestä,
Jeesus on Raamatun päähenkilö
rukous, rukous tuo turvallisuutta, hiljentymisen merkitys, rukouksia eri tilanteissa,
esimerkiksi seuraavat Raamatun kertomukset:

Jeesus tyynnyttää myrskyn
Jeesus siunaa lapsia
Jeesus siunaa viisi leipää ja kaksi kalaa
- kristinuskoon ja seurakuntaan liittyvät keskeiset symbolit
•
•
•

risti
alttari
kastemekko

- kristillinen käsitys Jumalasta: Jumala on taivaan isä, Jumala antaa anteeksi, Jeesus on Jumalan
Poika
•
•

Jeesuksen elämä, toiminta ja huolenpito: Jeesuksen kotimaa
Jeesus herättää uskoa, luottamusta ja kiitollisuutta, esimerkiksi seuraavat Raamatun
kertomukset:

Jeesus siunaa lapsia
Jeesus tyynnyttää myrskyn
Jeesus siunaa viisi leipää ja kaksi kalaa
- kirkkorakennus: kirkkorakennuksen ominaispiirteet.
Opiskellaan kirkkovuoteen ja lapsuuteen liittyviä virsiä ja musiikkia
•
•

lasten virsiä ja hengellisiä lauluja
kirkkovuoden aiheeseen sopivaa musiikkia.

T6 ohjata oppilasta toimimaan oikeudenmukaisesti, eläytymään toisen
asemaan sekä kunnioittamaan toisen ihmisen ajatuksia ja vakaumusta
sekä ihmisoikeuksia
- Tututustaan omaan seurakuntaan: esimerkiksi jumalanpalvelus, pyhäkoulu, kerhot.
- Tutustutaan rukousrituaaleihin: esimerkiksi käsien ristiminen, kynttilöiden sytyttäminen.

- Luodaan oppilaille mahdollisuuksia ihmetellä ääneen ja epäillä.
- Luodaan oppilaille mahdollisuuksia keskustelun avulla selkeyttää omaa näkemystään.
- Luodaan oppilaille mahdollisuuksia omaehtoiseen hiljentymiseen ja mietiskelyyn, esimerkiksi:
Psalmi 8, Psalmi 139.
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- Tutustutaan luokkatoverien katsomuksiin.

Käsitellään seuraavia keskeisimpiä sisältöjä:
- elämän kunnioittaminen, ihmisarvo ja lasten oikeudet:
•
•
•
•

minä olen arvokas
asennoituminen erilaisuuteen
asennoituminen heikompaan
empaattisuus

•
•

arkipäivän lähimmäisyys: muista huolehtiminen
omassa luokkayhteisössä eläminen: kiusaamisen tunnistaminen

- oppilaan elämänkysymykset ja kristillinen näkökulma niihin
•

omien tunteiden tunnistaminen ja ilmaiseminen: riita ja sopu

•

arkipäivän etiikka: anteeksiantaminen ja -saaminen, esimerkiksi seuraavat Raamatun
kertomukset:

Jeeesus parantaa sokeana syntyneen
Jeesus ja halvaantunut mies
Jeesus ja Sakkeus
•
•

oppilaan omat eettiset kysymykset
ajankohtaiset eettiset kysymykset

Mikä on minun uskontoni?
Käsitellään seuraavia keskeisimpiä sisältöjä:
- oppilaan oma perhe ja erilaiset perheet
- oppilaan oma uskonto, oman perheen katsomukset
- kirkkovuoden juhlat
•

adventti, joulu, oman perheen joulunviettotavat, esimerkiksi seuraavat Raamatun
kertomukset:

Jouluevankeliumi
Itämaan tietäjät
- kristilliseen elämänkaareen liittyvät juhlat
•

kaste

- kristinuskoon ja seurakuntaan liittyvät keskeiset käsitteet:
•
•
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•

kirkko, seurakunta
Raamattu: Raamattu on kristinuskon pyhä kirja, Raamattu kertoo Jumalasta ja ihmisestä,
Jeesus on Raamatun päähenkilö
rukous, rukous tuo turvallisuutta, hiljentymisen merkitys, rukouksia eri tilanteissa,
esimerkiksi seuraavat Raamatun kertomukset:

Jeesus tyynnyttää myrskyn
Jeesus siunaa lapsia
Jeesus siunaa viisi leipää ja kaksi kalaa
- kristinuskoon ja seurakuntaan liittyvät keskeiset symbolit
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•
•
•

risti
alttari
kastemekko

- kristillinen käsitys Jumalasta: Jumala on taivaan isä, Jumala antaa anteeksi, Jeesus on Jumalan
Poika
•
•

Jeesuksen elämä, toiminta ja huolenpito: Jeesuksen kotimaa
Jeesus herättää uskoa, luottamusta ja kiitollisuutta, esimerkiksi seuraavat Raamatun
kertomukset:

Jeesus siunaa lapsia
Jeesus tyynnyttää myrskyn
Jeesus siunaa viisi leipää ja kaksi kalaa
- kirkkorakennus: kirkkorakennuksen ominaispiirteet.
Opiskellaan kirkkovuoteen ja lapsuuteen liittyviä virsiä ja musiikkia
•
•

lasten virsiä ja hengellisiä lauluja
kirkkovuoden aiheeseen sopivaa musiikkia.

T7 ohjata oppilaita eettiseen pohdintaan sekä hahmottamaan, mitä
tarkoittaa vastuu itsestä, yhteisöstä, ympäristöstä ja luonnosta
Käsitellään seuraavia keskeisimpiä sisältöjä:
- elämän kunnioittaminen, ihmisarvo ja lasten oikeudet:
•
•
•
•

minä olen arvokas
asennoituminen erilaisuuteen
asennoituminen heikompaan
empaattisuus

•
•

arkipäivän lähimmäisyys: muista huolehtiminen
omassa luokkayhteisössä eläminen: kiusaamisen tunnistaminen

- oppilaan elämänkysymykset ja kristillinen näkökulma niihin
•

omien tunteiden tunnistaminen ja ilmaiseminen: riita ja sopu

•

arkipäivän etiikka: anteeksiantaminen ja -saaminen, esimerkiksi seuraavat Raamatun
kertomukset:

Jeeesus parantaa sokeana syntyneen
Jeesus ja halvaantunut mies
Jeesus ja Sakkeus
oppilaan omat eettiset kysymykset
ajankohtaiset eettiset kysymykset
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•
•

T8 luoda oppilaalle tilaisuuksia harjoitella omien mielipiteiden esittämistä
ja perustelemista sekä erilaisten mielipiteiden kuuntelemista ja
ymmärtämistä
Käsitellään seuraavia keskeisimpiä sisältöjä:
- elämän kunnioittaminen, ihmisarvo ja lasten oikeudet:
•
•
•
•

minä olen arvokas
asennoituminen erilaisuuteen
asennoituminen heikompaan
empaattisuus

•
•

arkipäivän lähimmäisyys: muista huolehtiminen
omassa luokkayhteisössä eläminen: kiusaamisen tunnistaminen

- oppilaan elämänkysymykset ja kristillinen näkökulma niihin
•

omien tunteiden tunnistaminen ja ilmaiseminen: riita ja sopu

•

arkipäivän etiikka: anteeksiantaminen ja -saaminen, esimerkiksi seuraavat Raamatun
kertomukset:

Jeeesus parantaa sokeana syntyneen
Jeesus ja halvaantunut mies
Jeesus ja Sakkeus
•
•

oppilaan omat eettiset kysymykset
ajankohtaiset eettiset kysymykset

Mikä on minun uskontoni?
Käsitellään seuraavia keskeisimpiä sisältöjä:
- oppilaan oma perhe ja erilaiset perheet
- oppilaan oma uskonto, oman perheen katsomukset
- kirkkovuoden juhlat
•

adventti, joulu, oman perheen joulunviettotavat, esimerkiksi seuraavat Raamatun
kertomukset:

Jouluevankeliumi
Itämaan tietäjät
- kristilliseen elämänkaareen liittyvät juhlat
•

kaste
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- kristinuskoon ja seurakuntaan liittyvät keskeiset käsitteet:
•
•
•

kirkko, seurakunta
Raamattu: Raamattu on kristinuskon pyhä kirja, Raamattu kertoo Jumalasta ja ihmisestä,
Jeesus on Raamatun päähenkilö
rukous, rukous tuo turvallisuutta, hiljentymisen merkitys, rukouksia eri tilanteissa,
esimerkiksi seuraavat Raamatun kertomukset:

Jeesus tyynnyttää myrskyn
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Jeesus siunaa lapsia
Jeesus siunaa viisi leipää ja kaksi kalaa
- kristinuskoon ja seurakuntaan liittyvät keskeiset symbolit
•
•
•

risti
alttari
kastemekko

- kristillinen käsitys Jumalasta: Jumala on taivaan isä, Jumala antaa anteeksi, Jeesus on Jumalan
Poika
•
•

Jeesuksen elämä, toiminta ja huolenpito: Jeesuksen kotimaa
Jeesus herättää uskoa, luottamusta ja kiitollisuutta, esimerkiksi seuraavat Raamatun
kertomukset:

Jeesus siunaa lapsia
Jeesus tyynnyttää myrskyn
Jeesus siunaa viisi leipää ja kaksi kalaa
- kirkkorakennus: kirkkorakennuksen ominaispiirteet.
Opiskellaan kirkkovuoteen ja lapsuuteen liittyviä virsiä ja musiikkia
•
•

lasten virsiä ja hengellisiä lauluja
kirkkovuoden aiheeseen sopivaa musiikkia.

Vuosiluokka 2
Vuosiluokan keskeiset sisältöalueet
S1 Suhde omaan uskontoon
Opetuksessa lähdetään liikkeelle oppilaan perheen ja suvun historiasta, uskonnoista ja
katsomuksista. Opetuksessa huomioidaan erilaiset perhemuodot. Tutustutaan kirkkovuoden
keskeisiin juhliin jouluun ja pääsiäiseen sekä niihin liittyviin Raamatun kertomuksiin ja perinteisiin.
Opetuksessa käsitellään myös kristilliseen elämänkaareen liittyviä juhlia, niiden sisältöä ja
merkitystä. Tarkastellaan perheiden erilaisia tapoja viettää vuodenkiertoon ja elämänkaareen
liittyviä juhlia. Opiskellaan kirkkovuoteen ja lapsuuteen liittyviä virsiä ja musiikkia. Tutustutaan
kristinuskoon ja seurakuntaan liittyviin keskeisiin käsitteisiin ja symboleihin. Tutustutaan
kristilliseen jumalakäsitykseen ja kirkkorakennukseen.
Kuka Jeesus oli?
Käsitellään seuraavia keskeisimpiä sisältöjä:
- oppilaan oma perhe ja erilaiset perheet
oppilas osana sukuaan
suvun kristillisten juhlien vietto, perinteet

- kirkkovuoden keskeiset juhlat
•

pääsiäinen, esimerkiksi seuraavat Raamatun kertomukset:

Jeesuksen ristiinnaulitseminen
Jeesuksen hautaaminen
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•
•

Jeesus ilmestyy Magdalan Marialle
- kristilliseen elämänkaareen liittyvät juhlat/toimitukset
•

hautaan siunaaminen

- kristinuskoon ja seurakuntaan liittyvät keskeiset käsitteet
•
•
•
•
•
•
•

Raamattu on kristinuskon pyhä kirja: Vanha testamentti, Uusi testamentti
evankeliumi: evankeliumit kertovat Jeesuksesta
Jeesus on Raamatun päähenkilö: Jeesus oli juutalainen
uuden testamentin ymmärtämisen kannalta keskeiset asiat juutalaisuudesta, esimerkiksi
temppeli, sapatti, rabbi, fariseus
kuolema
ylösnousemus
taivaaseen astuminen

- kristinuskoon ja seurakuntaan liittyvät keskeiset symbolit
•
•

risti
alttari

- kristillinen käsitys Jumalasta: Jumala lähetti Jeesuksen, Jeesus voittaa kuoleman,
•

Jeesuksen elämä, toiminta ja huolenpito, Jeesus herättää uskoa ja luottamusta, esimerkiksi
seuraavat Raamatun kertomukset:

Jeesus 12-vuotiaana temppelissä
Jeesus kutsuu opetuslapset
Jeesus parantaa sokeana syntyneen
•

Jeesus antaa anteeksi, esimerkiksi seuraavat Raamatun kertomukset:

Jeesus parantaa sokeana syntyneen
Jeesus ja halvaantunut mies
Jeesus ja Sakkeus
- kirkkorakennus: alttari: alttarin pukeminen, ilon ja surun symbolit.
Opiskellaan kirkkovuoteen ja lapsuuteen liittyviä virsiä ja musiikkia
•
•

lasten virsiä ja hengellisiä lauluja
kirkkovuoden aiheeseen sopivaa musiikkia.

S2 Uskontojen maailma
Tutustutaan kouluyhteisössä ja koulun lähiympäristössä läsnä oleviin uskontoihin, niiden
keskeisiin juhliin ja tapoihin. Otetaan huomioon myös kristinuskon monimuotoisuus sekä
uskonnottomuus.
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- Tututustaan omaan seurakuntaan: esimerkiksi leirit, partio.
- Tutustutaan rukousrituaaleihin: esimerkiksi ristinmerkki, oppilaiden omia rukouksia.
- Tutustutaan kouluyhteisössä läsnä oleviin katsomuksiin.
- Luodaan oppilaille mahdollisuuksia ihmetellä ääneen ja epäillä.
. Luodaan oppilaille mahdollisuuksia keskustelun avulla selkeyttää omaa näkemystään.
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- Luodaan oppilaille mahdollisuuksia omaehtoiseen mietiskelyyn.

S3 Hyvä elämä
Opetuksessa käsitellään elämän kunnioittamisen, ihmisarvon ja lasten oikeuksien merkitystä.
Opetuksessa aloitetaan oppilaan elämänkysymysten pohdinta ja avataan kristillistä näkökulmaa
niihin. Keskeisiä sisältöjä ovat eettinen pohdinta, YK:n Lapsen oikeuksien sopimus ja Kultainen
sääntö. Pohditaan oppilaiden arjesta nousevia kysymyksiä ja yhdistetään niitä valittuihin
Raamatun kertomuksiin. Rohkaistaan oppilasta tunnistamaan ja ilmaisemaan tunteitaan sekä
eläytymään toisen asemaan ja hyväksymään erilaisuutta. Pohditaan omia tekoja ja niiden
seurauksia sekä vastuuta toisista ihmisistä, ympäristöstä ja luonnosta.
Käsitellään seuraavia keskeisimpiä sisältöjä:
- Elämän kunnioittaminen, ihmisarvo ja lasten oikeudet
•
•
•

YK:n lasten oikeuksien sopimus
Kultainen sääntö
arkipäivän lähimmäisyys: muista huolehtiminen

•

omassa luokkayhteisössä eläminen: kiusaamis- ja riitatilanteiden rakentava selvittäminen

- Oppilaan elämänkysymykset ja kristillinen näkökulma niihin
•
•

omien tunteiden tunnistaminen ja ilmaiseminen: riita ja sopu
arkipäivän etiikka: anteeksiantaminen ja -saaminen, rehellisyys

•
•

oppilaan omat eettiset kysymykset
ajankohtaiset eettiset kysymykset.

Opetuksen tavoitteet

Tavoitteisiin liittyvät
sisältöalueet

Laaja-alainen osaaminen

T1

S1, S2, S3

L2, L4

T2

S1

L1

T3

S1

L2, L7

T4

S2

L2, L3, L7

T5

S1, S3

L2, L6, L7

T6

S1, S2, S3

L2, L6, L7

T7

S3

L3, L7

T8

S1, S3

L1, L5, L6, L7

T1 herättää oppilaassa mielenkiinto uskonnon opiskelua kohtaan ja
opastaa tuntemaan oman perheen uskonnollista ja katsomuksellista
taustaa
Käsitellään seuraavia keskeisimpiä sisältöjä:
- Elämän kunnioittaminen, ihmisarvo ja lasten oikeudet
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Vuosiluokan tavoitteet

•
•
•

YK:n lasten oikeuksien sopimus
Kultainen sääntö
arkipäivän lähimmäisyys: muista huolehtiminen

•

omassa luokkayhteisössä eläminen: kiusaamis- ja riitatilanteiden rakentava selvittäminen

- Oppilaan elämänkysymykset ja kristillinen näkökulma niihin
•
•

omien tunteiden tunnistaminen ja ilmaiseminen: riita ja sopu
arkipäivän etiikka: anteeksiantaminen ja -saaminen, rehellisyys

•
•

oppilaan omat eettiset kysymykset
ajankohtaiset eettiset kysymykset.

- Tututustaan omaan seurakuntaan: esimerkiksi leirit, partio.
- Tutustutaan rukousrituaaleihin: esimerkiksi ristinmerkki, oppilaiden omia rukouksia.
- Tutustutaan kouluyhteisössä läsnä oleviin katsomuksiin.
- Luodaan oppilaille mahdollisuuksia ihmetellä ääneen ja epäillä.
. Luodaan oppilaille mahdollisuuksia keskustelun avulla selkeyttää omaa näkemystään.
- Luodaan oppilaille mahdollisuuksia omaehtoiseen mietiskelyyn.

Kuka Jeesus oli?
Käsitellään seuraavia keskeisimpiä sisältöjä:
- oppilaan oma perhe ja erilaiset perheet
•
•

oppilas osana sukuaan
suvun kristillisten juhlien vietto, perinteet

- kirkkovuoden keskeiset juhlat
•

pääsiäinen, esimerkiksi seuraavat Raamatun kertomukset:

Jeesuksen ristiinnaulitseminen
Jeesuksen hautaaminen
Jeesus ilmestyy Magdalan Marialle
- kristilliseen elämänkaareen liittyvät juhlat/toimitukset
•

hautaan siunaaminen

Vuosiluokat 1-2

- kristinuskoon ja seurakuntaan liittyvät keskeiset käsitteet
•
•
•
•
•
•
•

Raamattu on kristinuskon pyhä kirja: Vanha testamentti, Uusi testamentti
evankeliumi: evankeliumit kertovat Jeesuksesta
Jeesus on Raamatun päähenkilö: Jeesus oli juutalainen
uuden testamentin ymmärtämisen kannalta keskeiset asiat juutalaisuudesta, esimerkiksi
temppeli, sapatti, rabbi, fariseus
kuolema
ylösnousemus
taivaaseen astuminen

- kristinuskoon ja seurakuntaan liittyvät keskeiset symbolit
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•
•

risti
alttari

- kristillinen käsitys Jumalasta: Jumala lähetti Jeesuksen, Jeesus voittaa kuoleman,
•

Jeesuksen elämä, toiminta ja huolenpito, Jeesus herättää uskoa ja luottamusta, esimerkiksi
seuraavat Raamatun kertomukset:

Jeesus 12-vuotiaana temppelissä
Jeesus kutsuu opetuslapset
Jeesus parantaa sokeana syntyneen
•

Jeesus antaa anteeksi, esimerkiksi seuraavat Raamatun kertomukset:

Jeesus parantaa sokeana syntyneen
Jeesus ja halvaantunut mies
Jeesus ja Sakkeus
- kirkkorakennus: alttari: alttarin pukeminen, ilon ja surun symbolit.
Opiskellaan kirkkovuoteen ja lapsuuteen liittyviä virsiä ja musiikkia
•
•

lasten virsiä ja hengellisiä lauluja
kirkkovuoden aiheeseen sopivaa musiikkia.

T2 ohjata oppilasta tutustumaan opiskeltavan uskonnon keskeisiin
käsitteisiin, kertomuksiin ja symboleihin
Kuka Jeesus oli?
Käsitellään seuraavia keskeisimpiä sisältöjä:
- oppilaan oma perhe ja erilaiset perheet
•
•

oppilas osana sukuaan
suvun kristillisten juhlien vietto, perinteet

- kirkkovuoden keskeiset juhlat
•

pääsiäinen, esimerkiksi seuraavat Raamatun kertomukset:

Jeesuksen ristiinnaulitseminen
Jeesuksen hautaaminen
Jeesus ilmestyy Magdalan Marialle
- kristilliseen elämänkaareen liittyvät juhlat/toimitukset
•

hautaan siunaaminen

•
•
•
•
•
•

Raamattu on kristinuskon pyhä kirja: Vanha testamentti, Uusi testamentti
evankeliumi: evankeliumit kertovat Jeesuksesta
Jeesus on Raamatun päähenkilö: Jeesus oli juutalainen
uuden testamentin ymmärtämisen kannalta keskeiset asiat juutalaisuudesta, esimerkiksi
temppeli, sapatti, rabbi, fariseus
kuolema
ylösnousemus
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- kristinuskoon ja seurakuntaan liittyvät keskeiset käsitteet

•

taivaaseen astuminen

- kristinuskoon ja seurakuntaan liittyvät keskeiset symbolit
•
•

risti
alttari

- kristillinen käsitys Jumalasta: Jumala lähetti Jeesuksen, Jeesus voittaa kuoleman,
•

Jeesuksen elämä, toiminta ja huolenpito, Jeesus herättää uskoa ja luottamusta, esimerkiksi
seuraavat Raamatun kertomukset:

Jeesus 12-vuotiaana temppelissä
Jeesus kutsuu opetuslapset
Jeesus parantaa sokeana syntyneen
•

Jeesus antaa anteeksi, esimerkiksi seuraavat Raamatun kertomukset:

Jeesus parantaa sokeana syntyneen
Jeesus ja halvaantunut mies
Jeesus ja Sakkeus
- kirkkorakennus: alttari: alttarin pukeminen, ilon ja surun symbolit.
Opiskellaan kirkkovuoteen ja lapsuuteen liittyviä virsiä ja musiikkia
•
•

lasten virsiä ja hengellisiä lauluja
kirkkovuoden aiheeseen sopivaa musiikkia.

T3 ohjata oppilasta tutustumaan opiskeltavan uskonnon vuodenkiertoon,
juhliin ja tapoihin
Kuka Jeesus oli?
Käsitellään seuraavia keskeisimpiä sisältöjä:
- oppilaan oma perhe ja erilaiset perheet
•
•

oppilas osana sukuaan
suvun kristillisten juhlien vietto, perinteet

- kirkkovuoden keskeiset juhlat
•

pääsiäinen, esimerkiksi seuraavat Raamatun kertomukset:

Jeesuksen ristiinnaulitseminen
Jeesuksen hautaaminen
Jeesus ilmestyy Magdalan Marialle
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- kristilliseen elämänkaareen liittyvät juhlat/toimitukset
•

hautaan siunaaminen

- kristinuskoon ja seurakuntaan liittyvät keskeiset käsitteet
•
•
•
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Raamattu on kristinuskon pyhä kirja: Vanha testamentti, Uusi testamentti
evankeliumi: evankeliumit kertovat Jeesuksesta
Jeesus on Raamatun päähenkilö: Jeesus oli juutalainen

•
•
•
•

uuden testamentin ymmärtämisen kannalta keskeiset asiat juutalaisuudesta, esimerkiksi
temppeli, sapatti, rabbi, fariseus
kuolema
ylösnousemus
taivaaseen astuminen

- kristinuskoon ja seurakuntaan liittyvät keskeiset symbolit
•
•

risti
alttari

- kristillinen käsitys Jumalasta: Jumala lähetti Jeesuksen, Jeesus voittaa kuoleman,
•

Jeesuksen elämä, toiminta ja huolenpito, Jeesus herättää uskoa ja luottamusta, esimerkiksi
seuraavat Raamatun kertomukset:

Jeesus 12-vuotiaana temppelissä
Jeesus kutsuu opetuslapset
Jeesus parantaa sokeana syntyneen
•

Jeesus antaa anteeksi, esimerkiksi seuraavat Raamatun kertomukset:

Jeesus parantaa sokeana syntyneen
Jeesus ja halvaantunut mies
Jeesus ja Sakkeus
- kirkkorakennus: alttari: alttarin pukeminen, ilon ja surun symbolit.
Opiskellaan kirkkovuoteen ja lapsuuteen liittyviä virsiä ja musiikkia
•
•

lasten virsiä ja hengellisiä lauluja
kirkkovuoden aiheeseen sopivaa musiikkia.

T4 kannustaa oppilasta tutustumaan luokan, koulun ja lähiympäristön
uskontojen ja katsomusten tapoihin ja juhlaperinteisiin
- Tututustaan omaan seurakuntaan: esimerkiksi leirit, partio.
- Tutustutaan rukousrituaaleihin: esimerkiksi ristinmerkki, oppilaiden omia rukouksia.
- Tutustutaan kouluyhteisössä läsnä oleviin katsomuksiin.
- Luodaan oppilaille mahdollisuuksia ihmetellä ääneen ja epäillä.
. Luodaan oppilaille mahdollisuuksia keskustelun avulla selkeyttää omaa näkemystään.
- Luodaan oppilaille mahdollisuuksia omaehtoiseen mietiskelyyn.

Käsitellään seuraavia keskeisimpiä sisältöjä:
- Elämän kunnioittaminen, ihmisarvo ja lasten oikeudet
•
•
•

YK:n lasten oikeuksien sopimus
Kultainen sääntö
arkipäivän lähimmäisyys: muista huolehtiminen
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T5 rohkaista oppilasta tunnistamaan ja ilmaisemaan omia ajatuksiaan ja
tunteitaan

•

omassa luokkayhteisössä eläminen: kiusaamis- ja riitatilanteiden rakentava selvittäminen

- Oppilaan elämänkysymykset ja kristillinen näkökulma niihin
•
•

omien tunteiden tunnistaminen ja ilmaiseminen: riita ja sopu
arkipäivän etiikka: anteeksiantaminen ja -saaminen, rehellisyys

•
•

oppilaan omat eettiset kysymykset
ajankohtaiset eettiset kysymykset.

Kuka Jeesus oli?
Käsitellään seuraavia keskeisimpiä sisältöjä:
- oppilaan oma perhe ja erilaiset perheet
•
•

oppilas osana sukuaan
suvun kristillisten juhlien vietto, perinteet

- kirkkovuoden keskeiset juhlat
•

pääsiäinen, esimerkiksi seuraavat Raamatun kertomukset:

Jeesuksen ristiinnaulitseminen
Jeesuksen hautaaminen
Jeesus ilmestyy Magdalan Marialle
- kristilliseen elämänkaareen liittyvät juhlat/toimitukset
•

hautaan siunaaminen

- kristinuskoon ja seurakuntaan liittyvät keskeiset käsitteet
•
•
•
•
•
•
•

Raamattu on kristinuskon pyhä kirja: Vanha testamentti, Uusi testamentti
evankeliumi: evankeliumit kertovat Jeesuksesta
Jeesus on Raamatun päähenkilö: Jeesus oli juutalainen
uuden testamentin ymmärtämisen kannalta keskeiset asiat juutalaisuudesta, esimerkiksi
temppeli, sapatti, rabbi, fariseus
kuolema
ylösnousemus
taivaaseen astuminen

- kristinuskoon ja seurakuntaan liittyvät keskeiset symbolit
•
•

risti
alttari

- kristillinen käsitys Jumalasta: Jumala lähetti Jeesuksen, Jeesus voittaa kuoleman,
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•

Jeesuksen elämä, toiminta ja huolenpito, Jeesus herättää uskoa ja luottamusta, esimerkiksi
seuraavat Raamatun kertomukset:

Jeesus 12-vuotiaana temppelissä
Jeesus kutsuu opetuslapset
Jeesus parantaa sokeana syntyneen
•
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Jeesus antaa anteeksi, esimerkiksi seuraavat Raamatun kertomukset:

Jeesus parantaa sokeana syntyneen
Jeesus ja halvaantunut mies
Jeesus ja Sakkeus
- kirkkorakennus: alttari: alttarin pukeminen, ilon ja surun symbolit.
Opiskellaan kirkkovuoteen ja lapsuuteen liittyviä virsiä ja musiikkia
•
•

lasten virsiä ja hengellisiä lauluja
kirkkovuoden aiheeseen sopivaa musiikkia.

T6 ohjata oppilasta toimimaan oikeudenmukaisesti, eläytymään toisen
asemaan sekä kunnioittamaan toisen ihmisen ajatuksia ja vakaumusta
sekä ihmisoikeuksia
Käsitellään seuraavia keskeisimpiä sisältöjä:
- Elämän kunnioittaminen, ihmisarvo ja lasten oikeudet
•
•
•

YK:n lasten oikeuksien sopimus
Kultainen sääntö
arkipäivän lähimmäisyys: muista huolehtiminen

•

omassa luokkayhteisössä eläminen: kiusaamis- ja riitatilanteiden rakentava selvittäminen

- Oppilaan elämänkysymykset ja kristillinen näkökulma niihin
•
•

omien tunteiden tunnistaminen ja ilmaiseminen: riita ja sopu
arkipäivän etiikka: anteeksiantaminen ja -saaminen, rehellisyys

•
•

oppilaan omat eettiset kysymykset
ajankohtaiset eettiset kysymykset.

- Tututustaan omaan seurakuntaan: esimerkiksi leirit, partio.
- Tutustutaan rukousrituaaleihin: esimerkiksi ristinmerkki, oppilaiden omia rukouksia.
- Tutustutaan kouluyhteisössä läsnä oleviin katsomuksiin.
- Luodaan oppilaille mahdollisuuksia ihmetellä ääneen ja epäillä.
. Luodaan oppilaille mahdollisuuksia keskustelun avulla selkeyttää omaa näkemystään.
- Luodaan oppilaille mahdollisuuksia omaehtoiseen mietiskelyyn.

Kuka Jeesus oli?
Käsitellään seuraavia keskeisimpiä sisältöjä:

•
•

oppilas osana sukuaan
suvun kristillisten juhlien vietto, perinteet

- kirkkovuoden keskeiset juhlat
•

pääsiäinen, esimerkiksi seuraavat Raamatun kertomukset:
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- oppilaan oma perhe ja erilaiset perheet

Jeesuksen ristiinnaulitseminen
Jeesuksen hautaaminen
Jeesus ilmestyy Magdalan Marialle
- kristilliseen elämänkaareen liittyvät juhlat/toimitukset
•

hautaan siunaaminen

- kristinuskoon ja seurakuntaan liittyvät keskeiset käsitteet
•
•
•
•
•
•
•

Raamattu on kristinuskon pyhä kirja: Vanha testamentti, Uusi testamentti
evankeliumi: evankeliumit kertovat Jeesuksesta
Jeesus on Raamatun päähenkilö: Jeesus oli juutalainen
uuden testamentin ymmärtämisen kannalta keskeiset asiat juutalaisuudesta, esimerkiksi
temppeli, sapatti, rabbi, fariseus
kuolema
ylösnousemus
taivaaseen astuminen

- kristinuskoon ja seurakuntaan liittyvät keskeiset symbolit
•
•

risti
alttari

- kristillinen käsitys Jumalasta: Jumala lähetti Jeesuksen, Jeesus voittaa kuoleman,
•

Jeesuksen elämä, toiminta ja huolenpito, Jeesus herättää uskoa ja luottamusta, esimerkiksi
seuraavat Raamatun kertomukset:

Jeesus 12-vuotiaana temppelissä
Jeesus kutsuu opetuslapset
Jeesus parantaa sokeana syntyneen
•

Jeesus antaa anteeksi, esimerkiksi seuraavat Raamatun kertomukset:

Jeesus parantaa sokeana syntyneen
Jeesus ja halvaantunut mies
Jeesus ja Sakkeus
- kirkkorakennus: alttari: alttarin pukeminen, ilon ja surun symbolit.
Opiskellaan kirkkovuoteen ja lapsuuteen liittyviä virsiä ja musiikkia
•
•

lasten virsiä ja hengellisiä lauluja
kirkkovuoden aiheeseen sopivaa musiikkia.

T7 ohjata oppilaita eettiseen pohdintaan sekä hahmottamaan, mitä
tarkoittaa vastuu itsestä, yhteisöstä, ympäristöstä ja luonnosta
Vuosiluokat 1-2

Käsitellään seuraavia keskeisimpiä sisältöjä:
- Elämän kunnioittaminen, ihmisarvo ja lasten oikeudet
•
•
•
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YK:n lasten oikeuksien sopimus
Kultainen sääntö
arkipäivän lähimmäisyys: muista huolehtiminen

•

omassa luokkayhteisössä eläminen: kiusaamis- ja riitatilanteiden rakentava selvittäminen

- Oppilaan elämänkysymykset ja kristillinen näkökulma niihin
•
•

omien tunteiden tunnistaminen ja ilmaiseminen: riita ja sopu
arkipäivän etiikka: anteeksiantaminen ja -saaminen, rehellisyys

•
•

oppilaan omat eettiset kysymykset
ajankohtaiset eettiset kysymykset.

T8 luoda oppilaalle tilaisuuksia harjoitella omien mielipiteiden esittämistä
ja perustelemista sekä erilaisten mielipiteiden kuuntelemista ja
ymmärtämistä
Käsitellään seuraavia keskeisimpiä sisältöjä:
- Elämän kunnioittaminen, ihmisarvo ja lasten oikeudet
•
•
•

YK:n lasten oikeuksien sopimus
Kultainen sääntö
arkipäivän lähimmäisyys: muista huolehtiminen

•

omassa luokkayhteisössä eläminen: kiusaamis- ja riitatilanteiden rakentava selvittäminen

- Oppilaan elämänkysymykset ja kristillinen näkökulma niihin
•
•

omien tunteiden tunnistaminen ja ilmaiseminen: riita ja sopu
arkipäivän etiikka: anteeksiantaminen ja -saaminen, rehellisyys

•
•

oppilaan omat eettiset kysymykset
ajankohtaiset eettiset kysymykset.

Kuka Jeesus oli?
Käsitellään seuraavia keskeisimpiä sisältöjä:
- oppilaan oma perhe ja erilaiset perheet
•
•

oppilas osana sukuaan
suvun kristillisten juhlien vietto, perinteet

- kirkkovuoden keskeiset juhlat
•

pääsiäinen, esimerkiksi seuraavat Raamatun kertomukset:

Jeesuksen ristiinnaulitseminen
Jeesuksen hautaaminen

- kristilliseen elämänkaareen liittyvät juhlat/toimitukset
•

hautaan siunaaminen

- kristinuskoon ja seurakuntaan liittyvät keskeiset käsitteet
•
•

Raamattu on kristinuskon pyhä kirja: Vanha testamentti, Uusi testamentti
evankeliumi: evankeliumit kertovat Jeesuksesta
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Jeesus ilmestyy Magdalan Marialle

•
•
•
•
•

Jeesus on Raamatun päähenkilö: Jeesus oli juutalainen
uuden testamentin ymmärtämisen kannalta keskeiset asiat juutalaisuudesta, esimerkiksi
temppeli, sapatti, rabbi, fariseus
kuolema
ylösnousemus
taivaaseen astuminen

- kristinuskoon ja seurakuntaan liittyvät keskeiset symbolit
•
•

risti
alttari

- kristillinen käsitys Jumalasta: Jumala lähetti Jeesuksen, Jeesus voittaa kuoleman,
•

Jeesuksen elämä, toiminta ja huolenpito, Jeesus herättää uskoa ja luottamusta, esimerkiksi
seuraavat Raamatun kertomukset:

Jeesus 12-vuotiaana temppelissä
Jeesus kutsuu opetuslapset
Jeesus parantaa sokeana syntyneen
•

Jeesus antaa anteeksi, esimerkiksi seuraavat Raamatun kertomukset:

Jeesus parantaa sokeana syntyneen
Jeesus ja halvaantunut mies
Jeesus ja Sakkeus
- kirkkorakennus: alttari: alttarin pukeminen, ilon ja surun symbolit.
Opiskellaan kirkkovuoteen ja lapsuuteen liittyviä virsiä ja musiikkia
•
•

lasten virsiä ja hengellisiä lauluja
kirkkovuoden aiheeseen sopivaa musiikkia.

33.6.10. Vieraat kielet
Englanti, A2-oppimäärä
Englannin kielen A-oppimäärän opetuksen tavoitteet vuosiluokilla 1-2
Koulussa ensimmäinen vieras kieli tai toinen kotimainen kieli alkaa useimmiten 3. vuosiluokalla.
A-oppimäärän opetus voidaan kuitenkin aloittaa jo ennen 3. vuosiluokkaa. Tällöin noudatetaan Aoppimäärän opetussuunnitelman perusteita ottaen huomioon oppilaiden ikä.
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Jo ennen A-oppimäärän opetuksen alkamista voidaan oppilaita tutustuttaa alustavasti joihinkin
kieliin, kuten englantiin, saameen tai muuhun kieleen. Tällaista toimintaa kutsutaan kielisuihkuksi.
Kielen tai kielten alkeita opitaan siinä laulaen, leikkien, pelaten ja liikkuen. Aiheet valitaan oppilaita
kiinnostavista asioista yhdessä oppilaiden kanssa. Opetus voidaan toteuttaa muiden oppituntien
yhteydessä, osana monialaisia oppimiskokonaisuuksia tai sille voidaan varata omia oppitunteja
tai opetustuokioita. Kielisuihkua voidaan järjestää myös ylemmillä vuosiluokilla.
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Englanti, A-oppimäärä
Oppiaineen tehtävä
Kieli on oppimisen ja ajattelun edellytys. Kieli on mukana kaikessa koulun toiminnassa, ja
jokainen opettaja on kielen opettaja. Kielten opiskelu edistää ajattelutaitojen kehittymistä. Se
antaa aineksia monikielisen ja -kulttuurisen identiteetin muodostumiselle ja arvostamiselle.
Sanavaraston ja rakenteiden karttuessa myös vuorovaikutus- ja tiedonhankintataidot kehittyvät.
Kielten opiskelussa on runsaasti sijaa ilolle, leikillisyydelle ja luovuudelle.
Kieltenopetus on osa kielikasvatusta ja johdatusta kielitietoisuuteen. Oppilaissa herätetään
kiinnostus kouluyhteisön ja ympäröivän maailman kielelliseen ja kulttuuriseen moninaisuuteen
ja heitä rohkaistaan viestimään autenttisissa ympäristöissä. Koulussa ohjataan arvostamaan eri
kieliä, niiden puhujia ja erilaisia kulttuureita. Sukupuolten tasa-arvoa kielivalinnoissa ja kielten
opiskelussa vahvistetaan erilaisia oppilaita kiinnostavalla kielivalintatiedotuksella, rohkaisemalla
oppilaita tekemään aidosti itseään kiinnostavia valintoja sukupuolesta riippumatta, käsittelemällä
opetuksessa monipuolisesti erilaisia aiheita sekä käyttämällä vaihtelevia ja toiminnallisia
työtapoja.
Kielten opiskelu valmistaa oppilaita suunnitelmalliseen ja luovaan työskentelyyn erilaisissa
kokoonpanoissa. Oppilaille ja oppilasryhmille luodaan mahdollisuuksia verkostoitumiseen ja
yhteydenpitoon ihmisten kanssa myös eri puolilla maailmaa. Tieto- ja viestintäteknologia
tarjoaa yhden luontevan mahdollisuuden toteuttaa kieltenopetusta autenttisista tilanteista ja
oppilaiden viestintätarpeista lähtien. Opetus antaa myös valmiuksia osallisuuteen ja aktiiviseen
vaikuttamiseen kansainvälisessä maailmassa.
Opetus vahvistaa oppilaiden luottamusta omiin kykyihinsä oppia kieliä ja käyttää niitä
rohkeasti. Oppilaille annetaan mahdollisuus edetä yksilöllisesti ja saada tarpeen mukaan
tukea oppimiselleen. Opetus järjestetään niin, että myös muita nopeammin etenevät tai kieltä
entuudestaan osaavat voivat edistyä.

Englannin kielen A-oppimäärän opetuksen tavoitteet vuosiluokilla 1-2
Koulussa ensimmäinen vieras kieli tai toinen kotimainen kieli alkaa useimmiten 3. vuosiluokalla.
A-oppimäärän opetus voidaan kuitenkin aloittaa jo ennen 3. vuosiluokkaa. Tällöin noudatetaan Aoppimäärän opetussuunnitelman perusteita ottaen huomioon oppilaiden ikä.
Jo ennen A-oppimäärän opetuksen alkamista voidaan oppilaita tutustuttaa alustavasti joihinkin
kieliin, kuten englantiin, saameen tai muuhun kieleen. Tällaista toimintaa kutsutaan kielisuihkuksi.
Kielen tai kielten alkeita opitaan siinä laulaen, leikkien, pelaten ja liikkuen. Aiheet valitaan oppilaita
kiinnostavista asioista yhdessä oppilaiden kanssa. Opetus voidaan toteuttaa muiden oppituntien
yhteydessä, osana monialaisia oppimiskokonaisuuksia tai sille voidaan varata omia oppitunteja
tai opetustuokioita. Kielisuihkua voidaan järjestää myös ylemmillä vuosiluokilla.

Saksa, A-oppimäärä
Muun vieraan kielen A-oppimäärän opetuksen tavoitteet vuosiluokilla 1-2

Jo ennen A-oppimäärän opetuksen alkamista voidaan oppilaita tutustuttaa alustavasti joihinkin
kieliin, kuten englantiin, saameen tai muuhun kieleen. Tällaista toimintaa kutsutaan kielisuihkuksi.
Kielen tai kielten alkeita opitaan siinä laulaen, leikkien, pelaten ja liikkuen. Aiheet valitaan oppilaita
kiinnostavista asioista yhdessä oppilaiden kanssa. Opetus voidaan toteuttaa muiden oppituntien
yhteydessä, osana monialaisia oppimiskokonaisuuksia tai sille voidaan varata omia oppitunteja
tai opetustuokioita. Kielisuihkua voidaan järjestää myös ylemmillä vuosiluokilla.
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Koulussa ensimmäinen vieras kieli tai toinen kotimainen kieli alkaa useimmiten 3. vuosiluokalla.
A-oppimäärän opetus voidaan kuitenkin aloittaa jo ennen 3. vuosiluokkaa. Tällöin noudatetaan Aoppimäärän opetussuunnitelman perusteita ottaen huomioon oppilaiden ikä.

Ranska, A-oppimäärä
Muun vieraan kielen A-oppimäärän opetuksen tavoitteet vuosiluokilla 1-2
Koulussa ensimmäinen vieras kieli tai toinen kotimainen kieli alkaa useimmiten 3. vuosiluokalla.
A-oppimäärän opetus voidaan kuitenkin aloittaa jo ennen 3. vuosiluokkaa. Tällöin noudatetaan Aoppimäärän opetussuunnitelman perusteita ottaen huomioon oppilaiden ikä.
Jo ennen A-oppimäärän opetuksen alkamista voidaan oppilaita tutustuttaa alustavasti joihinkin
kieliin, kuten englantiin, saameen tai muuhun kieleen. Tällaista toimintaa kutsutaan kielisuihkuksi.
Kielen tai kielten alkeita opitaan siinä laulaen, leikkien, pelaten ja liikkuen. Aiheet valitaan oppilaita
kiinnostavista asioista yhdessä oppilaiden kanssa. Opetus voidaan toteuttaa muiden oppituntien
yhteydessä, osana monialaisia oppimiskokonaisuuksia tai sille voidaan varata omia oppitunteja
tai opetustuokioita. Kielisuihkua voidaan järjestää myös ylemmillä vuosiluokilla.

33.6.11. Ympäristöoppi
Oppiaineen tehtävä
Ympäristöoppi on biologian, maantiedon, fysiikan, kemian ja terveystiedon tiedonaloista koostuva
integroitu oppiaine, jonka opetukseen sisältyy kestävän kehityksen näkökulma. Ympäristöopissa
yhdistyy sekä luonnon- että ihmistieteellisiä näkökulmia. Ympäristöopissa oppilaat nähdään
osana ympäristöä, jossa he elävät. Lähtökohtana on luonnon kunnioittaminen ja ihmisoikeuksien
mukainen arvokas elämä.
Ympäristöopin opetus tukee oppilaiden ympäristösuhteen rakentumista, maailmankuvan
kehittymistä sekä kasvua ihmisenä. Ympäristöopin opetuksen tavoitteena on ohjata oppilaita
tuntemaan ja ymmärtämään luontoa ja rakennettua ympäristöä, niiden ilmiöitä, itseään ja
muita ihmisiä sekä terveyden ja hyvinvoinnin merkitystä. Ympäristöopin monitieteinen perusta
edellyttää, että oppilaat harjaantuvat hankkimaan, käsittelemään, tuottamaan, esittämään,
arvioimaan ja arvottamaan tietoa erilaisissa tilanteissa. Tieteellistä tietoa käytetään opetuksen
perustana ja kriittisen ajattelun kehittämiseen kiinnitetään huomiota. Ympäristöopissa kiinnitetään
huomiota kestävän kehityksen ekologiseen, kulttuuriseen, sosiaaliseen ja taloudelliseen
ulottuvuuteen. Ympäristöopin keskeisenä tavoitteena on ohjata ymmärtämään ihmisten tekemien
valintojen vaikutuksia elämälle ja ympäristölle nyt sekä tulevaisuudessa.

Vuosiluokat 1-2

Ympäristöopissa rakennetaan perustaa ympäristöopin eri tiedonalojen osaamiselle. Tavoitteena
on tunnistaa niiden merkitys ympäristössä, teknologiassa, jokapäiväisessä elämässä, ihmisessä
ja ihmisen toiminnassa. Biologian kannalta keskeistä on oppia tuntemaan ja ymmärtämään
luonnonympäristöä, ihmistä, elämää, sen kehittymistä ja reunaehtoja maapallolla. Maantiedon
kannalta keskeistä on tutkia omaa lähiympäristöä sekä ymmärtää erilaisia alueita maapallolla,
niillä esiintyviä ilmiöitä ja alueilla asuvien ihmisten elämää. Fysiikan kannalta keskeistä
on ymmärtää luonnon perusrakenteita ja ilmiöitä, ja selittää näitä ilmiöitä käyttäen myös
omissa tutkimuksissa saatavaa tietoa. Kemian kannalta keskeistä on havaita erilaisia aineita
ympärillämme sekä tutkia, kuvailla ja selittää niiden ominaisuuksia, rakenteita ja niissä tapahtuvia
muutoksia. Terveystiedon kannalta keskeistä on oppia ymmärtämään terveyttä tukevia ja
suojaavia tekijöitä ympäristössä ja ihmisten toiminnassa, ja edistää terveyttä, hyvinvointia ja
turvallisuutta tukevaa osaamista.
Opetuksen tavoitteena on herättää ja syventää oppilaiden kiinnostusta ympäristöopin eri
tiedonaloja kohtaan. Yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa edistetään tarjoamalla jokaiselle oppilaalle
mahdollisuuksia tutustua monipuolisesti kaikkiin ympäristöopin tiedonaloihin sekä niihin liittyvään
teknologiaan ja koulutuspolkuihin.

Oppiaineen tehtävä vuosiluokilla 1-2
Vuosiluokilla 1-2 ympäristöopin opetus jäsennetään kokonaisuuksiksi, joissa tarkastellaan
oppilaiden omaa ympäristöä sekä oppilaita ja heidän toimintaansa yhteisön jäsenenä. Leikkiin
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perustuvien ongelmanratkaisu- ja tutkimustehtävien avulla viritetään uteliaisuutta ja kiinnostusta
ympäristön ilmiöitä kohtaan. Lisäksi harjoitellaan ympäristön jäsentämistä ja nimeämistä sekä
omaan hyvinvointiin ja turvallisuuteen liittyviä asioita.
Ensimmäisen vuosiluokan teema on Minä itse omassa elinympäristössäni
Ymmärretään, mitä on olla osa luokkayhteisöä ja tiedetään, millainen on toimiva ryhmä.
Harjoitellaan ryhmässä toimimisen taitoja, itsen ja toisten arvostamista. Tiedetään, mikä ero on
kiusaamisella ja riidalla.
Havainnoidaan luokkaa, koulurakennusta, -pihaa ja – matkaa sekä lähiympäristöä turvallisuuden
ja viihtyisyyden kannalta. Harjoitellaan turvallista toimimista näissä ympäristöissä pohtien omien
tekojen merkitystä. Tiedetään ja harjoitellaan, kuinka apua haetaan erilaisissa tilanteissa.
Harjoitellaan eri vuodenaikoina tekemään havaintoja lähiympäristön ilmiöistä ja muutoksista,
esimerkiksi säästä, käyttämällä ympäristöopin käsitteitä. Tutustutaan kartan ilmaisutapaan
pihakartan avulla. Havainnoidaan tasaista ja kiihtyvää liikettä esimerkiksi liikenteessä ja pohditaan
syitä. Samalla tutustutaan kitkan käsitteeseen. Harjoitellaan tunnistamaan, vertailemaan ja
luokittelemaan sekä asettamaan kysymyksiä, joihin voi ympäristöopin keinoin saada vastauksia.
Havainnoidaan ja opetellaan tutkimisen ja toimimisen taitoja Viikin rakennetussa ja
luonnonympäristössä. Opitaan tunnistamaan pihan, ojan ja kaupunkiluonnon yleisimpiä eliölajeja.
Toisen vuosiluokan teema Kasvun ja elämän edellytykset omassa elinympäristössä
Opitaan tunnistamaan tunteita ja harjoitellaan niiden säätelyä. Tiedetään, että tunteisiin voi
vaikuttaa. Opitaan näkemään hyvä itsessä ja muissa. Tunnistetaan, mistä asioista saadaan hyvää
mieltä ja iloa. Harjoitellaan ristiriitatilanteiden rakentavaa ratkaisemista ja kiusaamisen ehkäisyä.
Perehdytään elämän perusedellytyksiin ravinnon, veden, ilman, lämmön ja huolenpidon osalta.
Tutustutaan ravinnontuotannon ja juomaveden alkuperään. Pohditaan ruokajätteen vähentämistä
ja tutustutaan kompostointiin.
Havaintoja tekemällä, tutkimalla ja toimimalla tutustutaan ihmisen kehon osiin, elintoimintoihin
sekä elämänkulkuun. Tiedetään oman ikäkauden kasvun ja kehityksen pääpiirteet.
Harjoitellaan tekemään eri vuodenaikoina havaintoja lähiympäristön ilmiöistä ja muutoksista
käyttämällä ympäristöopin käsitteitä. Tutustutaan lähiympäristön karttaan ja tehdään sen
avulla havaintoja maastosta. Harjoitellaan tunnistamaan, vertailemaan ja luokittelemaan sekä
asettamaan kysymyksiä, joihin voi ympäristöopin keinoin saada vastauksia.
Tehdään pienimuotoisia kokeiluja ja tutkimuksia esimerkiksi kasveja kasvattamalla ja
yksinkertaisia erotusmenetelmiä käyttämällä. Opitaan tunnistamaan pellon ja niityn yleisimpiä
eliölajeja.

Työtapojen ja oppimisympäristöjen valinnan lähtökohtana ovat oppilaiden omat kokemukset
ihmiseen, ympäristöön, ihmisen toimintaan ja arkeen liittyvistä asioista, ilmiöistä ja tapahtumista.
Oppimisympäristöjä ja työtapoja valitessa otetaan huomioon toiminnallisuus, kokemuksellisuus,
elämyksellisyys, draaman ja tarinoiden käyttö sekä ympäristöopin monitieteinen perusta.
Ympäristöopin eri tiedonalojen ilmiöitä pyritään tutkimaan luonnollisissa tilanteissa ja
ympäristöissä. Oppimisympäristöinä käytetään koulun tilojen ja opetusryhmän lisäksi
monipuolisesti lähiluontoa ja rakennettua ympäristöä, erilaisia yhteisöjä ja vuorovaikutustilanteita,
tieto- ja viestintäteknologisia ympäristöjä sekä paikallisia mahdollisuuksia kuten yhteistyötä
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Ympäristöopin oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät tavoitteet
vuosiluokilla 1-2

luontokoulujen, museoiden, yritysten, kansalaisjärjestöjen, luonto- ja tiedekeskusten kanssa.
Tavoitteiden kannalta keskeistä on oppilaiden osallisuus ja vuorovaikutus yksinkertaisten
tutkimusten suunnittelussa ja toteuttamisessa sekä erilaisten näkökulmien ja ratkaisujen
pohtimisessa. Oppilaiden aktiivinen työskentely opiskeltavan ilmiön, teeman tai ajankohtaisen
ongelman parissa tukee ympäristöopin tavoitteiden mukaista oppimista.

Ohjaus, eriyttäminen ja tuki ympäristöopissa vuosiluokilla 1-2
Ympäristöopin tavoitteiden kannalta keskeistä on ohjata oppilaita käyttämään monipuolisesti
erilaisia opiskelutapoja. Ohjausta tarvitaan erityisesti turvalliseen ja muut huomioivaan
toimimiseen eri oppimisympäristöissä. Opetuksessa ja työtapojen valinnassa otetaan huomioon
oppilaiden aikaisemmat tiedot ja taidot sekä kehitykseen, elämäntilanteeseen ja kulttuuriin
liittyvät erityistarpeet. Oppilaita ohjataan kunnioittamaan jokaisen oikeutta yksityisyyteen itseään
koskevissa henkilökohtaisissa asioissa. Tutkimuksellinen työskentely ja eri ajattelutaitojen tasoilla
olevat harjoitukset voivat tukea eriyttämistä yksilöllisten tarpeiden mukaan. Yhteisönä toimiminen
tukee yhdessä oppimista ja erilaisten vahvuuksien hyödyntämistä. Ohjaus ja tuki, työtapojen
valinta sekä onnistumisen kokemukset tukevat oppilaiden oppijaminäkuvan vahvistumista
ympäristöopissa. Oppilaille annetaan mahdollisuus myös syventymiseen ja rauhoittumiseen.

Oppilaan oppimisen arviointi ympäristöopissa vuosiluokilla 1-2
Opittavien asioiden jakaminen kokonaisuuksiksi, joilla on omat tavoitteensa ja
arviointiperusteensa, tukee monipuolista arviointia. Työskentelyn etenemistä ohjataan rakentavan
palautteen, kysymysten ja konkreettisten kehittämisehdotusten avulla. Myönteinen palaute
ja kannustaminen tukevat erityisesti tutkimisen taitojen ja motivaation kehittymistä. Oppilaat
voivat ilmaista osaamistaan kirjoitetun tekstin sijaan myös toimintana ja muuna ilmaisuna,
joten oppilaille tarjotaan monipuolisia mahdollisuuksia osoittaa oppimistaan. Kokonaisuuksien
lopussa arvioidaan sovittujen tavoitteiden saavuttamista. Oppilaat harjoittelevat tunnistamaan
omaa oppimistaan ja toimintaansa. Arvioinnin kohteena eivät ole oppilaiden arvot, asenteet,
terveyskäyttäytyminen, sosiaalisuus, temperamentti tai muut henkilökohtaiset ominaisuudet.
Oppimisprosessin kannalta keskeisiä arvioinnin ja palautteen antamisen kohteita ympäristöopissa
ovat
•
•
•
•

edistyminen lähiympäristössä tutkimisessa sekä toimimisessa ja liikkumisessa
edistyminen havaintojen tekemisessä
edistyminen turvallisen toimimisen taidoissa
edistyminen ryhmässä toimimisen taidoissa.

Vuosiluokka 1
Vuosiluokan keskeiset sisältöalueet
S1 Kasvu ja kehitys

Vuosiluokat 1-2

Sisältöjä valitaan siten, että oppilaalle muodostuu ymmärrys ihmisen kehon osista ja
elintoiminnoista sekä elämänkulusta ja oman ikäkauden kasvusta ja kehityksestä pääpiirteissään.
Harjoitellaan tunnetaitoja ja mielen hyvinvoinnin edistämistä kuten itsensä ja muiden arvostamista
ikäkauden mukaisesti.
- ryhmässä toimimisen taidot, itsensä ja toisten arvostaminen
S2 Kotona ja koulussa toimiminen
Oppimistehtäviä ja sisältöjä valitaan siten, että ne liittyvät kotona ja koulussa toimimiseen.
Havainnoidaan oppimisympäristöjä turvallisuuden kannalta. Harjoitellaan turvallista toimimista
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lähiympäristössä ja liikenteessä. Perehdytään turvataitoihin sekä turvallisuusohjeisiin ja niiden
perusteluihin. Käytetään ympäristöopin eri tiedonalojen käsitteitä kuvaamaan ilmiöitä ja
teknologiaa sekä arjen tilanteita ja toimintaa kuten säänmukaista pukeutumista. Harjoitellaan
yhteistyötaitoja ja erilaisissa ryhmissä toimimista. Lisäksi harjoitellaan arjen käyttäytymistapoja
erilaisissa tilanteissa, fyysisen koskemattomuuden kunnioittamista, kiusaamisen ehkäisyä, arjen
pieniä itsehoitotaitoja ja avun hakemista.
- luokan, koulurakennuksen ja -pihan sekä koulumatkan turvallisuus ja viihtyisyys
•
•
•
•
•
•

esimerkiksi koulun turvallisuusohjeet ja toimiminen poikkeustilanteissa
liikenneturvallisuus
yhteistyötaitojen harjoittelu luokassa
kiusaamisen ja riidan erottaminen
avun hakeminen erilaisissa tilanteissa
säänmukainen pukeutuminen

S3 Lähiympäristön ja sen muutosten havainnointi
Havainnointia ja luonnossa tutkimisen ja toimimisen taitoja harjoitellaan koulun lähellä erilaisissa
luonnonympäristöissä ja rakennetuissa ympäristöissä. Tunnistetaan maastossa yleisimpiä
eliölajeja ja niiden elinympäristöjä sekä rakennetun ympäristön kohteita. Havainnoidaan luonnon
ominaispiirteitä, ilmiöitä ja ominaisuuksia kaikkina vuodenaikoina. Ympäristöä ja sen ilmiöitä
kuten säätä kuvataan ympäristöopin eri tiedonalojen käsitteiden avulla. Harjoitellaan pihakartan
laatimista tutusta ympäristöstä sekä opitaan ymmärtämään kartan idea.
- elinympäristöinä piha, kaupunkiluonto ja oja
•

yleisimmät eliölajit

- tutkimisen harjoittelu omassa elinympäristössä
•

havaintojen tekeminen, luokittelu

- vuodenajat
•
•

sää
lähiympäristössä: etenkin pihassa, muualla kaupunkiluonnossa ja ojassa

- kartan ilmaisutapa:
•

pihakartta

S4 Tutkiminen ja kokeileminen

- tasainen ja kiihtyvä liike
•

esimerkiksi liikenteessä

- tutkimuksen tekemisen harjoittelu, esimerkiksi:
•

kysymysten asettaminen
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Sisällöksi valitaan luontoon, rakennettuun ympäristöön, arjen ilmiöihin ja teknologiaan sekä
ihmiseen ja ihmisen toimintaan liittyviä ongelmanratkaisu- ja tutkimustehtäviä. Tehtävien
avulla harjoitellaan tutkimuksen tekemisen eri vaiheita. Arjen pulmiin kokeillaan ja keksitään
yhdessä vaihtoehtoja ja ratkaisuja. Havainnoidaan liikettä ja pohditaan syitä liikkeen
muutoksiin. Pienimuotoisia kokeiluja ja tutkimuksia tehdään myös lähiympäristössä sekä kasveja
kasvattamalla.

•
•

havainnointi, tunnistaminen, vertaileminen ja luokittelu
turvallinen toimiminen lähiympäristössä

S5 Elämän perusedellytysten pohtiminen
Perehdytään elämän perusedellytyksiin ravinnon, veden, ilman, lämmön ja huolenpidon
osalta. Tutustutaan ravinnontuotantoon ja juomaveden alkuperään. Perehdytään arjen
terveystottumuksiin ja harjoitellaan niihin liittyviä taitoja. Pohditaan, mitkä asiat tuottavat ihmiselle
hyvää mieltä ja iloa. Koulupäivän toimintatapoja kehitetään yhdessä terveyden, hyvinvoinnin ja
oppimisen kannalta.
S6 Kestävän elämäntavan harjoitteleminen
Sisältöjä valitaan monipuolisesti kestävän kehityksen eri osa-alueilta. Omista ja yhteisistä
tavaroista huolehtimista harjoitellaan. Omalla toiminnalla vähennetään syntyvää jätettä sekä
opitaan kierrättämään tavaroita ja lajittelemaan jätteitä. Tutustutaan omaan kotiseutuun ja
sen merkitykseen. Osallistutaan oman lähiympäristön tilan sekä kouluyhteisön hyvinvoinnin
edistämiseen. Pohditaan omien tekojen merkitystä itselle, muille ihmisille sekä omalle
lähiympäristölle.
- oman lähiympäristön sekä kouluyhteisön hyvinvoinnin edistäminen omalla toiminnalla
- koulun kestävän kehityksen mukaiseen toimintaan osallistuminen esimerkiksi luokan jätteitä
lajittelemalla ja omista ja yhteisistä tavaroista huolehtimilla
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Opetuksen tavoitteet

Tavoitteisiin liittyvät
sisältöalueet

Laaja-alainen osaaminen

T1

S1, S2, S3, S4, S5, S6

T2

S1, S2, S3, S4, S5, S6

L1, L6

T3

S1, S2, S3, S4, S5, S6

L3, L7

T4

S2, S3, S4, S6

L3

T5

S1, S2, S3, S4, S5, S6

L1, L7

T6

S1, S2, S3, S4, S5, S6

L1, L4

T7

S1, S2, S3, S4, S5, S6

L1, L4

T8

S1, S2, S3, S4, S5, S6

L3

T9

S2, S4, S6

L1, L3

T10

S1, S2, S3, S4, S5, S6

L2, L3

T11

S1, S2, S3, S4, S5, S6

L4, L5

T12

S1, S2, S3, S4, S5, S6

L1

T13

S1, S2, S3, S4, S5, S6

L1, L4

T14

S1, S2, S3, S4, S5, S6

L2, L4

T15

S1, S5

L3
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Vuosiluokan tavoitteet
T1 tarjota oppilaalle mahdollisuuksia toteuttaa luontaista uteliaisuuttaan
ja auttaa oppilasta kokemaan ympäristöopin asiat merkitykselliseksi
itselleen
- elinympäristöinä piha, kaupunkiluonto ja oja
•

yleisimmät eliölajit

- tutkimisen harjoittelu omassa elinympäristössä
•

havaintojen tekeminen, luokittelu

- vuodenajat
•
•

sää
lähiympäristössä: etenkin pihassa, muualla kaupunkiluonnossa ja ojassa

- kartan ilmaisutapa:
•

pihakartta

- luokan, koulurakennuksen ja -pihan sekä koulumatkan turvallisuus ja viihtyisyys
•
•
•
•
•
•

esimerkiksi koulun turvallisuusohjeet ja toimiminen poikkeustilanteissa
liikenneturvallisuus
yhteistyötaitojen harjoittelu luokassa
kiusaamisen ja riidan erottaminen
avun hakeminen erilaisissa tilanteissa
säänmukainen pukeutuminen

- tasainen ja kiihtyvä liike
•

esimerkiksi liikenteessä

- tutkimuksen tekemisen harjoittelu, esimerkiksi:
•
•
•

kysymysten asettaminen
havainnointi, tunnistaminen, vertaileminen ja luokittelu
turvallinen toimiminen lähiympäristössä

- oman lähiympäristön sekä kouluyhteisön hyvinvoinnin edistäminen omalla toiminnalla
- koulun kestävän kehityksen mukaiseen toimintaan osallistuminen esimerkiksi luokan jätteitä
lajittelemalla ja omista ja yhteisistä tavaroista huolehtimilla

T2 kannustaa oppilasta iloitsemaan ympäristöopin oppimisesta, omasta
osaamisesta ja uusista haasteista sekä harjoittelemaan pitkäjänteistä
työskentelyä
- ryhmässä toimimisen taidot, itsensä ja toisten arvostaminen
- oman lähiympäristön sekä kouluyhteisön hyvinvoinnin edistäminen omalla toiminnalla
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- ryhmässä toimimisen taidot, itsensä ja toisten arvostaminen

- koulun kestävän kehityksen mukaiseen toimintaan osallistuminen esimerkiksi luokan jätteitä
lajittelemalla ja omista ja yhteisistä tavaroista huolehtimilla
- tasainen ja kiihtyvä liike
•

esimerkiksi liikenteessä

- tutkimuksen tekemisen harjoittelu, esimerkiksi:
•
•
•

kysymysten asettaminen
havainnointi, tunnistaminen, vertaileminen ja luokittelu
turvallinen toimiminen lähiympäristössä

- luokan, koulurakennuksen ja -pihan sekä koulumatkan turvallisuus ja viihtyisyys
•
•
•
•
•
•

esimerkiksi koulun turvallisuusohjeet ja toimiminen poikkeustilanteissa
liikenneturvallisuus
yhteistyötaitojen harjoittelu luokassa
kiusaamisen ja riidan erottaminen
avun hakeminen erilaisissa tilanteissa
säänmukainen pukeutuminen

- elinympäristöinä piha, kaupunkiluonto ja oja
•

yleisimmät eliölajit

- tutkimisen harjoittelu omassa elinympäristössä
•

havaintojen tekeminen, luokittelu

- vuodenajat
•
•

sää
lähiympäristössä: etenkin pihassa, muualla kaupunkiluonnossa ja ojassa

- kartan ilmaisutapa:
•

pihakartta

T3 tukea oppilaan ympäristöherkkyyden kehittymistä ja ohjata oppilasta
toimimaan kestävällä tavalla lähiympäristössä ja kouluyhteisössä
- elinympäristöinä piha, kaupunkiluonto ja oja
•

yleisimmät eliölajit

- tutkimisen harjoittelu omassa elinympäristössä
•

havaintojen tekeminen, luokittelu
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- vuodenajat
•
•

sää
lähiympäristössä: etenkin pihassa, muualla kaupunkiluonnossa ja ojassa

- kartan ilmaisutapa:
•
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pihakartta

- ryhmässä toimimisen taidot, itsensä ja toisten arvostaminen
- tasainen ja kiihtyvä liike
•

esimerkiksi liikenteessä

- tutkimuksen tekemisen harjoittelu, esimerkiksi:
•
•
•

kysymysten asettaminen
havainnointi, tunnistaminen, vertaileminen ja luokittelu
turvallinen toimiminen lähiympäristössä

- oman lähiympäristön sekä kouluyhteisön hyvinvoinnin edistäminen omalla toiminnalla
- koulun kestävän kehityksen mukaiseen toimintaan osallistuminen esimerkiksi luokan jätteitä
lajittelemalla ja omista ja yhteisistä tavaroista huolehtimilla
- luokan, koulurakennuksen ja -pihan sekä koulumatkan turvallisuus ja viihtyisyys
•
•
•
•
•
•

esimerkiksi koulun turvallisuusohjeet ja toimiminen poikkeustilanteissa
liikenneturvallisuus
yhteistyötaitojen harjoittelu luokassa
kiusaamisen ja riidan erottaminen
avun hakeminen erilaisissa tilanteissa
säänmukainen pukeutuminen

T4 ohjata oppilasta tutkimaan ja toimimaan sekä liikkumaan ja
retkeilemään lähiympäristössään
- tasainen ja kiihtyvä liike
•

esimerkiksi liikenteessä

- tutkimuksen tekemisen harjoittelu, esimerkiksi:
•
•
•

kysymysten asettaminen
havainnointi, tunnistaminen, vertaileminen ja luokittelu
turvallinen toimiminen lähiympäristössä

- luokan, koulurakennuksen ja -pihan sekä koulumatkan turvallisuus ja viihtyisyys
•
•
•
•
•
•

esimerkiksi koulun turvallisuusohjeet ja toimiminen poikkeustilanteissa
liikenneturvallisuus
yhteistyötaitojen harjoittelu luokassa
kiusaamisen ja riidan erottaminen
avun hakeminen erilaisissa tilanteissa
säänmukainen pukeutuminen

- elinympäristöinä piha, kaupunkiluonto ja oja
yleisimmät eliölajit

- tutkimisen harjoittelu omassa elinympäristössä
•

havaintojen tekeminen, luokittelu

- vuodenajat
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•

•
•

sää
lähiympäristössä: etenkin pihassa, muualla kaupunkiluonnossa ja ojassa

- kartan ilmaisutapa:
•

pihakartta

- oman lähiympäristön sekä kouluyhteisön hyvinvoinnin edistäminen omalla toiminnalla
- koulun kestävän kehityksen mukaiseen toimintaan osallistuminen esimerkiksi luokan jätteitä
lajittelemalla ja omista ja yhteisistä tavaroista huolehtimilla

T5 kannustaa oppilasta ihmettelemään ja kyselemään sekä käyttämään
yhteisiä pohdintoja pienten tutkimusten ja muun toiminnan lähtökohtana
- luokan, koulurakennuksen ja -pihan sekä koulumatkan turvallisuus ja viihtyisyys
•
•
•
•
•
•

esimerkiksi koulun turvallisuusohjeet ja toimiminen poikkeustilanteissa
liikenneturvallisuus
yhteistyötaitojen harjoittelu luokassa
kiusaamisen ja riidan erottaminen
avun hakeminen erilaisissa tilanteissa
säänmukainen pukeutuminen

- oman lähiympäristön sekä kouluyhteisön hyvinvoinnin edistäminen omalla toiminnalla
- koulun kestävän kehityksen mukaiseen toimintaan osallistuminen esimerkiksi luokan jätteitä
lajittelemalla ja omista ja yhteisistä tavaroista huolehtimilla
- tasainen ja kiihtyvä liike
•

esimerkiksi liikenteessä

- tutkimuksen tekemisen harjoittelu, esimerkiksi:
•
•
•

kysymysten asettaminen
havainnointi, tunnistaminen, vertaileminen ja luokittelu
turvallinen toimiminen lähiympäristössä

- ryhmässä toimimisen taidot, itsensä ja toisten arvostaminen
- elinympäristöinä piha, kaupunkiluonto ja oja
•

yleisimmät eliölajit

- tutkimisen harjoittelu omassa elinympäristössä
•

havaintojen tekeminen, luokittelu
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- vuodenajat
•
•

sää
lähiympäristössä: etenkin pihassa, muualla kaupunkiluonnossa ja ojassa

- kartan ilmaisutapa:
•
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pihakartta

T6 ohjata oppilasta tekemään havaintoja ja kokeiluja koulussa ja
lähiympäristössä eri aisteja ja yksinkertaisia tutkimusvälineitä käyttäen
sekä esittelemään tuloksiaan eri tavoin
- elinympäristöinä piha, kaupunkiluonto ja oja
•

yleisimmät eliölajit

- tutkimisen harjoittelu omassa elinympäristössä
•

havaintojen tekeminen, luokittelu

- vuodenajat
•
•

sää
lähiympäristössä: etenkin pihassa, muualla kaupunkiluonnossa ja ojassa

- kartan ilmaisutapa:
•

pihakartta

- luokan, koulurakennuksen ja -pihan sekä koulumatkan turvallisuus ja viihtyisyys
•
•
•
•
•
•

esimerkiksi koulun turvallisuusohjeet ja toimiminen poikkeustilanteissa
liikenneturvallisuus
yhteistyötaitojen harjoittelu luokassa
kiusaamisen ja riidan erottaminen
avun hakeminen erilaisissa tilanteissa
säänmukainen pukeutuminen

- tasainen ja kiihtyvä liike
•

esimerkiksi liikenteessä

- tutkimuksen tekemisen harjoittelu, esimerkiksi:
•
•
•

kysymysten asettaminen
havainnointi, tunnistaminen, vertaileminen ja luokittelu
turvallinen toimiminen lähiympäristössä

- oman lähiympäristön sekä kouluyhteisön hyvinvoinnin edistäminen omalla toiminnalla
- koulun kestävän kehityksen mukaiseen toimintaan osallistuminen esimerkiksi luokan jätteitä
lajittelemalla ja omista ja yhteisistä tavaroista huolehtimilla
- ryhmässä toimimisen taidot, itsensä ja toisten arvostaminen

- elinympäristöinä piha, kaupunkiluonto ja oja
•

yleisimmät eliölajit

- tutkimisen harjoittelu omassa elinympäristössä
•

havaintojen tekeminen, luokittelu
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T7 ohjata oppilasta kuvailemaan, vertailemaan ja luokittelemaan
monipuolisesti eliöitä, elinympäristöjä, ilmiöitä, materiaaleja ja tilanteita
sekä nimeämään niitä

- vuodenajat
•
•

sää
lähiympäristössä: etenkin pihassa, muualla kaupunkiluonnossa ja ojassa

- kartan ilmaisutapa:
•

pihakartta

- ryhmässä toimimisen taidot, itsensä ja toisten arvostaminen
- luokan, koulurakennuksen ja -pihan sekä koulumatkan turvallisuus ja viihtyisyys
•
•
•
•
•
•

esimerkiksi koulun turvallisuusohjeet ja toimiminen poikkeustilanteissa
liikenneturvallisuus
yhteistyötaitojen harjoittelu luokassa
kiusaamisen ja riidan erottaminen
avun hakeminen erilaisissa tilanteissa
säänmukainen pukeutuminen

- tasainen ja kiihtyvä liike
•

esimerkiksi liikenteessä

- tutkimuksen tekemisen harjoittelu, esimerkiksi:
•
•
•

kysymysten asettaminen
havainnointi, tunnistaminen, vertaileminen ja luokittelu
turvallinen toimiminen lähiympäristössä

- oman lähiympäristön sekä kouluyhteisön hyvinvoinnin edistäminen omalla toiminnalla
- koulun kestävän kehityksen mukaiseen toimintaan osallistuminen esimerkiksi luokan jätteitä
lajittelemalla ja omista ja yhteisistä tavaroista huolehtimilla

T8 opastaa oppilasta toimimaan turvallisesti, noudattamaan annettuja
ohjeita ja hahmottamaan niiden perusteluita
- ryhmässä toimimisen taidot, itsensä ja toisten arvostaminen
- tasainen ja kiihtyvä liike
•

esimerkiksi liikenteessä

- tutkimuksen tekemisen harjoittelu, esimerkiksi:
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•
•
•

kysymysten asettaminen
havainnointi, tunnistaminen, vertaileminen ja luokittelu
turvallinen toimiminen lähiympäristössä

- luokan, koulurakennuksen ja -pihan sekä koulumatkan turvallisuus ja viihtyisyys
•
•
•
•
•
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esimerkiksi koulun turvallisuusohjeet ja toimiminen poikkeustilanteissa
liikenneturvallisuus
yhteistyötaitojen harjoittelu luokassa
kiusaamisen ja riidan erottaminen
avun hakeminen erilaisissa tilanteissa

•

säänmukainen pukeutuminen

- oman lähiympäristön sekä kouluyhteisön hyvinvoinnin edistäminen omalla toiminnalla
- koulun kestävän kehityksen mukaiseen toimintaan osallistuminen esimerkiksi luokan jätteitä
lajittelemalla ja omista ja yhteisistä tavaroista huolehtimilla
- elinympäristöinä piha, kaupunkiluonto ja oja
•

yleisimmät eliölajit

- tutkimisen harjoittelu omassa elinympäristössä
•

havaintojen tekeminen, luokittelu

- vuodenajat
•
•

sää
lähiympäristössä: etenkin pihassa, muualla kaupunkiluonnossa ja ojassa

- kartan ilmaisutapa:
•

pihakartta

T9 ohjata oppilasta tutustumaan monipuolisesti arjen teknologiaan sekä
innostaa oppilaita kokeilemaan, keksimään, rakentamaan ja luomaan uutta
yhdessä toimien
- oman lähiympäristön sekä kouluyhteisön hyvinvoinnin edistäminen omalla toiminnalla
- koulun kestävän kehityksen mukaiseen toimintaan osallistuminen esimerkiksi luokan jätteitä
lajittelemalla ja omista ja yhteisistä tavaroista huolehtimilla
- luokan, koulurakennuksen ja -pihan sekä koulumatkan turvallisuus ja viihtyisyys
•
•
•
•
•
•

esimerkiksi koulun turvallisuusohjeet ja toimiminen poikkeustilanteissa
liikenneturvallisuus
yhteistyötaitojen harjoittelu luokassa
kiusaamisen ja riidan erottaminen
avun hakeminen erilaisissa tilanteissa
säänmukainen pukeutuminen

- tasainen ja kiihtyvä liike
•

esimerkiksi liikenteessä

- tutkimuksen tekemisen harjoittelu, esimerkiksi:
kysymysten asettaminen
havainnointi, tunnistaminen, vertaileminen ja luokittelu
turvallinen toimiminen lähiympäristössä

T10 ohjata oppilasta harjoittelemaan ryhmässä toimimisen taitoja ja
tunnetaitoja sekä vahvistamaan itsensä ja muiden arvostamista
- ryhmässä toimimisen taidot, itsensä ja toisten arvostaminen
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•
•
•

- oman lähiympäristön sekä kouluyhteisön hyvinvoinnin edistäminen omalla toiminnalla
- koulun kestävän kehityksen mukaiseen toimintaan osallistuminen esimerkiksi luokan jätteitä
lajittelemalla ja omista ja yhteisistä tavaroista huolehtimilla
- tasainen ja kiihtyvä liike
•

esimerkiksi liikenteessä

- tutkimuksen tekemisen harjoittelu, esimerkiksi:
•
•
•

kysymysten asettaminen
havainnointi, tunnistaminen, vertaileminen ja luokittelu
turvallinen toimiminen lähiympäristössä

- elinympäristöinä piha, kaupunkiluonto ja oja
•

yleisimmät eliölajit

- tutkimisen harjoittelu omassa elinympäristössä
•

havaintojen tekeminen, luokittelu

- vuodenajat
•
•

sää
lähiympäristössä: etenkin pihassa, muualla kaupunkiluonnossa ja ojassa

- kartan ilmaisutapa:
•

pihakartta

- luokan, koulurakennuksen ja -pihan sekä koulumatkan turvallisuus ja viihtyisyys
•
•
•
•
•
•

esimerkiksi koulun turvallisuusohjeet ja toimiminen poikkeustilanteissa
liikenneturvallisuus
yhteistyötaitojen harjoittelu luokassa
kiusaamisen ja riidan erottaminen
avun hakeminen erilaisissa tilanteissa
säänmukainen pukeutuminen

T11 ohjata oppilasta käyttämään tieto- ja viestintäteknologiaa tiedon
hankkimisessa sekä havaintojen taltioimisessa ja esittämisessä
- ryhmässä toimimisen taidot, itsensä ja toisten arvostaminen
- elinympäristöinä piha, kaupunkiluonto ja oja
•

yleisimmät eliölajit
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- tutkimisen harjoittelu omassa elinympäristössä
•

havaintojen tekeminen, luokittelu

- vuodenajat
•
•
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sää
lähiympäristössä: etenkin pihassa, muualla kaupunkiluonnossa ja ojassa

- kartan ilmaisutapa:
•

pihakartta

- tasainen ja kiihtyvä liike
•

esimerkiksi liikenteessä

- tutkimuksen tekemisen harjoittelu, esimerkiksi:
•
•
•

kysymysten asettaminen
havainnointi, tunnistaminen, vertaileminen ja luokittelu
turvallinen toimiminen lähiympäristössä

- luokan, koulurakennuksen ja -pihan sekä koulumatkan turvallisuus ja viihtyisyys
•
•
•
•
•
•

esimerkiksi koulun turvallisuusohjeet ja toimiminen poikkeustilanteissa
liikenneturvallisuus
yhteistyötaitojen harjoittelu luokassa
kiusaamisen ja riidan erottaminen
avun hakeminen erilaisissa tilanteissa
säänmukainen pukeutuminen

- oman lähiympäristön sekä kouluyhteisön hyvinvoinnin edistäminen omalla toiminnalla
- koulun kestävän kehityksen mukaiseen toimintaan osallistuminen esimerkiksi luokan jätteitä
lajittelemalla ja omista ja yhteisistä tavaroista huolehtimilla

T12 ohjata oppilasta jäsentämään ympäristöä, ihmisten toimintaa ja niihin
liittyviä ilmiöitä ympäristöopin eri tiedonalojen käsitteiden avulla
- ryhmässä toimimisen taidot, itsensä ja toisten arvostaminen
- elinympäristöinä piha, kaupunkiluonto ja oja
•

yleisimmät eliölajit

- tutkimisen harjoittelu omassa elinympäristössä
•

havaintojen tekeminen, luokittelu

- vuodenajat
•
•

sää
lähiympäristössä: etenkin pihassa, muualla kaupunkiluonnossa ja ojassa

- kartan ilmaisutapa:
•

pihakartta

•

esimerkiksi liikenteessä

- tutkimuksen tekemisen harjoittelu, esimerkiksi:
•
•
•

kysymysten asettaminen
havainnointi, tunnistaminen, vertaileminen ja luokittelu
turvallinen toimiminen lähiympäristössä
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- tasainen ja kiihtyvä liike

- oman lähiympäristön sekä kouluyhteisön hyvinvoinnin edistäminen omalla toiminnalla
- koulun kestävän kehityksen mukaiseen toimintaan osallistuminen esimerkiksi luokan jätteitä
lajittelemalla ja omista ja yhteisistä tavaroista huolehtimilla
- luokan, koulurakennuksen ja -pihan sekä koulumatkan turvallisuus ja viihtyisyys
•
•
•
•
•
•

esimerkiksi koulun turvallisuusohjeet ja toimiminen poikkeustilanteissa
liikenneturvallisuus
yhteistyötaitojen harjoittelu luokassa
kiusaamisen ja riidan erottaminen
avun hakeminen erilaisissa tilanteissa
säänmukainen pukeutuminen

T13 ohjata oppilasta ymmärtämään yksinkertaisia kuvia, malleja ja karttoja
ympäristön kuvaajina
- ryhmässä toimimisen taidot, itsensä ja toisten arvostaminen
- oman lähiympäristön sekä kouluyhteisön hyvinvoinnin edistäminen omalla toiminnalla
- koulun kestävän kehityksen mukaiseen toimintaan osallistuminen esimerkiksi luokan jätteitä
lajittelemalla ja omista ja yhteisistä tavaroista huolehtimilla
- tasainen ja kiihtyvä liike
•

esimerkiksi liikenteessä

- tutkimuksen tekemisen harjoittelu, esimerkiksi:
•
•
•

kysymysten asettaminen
havainnointi, tunnistaminen, vertaileminen ja luokittelu
turvallinen toimiminen lähiympäristössä

- luokan, koulurakennuksen ja -pihan sekä koulumatkan turvallisuus ja viihtyisyys
•
•
•
•
•
•

esimerkiksi koulun turvallisuusohjeet ja toimiminen poikkeustilanteissa
liikenneturvallisuus
yhteistyötaitojen harjoittelu luokassa
kiusaamisen ja riidan erottaminen
avun hakeminen erilaisissa tilanteissa
säänmukainen pukeutuminen

- elinympäristöinä piha, kaupunkiluonto ja oja
•

yleisimmät eliölajit

- tutkimisen harjoittelu omassa elinympäristössä
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•

havaintojen tekeminen, luokittelu

- vuodenajat
•
•

sää
lähiympäristössä: etenkin pihassa, muualla kaupunkiluonnossa ja ojassa

- kartan ilmaisutapa:
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•

pihakartta

T14 rohkaista oppilasta ilmaisemaan itseään ja harjoittelemaan
näkemystensä perustelemista
- oman lähiympäristön sekä kouluyhteisön hyvinvoinnin edistäminen omalla toiminnalla
- koulun kestävän kehityksen mukaiseen toimintaan osallistuminen esimerkiksi luokan jätteitä
lajittelemalla ja omista ja yhteisistä tavaroista huolehtimilla
- ryhmässä toimimisen taidot, itsensä ja toisten arvostaminen
- tasainen ja kiihtyvä liike
•

esimerkiksi liikenteessä

- tutkimuksen tekemisen harjoittelu, esimerkiksi:
•
•
•

kysymysten asettaminen
havainnointi, tunnistaminen, vertaileminen ja luokittelu
turvallinen toimiminen lähiympäristössä

- luokan, koulurakennuksen ja -pihan sekä koulumatkan turvallisuus ja viihtyisyys
•
•
•
•
•
•

esimerkiksi koulun turvallisuusohjeet ja toimiminen poikkeustilanteissa
liikenneturvallisuus
yhteistyötaitojen harjoittelu luokassa
kiusaamisen ja riidan erottaminen
avun hakeminen erilaisissa tilanteissa
säänmukainen pukeutuminen

- elinympäristöinä piha, kaupunkiluonto ja oja
•

yleisimmät eliölajit

- tutkimisen harjoittelu omassa elinympäristössä
•

havaintojen tekeminen, luokittelu

- vuodenajat
•
•

sää
lähiympäristössä: etenkin pihassa, muualla kaupunkiluonnossa ja ojassa

- kartan ilmaisutapa:
•

pihakartta

- ryhmässä toimimisen taidot, itsensä ja toisten arvostaminen
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T15 ohjata oppilasta pohtimaan kasvua ja kehitystä, terveyttä ja
hyvinvointia tukevia tekijöitä sekä elämän perusedellytyksiä

Vuosiluokka 2
Vuosiluokan keskeiset sisältöalueet
S1 Kasvu ja kehitys
Sisältöjä valitaan siten, että oppilaalle muodostuu ymmärrys ihmisen kehon osista ja
elintoiminnoista sekä elämänkulusta ja oman ikäkauden kasvusta ja kehityksestä pääpiirteissään.
Harjoitellaan tunnetaitoja ja mielen hyvinvoinnin edistämistä kuten itsensä ja muiden arvostamista
ikäkauden mukaisesti.
- ihmisen kehon osat
- ihmisen elintoimintoja
- ihmisen elämänkulku
•

oman ikäkauden kasvu ja kehitys

- omien ja muiden tunteiden tunnistamista ja toiminnan säätelyä
- ryhmässä toimimisen taidot, itsensä ja toisten arvostaminen
S2 Kotona ja koulussa toimiminen
Oppimistehtäviä ja sisältöjä valitaan siten, että ne liittyvät kotona ja koulussa toimimiseen.
Havainnoidaan oppimisympäristöjä turvallisuuden kannalta. Harjoitellaan turvallista toimimista
lähiympäristössä ja liikenteessä. Perehdytään turvataitoihin sekä turvallisuusohjeisiin ja niiden
perusteluihin. Käytetään ympäristöopin eri tiedonalojen käsitteitä kuvaamaan ilmiöitä ja
teknologiaa sekä arjen tilanteita ja toimintaa kuten säänmukaista pukeutumista. Harjoitellaan
yhteistyötaitoja ja erilaisissa ryhmissä toimimista. Lisäksi harjoitellaan arjen käyttäytymistapoja
erilaisissa tilanteissa, fyysisen koskemattomuuden kunnioittamista, kiusaamisen ehkäisyä, arjen
pieniä itsehoitotaitoja ja avun hakemista.
- ristiriitatilanteiden rakentava ratkaiseminen, fyysinen koskemattomuus ja kiusaamisen ehkäisy
- arjen käyttäytymistavat
•

esimerkiksi tapakulttuuriin tutustuminen

- arjen itsehoitotaidot
S3 Lähiympäristön ja sen muutosten havainnointi
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Havainnointia ja luonnossa tutkimisen ja toimimisen taitoja harjoitellaan koulun lähellä erilaisissa
luonnonympäristöissä ja rakennetuissa ympäristöissä. Tunnistetaan maastossa yleisimpiä
eliölajeja ja niiden elinympäristöjä sekä rakennetun ympäristön kohteita. Havainnoidaan luonnon
ominaispiirteitä, ilmiöitä ja ominaisuuksia kaikkina vuodenaikoina. Ympäristöä ja sen ilmiöitä
kuten säätä kuvataan ympäristöopin eri tiedonalojen käsitteiden avulla. Harjoitellaan pihakartan
laatimista tutusta ympäristöstä sekä opitaan ymmärtämään kartan idea.
- elinympäristönä pelto ja niitty
•

yleisimmät eliölajit

- lähiympäristön ilmiöiden ja muutosten havainnointi eri vuodenaikoina
- kartan ilmaisutapa:
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•

lähiympäristö

S4 Tutkiminen ja kokeileminen
Sisällöksi valitaan luontoon, rakennettuun ympäristöön, arjen ilmiöihin ja teknologiaan sekä
ihmiseen ja ihmisen toimintaan liittyviä ongelmanratkaisu- ja tutkimustehtäviä. Tehtävien
avulla harjoitellaan tutkimuksen tekemisen eri vaiheita. Arjen pulmiin kokeillaan ja keksitään
yhdessä vaihtoehtoja ja ratkaisuja. Havainnoidaan liikettä ja pohditaan syitä liikkeen
muutoksiin. Pienimuotoisia kokeiluja ja tutkimuksia tehdään myös lähiympäristössä sekä kasveja
kasvattamalla.
- pienimuotoisia kokeiluja ja tutkimuksia esimerkiksi arjen teknologiasta
- kasvien kasvattaminen
S5 Elämän perusedellytysten pohtiminen
Perehdytään elämän perusedellytyksiin ravinnon, veden, ilman, lämmön ja huolenpidon
osalta. Tutustutaan ravinnontuotantoon ja juomaveden alkuperään. Perehdytään arjen
terveystottumuksiin ja harjoitellaan niihin liittyviä taitoja. Pohditaan, mitkä asiat tuottavat ihmiselle
hyvää mieltä ja iloa. Koulupäivän toimintatapoja kehitetään yhdessä terveyden, hyvinvoinnin ja
oppimisen kannalta.
- elämän perusedellytykset:
•

ravinto, vesi, ilma, lämpö ja huolenpito

- ravinnontuotanto
- juomavesi
- arjen terveystottumukset, esimerkiksi
•

ravinto, lepo, liikunta sekä asiat, jotka tuovat hyvää mieltä ja iloa

S6 Kestävän elämäntavan harjoitteleminen
Sisältöjä valitaan monipuolisesti kestävän kehityksen eri osa-alueilta. Omista ja yhteisistä
tavaroista huolehtimista harjoitellaan. Omalla toiminnalla vähennetään syntyvää jätettä sekä
opitaan kierrättämään tavaroita ja lajittelemaan jätteitä. Tutustutaan omaan kotiseutuun ja
sen merkitykseen. Osallistutaan oman lähiympäristön tilan sekä kouluyhteisön hyvinvoinnin
edistämiseen. Pohditaan omien tekojen merkitystä itselle, muille ihmisille sekä omalle
lähiympäristölle.
- oman lähiympäristön sekä kouluyhteisön hyvinvoinnin edistäminen omalla toiminnalla
- ruokajätteen vähentäminen ja kompostointi
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- lajittelu ja kierrätys

Opetuksen tavoitteet

Tavoitteisiin liittyvät
sisältöalueet

Laaja-alainen osaaminen

T1

S1, S2, S3, S4, S5, S6

T2

S1, S2, S3, S4, S5, S6

L1, L6

T3

S1, S2, S3, S4, S5, S6

L3, L7

T4

S2, S3, S4, S6

L3

T5

S1, S2, S3, S4, S5, S6

L1, L7

T6

S1, S2, S3, S4, S5, S6

L1, L4

T8

S1, S2, S3, S4, S5, S6

L3

T9

S2, S4, S6

L1, L3

T11

S1, S2, S3, S4, S5, S6

L4, L5

T12

S1, S2, S3, S4, S5, S6

L1

T13

S1, S2, S3, S4, S5, S6

L1, L4

T14

S1, S2, S3, S4, S5, S6

L2, L4

T15

S1, S5

L3

Vuosiluokan tavoitteet
T1 tarjota oppilaalle mahdollisuuksia toteuttaa luontaista uteliaisuuttaan
ja auttaa oppilasta kokemaan ympäristöopin asiat merkitykselliseksi
itselleen
- pienimuotoisia kokeiluja ja tutkimuksia esimerkiksi arjen teknologiasta
- kasvien kasvattaminen
- elinympäristönä pelto ja niitty
•

yleisimmät eliölajit

- lähiympäristön ilmiöiden ja muutosten havainnointi eri vuodenaikoina
- kartan ilmaisutapa:
•

lähiympäristö

- ihmisen kehon osat
- ihmisen elintoimintoja
- ihmisen elämänkulku
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•

oman ikäkauden kasvu ja kehitys

- omien ja muiden tunteiden tunnistamista ja toiminnan säätelyä
- ryhmässä toimimisen taidot, itsensä ja toisten arvostaminen
- ristiriitatilanteiden rakentava ratkaiseminen, fyysinen koskemattomuus ja kiusaamisen ehkäisy
- arjen käyttäytymistavat
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•

esimerkiksi tapakulttuuriin tutustuminen

- arjen itsehoitotaidot
- elämän perusedellytykset:
•

ravinto, vesi, ilma, lämpö ja huolenpito

- ravinnontuotanto
- juomavesi
- arjen terveystottumukset, esimerkiksi
•

ravinto, lepo, liikunta sekä asiat, jotka tuovat hyvää mieltä ja iloa

- oman lähiympäristön sekä kouluyhteisön hyvinvoinnin edistäminen omalla toiminnalla
- ruokajätteen vähentäminen ja kompostointi
- lajittelu ja kierrätys

T2 kannustaa oppilasta iloitsemaan ympäristöopin oppimisesta, omasta
osaamisesta ja uusista haasteista sekä harjoittelemaan pitkäjänteistä
työskentelyä
- pienimuotoisia kokeiluja ja tutkimuksia esimerkiksi arjen teknologiasta
- kasvien kasvattaminen
- ristiriitatilanteiden rakentava ratkaiseminen, fyysinen koskemattomuus ja kiusaamisen ehkäisy
- arjen käyttäytymistavat
•

esimerkiksi tapakulttuuriin tutustuminen

- arjen itsehoitotaidot
- elämän perusedellytykset:
•

ravinto, vesi, ilma, lämpö ja huolenpito

- ravinnontuotanto
- juomavesi
- arjen terveystottumukset, esimerkiksi
•

ravinto, lepo, liikunta sekä asiat, jotka tuovat hyvää mieltä ja iloa

- oman lähiympäristön sekä kouluyhteisön hyvinvoinnin edistäminen omalla toiminnalla

- lajittelu ja kierrätys
- ihmisen kehon osat
- ihmisen elintoimintoja
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- ruokajätteen vähentäminen ja kompostointi

- ihmisen elämänkulku
•

oman ikäkauden kasvu ja kehitys

- omien ja muiden tunteiden tunnistamista ja toiminnan säätelyä
- ryhmässä toimimisen taidot, itsensä ja toisten arvostaminen
- elinympäristönä pelto ja niitty
•

yleisimmät eliölajit

- lähiympäristön ilmiöiden ja muutosten havainnointi eri vuodenaikoina
- kartan ilmaisutapa:
•

lähiympäristö

T3 tukea oppilaan ympäristöherkkyyden kehittymistä ja ohjata oppilasta
toimimaan kestävällä tavalla lähiympäristössä ja kouluyhteisössä
- oman lähiympäristön sekä kouluyhteisön hyvinvoinnin edistäminen omalla toiminnalla
- ruokajätteen vähentäminen ja kompostointi
- lajittelu ja kierrätys
- ihmisen kehon osat
- ihmisen elintoimintoja
- ihmisen elämänkulku
•

oman ikäkauden kasvu ja kehitys

- omien ja muiden tunteiden tunnistamista ja toiminnan säätelyä
- ryhmässä toimimisen taidot, itsensä ja toisten arvostaminen
- elinympäristönä pelto ja niitty
•

yleisimmät eliölajit

- lähiympäristön ilmiöiden ja muutosten havainnointi eri vuodenaikoina
- kartan ilmaisutapa:
•

lähiympäristö

- pienimuotoisia kokeiluja ja tutkimuksia esimerkiksi arjen teknologiasta
- kasvien kasvattaminen
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- ristiriitatilanteiden rakentava ratkaiseminen, fyysinen koskemattomuus ja kiusaamisen ehkäisy
- arjen käyttäytymistavat
•

esimerkiksi tapakulttuuriin tutustuminen

- arjen itsehoitotaidot
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- elämän perusedellytykset:
•

ravinto, vesi, ilma, lämpö ja huolenpito

- ravinnontuotanto
- juomavesi
- arjen terveystottumukset, esimerkiksi
•

ravinto, lepo, liikunta sekä asiat, jotka tuovat hyvää mieltä ja iloa

T4 ohjata oppilasta tutkimaan ja toimimaan sekä liikkumaan ja
retkeilemään lähiympäristössään
- pienimuotoisia kokeiluja ja tutkimuksia esimerkiksi arjen teknologiasta
- kasvien kasvattaminen
- ristiriitatilanteiden rakentava ratkaiseminen, fyysinen koskemattomuus ja kiusaamisen ehkäisy
- arjen käyttäytymistavat
•

esimerkiksi tapakulttuuriin tutustuminen

- arjen itsehoitotaidot
- elinympäristönä pelto ja niitty
•

yleisimmät eliölajit

- lähiympäristön ilmiöiden ja muutosten havainnointi eri vuodenaikoina
- kartan ilmaisutapa:
•

lähiympäristö

- oman lähiympäristön sekä kouluyhteisön hyvinvoinnin edistäminen omalla toiminnalla
- ruokajätteen vähentäminen ja kompostointi
- lajittelu ja kierrätys

T5 kannustaa oppilasta ihmettelemään ja kyselemään sekä käyttämään
yhteisiä pohdintoja pienten tutkimusten ja muun toiminnan lähtökohtana
- elämän perusedellytykset:
•

ravinto, vesi, ilma, lämpö ja huolenpito

- ravinnontuotanto

- arjen terveystottumukset, esimerkiksi
•

ravinto, lepo, liikunta sekä asiat, jotka tuovat hyvää mieltä ja iloa

- pienimuotoisia kokeiluja ja tutkimuksia esimerkiksi arjen teknologiasta
- kasvien kasvattaminen
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- juomavesi

- ristiriitatilanteiden rakentava ratkaiseminen, fyysinen koskemattomuus ja kiusaamisen ehkäisy
- arjen käyttäytymistavat
•

esimerkiksi tapakulttuuriin tutustuminen

- arjen itsehoitotaidot
- ihmisen kehon osat
- ihmisen elintoimintoja
- ihmisen elämänkulku
•

oman ikäkauden kasvu ja kehitys

- omien ja muiden tunteiden tunnistamista ja toiminnan säätelyä
- ryhmässä toimimisen taidot, itsensä ja toisten arvostaminen
- elinympäristönä pelto ja niitty
•

yleisimmät eliölajit

- lähiympäristön ilmiöiden ja muutosten havainnointi eri vuodenaikoina
- kartan ilmaisutapa:
•

lähiympäristö

- oman lähiympäristön sekä kouluyhteisön hyvinvoinnin edistäminen omalla toiminnalla
- ruokajätteen vähentäminen ja kompostointi
- lajittelu ja kierrätys

T6 ohjata oppilasta tekemään havaintoja ja kokeiluja koulussa ja
lähiympäristössä eri aisteja ja yksinkertaisia tutkimusvälineitä käyttäen
sekä esittelemään tuloksiaan eri tavoin
- oman lähiympäristön sekä kouluyhteisön hyvinvoinnin edistäminen omalla toiminnalla
- ruokajätteen vähentäminen ja kompostointi
- lajittelu ja kierrätys
- ihmisen kehon osat
- ihmisen elintoimintoja
- ihmisen elämänkulku
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•

oman ikäkauden kasvu ja kehitys

- omien ja muiden tunteiden tunnistamista ja toiminnan säätelyä
- ryhmässä toimimisen taidot, itsensä ja toisten arvostaminen
- elinympäristönä pelto ja niitty
•
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yleisimmät eliölajit

- lähiympäristön ilmiöiden ja muutosten havainnointi eri vuodenaikoina
- kartan ilmaisutapa:
•

lähiympäristö

- pienimuotoisia kokeiluja ja tutkimuksia esimerkiksi arjen teknologiasta
- kasvien kasvattaminen
- ristiriitatilanteiden rakentava ratkaiseminen, fyysinen koskemattomuus ja kiusaamisen ehkäisy
- arjen käyttäytymistavat
•

esimerkiksi tapakulttuuriin tutustuminen

- arjen itsehoitotaidot
- elämän perusedellytykset:
•

ravinto, vesi, ilma, lämpö ja huolenpito

- ravinnontuotanto
- juomavesi
- arjen terveystottumukset, esimerkiksi
•

ravinto, lepo, liikunta sekä asiat, jotka tuovat hyvää mieltä ja iloa

T8 opastaa oppilasta toimimaan turvallisesti, noudattamaan annettuja
ohjeita ja hahmottamaan niiden perusteluita
- elämän perusedellytykset:
•

ravinto, vesi, ilma, lämpö ja huolenpito

- ravinnontuotanto
- juomavesi
- arjen terveystottumukset, esimerkiksi
•

ravinto, lepo, liikunta sekä asiat, jotka tuovat hyvää mieltä ja iloa

- ristiriitatilanteiden rakentava ratkaiseminen, fyysinen koskemattomuus ja kiusaamisen ehkäisy
- arjen käyttäytymistavat
•

esimerkiksi tapakulttuuriin tutustuminen

- arjen itsehoitotaidot

- kasvien kasvattaminen
- ihmisen kehon osat
- ihmisen elintoimintoja
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- pienimuotoisia kokeiluja ja tutkimuksia esimerkiksi arjen teknologiasta

- ihmisen elämänkulku
•

oman ikäkauden kasvu ja kehitys

- omien ja muiden tunteiden tunnistamista ja toiminnan säätelyä
- ryhmässä toimimisen taidot, itsensä ja toisten arvostaminen
- oman lähiympäristön sekä kouluyhteisön hyvinvoinnin edistäminen omalla toiminnalla
- ruokajätteen vähentäminen ja kompostointi
- lajittelu ja kierrätys
- elinympäristönä pelto ja niitty
•

yleisimmät eliölajit

- lähiympäristön ilmiöiden ja muutosten havainnointi eri vuodenaikoina
- kartan ilmaisutapa:
•

lähiympäristö

T9 ohjata oppilasta tutustumaan monipuolisesti arjen teknologiaan sekä
innostaa oppilaita kokeilemaan, keksimään, rakentamaan ja luomaan uutta
yhdessä toimien
- pienimuotoisia kokeiluja ja tutkimuksia esimerkiksi arjen teknologiasta
- kasvien kasvattaminen
- ristiriitatilanteiden rakentava ratkaiseminen, fyysinen koskemattomuus ja kiusaamisen ehkäisy
- arjen käyttäytymistavat
•

esimerkiksi tapakulttuuriin tutustuminen

- arjen itsehoitotaidot
- oman lähiympäristön sekä kouluyhteisön hyvinvoinnin edistäminen omalla toiminnalla
- ruokajätteen vähentäminen ja kompostointi
- lajittelu ja kierrätys

T11 ohjata oppilasta käyttämään tieto- ja viestintäteknologiaa tiedon
hankkimisessa sekä havaintojen taltioimisessa ja esittämisessä
- pienimuotoisia kokeiluja ja tutkimuksia esimerkiksi arjen teknologiasta
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- kasvien kasvattaminen
- ihmisen kehon osat
- ihmisen elintoimintoja
- ihmisen elämänkulku
•
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oman ikäkauden kasvu ja kehitys

- omien ja muiden tunteiden tunnistamista ja toiminnan säätelyä
- ryhmässä toimimisen taidot, itsensä ja toisten arvostaminen
- ristiriitatilanteiden rakentava ratkaiseminen, fyysinen koskemattomuus ja kiusaamisen ehkäisy
- arjen käyttäytymistavat
•

esimerkiksi tapakulttuuriin tutustuminen

- arjen itsehoitotaidot
- oman lähiympäristön sekä kouluyhteisön hyvinvoinnin edistäminen omalla toiminnalla
- ruokajätteen vähentäminen ja kompostointi
- lajittelu ja kierrätys
- elinympäristönä pelto ja niitty
•

yleisimmät eliölajit

- lähiympäristön ilmiöiden ja muutosten havainnointi eri vuodenaikoina
- kartan ilmaisutapa:
•

lähiympäristö

- elämän perusedellytykset:
•

ravinto, vesi, ilma, lämpö ja huolenpito

- ravinnontuotanto
- juomavesi
- arjen terveystottumukset, esimerkiksi
•

ravinto, lepo, liikunta sekä asiat, jotka tuovat hyvää mieltä ja iloa

T12 ohjata oppilasta jäsentämään ympäristöä, ihmisten toimintaa ja niihin
liittyviä ilmiöitä ympäristöopin eri tiedonalojen käsitteiden avulla
- ristiriitatilanteiden rakentava ratkaiseminen, fyysinen koskemattomuus ja kiusaamisen ehkäisy
- arjen käyttäytymistavat
•

esimerkiksi tapakulttuuriin tutustuminen

- arjen itsehoitotaidot
- ihmisen kehon osat

- ihmisen elämänkulku
•

oman ikäkauden kasvu ja kehitys

- omien ja muiden tunteiden tunnistamista ja toiminnan säätelyä
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- ihmisen elintoimintoja

- ryhmässä toimimisen taidot, itsensä ja toisten arvostaminen
- elinympäristönä pelto ja niitty
•

yleisimmät eliölajit

- lähiympäristön ilmiöiden ja muutosten havainnointi eri vuodenaikoina
- kartan ilmaisutapa:
•

lähiympäristö

- pienimuotoisia kokeiluja ja tutkimuksia esimerkiksi arjen teknologiasta
- kasvien kasvattaminen
- elämän perusedellytykset:
•

ravinto, vesi, ilma, lämpö ja huolenpito

- ravinnontuotanto
- juomavesi
- arjen terveystottumukset, esimerkiksi
•

ravinto, lepo, liikunta sekä asiat, jotka tuovat hyvää mieltä ja iloa

- oman lähiympäristön sekä kouluyhteisön hyvinvoinnin edistäminen omalla toiminnalla
- ruokajätteen vähentäminen ja kompostointi
- lajittelu ja kierrätys

T13 ohjata oppilasta ymmärtämään yksinkertaisia kuvia, malleja ja karttoja
ympäristön kuvaajina
- pienimuotoisia kokeiluja ja tutkimuksia esimerkiksi arjen teknologiasta
- kasvien kasvattaminen
- ristiriitatilanteiden rakentava ratkaiseminen, fyysinen koskemattomuus ja kiusaamisen ehkäisy
- arjen käyttäytymistavat
•

esimerkiksi tapakulttuuriin tutustuminen

- arjen itsehoitotaidot
- elämän perusedellytykset:
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•

ravinto, vesi, ilma, lämpö ja huolenpito

- ravinnontuotanto
- juomavesi
- arjen terveystottumukset, esimerkiksi
•
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ravinto, lepo, liikunta sekä asiat, jotka tuovat hyvää mieltä ja iloa

- elinympäristönä pelto ja niitty
•

yleisimmät eliölajit

- lähiympäristön ilmiöiden ja muutosten havainnointi eri vuodenaikoina
- kartan ilmaisutapa:
•

lähiympäristö

- oman lähiympäristön sekä kouluyhteisön hyvinvoinnin edistäminen omalla toiminnalla
- ruokajätteen vähentäminen ja kompostointi
- lajittelu ja kierrätys
- ihmisen kehon osat
- ihmisen elintoimintoja
- ihmisen elämänkulku
•

oman ikäkauden kasvu ja kehitys

- omien ja muiden tunteiden tunnistamista ja toiminnan säätelyä
- ryhmässä toimimisen taidot, itsensä ja toisten arvostaminen

T14 rohkaista oppilasta ilmaisemaan itseään ja harjoittelemaan
näkemystensä perustelemista
- elämän perusedellytykset:
•

ravinto, vesi, ilma, lämpö ja huolenpito

- ravinnontuotanto
- juomavesi
- arjen terveystottumukset, esimerkiksi
•

ravinto, lepo, liikunta sekä asiat, jotka tuovat hyvää mieltä ja iloa

- ihmisen kehon osat
- ihmisen elintoimintoja
- ihmisen elämänkulku
•

oman ikäkauden kasvu ja kehitys

- omien ja muiden tunteiden tunnistamista ja toiminnan säätelyä

- elinympäristönä pelto ja niitty
•

yleisimmät eliölajit

- lähiympäristön ilmiöiden ja muutosten havainnointi eri vuodenaikoina
- kartan ilmaisutapa:
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- ryhmässä toimimisen taidot, itsensä ja toisten arvostaminen

•

lähiympäristö

- pienimuotoisia kokeiluja ja tutkimuksia esimerkiksi arjen teknologiasta
- kasvien kasvattaminen
- oman lähiympäristön sekä kouluyhteisön hyvinvoinnin edistäminen omalla toiminnalla
- ruokajätteen vähentäminen ja kompostointi
- lajittelu ja kierrätys
- ristiriitatilanteiden rakentava ratkaiseminen, fyysinen koskemattomuus ja kiusaamisen ehkäisy
- arjen käyttäytymistavat
•

esimerkiksi tapakulttuuriin tutustuminen

- arjen itsehoitotaidot

T15 ohjata oppilasta pohtimaan kasvua ja kehitystä, terveyttä ja
hyvinvointia tukevia tekijöitä sekä elämän perusedellytyksiä
- elämän perusedellytykset:
•

ravinto, vesi, ilma, lämpö ja huolenpito

- ravinnontuotanto
- juomavesi
- arjen terveystottumukset, esimerkiksi
•

ravinto, lepo, liikunta sekä asiat, jotka tuovat hyvää mieltä ja iloa

- ihmisen kehon osat
- ihmisen elintoimintoja
- ihmisen elämänkulku
•

oman ikäkauden kasvu ja kehitys

- omien ja muiden tunteiden tunnistamista ja toiminnan säätelyä
- ryhmässä toimimisen taidot, itsensä ja toisten arvostaminen

33.6.12. Äidinkieli ja kirjallisuus

Vuosiluokat 1-2

Oppiaineen tehtävä
Tehtäväkuvaus, oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät tavoitteet sekä ohjaus, eriyttäminen
ja tuki sekä oppilaan oppimisen arviointi koskevat kaikkia äidinkieli ja kirjallisuus -oppiaineen
oppimääriä.
Äidinkielen ja kirjallisuuden opetuksen tehtävänä on kehittää oppilaiden kieli-, vuorovaikutusja tekstitaitoja ja ohjata heitä kiinnostumaan kielestä, kirjallisuudesta ja muusta kulttuurista ja
tulemaan tietoiseksi itsestään viestijöinä ja kielenkäyttäjinä. Oppilaiden arjen kieli- ja tekstitaitoja
laajennetaan niin, että he saavat valmiuksia havaintojen ja ilmiöiden käsitteellistämiseen,
ajattelunsa kielentämiseen ja luovuutensa kehittämiseen.
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Äidinkielen ja kirjallisuuden opetus vastaa yhteistyössä muiden oppiaineiden ja kotien
kanssa oppilaiden kielikasvatuksesta ja auttaa heitä rakentamaan kielellistä ja kulttuurista
identiteettiä monikulttuurisessa ja medioituneessa yhteiskunnassa. Äidinkieli ja kirjallisuus
on monitieteinen taito-, tieto- ja kulttuuriaine. Opetus perustuu laajaan tekstikäsitykseen.
Keskeisiä ovat monimuotoisten tekstien tulkitsemisen ja tuottamisen sekä tiedon hankinnan
ja jakamisen taidot. Ikäkaudelle ja kielitaidolle soveltuva kirjallisuus vahvistaa luovuuden ja
mielikuvituksen monipuolista kehittymistä ja laajentaa oppilaiden käsitystä oman kielellisen
ilmaisunsa mahdollisuuksista. Kirjallisuus yhdistää oppilaan kulttuuriinsa ja avartaa käsitystä
muista kulttuureista.
Oppilaita rohkaistaan rakentavaan ja vastuulliseen vuorovaikutukseen erilaisissa
viestintäympäristöissä. Osana eettistä kasvatusta oppilaita ohjataan ymmärtämään omien
kielellisten ja viestinnällisten valintojen vaikutuksia toisiin ihmisiin. Metakognitiivisista taidoista
äidinkielen opetuksessa painottuvat tekstien tulkitsemisen ja tuottamisen strategiset taidot.
Kielitiedon opetuksen tehtävänä on tukea ja kehittää kielitietoisuutta ja kielen havainnoinnin
taitoja. Opetus perustuu yhteisölliseen ja funktionaaliseen näkemykseen kielestä: kielen
rakenteita opiskellaan ikäkaudelle tyypillisten kielenkäyttötilanteiden ja tekstilajien yhteydessä.
Opetuksessa edetään portaittain oppilaiden kehitysvaiheen mukaan.
Opetus tutustuttaa moniin kulttuurisisältöihin, joista keskeisiä ovat sanataide, media, draama,
teatteritaide sekä puhe- ja viestintäkulttuurit. Sanataiteeseen kuuluu kaunokirjallisten tekstien
kirjoittaminen ja tulkitseminen. Kirjallisuuden opetuksen tehtävänä on lukemiseen innostaminen,
elämysten saaminen ja jakaminen, kulttuurintuntemuksen syventäminen, eettisen kasvun
tukeminen sekä oppilaiden kielen ja mielikuvituksen rikastaminen. Draama vahvistaa oppiaineen
toiminnallista, kokemuksellista, elämyksellistä ja esteettistä luonnetta. Mediakasvatus tähtää
mediasisältöjen tulkitsemiseen ja tuottamiseen ja niiden ymmärtämiseen kulttuurisena ilmiönä.
Puhe- ja viestintäkulttuurien opetus vahvistaa vuorovaikutus- ja viestintätaitoja.
Keskeisiä motivaatiotekijöitä äidinkielen ja kirjallisuuden oppimisessa ovat opittavien asioiden
merkityksellisyys oppilaille ja osallisuuden kokemukset. Oppilaiden kiinnostusta vahvistetaan
luomalla mahdollisuuksia aktiiviseen toimijuuteen ja omiin valintoihin sekä ottamalla
huomioon oppilaiden tekstimaailma ja kokemukset sekä laajentamalla niitä. Opetuksessa,
oppimisympäristön luomisessa ja opetusmenetelmien valinnassa otetaan huomioon oppilaiden
erilaisuus, yhdenvertaisuus ja sukupuolten tasa-arvo ja tuetaan niin edistyneitä kuin
oppimisvaikeuksien kanssa ponnistelevia. Äidinkielen oppimäärät tekevät yhteistyötä.

Oppiaineen tehtävä vuosiluokilla 1-2
Vuosiluokilla 1–2 äidinkielen ja kirjallisuuden opetuksen erityisenä tehtävänä on edistää
oppilaiden yksilöllisten edellytysten pohjalta itsensä ilmaisemisen ja vuorovaikutuksen taitoja,
kielellistä tietoisuutta sekä kehittää kuuntelemisen, puhumisen, lukemisen ja kirjoittamisen
perustaitoja. Opetuksen tehtävänä on kiinnostuksen ja innostuksen vahvistaminen kielelliseen
ilmaisuun, draamaan, kaunokirjallisuuteen ja monimuotoisten tekstien tulkitsemiseen ja
tuottamiseen. Opetuksessa huolehditaan oppimisprosessin jatkumosta esiopetuksesta kouluun
niin äidinkielen perustaitojen kuin laaja-alaisen osaamisen osalta.

Äidinkielen ja kirjallisuuden oppimisympäristö rakennetaan monipuoliseksi teksti- ja
kieliympäristöksi. Saatavilla tulee olla paljon oppilaita kiinnostavaa kirjallisuutta ja monimuotoisia
tekstejä. Tekstejä tuotetaan yksin ja yhdessä ja niitä julkaistaan luokassa ja lähipiirissä. Kieltä
tutkitaan leikinomaisesti, esimerkiksi rooli-, draama- ja teatterileikin keinoin. Opetusta eheytetään
niin, että äidinkielen taitojen oppiminen nivoutuu ilmiöiden kielelliseen hahmottamiseen eri
oppiaineiden yhteydessä. Koulu- tai lähikirjaston toimintaan ja erilaisiin lasten kulttuuritapahtumiin
tutustuminen laajentavat oppimisympäristöä luokan ulkopuolelle. Lisäksi hyödynnetään
lähiympäristön ja median kulttuurista monimuotoisuutta. Opetuksessa korostuvat kokemusten ja
elämysten jakaminen sekä taitojen harjoitteleminen yhdessä ja yksin, myös viestintäteknologiaa
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Äidinkieli ja kirjallisuus -oppiaineen oppimisympäristöihin ja työtapoihin
liittyvät tavoitteet vuosiluokilla 1-2

hyödyntäen. Draamaa integroidaan kirjallisuuteen ja muihin oppiaineisiin, esimerkiksi musiikkiin,
liikuntaan ja ympäristöoppiin.

Ohjaus, eriyttäminen ja tuki äidinkieli ja kirjallisuus -oppiaineessa
vuosiluokilla 1-2
Tavoitteena on tukea oppilaiden kielellistä kehitystä ja vuorovaikutustaitoja sekä luku- ja
kirjoitustaidon oppimista yhteistyössä kotien kanssa. Kielellisiä vaikeuksia puheen, lukemisen
ja kirjoittamisen alueella pyritään tunnistamaan mahdollisimman varhain. Opettaja mallintaa
sanojen, virkkeiden ja tekstien lukemista ja ymmärtämistä sekä kirjoittamisen tapoja. Oppilaita
ohjataan käyttämään mediavälineitä monipuolisesti ja turvallisesti. Kielellisesti taitavia oppilaita
ohjataan haastavampien tehtävien, materiaalien ja tekstiympäristöjen pariin. Tekstit ja työtavat
valitaan niin, että oppilaiden yhdenvertaisuus ja sukupuolten tasa-arvo toteutuu.

Oppilaan oppimisen arviointi äidinkieli ja kirjallisuus -oppiaineessa
vuosiluokilla 1-2
Oppimisen arviointi on oppilaita ohjaavaa ja kannustavaa. Yhteisen pohdinnan sekä palautteen
antamisen ja saamisen avulla opettaja ohjaa niin koko opetusryhmän kuin yksittäisen oppilaan
oppimista ja edistymistä. Vuosiluokilla 1–2 oppimisen arvioinnin päätehtävänä on tukea ja edistää
oppilaiden kielellistä kehitystä kaikilla tavoitealueilla. Opettaja pyrkii saamaan kokonaiskuvan
kunkin oppilaan kielellisestä kehityksen edistymisestä. Arviointiin perustuvan palautteen kautta
oppilaat saavat tietoa kielitaitonsa vahvuuksista sekä edistymisestään opiskelemansa kielen
oppijana. Oppilaat saavat myös monipuolisesti palautetta siitä, miten he ymmärtävät ja käyttävät
kieltä, ilmaisevat itseään, osallistuvat yhteiseen keskusteluun sekä tuottavat ja tulkitsevat
tekstejä. Laadukas ja kannustava palaute osaamisen eri alueilta on tärkeää. Se auttaa oppilaita
huomaamaan onnistumisiaan ja edistymistään sekä motivoi suuntaamaan työskentelyään
kielellisen kehityksen kannalta tarkoituksenmukaisella tavalla. Arviointi tuottaa tietoa myös
opetuksen suunnittelua varten sekä auttaa havaitsemaan mahdollisia tuen tarpeita oppilaiden
kielellisessä kehityksessä.
Oppimisprosessin kannalta keskeisiä arvioinnin ja palautteen antamisen kohteita äidinkielen ja
kirjallisuuden eri oppimäärissä ovat
•
•
•
•

edistyminen itsensä ilmaisemisessa ja vuorovaikutustaidoissa, sana- ja käsitevarannon
karttuminen
edistyminen lukutaidossa sekä tekstien ymmärtämisessä ja lukemisen harrastamisessa
edistyminen tekstin tuottamisessa, erityisesti käsin kirjoittamisen ja näppäintaitojen
kehittyminen
edistyminen kielen ja kulttuurin ymmärtämisessä, erityisesti havaintojen tekeminen sanojen
merkityksestä ja arjen kielenkäyttötilanteista.

Suomi toisena kielenä ja kirjallisuus

Vuosiluokat 1-2

Oppimäärän erityinen tehtävä
Tuntijakoasetuksen mukaan koulun opetuskielen mukaan määräytyvän äidinkielen ja
kirjallisuuden sijasta maahanmuuttajille voidaan opettaa joko kokonaan tai osittain suomen tai
ruotsin kieltä erityisen maahanmuuttajille tarkoitetun oppimäärän mukaisesti. Tämän oppimäärän
tehtävänä on tukea lapsen ja nuoren kasvua kieliyhteisön täysivaltaiseksi jäseneksi, jolla on
kielelliset valmiudet jatko-opintoihin. Opetuksen avulla pyritään monilukutaitoon, jonka avulla
oppilas osaa hakea tietoa sekä ymmärtää, tuottaa, arvioi ja analysoi erilaisia puhuttuja ja
kirjoitettuja suomenkielisiä tekstejä päivittäisessä vuorovaikutuksessa, koulutyöskentelyssä ja
yhteiskunnassa. Opetuksessa tuetaan kielitaidon eri osa-alueiden sekä eri tiedonalojen kielen
kehittymistä.
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Suomi toisena kielenä ja kirjallisuus -oppimäärän erityisenä tehtävänä on tukea oppilaan
monikielisyyden kehittymistä sekä herättää kiinnostus ja tarjota välineitä kielitaidon elinikäiseen
kehittämiseen. Yhteistyössä kotien, oman äidinkielen opetuksen sekä muiden oppiaineiden
kanssa suomi toisena kielenä ja kirjallisuus -opetus auttaa oppilasta rakentamaan kielellistä ja
kulttuurista identiteettiään kulttuurisesti monimuotoisessa ja monimediaisessa yhteiskunnassa.
Suomen kielen oppiminen tukee kotoutumista suomalaiseen yhteiskuntaan. Suomi toisena
kielenä ja kirjallisuus -oppimäärän opetuksen lähtökohtana ovat oppilaille merkitykselliset
ja tarpeelliset tekstilajit ja kielenkäyttötilanteet, joiden avulla kielen muotoja, merkityksiä ja
käyttöä tutkitaan ja opitaan analysoimaan. Kielitaitoa kehitetään kaikilla kielen käytön osaalueilla, joita ovat kuullun ymmärtäminen, puhuminen, luetun ymmärtäminen ja kirjoittaminen.
Ymmärtämis- ja tuottamistaitojen kehittyminen nivoutuvat toisiinsa. Oppilaiden kielen osaaminen
laajenee arkielämän konkreettisesta kielestä käsitteellisen ajattelun kieleen. He saavat valmiudet
havaintojen ja ilmiöiden sekä oman ajattelunsa, tunteidensa ja mielipiteidensä ilmaisemiseen
tilanteeseen sopivalla tavalla. Opetuksessa arvostetaan ja hyödynnetään oppilaiden osaamia
kieliä.
Kunkin oppilaan tarpeen suomi toisena kielenä -oppimäärään määrittävät oppilasta opettavat
opettajat yhdessä. Oppilaan huoltaja päättää oppimääriä koskevista valinnoista. Koska opetus
tulee järjestää oppilaiden ikäkauden ja edellytysten mukaisesti, oppimäärän valinnassa on
keskeistä, että oppilas saa hänelle parhaiten soveltuvan oppimäärän mukaista opetusta. Oppilas
voi opiskella suomi toisena kielenä ja kirjallisuus -oppimäärää, jos hänen äidinkielensä ei
ole suomi, ruotsi tai saame tai hänellä on muutoin monikielinen tausta. Oppimäärän tarpeen
selvittämisessä huomioidaan myös seuraavat näkökulmat:
•

•

oppilaan suomen kielen peruskielitaidossa on puutteita jollakin tai joillakin
kielitaidon osa-alueilla, jolloin oppilaan osaaminen ei anna vielä edellytyksiä
yhdenvertaiseen kouluyhteisön jäsenenä toimimiseen päivittäisessä vuorovaikutuksessa ja
koulutyöskentelyssä tai
oppilaan suomen kielen taito ei anna vielä edellytyksiä suomen kieli ja kirjallisuus oppimäärän opiskeluun.

Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulussa suomi toisena kielenä -oppimäärää opetetaan osittain
suomen kielen ja kirjallisuuden tuntien sijaan tai suomen kielen ja kirjallisuuden opetuksen
lisäksi. Oppilaiden suomen kielen taidot vaihtelevat suuresti, joten opetusjärjestelyt toteutetaan
vuosittain oppilaiden oppimistarpeen mukaan. Kunkin vuosiluokan suomi toisena kielenä opetussuunnitelman tavoitteet ja sisällöt kirjataan yksityiskohtaisemmin koulun työjärjestykseen,
joka tarkistetaan vuosittain.

Oppimäärän tehtävä vuosiluokilla 1-2
Vuosiluokilla 1-2 opetuksen painopiste on suomen kielen ja sen luku- ja kirjoitustaitojen perustan
luomisessa sekä oppimaan oppimisen ja vuorovaikutuksen taitojen kehittämisessä. Opetuksen
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Kun oppilas opiskelee suomi toisena kielenä ja kirjallisuus -oppimäärän mukaan, hänelle
opetetaan suomea tai ruotsia toisena kielenä joko kokonaan tai osittain suomen kielen ja
kirjallisuuden opetuksen sijaan. Opetusjärjestelyiden lähtökohtana ovat oppilaan oppimistarpeet
ja kielenoppimisen vaihe. Mikäli oppilaan oppimääräksi on valittu suomi toisena kielenä ja
kirjallisuus, hänen edistymistään ja suoriutumistaan arvioidaan suhteessa tämän oppimäärän
tavoitteisiin ja kriteereihin riippumatta siitä, minkä opetusryhmän yhteydessä kyseinen opetus
on järjestetty. Tärkeää on, että oppilas tulee osalliseksi samoista teksteistä ja tekstilajeista kuin
luokkatasonsa muutkin oppilaat. Kesken perusopetuksen Suomeen muuttaneiden oppilaiden
opetuksen tavoitteiden asettamisessa ja sisältöjen valinnassa tulee ottaa huomioon oppilaan
kielitaito sekä aiemmin opitut tiedot ja taidot. Tarvittaessa laaditaan oppimissuunnitelma.
Opetuksessa hyödynnetään tavoitteellisesti erilaisia oppimisympäristöjä, jotka tukevat kielitaidon
monipuolista kehittymistä sekä koulussa että sen ulkopuolella. Oppilas voi siirtyä opiskelemaan
suomen kieli ja kirjallisuus -oppimäärän mukaan, jos hänellä on riittävät edellytykset sen
tavoitteiden mukaiseen opiskeluun.

tehtävänä on herättää kiinnostusta kieleen ja ilmaisuun sekä erilaisten tekstien tuottamiseen ja
tulkitsemiseen.

Äidinkieli ja kirjallisuus -oppiaineen oppimisympäristöihin ja työtapoihin
liittyvät tavoitteet vuosiluokilla 1-2
Äidinkielen ja kirjallisuuden oppimisympäristö rakennetaan monipuoliseksi teksti- ja
kieliympäristöksi. Saatavilla tulee olla paljon oppilaita kiinnostavaa kirjallisuutta ja monimuotoisia
tekstejä. Tekstejä tuotetaan yksin ja yhdessä ja niitä julkaistaan luokassa ja lähipiirissä. Kieltä
tutkitaan leikinomaisesti, esimerkiksi rooli-, draama- ja teatterileikin keinoin. Opetusta eheytetään
niin, että äidinkielen taitojen oppiminen nivoutuu ilmiöiden kielelliseen hahmottamiseen eri
oppiaineiden yhteydessä. Koulu- tai lähikirjaston toimintaan ja erilaisiin lasten kulttuuritapahtumiin
tutustuminen laajentavat oppimisympäristöä luokan ulkopuolelle. Lisäksi hyödynnetään
lähiympäristön ja median kulttuurista monimuotoisuutta. Opetuksessa korostuvat kokemusten ja
elämysten jakaminen sekä taitojen harjoitteleminen yhdessä ja yksin, myös viestintäteknologiaa
hyödyntäen. Draamaa integroidaan kirjallisuuteen ja muihin oppiaineisiin, esimerkiksi musiikkiin,
liikuntaan ja ympäristöoppiin.

Ohjaus, eriyttäminen ja tuki äidinkieli ja kirjallisuus-oppiaineessa
vuosiluokilla 1-2
Tavoitteena on tukea oppilaiden kielellistä kehitystä ja vuorovaikutustaitoja sekä luku- ja
kirjoitustaidon oppimista yhteistyössä kotien kanssa. Kielellisiä vaikeuksia puheen, lukemisen
ja kirjoittamisen alueella pyritään tunnistamaan mahdollisimman varhain. Opettaja mallintaa
sanojen, virkkeiden ja tekstien lukemista ja ymmärtämistä sekä kirjoittamisen tapoja. Oppilaita
ohjataan käyttämään mediavälineitä monipuolisesti ja turvallisesti. Kielellisesti taitavia oppilaita
ohjataan haastavampien tehtävien, materiaalien ja tekstiympäristöjen pariin. Tekstit ja työtavat
valitaan niin, että oppilaiden yhdenvertaisuus ja sukupuolten tasa-arvo toteutuu.

Oppilaan oppimisen arviointi äidinkieli ja kirjallisuus -oppiaineessa
vuosiluokilla 1-2
Oppimisen arviointi on oppilaita ohjaavaa ja kannustavaa. Yhteisen pohdinnan sekä palautteen
antamisen ja saamisen avulla opettaja ohjaa niin koko opetusryhmän kuin yksittäisen oppilaan
oppimista ja edistymistä. Vuosiluokilla 1–2 oppimisen arvioinnin päätehtävänä on tukea ja edistää
oppilaiden kielellistä kehitystä kaikilla tavoitealueilla. Opettaja pyrkii saamaan kokonaiskuvan
kunkin oppilaan kielellisestä kehityksen edistymisestä. Arviointiin perustuvan palautteen kautta
oppilaat saavat tietoa kielitaitonsa vahvuuksista sekä edistymisestään opiskelemansa kielen
oppijana. Oppilaat saavat myös monipuolisesti palautetta siitä, miten he ymmärtävät ja käyttävät
kieltä, ilmaisevat itseään, osallistuvat yhteiseen keskusteluun sekä tuottavat ja tulkitsevat
tekstejä. Laadukas ja kannustava palaute osaamisen eri alueilta on tärkeää. Se auttaa oppilaita
huomaamaan onnistumisiaan ja edistymistään sekä motivoi suuntaamaan työskentelyään
kielellisen kehityksen kannalta tarkoituksenmukaisella tavalla. Arviointi tuottaa tietoa myös
opetuksen suunnittelua varten sekä auttaa havaitsemaan mahdollisia tuen tarpeita oppilaiden
kielellisessä kehityksessä.
Oppimisprosessin kannalta keskeisiä arvioinnin ja palautteen antamisen kohteita äidinkielen ja
kirjallisuuden eri oppimäärissä ovat

Vuosiluokat 1-2

•
•
•
•
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edistyminen itsensä ilmaisemisessa ja vuorovaikutustaidoissa, sana- ja käsitevarannon
karttuminen
edistyminen lukutaidossa sekä tekstien ymmärtämisessä ja lukemisen harrastamisessa
edistyminen tekstin tuottamisessa, erityisesti käsin kirjoittamisen ja näppäintaitojen
kehittyminen
edistyminen kielen ja kulttuurin ymmärtämisessä, erityisesti havaintojen tekeminen sanojen
merkityksestä ja arjen kielenkäyttötilanteista.

Suomen kieli ja kirjallisuus
Oppimäärän erityinen tehtävä
Suomen kieli ja kirjallisuus -oppimäärän erityisenä tehtävänä on kehittää oppilaiden suomen
kielen, moniluku- sekä vuorovaikutustaitoja ja tutustuttaa kirjallisuuteen ja kulttuuriin. Opetus tukee
oppilaiden monilukutaidon, kielitietoisuuden ja kielellisen identiteetin rakentumista. Opetuksessa
ohjataan oppilaita ymmärtämään suomen kielen, kirjallisuuden ja muun kulttuurin merkitystä ja
asemaa monikulttuurisessa ja monikielisessä yhteiskunnassa. Oppilaita ohjataan huomaamaan
koulun ulkopuolella opitun kieli-, media- ja kulttuuritietouden merkitys suomen kielen oppimisen
tukena.
Opetuksessa otetaan huomioon suomen ja ruotsin kielten asema kansalliskielinä ja suomen
asema enemmistökielenä ja pääasiallisena opetuksen kielenä. Suomen kieli on paitsi opetuksen
kohde myös väline muiden oppiaineiden opiskelussa, ja opetuksessa vahvistuvat keskeiset
oppimaan oppimisen ja ajattelun taidot. Tehdään yhteistyötä suomi toisena kielenä ja kirjallisuus
-oppimäärän ja muiden äidinkieli ja kirjallisuus -oppimäärien kanssa.

Oppimäärän erityinen tehtävä vuosiluokilla 1-2
Vuosiluokilla 1–2 opetuksen painopiste on luku- ja kirjoitustaitojen perustan luomisessa sekä
oppimaan oppimisen ja vuorovaikutuksen taitojen kehittämisessä. Opetuksen tehtävänä on
herättää kiinnostusta kieleen, ilmaisuun ja erilaisten tekstien tuottamiseen ja tulkitsemiseen.

Äidinkieli ja kirjallisuus -oppiaineen oppimisympäristöihin ja työtapoihin
liittyvät tavoitteet vuosiluokilla 1-2
Äidinkielen ja kirjallisuuden oppimisympäristö rakennetaan monipuoliseksi teksti- ja
kieliympäristöksi. Saatavilla tulee olla paljon oppilaita kiinnostavaa kirjallisuutta ja monimuotoisia
tekstejä. Tekstejä tuotetaan yksin ja yhdessä ja niitä julkaistaan luokassa ja lähipiirissä. Kieltä
tutkitaan leikinomaisesti, esimerkiksi rooli-, draama- ja teatterileikin keinoin. Opetusta eheytetään
niin, että äidinkielen taitojen oppiminen nivoutuu ilmiöiden kielelliseen hahmottamiseen eri
oppiaineiden yhteydessä. Koulu- tai lähikirjaston toimintaan ja erilaisiin lasten kulttuuritapahtumiin
tutustuminen laajentavat oppimisympäristöä luokan ulkopuolelle. Lisäksi hyödynnetään
lähiympäristön ja median kulttuurista monimuotoisuutta. Opetuksessa korostuvat kokemusten ja
elämysten jakaminen sekä taitojen harjoitteleminen yhdessä ja yksin, myös viestintäteknologiaa
hyödyntäen. Draamaa integroidaan kirjallisuuteen ja muihin oppiaineisiin, esimerkiksi musiikkiin,
liikuntaan ja ympäristöoppiin.

Ohjaus, eriyttäminen ja tuki äidinkieli ja kirjallisuus-oppiaineessa
vuosiluokilla 1-2

Oppilaan oppimisen arviointi äidinkieli ja kirjallisuus -oppiaineessa
vuosiluokilla 1-2
Oppimisen arviointi on oppilaita ohjaavaa ja kannustavaa. Yhteisen pohdinnan sekä palautteen
antamisen ja saamisen avulla opettaja ohjaa niin koko opetusryhmän kuin yksittäisen oppilaan
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Tavoitteena on tukea oppilaiden kielellistä kehitystä ja vuorovaikutustaitoja sekä luku- ja
kirjoitustaidon oppimista yhteistyössä kotien kanssa. Kielellisiä vaikeuksia puheen, lukemisen
ja kirjoittamisen alueella pyritään tunnistamaan mahdollisimman varhain. Opettaja mallintaa
sanojen, virkkeiden ja tekstien lukemista ja ymmärtämistä sekä kirjoittamisen tapoja. Oppilaita
ohjataan käyttämään mediavälineitä monipuolisesti ja turvallisesti. Kielellisesti taitavia oppilaita
ohjataan haastavampien tehtävien, materiaalien ja tekstiympäristöjen pariin. Tekstit ja työtavat
valitaan niin, että oppilaiden yhdenvertaisuus ja sukupuolten tasa-arvo toteutuu.

oppimista ja edistymistä. Vuosiluokilla 1–2 oppimisen arvioinnin päätehtävänä on tukea ja edistää
oppilaiden kielellistä kehitystä kaikilla tavoitealueilla. Opettaja pyrkii saamaan kokonaiskuvan
kunkin oppilaan kielellisestä kehityksen edistymisestä. Arviointiin perustuvan palautteen kautta
oppilaat saavat tietoa kielitaitonsa vahvuuksista sekä edistymisestään opiskelemansa kielen
oppijana. Oppilaat saavat myös monipuolisesti palautetta siitä, miten he ymmärtävät ja käyttävät
kieltä, ilmaisevat itseään, osallistuvat yhteiseen keskusteluun sekä tuottavat ja tulkitsevat
tekstejä. Laadukas ja kannustava palaute osaamisen eri alueilta on tärkeää. Se auttaa oppilaita
huomaamaan onnistumisiaan ja edistymistään sekä motivoi suuntaamaan työskentelyään
kielellisen kehityksen kannalta tarkoituksenmukaisella tavalla. Arviointi tuottaa tietoa myös
opetuksen suunnittelua varten sekä auttaa havaitsemaan mahdollisia tuen tarpeita oppilaiden
kielellisessä kehityksessä.
Oppimisprosessin kannalta keskeisiä arvioinnin ja palautteen antamisen kohteita äidinkielen ja
kirjallisuuden eri oppimäärissä ovat
•
•
•
•

edistyminen itsensä ilmaisemisessa ja vuorovaikutustaidoissa, sana- ja käsitevarannon
karttuminen
edistyminen lukutaidossa sekä tekstien ymmärtämisessä ja lukemisen harrastamisessa
edistyminen tekstin tuottamisessa, erityisesti käsin kirjoittamisen ja näppäintaitojen
kehittyminen
edistyminen kielen ja kulttuurin ymmärtämisessä, erityisesti havaintojen tekeminen sanojen
merkityksestä ja arjen kielenkäyttötilanteista.

Suomen kieli ja kirjallisuus
Oppimäärän erityinen tehtävä vuosiluokilla 1-2
Vuosiluokilla 1–2 opetuksen painopiste on luku- ja kirjoitustaitojen perustan luomisessa sekä
oppimaan oppimisen ja vuorovaikutuksen taitojen kehittämisessä. Opetuksen tehtävänä on
herättää kiinnostusta kieleen, ilmaisuun ja erilaisten tekstien tuottamiseen ja tulkitsemiseen.

Äidinkieli ja kirjallisuus -oppiaineen oppimisympäristöihin ja työtapoihin
liittyvät tavoitteet vuosiluokilla 1-2
Äidinkielen ja kirjallisuuden oppimisympäristö rakennetaan monipuoliseksi teksti- ja
kieliympäristöksi. Saatavilla tulee olla paljon oppilaita kiinnostavaa kirjallisuutta ja monimuotoisia
tekstejä. Tekstejä tuotetaan yksin ja yhdessä ja niitä julkaistaan luokassa ja lähipiirissä. Kieltä
tutkitaan leikinomaisesti, esimerkiksi rooli-, draama- ja teatterileikin keinoin. Opetusta eheytetään
niin, että äidinkielen taitojen oppiminen nivoutuu ilmiöiden kielelliseen hahmottamiseen eri
oppiaineiden yhteydessä. Koulu- tai lähikirjaston toimintaan ja erilaisiin lasten kulttuuritapahtumiin
tutustuminen laajentavat oppimisympäristöä luokan ulkopuolelle. Lisäksi hyödynnetään
lähiympäristön ja median kulttuurista monimuotoisuutta. Opetuksessa korostuvat kokemusten ja
elämysten jakaminen sekä taitojen harjoitteleminen yhdessä ja yksin, myös viestintäteknologiaa
hyödyntäen. Draamaa integroidaan kirjallisuuteen ja muihin oppiaineisiin, esimerkiksi musiikkiin,
liikuntaan ja ympäristöoppiin.

Vuosiluokat 1-2

Ohjaus, eriyttäminen ja tuki äidinkieli ja kirjallisuus-oppiaineessa
vuosiluokilla 1-2
Tavoitteena on tukea oppilaiden kielellistä kehitystä ja vuorovaikutustaitoja sekä luku- ja
kirjoitustaidon oppimista yhteistyössä kotien kanssa. Kielellisiä vaikeuksia puheen, lukemisen
ja kirjoittamisen alueella pyritään tunnistamaan mahdollisimman varhain. Opettaja mallintaa
sanojen, virkkeiden ja tekstien lukemista ja ymmärtämistä sekä kirjoittamisen tapoja. Oppilaita
ohjataan käyttämään mediavälineitä monipuolisesti ja turvallisesti. Kielellisesti taitavia oppilaita
ohjataan haastavampien tehtävien, materiaalien ja tekstiympäristöjen pariin. Tekstit ja työtavat
valitaan niin, että oppilaiden yhdenvertaisuus ja sukupuolten tasa-arvo toteutuu.
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Oppilaan oppimisen arviointi äidinkieli ja kirjallisuus -oppiaineessa
vuosiluokilla 1-2
Oppimisen arviointi on oppilaita ohjaavaa ja kannustavaa. Yhteisen pohdinnan sekä palautteen
antamisen ja saamisen avulla opettaja ohjaa niin koko opetusryhmän kuin yksittäisen oppilaan
oppimista ja edistymistä. Vuosiluokilla 1–2 oppimisen arvioinnin päätehtävänä on tukea ja edistää
oppilaiden kielellistä kehitystä kaikilla tavoitealueilla. Opettaja pyrkii saamaan kokonaiskuvan
kunkin oppilaan kielellisestä kehityksen edistymisestä. Arviointiin perustuvan palautteen kautta
oppilaat saavat tietoa kielitaitonsa vahvuuksista sekä edistymisestään opiskelemansa kielen
oppijana. Oppilaat saavat myös monipuolisesti palautetta siitä, miten he ymmärtävät ja käyttävät
kieltä, ilmaisevat itseään, osallistuvat yhteiseen keskusteluun sekä tuottavat ja tulkitsevat
tekstejä. Laadukas ja kannustava palaute osaamisen eri alueilta on tärkeää. Se auttaa oppilaita
huomaamaan onnistumisiaan ja edistymistään sekä motivoi suuntaamaan työskentelyään
kielellisen kehityksen kannalta tarkoituksenmukaisella tavalla. Arviointi tuottaa tietoa myös
opetuksen suunnittelua varten sekä auttaa havaitsemaan mahdollisia tuen tarpeita oppilaiden
kielellisessä kehityksessä.
Oppimisprosessin kannalta keskeisiä arvioinnin ja palautteen antamisen kohteita äidinkielen ja
kirjallisuuden eri oppimäärissä ovat
•
•
•
•

edistyminen itsensä ilmaisemisessa ja vuorovaikutustaidoissa, sana- ja käsitevarannon
karttuminen
edistyminen lukutaidossa sekä tekstien ymmärtämisessä ja lukemisen harrastamisessa
edistyminen tekstin tuottamisessa, erityisesti käsin kirjoittamisen ja näppäintaitojen
kehittyminen
edistyminen kielen ja kulttuurin ymmärtämisessä, erityisesti havaintojen tekeminen sanojen
merkityksestä ja arjen kielenkäyttötilanteista.

Vuosiluokka 1
Vuosiluokan keskeiset sisältöalueet
S1 Vuorovaikutustilanteissa toimiminen
Harjoitellaan ympäristön kielellistä jäsentämistä ja nimeämistä, kuuntelemista, kysymistä,
vastaamista ja kertomista. Harjoitellaan ryhmäviestinnän käytänteitä erilaisissa kasvokkain
tapahtuvissa vuorovaikutustilanteissa. Havainnoidaan erilaisia viestintätapoja. Käsitellään
erilaisten vuorovaikutusharjoitusten, keskustelujen ja draaman avulla lastenkirjallisuutta, satuja,
kertomuksia, loruja, tietotekstejä, mediatekstejä ja pelejä.
S1 Vuorovaikutustilanteissa toimiminen

•

•

Harjoitellaan ympäristön kielellistä jäsentämistä ja nimeämistä. Harjoitellaan keskittymistä,
keskustelemista, kertomista, kuvailemista sekä kuuntelemista, kysymistä ja vastaamista.
Oppilailla on päivittäin tilaisuuksia puhua ja tulla kuulluksi.
Harjoitellaan suullisia, kirjallisia, sähköisiä ja muita ryhmäviestinnän käytänteitä
niin
kasvokkain
kuin
erilaisissa
virtuaalisissa
ympäristöissä
tapahtuvissa
vuorovaikutustilanteissa. Niistä havainnoidaan esimerkiksi viestinnän sisältöä, selkeyttä ja
esittämistapaa.
Käsitellään erilaisten vuorovaikutusharjoitusten, keskustelujen, kuuntelujen ja draaman
avulla lastenkirjallisuutta, satuja, kertomuksia, loruja, tietotekstejä, mediatekstejä ja pelejä.

S2 Tekstien tulkitseminen
Opetellaan lukemaan ja harjoitellaan siinä tarvittavia käsitteitä äänne, kirjain, tavu, sana, virke,
lopetusmerkki, otsikko, teksti ja kuva. Tuetaan tekstinymmärtämisen taitoja ja harjoitellaan
tekstinymmärtämisen strategioita. Havainnoidaan ja tulkitaan monimuotoisia ympäristön tekstejä,
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•

niiden merkityksiä ja rakenteita sekä työskennellään muun muassa kuvien, lastenkirjallisuuden,
yksinkertaisten tietotekstien ja mediatekstien parissa. Pohditaan sanojen ja sanontojen
merkityksiä sekä sananvalintoja teksteissä ja laajennetaan käsitevarantoa. Tutustutaan
erilaisiin tapoihin ilmaista aikaa, järjestystä ja paikkaa erityisesti kertovissa, kuvaavissa ja
ohjaavissa teksteissä sekä opitaan käyttämään kerronnan peruskäsitteitä, kuten päähenkilö,
tapahtumapaikka ja -aika ja juoni. Jaetaan lukukokemuksia eri tavoin, keskustellaan tekstien
sisällöistä ja harjoitellaan tekstin kertomista omin sanoin. Harjoitellaan tiedon etsintää tekemällä
havaintoja ympäristöstä ja tulkitsemalla kuvia ja kirjoitettuja tekstejä sekä harjoitellaan tiedon
kertomista toisille.
S2 Tekstien tulkitseminen
•

•
•
•
•
•
•

Opetellaan lukemaan huomioiden kunkin koulutulokkaan oma taitotaso. Lukemaan
oppimista tuetaan esimerkiksi äänne-kirjain-vastaavuuden tarkastelemisella, sanoja
tavuttamalla, sanojen kokonaishahmon analysoimisella ja luetun tekstin sisällön
ymmärtämistä tukevilla kysymyksillä.
Harjoitellaan lukemisessa tarvittavia tärkeitä käsitteitä kuten äänne, kirjain, tavu, sana,
sanaväli, virke, lopetusmerkki, otsikko, teksti ja kuva sekä tekstin ortografisia piirteitä kuten
iso ja pieni kirjain.
Tuetaan tekstinymmärtämisen taitoja pohtimalla sanojen ja sanontojen merkityksiä sekä
tekstin sanavalintoja. Samalla laajennetaan sana- ja käsitevarantoa.
Havainnoidaan ja tulkitaan monimuotoisia ympäristön tekstejä ja niiden merkityksiä sekä
työskennellään muun muassa kuvien, lastenkirjallisuuden, yksinkertaisten tietotekstien ja
mediatekstien parissa.
Tutustutaan kerronnan peruskäsitteisiin kuten päähenkilö, tapahtumapaikka ja tekstin
tapahtumien aika ja järjestys. Opetellaan hahmottamaan tarinasta sen alku, tapahtuma ja
loppu.
Jaetaan luku- ja kuuntelukokemuksia eri tavoin kuten keskustellen tekstien sisällöistä ja
harjoitellen tekstin kertomista myös omin sanoin ja erilaisten draamamenetelmien avulla.
Harjoitellaan tiedon etsintää tekemällä havaintoja ympäristöstä ja tulkitsemalla kuvia ja
erilaisia tekstejä. Harjoitellaan tiedon ja erilaisten viestien kertomista toisille.

S3 Tekstien tuottaminen
Harjoitellaan tuottamaan tekstejä, käyttämään mielikuvitusta, kertomaan tarinoita ja mielipiteitä
sekä kuvaamaan omia kokemuksia, havaintoja ja ajatuksia puhumalla, kirjoittamalla ja kuvien
avulla yksin ja yhdessä. Tarkastellaan puhutun kielen muuntamista kirjoitetuksi kieleksi
ja harjoitellaan tekstin suunnittelua. Tutustutaan kertomiselle ja kuvaamiselle tyypillisiin
tekstuaalisiin ja kielellisiin piirteisiin, esimerkiksi ajan ja paikan ilmaisutapoihin ja kertomuksen
perusrakenteeseen, ja harjoitellaan niiden käyttämistä omissa teksteissä. Opetellaan isojen
ja pienten tekstauskirjainten piirtämistä sekä niillä kirjoittamista ja näppäintaitoja. Tuetaan
oikeinkirjoitustaidon kehittymistä fonologisen tietoisuuden harjoitteiden ja lukemisen avulla.
Harjoitellaan käyttämään omissa teksteissä oikeinkirjoituksen perusasioita ja joitakin kirjoitettua
kieltä koskevia sopimuksia, kuten sanaväli, tavutus, virke ja sen lopetusmerkit, iso alkukirjain
virkkeen alussa ja tutuissa erisnimissä.
S3 Tekstien tuottaminen
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•
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Harjoitellaan tuottamaan tekstejä oman taitotason mukaan kertomalla tarinoita, kuvauksia
ja mielipiteitä sekä kertomalla omista kokemuksista, havainnoista ja ajatuksista. Tätä
tehdään monimediaisissa ympäristöissä puhumalla, kirjoittamalla ja kuvien avulla niin
yksin kuin yhdessä esittämällä. Tekstien tuottamisessa rohkaistaan käyttämään omaa
mielikuvitusta.
Tarkastellaan puhutun kielen muuntamista kirjoitetuksi kieleksi esimerkiksi oppilaan
tuottamien sanojen, lauseiden tai lyhyiden tarinoiden ja muiden tekstien kirjallistamisella.

•
•
•
•

Harjoitellaan kertovan tekstin perusrakenteen käyttämistä omissa teksteissä huomioimalla
tarinan alku, tapahtuma ja loppu. Tuottamisprosessissa ohjataan alustavasti
suunnittelemaan myös tarinan tapahtuma-aikaa ja -paikkaa.
Opetellaan isojen ja pienten tekstauskirjainten piirtämistä sekä niillä kirjoittamista ja erilaisia
näppäintaitoja.
Tuetaan oikeinkirjoitustaidon kehittymistä harjoittelemalla äänne-kirjain-vastaavuutta,
äänteiden kestoa ja sanojen tavuttamista.
Harjoitellaan käyttämään omissa teksteissä oikeinkirjoituksen perusasioita ja tärkeimpiä
kirjoitettua kieltä koskevia sopimuksia, kuten sanaväli, tavutus, virke ja sen lopetusmerkit,
iso alkukirjain virkkeen alussa ja erisnimissä.

S4 Kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtäminen
Vahvistetaan kielellistä tietoisuutta tekemällä havaintoja puhutusta kielestä ja tutustumalla
kirjoitettuun kieleen kuunnellen ja lukien. Tehdään havaintoja eri puhetavoista, koulussa ja
vapaa-ajalla esillä olevista kielistä sekä kielenkäytön vaikutuksesta muihin. Pohditaan yhdessä
sanoja, sanontoja ja ilmaisutapoja, leikitellään kielellä lorujen, runojen ja sanaleikkien avulla.
Etsitään itseä kiinnostavaa luettavaa ja herätetään kiinnostusta lukuharrastukseen. Tutustutaan
kuunnellen ja lukien monimuotoisiin teksteihin, kuten lapsille suunnattuun kirjallisuuteen ja
mediateksteihin, ja käytetään niitä ilmaisun virikkeenä ja keskustellaan niiden merkityksestä
omassa arjessa. Tutustutaan yhdessä kirjastoon ja sen käyttöön. Tutustutaan lastenkulttuuriin
ja tapakulttuuriin omassa lähiympäristössä, juhlaperinteisiin sekä joihinkin kansanperinteen
muotoihin ja osallistutaan yhdessä esitysten tai muiden kulttuurituotteiden tekemiseen.
S4 Kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtäminen

•
•
•
•
•
•

Vahvistetaan kielellistä tietoisuutta tekemällä havaintoja puhutusta kielestä ja tutustumalla
kirjallisuuteen kuunnellen, katsellen ja lukien.
Tehdään havaintoja eri tavoista puhua suomea. Tutustutaan myös luokan tai koulun
elämänpiirissä esille tuleviin muihin äidinkieliin.
Leikitellään kielellä lorujen, runojen ja sanaleikkien avulla.
Etsitään itseä kiinnostavaa ja omaan taitotasoa vastaavaa luettavaa ja herätetään
kiinnostusta lukuharrastukseen esimerkiksi lukudiplomin tai muun kannustusmenetelmän
avulla.
Tutustutaan lastenkulttuuriin kuunnellen, katsellen ja lukien monimuotoisia tekstejä. Näitä
ovat esimerkiksi lapsille suunnattu kirjallisuus, elokuva ja muu mediateksti. Tutustutaan
yhdessä koulun ja mahdollisuuksien mukaan lähialueen kirjastoon.
Kirjallisuuden tuottamia tunne- ja taide-elämyksiä hyödynnetään laajasti paitsi äidinkielen
ja kirjallisuuden myös mahdollisuuksien mukaan muidenkin oppiaineiden opetuksessa ja
oppimisessa.
Tutustutaan erilaisiin kulttuuri- ja juhlaperinteisiin sekä tapoihin. Osallistutaan yhdessä
esitysten tai muiden kulttuurituotteiden, kuten esimerkiksi kirjan, näyttelyn, juhlan tai muun
vastaavan kokonaisuuden tekemiseen luokka- tai kouluyhteisössä kirjallisesti, virtuaalisesti
tai muulla tavalla.
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Opetuksen tavoitteet

Tavoitteisiin liittyvät
sisältöalueet

Laaja-alainen osaaminen

T1

S1

L1, L2, L3

T2

S1

L1, L2, L7

T3

S1

L1, L2, L7

T4

S1

L1, L2, L7

T5

S2

L1, L4, L5

T6

S2

L1, L2, L4

T7

S2

L1, L4, L5

T8

S2

L2, L4, L5

T9

S3

L1, L4, L5, L7

T10

S3

L2, L4, L5

T11

S3

L1, L4, L5

T12

S4

L2, L4, L7

T13

S4

L2, L3, L4

T14

S4

L2, L4, L7

Vuosiluokan tavoitteet
T1 ohjata oppilasta vahvistamaan taitoaan toimia erilaisissa
vuorovaikutustilanteissa
S1 Vuorovaikutustilanteissa toimiminen
•
•

•

Harjoitellaan ympäristön kielellistä jäsentämistä ja nimeämistä. Harjoitellaan keskittymistä,
keskustelemista, kertomista, kuvailemista sekä kuuntelemista, kysymistä ja vastaamista.
Oppilailla on päivittäin tilaisuuksia puhua ja tulla kuulluksi.
Harjoitellaan suullisia, kirjallisia, sähköisiä ja muita ryhmäviestinnän käytänteitä
niin
kasvokkain
kuin
erilaisissa
virtuaalisissa
ympäristöissä
tapahtuvissa
vuorovaikutustilanteissa. Niistä havainnoidaan esimerkiksi viestinnän sisältöä, selkeyttä ja
esittämistapaa.
Käsitellään erilaisten vuorovaikutusharjoitusten, keskustelujen, kuuntelujen ja draaman
avulla lastenkirjallisuutta, satuja, kertomuksia, loruja, tietotekstejä, mediatekstejä ja pelejä.

T2 opastaa oppilasta kehittämään kieltään ja mielikuvitustaan sekä
vuorovaikutus- ja yhteistyötaitojaan tarjoamalla mahdollisuuksia
osallistua erilaisiin ryhmäviestintätilanteisiin ja tutustua niiden
käytänteisiin
S1 Vuorovaikutustilanteissa toimiminen
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•
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Harjoitellaan ympäristön kielellistä jäsentämistä ja nimeämistä. Harjoitellaan keskittymistä,
keskustelemista, kertomista, kuvailemista sekä kuuntelemista, kysymistä ja vastaamista.
Oppilailla on päivittäin tilaisuuksia puhua ja tulla kuulluksi.
Harjoitellaan suullisia, kirjallisia, sähköisiä ja muita ryhmäviestinnän käytänteitä
niin
kasvokkain
kuin
erilaisissa
virtuaalisissa
ympäristöissä
tapahtuvissa
vuorovaikutustilanteissa. Niistä havainnoidaan esimerkiksi viestinnän sisältöä, selkeyttä ja
esittämistapaa.

•

Käsitellään erilaisten vuorovaikutusharjoitusten, keskustelujen, kuuntelujen ja draaman
avulla lastenkirjallisuutta, satuja, kertomuksia, loruja, tietotekstejä, mediatekstejä ja pelejä.

T3 tukea oppilasta vahvistamaan ilmaisurohkeuttaan ja ohjata häntä
ilmaisemaan itseään kokonaisvaltaisesti, myös draaman avulla
S1 Vuorovaikutustilanteissa toimiminen
•
•

•

Harjoitellaan ympäristön kielellistä jäsentämistä ja nimeämistä. Harjoitellaan keskittymistä,
keskustelemista, kertomista, kuvailemista sekä kuuntelemista, kysymistä ja vastaamista.
Oppilailla on päivittäin tilaisuuksia puhua ja tulla kuulluksi.
Harjoitellaan suullisia, kirjallisia, sähköisiä ja muita ryhmäviestinnän käytänteitä
niin
kasvokkain
kuin
erilaisissa
virtuaalisissa
ympäristöissä
tapahtuvissa
vuorovaikutustilanteissa. Niistä havainnoidaan esimerkiksi viestinnän sisältöä, selkeyttä ja
esittämistapaa.
Käsitellään erilaisten vuorovaikutusharjoitusten, keskustelujen, kuuntelujen ja draaman
avulla lastenkirjallisuutta, satuja, kertomuksia, loruja, tietotekstejä, mediatekstejä ja pelejä.

T4 ohjata oppilasta rakentamaan viestijäkuvaansa ja ymmärtämään, että
ihmiset viestivät eri tavoin
S1 Vuorovaikutustilanteissa toimiminen
•
•

•

Harjoitellaan ympäristön kielellistä jäsentämistä ja nimeämistä. Harjoitellaan keskittymistä,
keskustelemista, kertomista, kuvailemista sekä kuuntelemista, kysymistä ja vastaamista.
Oppilailla on päivittäin tilaisuuksia puhua ja tulla kuulluksi.
Harjoitellaan suullisia, kirjallisia, sähköisiä ja muita ryhmäviestinnän käytänteitä
niin
kasvokkain
kuin
erilaisissa
virtuaalisissa
ympäristöissä
tapahtuvissa
vuorovaikutustilanteissa. Niistä havainnoidaan esimerkiksi viestinnän sisältöä, selkeyttä ja
esittämistapaa.
Käsitellään erilaisten vuorovaikutusharjoitusten, keskustelujen, kuuntelujen ja draaman
avulla lastenkirjallisuutta, satuja, kertomuksia, loruja, tietotekstejä, mediatekstejä ja pelejä.

T5 ohjata ja innostaa oppilasta lukutaidon oppimisessa ja tekstien
ymmärtämisen taitojen harjoittelussa sekä auttaa häntä tarkkailemaan
omaa lukemistaan
•

•
•
•
•
•

Opetellaan lukemaan huomioiden kunkin koulutulokkaan oma taitotaso. Lukemaan
oppimista tuetaan esimerkiksi äänne-kirjain-vastaavuuden tarkastelemisella, sanoja
tavuttamalla, sanojen kokonaishahmon analysoimisella ja luetun tekstin sisällön
ymmärtämistä tukevilla kysymyksillä.
Harjoitellaan lukemisessa tarvittavia tärkeitä käsitteitä kuten äänne, kirjain, tavu, sana,
sanaväli, virke, lopetusmerkki, otsikko, teksti ja kuva sekä tekstin ortografisia piirteitä kuten
iso ja pieni kirjain.
Tuetaan tekstinymmärtämisen taitoja pohtimalla sanojen ja sanontojen merkityksiä sekä
tekstin sanavalintoja. Samalla laajennetaan sana- ja käsitevarantoa.
Havainnoidaan ja tulkitaan monimuotoisia ympäristön tekstejä ja niiden merkityksiä sekä
työskennellään muun muassa kuvien, lastenkirjallisuuden, yksinkertaisten tietotekstien ja
mediatekstien parissa.
Tutustutaan kerronnan peruskäsitteisiin kuten päähenkilö, tapahtumapaikka ja tekstin
tapahtumien aika ja järjestys. Opetellaan hahmottamaan tarinasta sen alku, tapahtuma ja
loppu.
Jaetaan luku- ja kuuntelukokemuksia eri tavoin kuten keskustellen tekstien sisällöistä ja
harjoitellen tekstin kertomista myös omin sanoin ja erilaisten draamamenetelmien avulla.
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S2 Tekstien tulkitseminen

•

Harjoitellaan tiedon etsintää tekemällä havaintoja ympäristöstä ja tulkitsemalla kuvia ja
erilaisia tekstejä. Harjoitellaan tiedon ja erilaisten viestien kertomista toisille.

T6 ohjata oppilasta tarkastelemaan monimuotoisten tekstien merkityksiä
ja rakenteita sekä laajentamaan sana- ja käsitevarantoaan tekstien
tarkastelun yhteydessä
S2 Tekstien tulkitseminen
•

•
•
•
•
•
•

Opetellaan lukemaan huomioiden kunkin koulutulokkaan oma taitotaso. Lukemaan
oppimista tuetaan esimerkiksi äänne-kirjain-vastaavuuden tarkastelemisella, sanoja
tavuttamalla, sanojen kokonaishahmon analysoimisella ja luetun tekstin sisällön
ymmärtämistä tukevilla kysymyksillä.
Harjoitellaan lukemisessa tarvittavia tärkeitä käsitteitä kuten äänne, kirjain, tavu, sana,
sanaväli, virke, lopetusmerkki, otsikko, teksti ja kuva sekä tekstin ortografisia piirteitä kuten
iso ja pieni kirjain.
Tuetaan tekstinymmärtämisen taitoja pohtimalla sanojen ja sanontojen merkityksiä sekä
tekstin sanavalintoja. Samalla laajennetaan sana- ja käsitevarantoa.
Havainnoidaan ja tulkitaan monimuotoisia ympäristön tekstejä ja niiden merkityksiä sekä
työskennellään muun muassa kuvien, lastenkirjallisuuden, yksinkertaisten tietotekstien ja
mediatekstien parissa.
Tutustutaan kerronnan peruskäsitteisiin kuten päähenkilö, tapahtumapaikka ja tekstin
tapahtumien aika ja järjestys. Opetellaan hahmottamaan tarinasta sen alku, tapahtuma ja
loppu.
Jaetaan luku- ja kuuntelukokemuksia eri tavoin kuten keskustellen tekstien sisällöistä ja
harjoitellen tekstin kertomista myös omin sanoin ja erilaisten draamamenetelmien avulla.
Harjoitellaan tiedon etsintää tekemällä havaintoja ympäristöstä ja tulkitsemalla kuvia ja
erilaisia tekstejä. Harjoitellaan tiedon ja erilaisten viestien kertomista toisille.

T7 ohjata oppilasta hakemaan tietoa eri tavoin
S2 Tekstien tulkitseminen
•

•
•
•
•
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•
•

Opetellaan lukemaan huomioiden kunkin koulutulokkaan oma taitotaso. Lukemaan
oppimista tuetaan esimerkiksi äänne-kirjain-vastaavuuden tarkastelemisella, sanoja
tavuttamalla, sanojen kokonaishahmon analysoimisella ja luetun tekstin sisällön
ymmärtämistä tukevilla kysymyksillä.
Harjoitellaan lukemisessa tarvittavia tärkeitä käsitteitä kuten äänne, kirjain, tavu, sana,
sanaväli, virke, lopetusmerkki, otsikko, teksti ja kuva sekä tekstin ortografisia piirteitä kuten
iso ja pieni kirjain.
Tuetaan tekstinymmärtämisen taitoja pohtimalla sanojen ja sanontojen merkityksiä sekä
tekstin sanavalintoja. Samalla laajennetaan sana- ja käsitevarantoa.
Havainnoidaan ja tulkitaan monimuotoisia ympäristön tekstejä ja niiden merkityksiä sekä
työskennellään muun muassa kuvien, lastenkirjallisuuden, yksinkertaisten tietotekstien ja
mediatekstien parissa.
Tutustutaan kerronnan peruskäsitteisiin kuten päähenkilö, tapahtumapaikka ja tekstin
tapahtumien aika ja järjestys. Opetellaan hahmottamaan tarinasta sen alku, tapahtuma ja
loppu.
Jaetaan luku- ja kuuntelukokemuksia eri tavoin kuten keskustellen tekstien sisällöistä ja
harjoitellen tekstin kertomista myös omin sanoin ja erilaisten draamamenetelmien avulla.
Harjoitellaan tiedon etsintää tekemällä havaintoja ympäristöstä ja tulkitsemalla kuvia ja
erilaisia tekstejä. Harjoitellaan tiedon ja erilaisten viestien kertomista toisille.

T8 kannustaa oppilasta kiinnostumaan lastenkirjallisuudesta,
mediateksteistä ja muista teksteistä luomalla myönteisiä lukukokemuksia
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ja elämyksiä sekä tarjoamalla mahdollisuuksia tiedonhalun
tyydyttämiseen sekä lukukokemusten jakamiseen
S2 Tekstien tulkitseminen
•

•
•
•
•
•
•

Opetellaan lukemaan huomioiden kunkin koulutulokkaan oma taitotaso. Lukemaan
oppimista tuetaan esimerkiksi äänne-kirjain-vastaavuuden tarkastelemisella, sanoja
tavuttamalla, sanojen kokonaishahmon analysoimisella ja luetun tekstin sisällön
ymmärtämistä tukevilla kysymyksillä.
Harjoitellaan lukemisessa tarvittavia tärkeitä käsitteitä kuten äänne, kirjain, tavu, sana,
sanaväli, virke, lopetusmerkki, otsikko, teksti ja kuva sekä tekstin ortografisia piirteitä kuten
iso ja pieni kirjain.
Tuetaan tekstinymmärtämisen taitoja pohtimalla sanojen ja sanontojen merkityksiä sekä
tekstin sanavalintoja. Samalla laajennetaan sana- ja käsitevarantoa.
Havainnoidaan ja tulkitaan monimuotoisia ympäristön tekstejä ja niiden merkityksiä sekä
työskennellään muun muassa kuvien, lastenkirjallisuuden, yksinkertaisten tietotekstien ja
mediatekstien parissa.
Tutustutaan kerronnan peruskäsitteisiin kuten päähenkilö, tapahtumapaikka ja tekstin
tapahtumien aika ja järjestys. Opetellaan hahmottamaan tarinasta sen alku, tapahtuma ja
loppu.
Jaetaan luku- ja kuuntelukokemuksia eri tavoin kuten keskustellen tekstien sisällöistä ja
harjoitellen tekstin kertomista myös omin sanoin ja erilaisten draamamenetelmien avulla.
Harjoitellaan tiedon etsintää tekemällä havaintoja ympäristöstä ja tulkitsemalla kuvia ja
erilaisia tekstejä. Harjoitellaan tiedon ja erilaisten viestien kertomista toisille.

T9 rohkaista ja innostaa oppilasta kertomaan tarinoita ja mielipiteitä sekä
kuvaamaan kokemuksiaan puhumalla, kirjoittamalla ja kuvien avulla
S3 Tekstien tuottaminen
•

•
•
•
•
•

Harjoitellaan tuottamaan tekstejä oman taitotason mukaan kertomalla tarinoita, kuvauksia
ja mielipiteitä sekä kertomalla omista kokemuksista, havainnoista ja ajatuksista. Tätä
tehdään monimediaisissa ympäristöissä puhumalla, kirjoittamalla ja kuvien avulla niin
yksin kuin yhdessä esittämällä. Tekstien tuottamisessa rohkaistaan käyttämään omaa
mielikuvitusta.
Tarkastellaan puhutun kielen muuntamista kirjoitetuksi kieleksi esimerkiksi oppilaan
tuottamien sanojen, lauseiden tai lyhyiden tarinoiden ja muiden tekstien kirjallistamisella.
Harjoitellaan kertovan tekstin perusrakenteen käyttämistä omissa teksteissä huomioimalla
tarinan alku, tapahtuma ja loppu. Tuottamisprosessissa ohjataan alustavasti
suunnittelemaan myös tarinan tapahtuma-aikaa ja -paikkaa.
Opetellaan isojen ja pienten tekstauskirjainten piirtämistä sekä niillä kirjoittamista ja erilaisia
näppäintaitoja.
Tuetaan oikeinkirjoitustaidon kehittymistä harjoittelemalla äänne-kirjain-vastaavuutta,
äänteiden kestoa ja sanojen tavuttamista.
Harjoitellaan käyttämään omissa teksteissä oikeinkirjoituksen perusasioita ja tärkeimpiä
kirjoitettua kieltä koskevia sopimuksia, kuten sanaväli, tavutus, virke ja sen lopetusmerkit,
iso alkukirjain virkkeen alussa ja erisnimissä.

S3 Tekstien tuottaminen
•

Harjoitellaan tuottamaan tekstejä oman taitotason mukaan kertomalla tarinoita, kuvauksia
ja mielipiteitä sekä kertomalla omista kokemuksista, havainnoista ja ajatuksista. Tätä
tehdään monimediaisissa ympäristöissä puhumalla, kirjoittamalla ja kuvien avulla niin
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T10 ohjata oppilasta tuottamaan yksinkertaisia kertovia, kuvaavia ja muita
tekstejä, myös monimediaisissa ympäristöissä

•
•
•
•
•

yksin kuin yhdessä esittämällä. Tekstien tuottamisessa rohkaistaan käyttämään omaa
mielikuvitusta.
Tarkastellaan puhutun kielen muuntamista kirjoitetuksi kieleksi esimerkiksi oppilaan
tuottamien sanojen, lauseiden tai lyhyiden tarinoiden ja muiden tekstien kirjallistamisella.
Harjoitellaan kertovan tekstin perusrakenteen käyttämistä omissa teksteissä huomioimalla
tarinan alku, tapahtuma ja loppu. Tuottamisprosessissa ohjataan alustavasti
suunnittelemaan myös tarinan tapahtuma-aikaa ja -paikkaa.
Opetellaan isojen ja pienten tekstauskirjainten piirtämistä sekä niillä kirjoittamista ja erilaisia
näppäintaitoja.
Tuetaan oikeinkirjoitustaidon kehittymistä harjoittelemalla äänne-kirjain-vastaavuutta,
äänteiden kestoa ja sanojen tavuttamista.
Harjoitellaan käyttämään omissa teksteissä oikeinkirjoituksen perusasioita ja tärkeimpiä
kirjoitettua kieltä koskevia sopimuksia, kuten sanaväli, tavutus, virke ja sen lopetusmerkit,
iso alkukirjain virkkeen alussa ja erisnimissä.

T11 opastaa oppilasta harjaannuttamaan käsinkirjoittamisen taitoa ja
näppäintaitoja sekä ohjata oppilasta vähitellen tekstien suunnitteluun
ja rakentamiseen sekä tuntemaan oikeinkirjoituksen perusasioita ja
kirjoitettua kieltä koskevia sopimuksia
S3 Tekstien tuottaminen
•

•
•
•
•
•

Harjoitellaan tuottamaan tekstejä oman taitotason mukaan kertomalla tarinoita, kuvauksia
ja mielipiteitä sekä kertomalla omista kokemuksista, havainnoista ja ajatuksista. Tätä
tehdään monimediaisissa ympäristöissä puhumalla, kirjoittamalla ja kuvien avulla niin
yksin kuin yhdessä esittämällä. Tekstien tuottamisessa rohkaistaan käyttämään omaa
mielikuvitusta.
Tarkastellaan puhutun kielen muuntamista kirjoitetuksi kieleksi esimerkiksi oppilaan
tuottamien sanojen, lauseiden tai lyhyiden tarinoiden ja muiden tekstien kirjallistamisella.
Harjoitellaan kertovan tekstin perusrakenteen käyttämistä omissa teksteissä huomioimalla
tarinan alku, tapahtuma ja loppu. Tuottamisprosessissa ohjataan alustavasti
suunnittelemaan myös tarinan tapahtuma-aikaa ja -paikkaa.
Opetellaan isojen ja pienten tekstauskirjainten piirtämistä sekä niillä kirjoittamista ja erilaisia
näppäintaitoja.
Tuetaan oikeinkirjoitustaidon kehittymistä harjoittelemalla äänne-kirjain-vastaavuutta,
äänteiden kestoa ja sanojen tavuttamista.
Harjoitellaan käyttämään omissa teksteissä oikeinkirjoituksen perusasioita ja tärkeimpiä
kirjoitettua kieltä koskevia sopimuksia, kuten sanaväli, tavutus, virke ja sen lopetusmerkit,
iso alkukirjain virkkeen alussa ja erisnimissä.

T12 kannustaa oppilasta kehittämään kielitietoisuuttaan ja kielen
peruskäsitteiden tuntemusta sekä ohjata tekemään havaintoja
puhutusta ja kirjoitetusta kielestä sekä auttaa huomaamaan, että omalla
kielenkäytöllä on vaikutusta toisten käyttäytymiseen
S4 Kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtäminen
•
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Vahvistetaan kielellistä tietoisuutta tekemällä havaintoja puhutusta kielestä ja tutustumalla
kirjallisuuteen kuunnellen, katsellen ja lukien.
Tehdään havaintoja eri tavoista puhua suomea. Tutustutaan myös luokan tai koulun
elämänpiirissä esille tuleviin muihin äidinkieliin.
Leikitellään kielellä lorujen, runojen ja sanaleikkien avulla.
Etsitään itseä kiinnostavaa ja omaan taitotasoa vastaavaa luettavaa ja herätetään
kiinnostusta lukuharrastukseen esimerkiksi lukudiplomin tai muun kannustusmenetelmän
avulla.

•
•
•

Tutustutaan lastenkulttuuriin kuunnellen, katsellen ja lukien monimuotoisia tekstejä. Näitä
ovat esimerkiksi lapsille suunnattu kirjallisuus, elokuva ja muu mediateksti. Tutustutaan
yhdessä koulun ja mahdollisuuksien mukaan lähialueen kirjastoon.
Kirjallisuuden tuottamia tunne- ja taide-elämyksiä hyödynnetään laajasti paitsi äidinkielen
ja kirjallisuuden myös mahdollisuuksien mukaan muidenkin oppiaineiden opetuksessa ja
oppimisessa.
Tutustutaan erilaisiin kulttuuri- ja juhlaperinteisiin sekä tapoihin. Osallistutaan yhdessä
esitysten tai muiden kulttuurituotteiden, kuten esimerkiksi kirjan, näyttelyn, juhlan tai muun
vastaavan kokonaisuuden tekemiseen luokka- tai kouluyhteisössä kirjallisesti, virtuaalisesti
tai muulla tavalla.

T13 innostaa oppilasta kuuntelemaan ja lukemaan lapsille suunnattua
kirjallisuutta ja valitsemaan itseään kiinnostavaa luettavaa, kehittämään
lukuharrastustaan sekä ohjata oppilasta kirjaston käyttöön
S4 Kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtäminen
•
•
•
•
•
•
•

Vahvistetaan kielellistä tietoisuutta tekemällä havaintoja puhutusta kielestä ja tutustumalla
kirjallisuuteen kuunnellen, katsellen ja lukien.
Tehdään havaintoja eri tavoista puhua suomea. Tutustutaan myös luokan tai koulun
elämänpiirissä esille tuleviin muihin äidinkieliin.
Leikitellään kielellä lorujen, runojen ja sanaleikkien avulla.
Etsitään itseä kiinnostavaa ja omaan taitotasoa vastaavaa luettavaa ja herätetään
kiinnostusta lukuharrastukseen esimerkiksi lukudiplomin tai muun kannustusmenetelmän
avulla.
Tutustutaan lastenkulttuuriin kuunnellen, katsellen ja lukien monimuotoisia tekstejä. Näitä
ovat esimerkiksi lapsille suunnattu kirjallisuus, elokuva ja muu mediateksti. Tutustutaan
yhdessä koulun ja mahdollisuuksien mukaan lähialueen kirjastoon.
Kirjallisuuden tuottamia tunne- ja taide-elämyksiä hyödynnetään laajasti paitsi äidinkielen
ja kirjallisuuden myös mahdollisuuksien mukaan muidenkin oppiaineiden opetuksessa ja
oppimisessa.
Tutustutaan erilaisiin kulttuuri- ja juhlaperinteisiin sekä tapoihin. Osallistutaan yhdessä
esitysten tai muiden kulttuurituotteiden, kuten esimerkiksi kirjan, näyttelyn, juhlan tai muun
vastaavan kokonaisuuden tekemiseen luokka- tai kouluyhteisössä kirjallisesti, virtuaalisesti
tai muulla tavalla.

T14 ohjata oppilasta arvostamaan omaa kieltään ja kulttuuriaan sekä
kulttuurista moninaisuutta, tutustuttaa joihinkin lastenkulttuurin
muotoihin ja innostaa niiden käyttäjäksi sekä kannustaa tuottamaan omaa
kulttuuria yhdessä muiden kanssa
•
•
•
•
•

Vahvistetaan kielellistä tietoisuutta tekemällä havaintoja puhutusta kielestä ja tutustumalla
kirjallisuuteen kuunnellen, katsellen ja lukien.
Tehdään havaintoja eri tavoista puhua suomea. Tutustutaan myös luokan tai koulun
elämänpiirissä esille tuleviin muihin äidinkieliin.
Leikitellään kielellä lorujen, runojen ja sanaleikkien avulla.
Etsitään itseä kiinnostavaa ja omaan taitotasoa vastaavaa luettavaa ja herätetään
kiinnostusta lukuharrastukseen esimerkiksi lukudiplomin tai muun kannustusmenetelmän
avulla.
Tutustutaan lastenkulttuuriin kuunnellen, katsellen ja lukien monimuotoisia tekstejä. Näitä
ovat esimerkiksi lapsille suunnattu kirjallisuus, elokuva ja muu mediateksti. Tutustutaan
yhdessä koulun ja mahdollisuuksien mukaan lähialueen kirjastoon.
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•
•

Kirjallisuuden tuottamia tunne- ja taide-elämyksiä hyödynnetään laajasti paitsi äidinkielen
ja kirjallisuuden myös mahdollisuuksien mukaan muidenkin oppiaineiden opetuksessa ja
oppimisessa.
Tutustutaan erilaisiin kulttuuri- ja juhlaperinteisiin sekä tapoihin. Osallistutaan yhdessä
esitysten tai muiden kulttuurituotteiden, kuten esimerkiksi kirjan, näyttelyn, juhlan tai muun
vastaavan kokonaisuuden tekemiseen luokka- tai kouluyhteisössä kirjallisesti, virtuaalisesti
tai muulla tavalla.

Vuosiluokka 2
Vuosiluokan keskeiset sisältöalueet
S1 Vuorovaikutustilanteissa toimiminen
Harjoitellaan ympäristön kielellistä jäsentämistä ja nimeämistä, kuuntelemista, kysymistä,
vastaamista ja kertomista. Harjoitellaan ryhmäviestinnän käytänteitä erilaisissa kasvokkain
tapahtuvissa vuorovaikutustilanteissa. Havainnoidaan erilaisia viestintätapoja. Käsitellään
erilaisten vuorovaikutusharjoitusten, keskustelujen ja draaman avulla lastenkirjallisuutta, satuja,
kertomuksia, loruja, tietotekstejä, mediatekstejä ja pelejä.
S1 Vuorovaikutustilanteissa toimiminen
•
•

•

Harjoitellaan ympäristön kielellistä jäsentämistä ja nimeämistä. Harjoitellaan keskittymistä,
keskustelemista, kertomista, kuvailemista sekä kuuntelemista, kysymistä ja vastaamista.
Oppilailla on päivittäin tilaisuuksia puhua ja tulla kuulluksi.
Harjoitellaan suullisia, kirjallisia, sähköisiä ja muita ryhmäviestinnän käytänteitä
niin
kasvokkain
kuin
erilaisissa
virtuaalisissa
ympäristöissä
tapahtuvissa
vuorovaikutustilanteissa. Niistä tarkastellaan esimerkiksi viestinnän sisältöä, selkeyttä ja
esittämistapaa.
Käsitellään erilaisten vuorovaikutusharjoitusten, keskustelujen, kuuntelujen ja draaman
avulla lastenkirjallisuutta, satuja, kertomuksia, loruja, tietotekstejä, mediatekstejä ja pelejä.

S2 Tekstien tulkitseminen
Opetellaan lukemaan ja harjoitellaan siinä tarvittavia käsitteitä äänne, kirjain, tavu, sana, virke,
lopetusmerkki, otsikko, teksti ja kuva. Tuetaan tekstinymmärtämisen taitoja ja harjoitellaan
tekstinymmärtämisen strategioita. Havainnoidaan ja tulkitaan monimuotoisia ympäristön tekstejä,
niiden merkityksiä ja rakenteita sekä työskennellään muun muassa kuvien, lastenkirjallisuuden,
yksinkertaisten tietotekstien ja mediatekstien parissa. Pohditaan sanojen ja sanontojen
merkityksiä sekä sananvalintoja teksteissä ja laajennetaan käsitevarantoa. Tutustutaan
erilaisiin tapoihin ilmaista aikaa, järjestystä ja paikkaa erityisesti kertovissa, kuvaavissa ja
ohjaavissa teksteissä sekä opitaan käyttämään kerronnan peruskäsitteitä, kuten päähenkilö,
tapahtumapaikka ja -aika ja juoni. Jaetaan lukukokemuksia eri tavoin, keskustellaan tekstien
sisällöistä ja harjoitellaan tekstin kertomista omin sanoin. Harjoitellaan tiedon etsintää tekemällä
havaintoja ympäristöstä ja tulkitsemalla kuvia ja kirjoitettuja tekstejä sekä harjoitellaan tiedon
kertomista toisille.
S2 Tekstien tulkitseminen
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Vahvistetaan lukutaidon kehittymistä huomioiden kunkin oppilaan jo hankittu taitotaso.
Kiinnitetään huomiota myös lukemisen sujuvuuteen.
Kerrataan lukemisessa tarvittavia tärkeitä käsitteitä kuten äänne, kirjain, tavu, sana,
sanaväli, virke, välimerkki, otsikko, teksti ja kuva sekä tekstin ortografisia piirteitä kuten iso
ja pieni kirjain.
Tuetaan tekstinymmärtämisen taitoja pohtimalla sanojen ja sanontojen merkityksiä sekä
tekstin sanavalintoja. Samalla laajennetaan sana- ja käsitevarantoa.

•
•
•
•

Havainnoidaan ja tulkitaan monimuotoisia ympäristön tekstejä ja niiden merkityksiä sekä
työskennellään muun muassa kuvien, lastenkirjallisuuden, yksinkertaisten tietotekstien ja
mediatekstien parissa.
Opitaan käyttämään kerronnan peruskäsitteitä kuten päähenkilö ja tekstin tapahtumien aika
ja järjestys. Löydetään tarinasta sen alku, tapahtuma ja loppu.
Jaetaan luku- ja kuuntelukokemuksia eri tavoin kuten keskustellen tekstien sisällöistä ja
harjoitellen tekstin kertomista myös omin sanoin ja erilaisten draamamenetelmien avulla.
Harjoitellaan tiedon etsintää tekemällä havaintoja ympäristöstä ja tulkitsemalla kuvia ja
erilaisia tekstejä. Harjoitellaan tiedon ja erilaisten viestien kertomista toisille.

S3 Tekstien tuottaminen
Harjoitellaan tuottamaan tekstejä, käyttämään mielikuvitusta, kertomaan tarinoita ja mielipiteitä
sekä kuvaamaan omia kokemuksia, havaintoja ja ajatuksia puhumalla, kirjoittamalla ja kuvien
avulla yksin ja yhdessä. Tarkastellaan puhutun kielen muuntamista kirjoitetuksi kieleksi
ja harjoitellaan tekstin suunnittelua. Tutustutaan kertomiselle ja kuvaamiselle tyypillisiin
tekstuaalisiin ja kielellisiin piirteisiin, esimerkiksi ajan ja paikan ilmaisutapoihin ja kertomuksen
perusrakenteeseen, ja harjoitellaan niiden käyttämistä omissa teksteissä. Opetellaan isojen
ja pienten tekstauskirjainten piirtämistä sekä niillä kirjoittamista ja näppäintaitoja. Tuetaan
oikeinkirjoitustaidon kehittymistä fonologisen tietoisuuden harjoitteiden ja lukemisen avulla.
Harjoitellaan käyttämään omissa teksteissä oikeinkirjoituksen perusasioita ja joitakin kirjoitettua
kieltä koskevia sopimuksia, kuten sanaväli, tavutus, virke ja sen lopetusmerkit, iso alkukirjain
virkkeen alussa ja tutuissa erisnimissä.
S3 Tekstien tuottaminen
•

•
•
•
•

Harjoitellaan tuottamaan tekstejä oman taitotason mukaan kertomalla tarinoita, kuvauksia
ja mielipiteitä sekä kertomalla omista kokemuksista, havainnoista ja ajatuksista. Tätä
tehdään monimediaisissa ympäristöissä puhumalla, kirjoittamalla ja kuvien avulla niin
yksin kuin yhdessä esittämällä. Tekstien tuottamisessa rohkaistaan käyttämään omaa
mielikuvitusta.
Harjoitellaan tekstin perusrakenteen käyttämistä omissa teksteissä huomioimalla tarinan
alku, tapahtuma ja loppu. Tuottamisprosessissa opetellaan suunnittelemaan myös tarinan
tapahtuma-aikaa ja -paikkaa.
Käytetään isoja ja pieniä tekstauskirjaimia ja harjoitellaan erilaisia näppäintaitoja.
Tuetaan oikeinkirjoitustaidon kehittymistä kertaamalla esimerkiksi äänteiden kestoa,
tarvittaessa sanoja tavuttamalla.
Harjoitellaan käyttämään omissa teksteissä oikeinkirjoituksen perusasioita ja tärkeimpiä
kirjoitettua kieltä koskevia sopimuksia, kuten sanaväli, tavutus, virke ja sen lopetusmerkit,
iso alkukirjain virkkeen alussa ja erisnimissä. Tarkastellaan vuorosanaviivan käyttöä.

Vahvistetaan kielellistä tietoisuutta tekemällä havaintoja puhutusta kielestä ja tutustumalla
kirjoitettuun kieleen kuunnellen ja lukien. Tehdään havaintoja eri puhetavoista, koulussa ja
vapaa-ajalla esillä olevista kielistä sekä kielenkäytön vaikutuksesta muihin. Pohditaan yhdessä
sanoja, sanontoja ja ilmaisutapoja, leikitellään kielellä lorujen, runojen ja sanaleikkien avulla.
Etsitään itseä kiinnostavaa luettavaa ja herätetään kiinnostusta lukuharrastukseen. Tutustutaan
kuunnellen ja lukien monimuotoisiin teksteihin, kuten lapsille suunnattuun kirjallisuuteen ja
mediateksteihin, ja käytetään niitä ilmaisun virikkeenä ja keskustellaan niiden merkityksestä
omassa arjessa. Tutustutaan yhdessä kirjastoon ja sen käyttöön. Tutustutaan lastenkulttuuriin
ja tapakulttuuriin omassa lähiympäristössä, juhlaperinteisiin sekä joihinkin kansanperinteen
muotoihin ja osallistutaan yhdessä esitysten tai muiden kulttuurituotteiden tekemiseen.
S4 Kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtäminen
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Vahvistetaan kielellistä tietoisuutta tekemällä havaintoja puhutusta kielestä ja tutustumalla
kirjallisuuteen kuunnellen, katsellen ja lukien.
Tehdään havaintoja eri tavoista puhua suomea. Tutustutaan myös luokan tai koulun
elämänpiirissä esille tuleviin muihin äidinkieliin.
Leikitellään kielellä lorujen, runojen ja sanaleikkien avulla.
Etsitään itseä kiinnostavaa ja omaa taitotasoa vastaavaa luettavaa ja herätetään
kiinnostusta lukuharrastukseen esimerkiksi lukudiplomin tai muun kannustusmenetelmän
avulla.
Tutustutaan lastenkulttuuriin kuunnellen, katsellen ja lukien monimuotoisia tekstejä. Näitä
ovat esimerkiksi lapsille suunnattu kirjallisuus, elokuva ja muu mediateksti. Tutustutaan
yhdessä koulun ja mahdollisuuksien mukaan lähialueen kirjastoon.
Kirjallisuuden tuottamia tunne- ja taide-elämyksiä hyödynnetään laajasti paitsi äidinkielen
ja kirjallisuuden myös mahdollisuuksien mukaan muidenkin oppiaineiden opetuksessa ja
oppimisessa.
Opetuksen tavoitteet

Tavoitteisiin liittyvät
sisältöalueet

Laaja-alainen osaaminen

T1

S1

L1, L2, L3

T2

S1

L1, L2, L7

T3

S1

L1, L2, L7

T4

S1

L1, L2, L7

T5

S2

L1, L4, L5

T6

S2

L1, L2, L4

T7

S2

L1, L4, L5

T8

S2

L2, L4, L5

T9

S3

L1, L4, L5, L7

T10

S3

L2, L4, L5

T11

S3

L1, L4, L5

T12

S4

L2, L4, L7

T13

S4

L2, L3, L4

T14

S4

L2, L4, L7

Vuosiluokan tavoitteet
T1 ohjata oppilasta vahvistamaan taitoaan toimia erilaisissa
vuorovaikutustilanteissa
S1 Vuorovaikutustilanteissa toimiminen
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Harjoitellaan ympäristön kielellistä jäsentämistä ja nimeämistä. Harjoitellaan keskittymistä,
keskustelemista, kertomista, kuvailemista sekä kuuntelemista, kysymistä ja vastaamista.
Oppilailla on päivittäin tilaisuuksia puhua ja tulla kuulluksi.
Harjoitellaan suullisia, kirjallisia, sähköisiä ja muita ryhmäviestinnän käytänteitä
niin
kasvokkain
kuin
erilaisissa
virtuaalisissa
ympäristöissä
tapahtuvissa
vuorovaikutustilanteissa. Niistä tarkastellaan esimerkiksi viestinnän sisältöä, selkeyttä ja
esittämistapaa.
Käsitellään erilaisten vuorovaikutusharjoitusten, keskustelujen, kuuntelujen ja draaman
avulla lastenkirjallisuutta, satuja, kertomuksia, loruja, tietotekstejä, mediatekstejä ja pelejä.

T2 opastaa oppilasta kehittämään kieltään ja mielikuvitustaan sekä
vuorovaikutus- ja yhteistyötaitojaan tarjoamalla mahdollisuuksia
osallistua erilaisiin ryhmäviestintätilanteisiin ja tutustua niiden
käytänteisiin
S1 Vuorovaikutustilanteissa toimiminen
•
•

•

Harjoitellaan ympäristön kielellistä jäsentämistä ja nimeämistä. Harjoitellaan keskittymistä,
keskustelemista, kertomista, kuvailemista sekä kuuntelemista, kysymistä ja vastaamista.
Oppilailla on päivittäin tilaisuuksia puhua ja tulla kuulluksi.
Harjoitellaan suullisia, kirjallisia, sähköisiä ja muita ryhmäviestinnän käytänteitä
niin
kasvokkain
kuin
erilaisissa
virtuaalisissa
ympäristöissä
tapahtuvissa
vuorovaikutustilanteissa. Niistä tarkastellaan esimerkiksi viestinnän sisältöä, selkeyttä ja
esittämistapaa.
Käsitellään erilaisten vuorovaikutusharjoitusten, keskustelujen, kuuntelujen ja draaman
avulla lastenkirjallisuutta, satuja, kertomuksia, loruja, tietotekstejä, mediatekstejä ja pelejä.

T3 tukea oppilasta vahvistamaan ilmaisurohkeuttaan ja ohjata häntä
ilmaisemaan itseään kokonaisvaltaisesti, myös draaman avulla
S1 Vuorovaikutustilanteissa toimiminen
•
•

•

Harjoitellaan ympäristön kielellistä jäsentämistä ja nimeämistä. Harjoitellaan keskittymistä,
keskustelemista, kertomista, kuvailemista sekä kuuntelemista, kysymistä ja vastaamista.
Oppilailla on päivittäin tilaisuuksia puhua ja tulla kuulluksi.
Harjoitellaan suullisia, kirjallisia, sähköisiä ja muita ryhmäviestinnän käytänteitä
niin
kasvokkain
kuin
erilaisissa
virtuaalisissa
ympäristöissä
tapahtuvissa
vuorovaikutustilanteissa. Niistä tarkastellaan esimerkiksi viestinnän sisältöä, selkeyttä ja
esittämistapaa.
Käsitellään erilaisten vuorovaikutusharjoitusten, keskustelujen, kuuntelujen ja draaman
avulla lastenkirjallisuutta, satuja, kertomuksia, loruja, tietotekstejä, mediatekstejä ja pelejä.

T4 ohjata oppilasta rakentamaan viestijäkuvaansa ja ymmärtämään, että
ihmiset viestivät eri tavoin
S1 Vuorovaikutustilanteissa toimiminen

•

•

Harjoitellaan ympäristön kielellistä jäsentämistä ja nimeämistä. Harjoitellaan keskittymistä,
keskustelemista, kertomista, kuvailemista sekä kuuntelemista, kysymistä ja vastaamista.
Oppilailla on päivittäin tilaisuuksia puhua ja tulla kuulluksi.
Harjoitellaan suullisia, kirjallisia, sähköisiä ja muita ryhmäviestinnän käytänteitä
niin
kasvokkain
kuin
erilaisissa
virtuaalisissa
ympäristöissä
tapahtuvissa
vuorovaikutustilanteissa. Niistä tarkastellaan esimerkiksi viestinnän sisältöä, selkeyttä ja
esittämistapaa.
Käsitellään erilaisten vuorovaikutusharjoitusten, keskustelujen, kuuntelujen ja draaman
avulla lastenkirjallisuutta, satuja, kertomuksia, loruja, tietotekstejä, mediatekstejä ja pelejä.

T5 ohjata ja innostaa oppilasta lukutaidon oppimisessa ja tekstien
ymmärtämisen taitojen harjoittelussa sekä auttaa häntä tarkkailemaan
omaa lukemistaan
S2 Tekstien tulkitseminen
•

Vahvistetaan lukutaidon kehittymistä huomioiden kunkin oppilaan jo hankittu taitotaso.
Kiinnitetään huomiota myös lukemisen sujuvuuteen.
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•

•
•
•
•
•
•

Kerrataan lukemisessa tarvittavia tärkeitä käsitteitä kuten äänne, kirjain, tavu, sana,
sanaväli, virke, välimerkki, otsikko, teksti ja kuva sekä tekstin ortografisia piirteitä kuten iso
ja pieni kirjain.
Tuetaan tekstinymmärtämisen taitoja pohtimalla sanojen ja sanontojen merkityksiä sekä
tekstin sanavalintoja. Samalla laajennetaan sana- ja käsitevarantoa.
Havainnoidaan ja tulkitaan monimuotoisia ympäristön tekstejä ja niiden merkityksiä sekä
työskennellään muun muassa kuvien, lastenkirjallisuuden, yksinkertaisten tietotekstien ja
mediatekstien parissa.
Opitaan käyttämään kerronnan peruskäsitteitä kuten päähenkilö ja tekstin tapahtumien aika
ja järjestys. Löydetään tarinasta sen alku, tapahtuma ja loppu.
Jaetaan luku- ja kuuntelukokemuksia eri tavoin kuten keskustellen tekstien sisällöistä ja
harjoitellen tekstin kertomista myös omin sanoin ja erilaisten draamamenetelmien avulla.
Harjoitellaan tiedon etsintää tekemällä havaintoja ympäristöstä ja tulkitsemalla kuvia ja
erilaisia tekstejä. Harjoitellaan tiedon ja erilaisten viestien kertomista toisille.

T6 ohjata oppilasta tarkastelemaan monimuotoisten tekstien merkityksiä
ja rakenteita sekä laajentamaan sana- ja käsitevarantoaan tekstien
tarkastelun yhteydessä
S2 Tekstien tulkitseminen
•
•
•
•
•
•
•

Vahvistetaan lukutaidon kehittymistä huomioiden kunkin oppilaan jo hankittu taitotaso.
Kiinnitetään huomiota myös lukemisen sujuvuuteen.
Kerrataan lukemisessa tarvittavia tärkeitä käsitteitä kuten äänne, kirjain, tavu, sana,
sanaväli, virke, välimerkki, otsikko, teksti ja kuva sekä tekstin ortografisia piirteitä kuten iso
ja pieni kirjain.
Tuetaan tekstinymmärtämisen taitoja pohtimalla sanojen ja sanontojen merkityksiä sekä
tekstin sanavalintoja. Samalla laajennetaan sana- ja käsitevarantoa.
Havainnoidaan ja tulkitaan monimuotoisia ympäristön tekstejä ja niiden merkityksiä sekä
työskennellään muun muassa kuvien, lastenkirjallisuuden, yksinkertaisten tietotekstien ja
mediatekstien parissa.
Opitaan käyttämään kerronnan peruskäsitteitä kuten päähenkilö ja tekstin tapahtumien aika
ja järjestys. Löydetään tarinasta sen alku, tapahtuma ja loppu.
Jaetaan luku- ja kuuntelukokemuksia eri tavoin kuten keskustellen tekstien sisällöistä ja
harjoitellen tekstin kertomista myös omin sanoin ja erilaisten draamamenetelmien avulla.
Harjoitellaan tiedon etsintää tekemällä havaintoja ympäristöstä ja tulkitsemalla kuvia ja
erilaisia tekstejä. Harjoitellaan tiedon ja erilaisten viestien kertomista toisille.

T7 ohjata oppilasta hakemaan tietoa eri tavoin
S2 Tekstien tulkitseminen
•
•
•
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Vahvistetaan lukutaidon kehittymistä huomioiden kunkin oppilaan jo hankittu taitotaso.
Kiinnitetään huomiota myös lukemisen sujuvuuteen.
Kerrataan lukemisessa tarvittavia tärkeitä käsitteitä kuten äänne, kirjain, tavu, sana,
sanaväli, virke, välimerkki, otsikko, teksti ja kuva sekä tekstin ortografisia piirteitä kuten iso
ja pieni kirjain.
Tuetaan tekstinymmärtämisen taitoja pohtimalla sanojen ja sanontojen merkityksiä sekä
tekstin sanavalintoja. Samalla laajennetaan sana- ja käsitevarantoa.
Havainnoidaan ja tulkitaan monimuotoisia ympäristön tekstejä ja niiden merkityksiä sekä
työskennellään muun muassa kuvien, lastenkirjallisuuden, yksinkertaisten tietotekstien ja
mediatekstien parissa.
Opitaan käyttämään kerronnan peruskäsitteitä kuten päähenkilö ja tekstin tapahtumien aika
ja järjestys. Löydetään tarinasta sen alku, tapahtuma ja loppu.
Jaetaan luku- ja kuuntelukokemuksia eri tavoin kuten keskustellen tekstien sisällöistä ja
harjoitellen tekstin kertomista myös omin sanoin ja erilaisten draamamenetelmien avulla.

•

Harjoitellaan tiedon etsintää tekemällä havaintoja ympäristöstä ja tulkitsemalla kuvia ja
erilaisia tekstejä. Harjoitellaan tiedon ja erilaisten viestien kertomista toisille.

T8 kannustaa oppilasta kiinnostumaan lastenkirjallisuudesta,
mediateksteistä ja muista teksteistä luomalla myönteisiä lukukokemuksia
ja elämyksiä sekä tarjoamalla mahdollisuuksia tiedonhalun
tyydyttämiseen sekä lukukokemusten jakamiseen
S2 Tekstien tulkitseminen
•
•
•
•
•
•
•

Vahvistetaan lukutaidon kehittymistä huomioiden kunkin oppilaan jo hankittu taitotaso.
Kiinnitetään huomiota myös lukemisen sujuvuuteen.
Kerrataan lukemisessa tarvittavia tärkeitä käsitteitä kuten äänne, kirjain, tavu, sana,
sanaväli, virke, välimerkki, otsikko, teksti ja kuva sekä tekstin ortografisia piirteitä kuten iso
ja pieni kirjain.
Tuetaan tekstinymmärtämisen taitoja pohtimalla sanojen ja sanontojen merkityksiä sekä
tekstin sanavalintoja. Samalla laajennetaan sana- ja käsitevarantoa.
Havainnoidaan ja tulkitaan monimuotoisia ympäristön tekstejä ja niiden merkityksiä sekä
työskennellään muun muassa kuvien, lastenkirjallisuuden, yksinkertaisten tietotekstien ja
mediatekstien parissa.
Opitaan käyttämään kerronnan peruskäsitteitä kuten päähenkilö ja tekstin tapahtumien aika
ja järjestys. Löydetään tarinasta sen alku, tapahtuma ja loppu.
Jaetaan luku- ja kuuntelukokemuksia eri tavoin kuten keskustellen tekstien sisällöistä ja
harjoitellen tekstin kertomista myös omin sanoin ja erilaisten draamamenetelmien avulla.
Harjoitellaan tiedon etsintää tekemällä havaintoja ympäristöstä ja tulkitsemalla kuvia ja
erilaisia tekstejä. Harjoitellaan tiedon ja erilaisten viestien kertomista toisille.

T9 rohkaista ja innostaa oppilasta kertomaan tarinoita ja mielipiteitä sekä
kuvaamaan kokemuksiaan puhumalla, kirjoittamalla ja kuvien avulla
S3 Tekstien tuottaminen
•

•
•
•
•

Harjoitellaan tuottamaan tekstejä oman taitotason mukaan kertomalla tarinoita, kuvauksia
ja mielipiteitä sekä kertomalla omista kokemuksista, havainnoista ja ajatuksista. Tätä
tehdään monimediaisissa ympäristöissä puhumalla, kirjoittamalla ja kuvien avulla niin
yksin kuin yhdessä esittämällä. Tekstien tuottamisessa rohkaistaan käyttämään omaa
mielikuvitusta.
Harjoitellaan tekstin perusrakenteen käyttämistä omissa teksteissä huomioimalla tarinan
alku, tapahtuma ja loppu. Tuottamisprosessissa opetellaan suunnittelemaan myös tarinan
tapahtuma-aikaa ja -paikkaa.
Käytetään isoja ja pieniä tekstauskirjaimia ja harjoitellaan erilaisia näppäintaitoja.
Tuetaan oikeinkirjoitustaidon kehittymistä kertaamalla esimerkiksi äänteiden kestoa,
tarvittaessa sanoja tavuttamalla.
Harjoitellaan käyttämään omissa teksteissä oikeinkirjoituksen perusasioita ja tärkeimpiä
kirjoitettua kieltä koskevia sopimuksia, kuten sanaväli, tavutus, virke ja sen lopetusmerkit,
iso alkukirjain virkkeen alussa ja erisnimissä. Tarkastellaan vuorosanaviivan käyttöä.

S3 Tekstien tuottaminen
•

Harjoitellaan tuottamaan tekstejä oman taitotason mukaan kertomalla tarinoita, kuvauksia
ja mielipiteitä sekä kertomalla omista kokemuksista, havainnoista ja ajatuksista. Tätä
tehdään monimediaisissa ympäristöissä puhumalla, kirjoittamalla ja kuvien avulla niin
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T10 ohjata oppilasta tuottamaan yksinkertaisia kertovia, kuvaavia ja muita
tekstejä, myös monimediaisissa ympäristöissä

•
•
•
•

yksin kuin yhdessä esittämällä. Tekstien tuottamisessa rohkaistaan käyttämään omaa
mielikuvitusta.
Harjoitellaan tekstin perusrakenteen käyttämistä omissa teksteissä huomioimalla tarinan
alku, tapahtuma ja loppu. Tuottamisprosessissa opetellaan suunnittelemaan myös tarinan
tapahtuma-aikaa ja -paikkaa.
Käytetään isoja ja pieniä tekstauskirjaimia ja harjoitellaan erilaisia näppäintaitoja.
Tuetaan oikeinkirjoitustaidon kehittymistä kertaamalla esimerkiksi äänteiden kestoa,
tarvittaessa sanoja tavuttamalla.
Harjoitellaan käyttämään omissa teksteissä oikeinkirjoituksen perusasioita ja tärkeimpiä
kirjoitettua kieltä koskevia sopimuksia, kuten sanaväli, tavutus, virke ja sen lopetusmerkit,
iso alkukirjain virkkeen alussa ja erisnimissä. Tarkastellaan vuorosanaviivan käyttöä.

T11 opastaa oppilasta harjaannuttamaan käsinkirjoittamisen taitoa ja
näppäintaitoja sekä ohjata oppilasta vähitellen tekstien suunnitteluun
ja rakentamiseen sekä tuntemaan oikeinkirjoituksen perusasioita ja
kirjoitettua kieltä koskevia sopimuksia
S3 Tekstien tuottaminen
•

•
•
•
•

Harjoitellaan tuottamaan tekstejä oman taitotason mukaan kertomalla tarinoita, kuvauksia
ja mielipiteitä sekä kertomalla omista kokemuksista, havainnoista ja ajatuksista. Tätä
tehdään monimediaisissa ympäristöissä puhumalla, kirjoittamalla ja kuvien avulla niin
yksin kuin yhdessä esittämällä. Tekstien tuottamisessa rohkaistaan käyttämään omaa
mielikuvitusta.
Harjoitellaan tekstin perusrakenteen käyttämistä omissa teksteissä huomioimalla tarinan
alku, tapahtuma ja loppu. Tuottamisprosessissa opetellaan suunnittelemaan myös tarinan
tapahtuma-aikaa ja -paikkaa.
Käytetään isoja ja pieniä tekstauskirjaimia ja harjoitellaan erilaisia näppäintaitoja.
Tuetaan oikeinkirjoitustaidon kehittymistä kertaamalla esimerkiksi äänteiden kestoa,
tarvittaessa sanoja tavuttamalla.
Harjoitellaan käyttämään omissa teksteissä oikeinkirjoituksen perusasioita ja tärkeimpiä
kirjoitettua kieltä koskevia sopimuksia, kuten sanaväli, tavutus, virke ja sen lopetusmerkit,
iso alkukirjain virkkeen alussa ja erisnimissä. Tarkastellaan vuorosanaviivan käyttöä.

T12 kannustaa oppilasta kehittämään kielitietoisuuttaan ja kielen
peruskäsitteiden tuntemusta sekä ohjata tekemään havaintoja
puhutusta ja kirjoitetusta kielestä sekä auttaa huomaamaan, että omalla
kielenkäytöllä on vaikutusta toisten käyttäytymiseen
S4 Kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtäminen
•
•
•
•
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Vahvistetaan kielellistä tietoisuutta tekemällä havaintoja puhutusta kielestä ja tutustumalla
kirjallisuuteen kuunnellen, katsellen ja lukien.
Tehdään havaintoja eri tavoista puhua suomea. Tutustutaan myös luokan tai koulun
elämänpiirissä esille tuleviin muihin äidinkieliin.
Leikitellään kielellä lorujen, runojen ja sanaleikkien avulla.
Etsitään itseä kiinnostavaa ja omaa taitotasoa vastaavaa luettavaa ja herätetään
kiinnostusta lukuharrastukseen esimerkiksi lukudiplomin tai muun kannustusmenetelmän
avulla.
Tutustutaan lastenkulttuuriin kuunnellen, katsellen ja lukien monimuotoisia tekstejä. Näitä
ovat esimerkiksi lapsille suunnattu kirjallisuus, elokuva ja muu mediateksti. Tutustutaan
yhdessä koulun ja mahdollisuuksien mukaan lähialueen kirjastoon.
Kirjallisuuden tuottamia tunne- ja taide-elämyksiä hyödynnetään laajasti paitsi äidinkielen
ja kirjallisuuden myös mahdollisuuksien mukaan muidenkin oppiaineiden opetuksessa ja
oppimisessa.

T13 innostaa oppilasta kuuntelemaan ja lukemaan lapsille suunnattua
kirjallisuutta ja valitsemaan itseään kiinnostavaa luettavaa, kehittämään
lukuharrastustaan sekä ohjata oppilasta kirjaston käyttöön
S4 Kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtäminen
•
•
•
•
•
•

Vahvistetaan kielellistä tietoisuutta tekemällä havaintoja puhutusta kielestä ja tutustumalla
kirjallisuuteen kuunnellen, katsellen ja lukien.
Tehdään havaintoja eri tavoista puhua suomea. Tutustutaan myös luokan tai koulun
elämänpiirissä esille tuleviin muihin äidinkieliin.
Leikitellään kielellä lorujen, runojen ja sanaleikkien avulla.
Etsitään itseä kiinnostavaa ja omaa taitotasoa vastaavaa luettavaa ja herätetään
kiinnostusta lukuharrastukseen esimerkiksi lukudiplomin tai muun kannustusmenetelmän
avulla.
Tutustutaan lastenkulttuuriin kuunnellen, katsellen ja lukien monimuotoisia tekstejä. Näitä
ovat esimerkiksi lapsille suunnattu kirjallisuus, elokuva ja muu mediateksti. Tutustutaan
yhdessä koulun ja mahdollisuuksien mukaan lähialueen kirjastoon.
Kirjallisuuden tuottamia tunne- ja taide-elämyksiä hyödynnetään laajasti paitsi äidinkielen
ja kirjallisuuden myös mahdollisuuksien mukaan muidenkin oppiaineiden opetuksessa ja
oppimisessa.

T14 ohjata oppilasta arvostamaan omaa kieltään ja kulttuuriaan sekä
kulttuurista moninaisuutta, tutustuttaa joihinkin lastenkulttuurin
muotoihin ja innostaa niiden käyttäjäksi sekä kannustaa tuottamaan omaa
kulttuuria yhdessä muiden kanssa
S4 Kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtäminen
•
•
•
•
•
•

Vahvistetaan kielellistä tietoisuutta tekemällä havaintoja puhutusta kielestä ja tutustumalla
kirjallisuuteen kuunnellen, katsellen ja lukien.
Tehdään havaintoja eri tavoista puhua suomea. Tutustutaan myös luokan tai koulun
elämänpiirissä esille tuleviin muihin äidinkieliin.
Leikitellään kielellä lorujen, runojen ja sanaleikkien avulla.
Etsitään itseä kiinnostavaa ja omaa taitotasoa vastaavaa luettavaa ja herätetään
kiinnostusta lukuharrastukseen esimerkiksi lukudiplomin tai muun kannustusmenetelmän
avulla.
Tutustutaan lastenkulttuuriin kuunnellen, katsellen ja lukien monimuotoisia tekstejä. Näitä
ovat esimerkiksi lapsille suunnattu kirjallisuus, elokuva ja muu mediateksti. Tutustutaan
yhdessä koulun ja mahdollisuuksien mukaan lähialueen kirjastoon.
Kirjallisuuden tuottamia tunne- ja taide-elämyksiä hyödynnetään laajasti paitsi äidinkielen
ja kirjallisuuden myös mahdollisuuksien mukaan muidenkin oppiaineiden opetuksessa ja
oppimisessa.

Suomi toisena kielenä ja kirjallisuus

Vuosiluokilla 1-2 opetuksen painopiste on suomen kielen ja sen luku- ja kirjoitustaitojen perustan
luomisessa sekä oppimaan oppimisen ja vuorovaikutuksen taitojen kehittämisessä. Opetuksen
tehtävänä on herättää kiinnostusta kieleen ja ilmaisuun sekä erilaisten tekstien tuottamiseen ja
tulkitsemiseen.
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Oppimäärän tehtävä vuosiluokilla 1-2

Äidinkieli ja kirjallisuus -oppiaineen oppimisympäristöihin ja työtapoihin
liittyvät tavoitteet vuosiluokilla 1-2
Äidinkielen ja kirjallisuuden oppimisympäristö rakennetaan monipuoliseksi teksti- ja
kieliympäristöksi. Saatavilla tulee olla paljon oppilaita kiinnostavaa kirjallisuutta ja monimuotoisia
tekstejä. Tekstejä tuotetaan yksin ja yhdessä ja niitä julkaistaan luokassa ja lähipiirissä. Kieltä
tutkitaan leikinomaisesti, esimerkiksi rooli-, draama- ja teatterileikin keinoin. Opetusta eheytetään
niin, että äidinkielen taitojen oppiminen nivoutuu ilmiöiden kielelliseen hahmottamiseen eri
oppiaineiden yhteydessä. Koulu- tai lähikirjaston toimintaan ja erilaisiin lasten kulttuuritapahtumiin
tutustuminen laajentavat oppimisympäristöä luokan ulkopuolelle. Lisäksi hyödynnetään
lähiympäristön ja median kulttuurista monimuotoisuutta. Opetuksessa korostuvat kokemusten ja
elämysten jakaminen sekä taitojen harjoitteleminen yhdessä ja yksin, myös viestintäteknologiaa
hyödyntäen. Draamaa integroidaan kirjallisuuteen ja muihin oppiaineisiin, esimerkiksi musiikkiin,
liikuntaan ja ympäristöoppiin.

Ohjaus, eriyttäminen ja tuki äidinkieli ja kirjallisuus-oppiaineessa
vuosiluokilla 1-2
Tavoitteena on tukea oppilaiden kielellistä kehitystä ja vuorovaikutustaitoja sekä luku- ja
kirjoitustaidon oppimista yhteistyössä kotien kanssa. Kielellisiä vaikeuksia puheen, lukemisen
ja kirjoittamisen alueella pyritään tunnistamaan mahdollisimman varhain. Opettaja mallintaa
sanojen, virkkeiden ja tekstien lukemista ja ymmärtämistä sekä kirjoittamisen tapoja. Oppilaita
ohjataan käyttämään mediavälineitä monipuolisesti ja turvallisesti. Kielellisesti taitavia oppilaita
ohjataan haastavampien tehtävien, materiaalien ja tekstiympäristöjen pariin. Tekstit ja työtavat
valitaan niin, että oppilaiden yhdenvertaisuus ja sukupuolten tasa-arvo toteutuu.

Oppilaan oppimisen arviointi äidinkieli ja kirjallisuus -oppiaineessa
vuosiluokilla 1-2
Oppimisen arviointi on oppilaita ohjaavaa ja kannustavaa. Yhteisen pohdinnan sekä palautteen
antamisen ja saamisen avulla opettaja ohjaa niin koko opetusryhmän kuin yksittäisen oppilaan
oppimista ja edistymistä. Vuosiluokilla 1–2 oppimisen arvioinnin päätehtävänä on tukea ja edistää
oppilaiden kielellistä kehitystä kaikilla tavoitealueilla. Opettaja pyrkii saamaan kokonaiskuvan
kunkin oppilaan kielellisestä kehityksen edistymisestä. Arviointiin perustuvan palautteen kautta
oppilaat saavat tietoa kielitaitonsa vahvuuksista sekä edistymisestään opiskelemansa kielen
oppijana. Oppilaat saavat myös monipuolisesti palautetta siitä, miten he ymmärtävät ja käyttävät
kieltä, ilmaisevat itseään, osallistuvat yhteiseen keskusteluun sekä tuottavat ja tulkitsevat
tekstejä. Laadukas ja kannustava palaute osaamisen eri alueilta on tärkeää. Se auttaa oppilaita
huomaamaan onnistumisiaan ja edistymistään sekä motivoi suuntaamaan työskentelyään
kielellisen kehityksen kannalta tarkoituksenmukaisella tavalla. Arviointi tuottaa tietoa myös
opetuksen suunnittelua varten sekä auttaa havaitsemaan mahdollisia tuen tarpeita oppilaiden
kielellisessä kehityksessä.
Oppimisprosessin kannalta keskeisiä arvioinnin ja palautteen antamisen kohteita äidinkielen ja
kirjallisuuden eri oppimäärissä ovat
•

Vuosiluokat 1-2

•
•
•

286

edistyminen itsensä ilmaisemisessa ja vuorovaikutustaidoissa, sana- ja käsitevarannon
karttuminen
edistyminen lukutaidossa sekä tekstien ymmärtämisessä ja lukemisen harrastamisessa
edistyminen tekstin tuottamisessa, erityisesti käsin kirjoittamisen ja näppäintaitojen
kehittyminen
edistyminen kielen ja kulttuurin ymmärtämisessä, erityisesti havaintojen tekeminen sanojen
merkityksestä ja arjen kielenkäyttötilanteista.

Vuosiluokka 1
Vuosiluokan keskeiset sisältöalueet
S1 Vuorovaikutustilanteissa toimiminen
Harjoitellaan kohteliasta kielenkäyttöä, kysymistä, vastaamista, pyytämistä, kertomista,
mielipiteen ilmaisua ja tunteista kertomista arjen ja koulun kielenkäyttötilanteissa. Opetellaan
huomaamaan, miten kieli toimii eri tilanteissa: kohteliaat ilmaukset, mielipide- ja tunneilmaukset,
kysymysten rakentaminen, nykyhetki ja mennyt aika kerronnassa. Harjoitellaan ääntämistä,
kuullun ymmärtämistä, toisten kuuntelemista ja toisilta viestijöiltä oppimista. Hyödynnetään roolija teatterileikkejä sekä muita vuorovaikutusharjoituksia satujen, tarinoiden, lorujen ja tietotekstien
käsittelyssä.
S2 Tekstien tulkitseminen
Edistetään lukemaan oppimista ja tekstin merkitysten ymmärtämistä hyödyntäen käsitteitä teksti,
kuva, otsikko, kappale, virke, lopetusmerkki, sana, tavu, kirjain ja äänne Harjoitellaan yhteisten
ja oman kiinnostuksen mukaisten kaunokirjallisten ja tietotekstien lukemista, tutkitaan niiden
merkityksiä ja rakenteita, luetun liittämistä omiin kokemuksiin sekä lukukokemusten jakamista.
Työskennellään muun muassa kuvien, lastenkirjallisuuden, yksinkertaisten tietotekstien ja
mediatekstien parissa. Tutustutaan erilaisiin tapoihin ilmaista aikaa, järjestystä ja paikkaa
erityisesti kertovissa ja kuvaavissa teksteissä. Harjoitellaan tekstin ymmärtämisen strategioita,
laajennetaan sana- ja käsitevarantoa sekä opitaan tunnistamaan kerronnan peruskäsitteitä
(päähenkilö, tapahtumapaikka, -aika ja juoni).
S3 Tekstien tuottaminen
Tutustutaan eri tekstilajeihin ja niiden piirteisiin, kuten sanastoon ja fraseologiaan sekä
kieliopillisiin rakenteisiin. Harjoitellaan erilaisten puhuttujen ja kirjoitettujen tekstilajien tuottamista
yksin ja ryhmässä. Harjoitellaan käsin kirjoittamista ja näppäintaitoja.
S4 Kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtäminen
Pohditaan kielen ja kulttuurin merkitystä erilaisissa koulun vuorovaikutustilanteissa ja
monenlaisissa kuulluissa ja luetuissa teksteissä ja havainnoidaan eri kieliä ja puhetapoja
koulussa, medioissa ja vapaa-ajan tilanteissa. Opiskellaan keskustelussa tarvittavia kielitiedon
käsitteitä. Etsitään itseä kiinnostavaa luettavaa. Tutustutaan eri kulttuurien kertomuksiin, leikkeihin
ja juhliin.
S5 Kielen käyttö kaiken oppimisen tukena
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Tarjotaan erilaisia malleja kouluun ja oppimiseen liittyvistä kielenkäyttötilanteista ja tutustutaan
eri oppiaineiden teksteihin. Tehdään yksinkertaisia eri oppiaineisiin liittyviä tiedonhankintatehtäviä
itsenäisesti ja ryhmässä tekemällä havaintoja ympäristöstä ja tulkitsemalla kuvia ja kirjoitettuja
tekstejä sekä harjoitellaan tiedon kertomista toisille. Harjoitellaan tieto- ja viestintäteknologian
hyödyntämistä tiedonhankinnassa, oppimisessa ja oman oppimisen arvioinnissa. Hyödynnetään
oppilaan oman äidinkielen taitoa oppimisen tukena.

Vuosiluokat 1-2

Opetuksen tavoitteet

Tavoitteisiin liittyvät
sisältöalueet

Laaja-alainen osaaminen

T1

S1

L2, L4

T2

S1

L1, L2, L7

T3

S1

L1, L2, L7

T4

S2

L1, L2, L4

T5

S2

L2, L4

T6

S3

L2, L4

T7

S3

L4, L5

T8

S3

L1, L4, L5

T9

S4

L4, L6, L7

T10

S4

L2, L4

T11

S4

L2

T12

S5

L1, L2, L4

T13

S5

L1, L2, L4

T14

S5

L1, L2, L4
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Vuosiluokan tavoitteet
T1 rohkaista oppilasta harjoittamaan vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja
erilaisissa koulun ja muun arjen vuorovaikutustilanteissa sekä
vahvistamaan kuuntelun ja kuullun ymmärtämisen taitojaan
T2 harjaannuttaa ja rohkaista oppilasta kertomaan ajatuksistaan ja
tunteistaan ja keskustelemaan erilaisista aiheista sekä vahvistamaan
niissä tarvittavaa sanastoa ja ilmaisua
T3 kannustaa oppilasta vahvistamaan kielellistä ja kehollista
ilmaisurohkeutta ja mielikuvitusta ohjaamalla oppilasta osallistumaan ja
ilmaisemaan itseään kokonaisvaltaisesti, myös draaman keinoin
T4 innostaa ja ohjata oppilasta lukutaidon oppimiseen ja sana- ja
käsitevarannon kartuttamiseen
T5 kannustaa oppilasta lukemaan ikäkaudelle ja kielitaidolle sopivia
tekstejä ja kirjallisuutta ja keskustelemaan lukemastaan
T6 ohjata oppilasta harjoittelemaan eri tekstilajien ja niissä tarvittavan
sanaston ja kieliopillisten rakenteiden tuottamista
T7 ohjata oppilasta harjoittelemaan käsin kirjoittamisen taitoa ja
näppäintaitoja sekä tekstien suunnittelun ja tuottamisen taitoja
T8 kannustaa oppilasta harjoittelemaan oikeinkirjoituksen perusasioita
T9 innostaa oppilasta edistämään kielitietoisuuttaan tekemällä havaintoja
erilaisista puhetavoista omassa lähipiirissään sekä auttaa oppilasta
huomaamaan, että omalla kielenkäytöllä on vaikutusta toisten kielelliseen
käyttäytymiseen
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T10 innostaa oppilasta kuuntelemaan ja lukemaan ikäkaudelle ja
kielitaidolle sopivaa kirjallisuutta ja ohjata oppilasta valitsemaan häntä

itseään kiinnostavaa luettavaa sekä opastaa kirjaston käyttöön ja
lastenkulttuuriin tutustumiseen
T11 ohjata oppilasta tunnistamaan ja arvostamaan eri kieliä ja kulttuureita
omassa ympäristössään ja eläytymään erilaisten ihmisten asemaan ja
elämäntilanteisiin
T12 auttaa oppilasta rakentamaan myönteistä käsitystä itsestä viestijänä,
lukijana, tekstien tuottajana sekä kielenoppijana
T13 ohjata oppilasta kehittämään kielitaitoaan eri oppiaineissa ja
perehtymään koulussa tärkeisiin tekstilajeihin ja niiden ominaispiirteisiin
T14 ohjata oppilasta havainnoimaan itseään kielenkäyttäjänä sekä
arvioimaan omaa kielenoppimistaan
Vuosiluokka 2
Vuosiluokan keskeiset sisältöalueet
S1 Vuorovaikutustilanteissa toimiminen
Harjoitellaan kohteliasta kielenkäyttöä, kysymistä, vastaamista, pyytämistä, kertomista,
mielipiteen ilmaisua ja tunteista kertomista arjen ja koulun kielenkäyttötilanteissa. Opetellaan
huomaamaan, miten kieli toimii eri tilanteissa: kohteliaat ilmaukset, mielipide- ja tunneilmaukset,
kysymysten rakentaminen, nykyhetki ja mennyt aika kerronnassa. Harjoitellaan ääntämistä,
kuullun ymmärtämistä, toisten kuuntelemista ja toisilta viestijöiltä oppimista. Hyödynnetään roolija teatterileikkejä sekä muita vuorovaikutusharjoituksia satujen, tarinoiden, lorujen ja tietotekstien
käsittelyssä.
S2 Tekstien tulkitseminen
Edistetään lukemaan oppimista ja tekstin merkitysten ymmärtämistä hyödyntäen käsitteitä teksti,
kuva, otsikko, kappale, virke, lopetusmerkki, sana, tavu, kirjain ja äänne Harjoitellaan yhteisten
ja oman kiinnostuksen mukaisten kaunokirjallisten ja tietotekstien lukemista, tutkitaan niiden
merkityksiä ja rakenteita, luetun liittämistä omiin kokemuksiin sekä lukukokemusten jakamista.
Työskennellään muun muassa kuvien, lastenkirjallisuuden, yksinkertaisten tietotekstien ja
mediatekstien parissa. Tutustutaan erilaisiin tapoihin ilmaista aikaa, järjestystä ja paikkaa
erityisesti kertovissa ja kuvaavissa teksteissä. Harjoitellaan tekstin ymmärtämisen strategioita,
laajennetaan sana- ja käsitevarantoa sekä opitaan tunnistamaan kerronnan peruskäsitteitä
(päähenkilö, tapahtumapaikka, -aika ja juoni).
S3 Tekstien tuottaminen
Tutustutaan eri tekstilajeihin ja niiden piirteisiin, kuten sanastoon ja fraseologiaan sekä
kieliopillisiin rakenteisiin. Harjoitellaan erilaisten puhuttujen ja kirjoitettujen tekstilajien tuottamista
yksin ja ryhmässä. Harjoitellaan käsin kirjoittamista ja näppäintaitoja.

Vuosiluokat 1-2

S4 Kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtäminen
Pohditaan kielen ja kulttuurin merkitystä erilaisissa koulun vuorovaikutustilanteissa ja
monenlaisissa kuulluissa ja luetuissa teksteissä ja havainnoidaan eri kieliä ja puhetapoja
koulussa, medioissa ja vapaa-ajan tilanteissa. Opiskellaan keskustelussa tarvittavia kielitiedon
käsitteitä. Etsitään itseä kiinnostavaa luettavaa. Tutustutaan eri kulttuurien kertomuksiin, leikkeihin
ja juhliin.
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S5 Kielen käyttö kaiken oppimisen tukena
Tarjotaan erilaisia malleja kouluun ja oppimiseen liittyvistä kielenkäyttötilanteista ja tutustutaan
eri oppiaineiden teksteihin. Tehdään yksinkertaisia eri oppiaineisiin liittyviä tiedonhankintatehtäviä
itsenäisesti ja ryhmässä tekemällä havaintoja ympäristöstä ja tulkitsemalla kuvia ja kirjoitettuja
tekstejä sekä harjoitellaan tiedon kertomista toisille. Harjoitellaan tieto- ja viestintäteknologian
hyödyntämistä tiedonhankinnassa, oppimisessa ja oman oppimisen arvioinnissa. Hyödynnetään
oppilaan oman äidinkielen taitoa oppimisen tukena.
Tavoitteisiin liittyvät
sisältöalueet

Laaja-alainen osaaminen

T1

S1

L2, L4

T2

S1

L1, L2, L7

T3

S1

L1, L2, L7

T4

S2

L1, L2, L4

T5

S2

L2, L4

T6

S3

L2, L4

T7

S3

L4, L5

T8

S3

L1, L4, L5

T9

S4

L4, L6, L7

T10

S4

L2, L4

T11

S4

L2

T12

S5

L1, L2, L4

T13

S5

L1, L2, L4

T14

S5

L1, L2, L4
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Opetuksen tavoitteet

Vuosiluokan tavoitteet
T1 rohkaista oppilasta harjoittamaan vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja
erilaisissa koulun ja muun arjen vuorovaikutustilanteissa sekä
vahvistamaan kuuntelun ja kuullun ymmärtämisen taitojaan
T2 harjaannuttaa ja rohkaista oppilasta kertomaan ajatuksistaan ja
tunteistaan ja keskustelemaan erilaisista aiheista sekä vahvistamaan
niissä tarvittavaa sanastoa ja ilmaisua
T3 kannustaa oppilasta vahvistamaan kielellistä ja kehollista
ilmaisurohkeutta ja mielikuvitusta ohjaamalla oppilasta osallistumaan ja
ilmaisemaan itseään kokonaisvaltaisesti, myös draaman keinoin
T4 innostaa ja ohjata oppilasta lukutaidon oppimiseen ja sana- ja
käsitevarannon kartuttamiseen
T5 kannustaa oppilasta lukemaan ikäkaudelle ja kielitaidolle sopivia
tekstejä ja kirjallisuutta ja keskustelemaan lukemastaan
T6 ohjata oppilasta harjoittelemaan eri tekstilajien ja niissä tarvittavan
sanaston ja kieliopillisten rakenteiden tuottamista
T7 ohjata oppilasta harjoittelemaan käsin kirjoittamisen taitoa ja
näppäintaitoja sekä tekstien suunnittelun ja tuottamisen taitoja
T8 kannustaa oppilasta harjoittelemaan oikeinkirjoituksen perusasioita
T9 innostaa oppilasta edistämään kielitietoisuuttaan tekemällä havaintoja
erilaisista puhetavoista omassa lähipiirissään sekä auttaa oppilasta
huomaamaan, että omalla kielenkäytöllä on vaikutusta toisten kielelliseen
käyttäytymiseen

Vuosiluokat 1-2

T10 innostaa oppilasta kuuntelemaan ja lukemaan ikäkaudelle ja
kielitaidolle sopivaa kirjallisuutta ja ohjata oppilasta valitsemaan häntä
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itseään kiinnostavaa luettavaa sekä opastaa kirjaston käyttöön ja
lastenkulttuuriin tutustumiseen
T11 ohjata oppilasta tunnistamaan ja arvostamaan eri kieliä ja kulttuureita
omassa ympäristössään ja eläytymään erilaisten ihmisten asemaan ja
elämäntilanteisiin
T12 auttaa oppilasta rakentamaan myönteistä käsitystä itsestä viestijänä,
lukijana, tekstien tuottajana sekä kielenoppijana
T13 ohjata oppilasta kehittämään kielitaitoaan eri oppiaineissa ja
perehtymään koulussa tärkeisiin tekstilajeihin ja niiden ominaispiirteisiin
T14 ohjata oppilasta havainnoimaan itseään kielenkäyttäjänä sekä
arvioimaan omaa kielenoppimistaan
Suomi toisena kielenä ja kirjallisuus
Oppimäärän tehtävä vuosiluokilla 1-2
Vuosiluokilla 1-2 opetuksen painopiste on suomen kielen ja sen luku- ja kirjoitustaitojen perustan
luomisessa sekä oppimaan oppimisen ja vuorovaikutuksen taitojen kehittämisessä. Opetuksen
tehtävänä on herättää kiinnostusta kieleen ja ilmaisuun sekä erilaisten tekstien tuottamiseen ja
tulkitsemiseen.

Äidinkieli ja kirjallisuus -oppiaineen oppimisympäristöihin ja työtapoihin
liittyvät tavoitteet vuosiluokilla 1-2
Äidinkielen ja kirjallisuuden oppimisympäristö rakennetaan monipuoliseksi teksti- ja
kieliympäristöksi. Saatavilla tulee olla paljon oppilaita kiinnostavaa kirjallisuutta ja monimuotoisia
tekstejä. Tekstejä tuotetaan yksin ja yhdessä ja niitä julkaistaan luokassa ja lähipiirissä. Kieltä
tutkitaan leikinomaisesti, esimerkiksi rooli-, draama- ja teatterileikin keinoin. Opetusta eheytetään
niin, että äidinkielen taitojen oppiminen nivoutuu ilmiöiden kielelliseen hahmottamiseen eri
oppiaineiden yhteydessä. Koulu- tai lähikirjaston toimintaan ja erilaisiin lasten kulttuuritapahtumiin
tutustuminen laajentavat oppimisympäristöä luokan ulkopuolelle. Lisäksi hyödynnetään
lähiympäristön ja median kulttuurista monimuotoisuutta. Opetuksessa korostuvat kokemusten ja
elämysten jakaminen sekä taitojen harjoitteleminen yhdessä ja yksin, myös viestintäteknologiaa
hyödyntäen. Draamaa integroidaan kirjallisuuteen ja muihin oppiaineisiin, esimerkiksi musiikkiin,
liikuntaan ja ympäristöoppiin.

Tavoitteena on tukea oppilaiden kielellistä kehitystä ja vuorovaikutustaitoja sekä luku- ja
kirjoitustaidon oppimista yhteistyössä kotien kanssa. Kielellisiä vaikeuksia puheen, lukemisen
ja kirjoittamisen alueella pyritään tunnistamaan mahdollisimman varhain. Opettaja mallintaa
sanojen, virkkeiden ja tekstien lukemista ja ymmärtämistä sekä kirjoittamisen tapoja. Oppilaita
ohjataan käyttämään mediavälineitä monipuolisesti ja turvallisesti. Kielellisesti taitavia oppilaita
ohjataan haastavampien tehtävien, materiaalien ja tekstiympäristöjen pariin. Tekstit ja työtavat
valitaan niin, että oppilaiden yhdenvertaisuus ja sukupuolten tasa-arvo toteutuu.
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Ohjaus, eriyttäminen ja tuki äidinkieli ja kirjallisuus-oppiaineessa
vuosiluokilla 1-2

Oppilaan oppimisen arviointi äidinkieli ja kirjallisuus -oppiaineessa
vuosiluokilla 1-2
Oppimisen arviointi on oppilaita ohjaavaa ja kannustavaa. Yhteisen pohdinnan sekä palautteen
antamisen ja saamisen avulla opettaja ohjaa niin koko opetusryhmän kuin yksittäisen oppilaan
oppimista ja edistymistä. Vuosiluokilla 1–2 oppimisen arvioinnin päätehtävänä on tukea ja edistää
oppilaiden kielellistä kehitystä kaikilla tavoitealueilla. Opettaja pyrkii saamaan kokonaiskuvan
kunkin oppilaan kielellisestä kehityksen edistymisestä. Arviointiin perustuvan palautteen kautta
oppilaat saavat tietoa kielitaitonsa vahvuuksista sekä edistymisestään opiskelemansa kielen
oppijana. Oppilaat saavat myös monipuolisesti palautetta siitä, miten he ymmärtävät ja käyttävät
kieltä, ilmaisevat itseään, osallistuvat yhteiseen keskusteluun sekä tuottavat ja tulkitsevat
tekstejä. Laadukas ja kannustava palaute osaamisen eri alueilta on tärkeää. Se auttaa oppilaita
huomaamaan onnistumisiaan ja edistymistään sekä motivoi suuntaamaan työskentelyään
kielellisen kehityksen kannalta tarkoituksenmukaisella tavalla. Arviointi tuottaa tietoa myös
opetuksen suunnittelua varten sekä auttaa havaitsemaan mahdollisia tuen tarpeita oppilaiden
kielellisessä kehityksessä.
Oppimisprosessin kannalta keskeisiä arvioinnin ja palautteen antamisen kohteita äidinkielen ja
kirjallisuuden eri oppimäärissä ovat
•
•
•
•

edistyminen itsensä ilmaisemisessa ja vuorovaikutustaidoissa, sana- ja käsitevarannon
karttuminen
edistyminen lukutaidossa sekä tekstien ymmärtämisessä ja lukemisen harrastamisessa
edistyminen tekstin tuottamisessa, erityisesti käsin kirjoittamisen ja näppäintaitojen
kehittyminen
edistyminen kielen ja kulttuurin ymmärtämisessä, erityisesti havaintojen tekeminen sanojen
merkityksestä ja arjen kielenkäyttötilanteista.

Vuosiluokka 1
Vuosiluokan keskeiset sisältöalueet
S1 Vuorovaikutustilanteissa toimiminen
Harjoitellaan kohteliasta kielenkäyttöä, kysymistä, vastaamista, pyytämistä, kertomista,
mielipiteen ilmaisua ja tunteista kertomista arjen ja koulun kielenkäyttötilanteissa. Opetellaan
huomaamaan, miten kieli toimii eri tilanteissa: kohteliaat ilmaukset, mielipide- ja tunneilmaukset,
kysymysten rakentaminen, nykyhetki ja mennyt aika kerronnassa. Harjoitellaan ääntämistä,
kuullun ymmärtämistä, toisten kuuntelemista ja toisilta viestijöiltä oppimista. Hyödynnetään roolija teatterileikkejä sekä muita vuorovaikutusharjoituksia satujen, tarinoiden, lorujen ja tietotekstien
käsittelyssä.
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Harjoitellaan monipuolisia kielellisiä ja kehollisia ilmaisu- ja vuorovaikutustaitoja. Keskustellaan
oppilaalle tutuista aihepiireistä (esimerkiksi oppilaan arki, ajatukset ja tunteet) ja harjoitellaan
niissä tarvittavaa sanastoa ja ilmaisua. Harjoitellaan kohteliasta kielenkäyttöä, kysymistä,
vastaamista, pyytämistä, kertomista, mielipiteen ilmaisua ja tunteista kertomista arjen ja koulun
kielenkäyttötilanteissa. Harjoitellaan ääntämistä, toisten kuuntelemista, kuullun ymmärtämistä ja
kuulemalla oppimista. Hyödynnetään rooli- ja teatterileikkejä sekä muita vuorovaikutusharjoituksia
satujen, tarinoiden, lorujen ja tietotekstien käsittelyssä.
S2 Tekstien tulkitseminen
Edistetään lukemaan oppimista ja tekstin merkitysten ymmärtämistä hyödyntäen käsitteitä teksti,
kuva, otsikko, kappale, virke, lopetusmerkki, sana, tavu, kirjain ja äänne Harjoitellaan yhteisten
ja oman kiinnostuksen mukaisten kaunokirjallisten ja tietotekstien lukemista, tutkitaan niiden
merkityksiä ja rakenteita, luetun liittämistä omiin kokemuksiin sekä lukukokemusten jakamista.
Työskennellään muun muassa kuvien, lastenkirjallisuuden, yksinkertaisten tietotekstien ja
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mediatekstien parissa. Tutustutaan erilaisiin tapoihin ilmaista aikaa, järjestystä ja paikkaa
erityisesti kertovissa ja kuvaavissa teksteissä. Harjoitellaan tekstin ymmärtämisen strategioita,
laajennetaan sana- ja käsitevarantoa sekä opitaan tunnistamaan kerronnan peruskäsitteitä
(päähenkilö, tapahtumapaikka, -aika ja juoni).
Edistetään lukemaan oppimista ja tekstin merkitysten ymmärtämistä hyödyntäen käsitteitä
teksti, kuva, otsikko, kappale, virke, lopetusmerkki, sana, tavu, kirjain ja äänne. Harjoitellaan
yhteisten ja oman kiinnostuksen mukaisten kaunokirjallisten ja tietotekstien lukemista, tutkitaan
niiden merkityksiä ja rakenteita, luetun liittämistä omiin kokemuksiin sekä lukukokemusten
jakamista. Työskennellään ikä- ja taitotasolle soveltuvien kuvien, lastenkirjallisuuden, tietotekstien
ja mediatekstien parissa. Tutustutaan erilaisiin tapoihin ilmaista aikaa, järjestystä ja paikkaa
erityisesti kertovissa ja kuvaavissa teksteissä. Harjoitellaan tekstin ymmärtämisen strategioita,
laajennetaan sana- ja käsitevarantoa sekä opitaan tunnistamaan kerronnan peruskäsitteitä
(päähenkilö, tapahtumapaikka, -aika ja juoni).
S3 Tekstien tuottaminen
Tutustutaan eri tekstilajeihin ja niiden piirteisiin, kuten sanastoon ja fraseologiaan sekä
kieliopillisiin rakenteisiin. Harjoitellaan erilaisten puhuttujen ja kirjoitettujen tekstilajien tuottamista
yksin ja ryhmässä. Harjoitellaan käsin kirjoittamista ja näppäintaitoja.
Tutustutaan eri tekstilajeihin ja niiden piirteisiin, kuten sanastoon ja fraseologiaan sekä
kieliopillisiin rakenteisiin. Harjoitellaan erilaisten puhuttujen ja kirjoitettujen tekstilajien tuottamista
yksin ja ryhmässä. Harjoitellaan käsin kirjoittamista ja näppäintaitoja.
S4 Kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtäminen
Pohditaan kielen ja kulttuurin merkitystä erilaisissa koulun vuorovaikutustilanteissa ja
monenlaisissa kuulluissa ja luetuissa teksteissä ja havainnoidaan eri kieliä ja puhetapoja
koulussa, medioissa ja vapaa-ajan tilanteissa. Opiskellaan keskustelussa tarvittavia kielitiedon
käsitteitä. Etsitään itseä kiinnostavaa luettavaa. Tutustutaan eri kulttuurien kertomuksiin, leikkeihin
ja juhliin.
Pohditaan kielen ja kulttuurin merkitystä erilaisissa koulun vuorovaikutustilanteissa ja
monenlaisissa kuulluissa ja luetuissa teksteissä ja havainnoidaan eri kieliä ja puhetapoja
koulussa, medioissa ja vapaa-ajan tilanteissa. Etsitään itseä kiinnostavaa luettavaa ja
hyödynnetään koulun kirjastoa. Kannustetaan oppilasta mahdollisuuksien mukaan tutustumaan
omankieliseen lastenkirjallisuuteen ja -kulttuuriin.
S5 Kielen käyttö kaiken oppimisen tukena

Tutustutaan eri oppiaineiden teksteihin. Tehdään yksinkertaisia eri oppiaineisiin liittyviä
tiedonhankintatehtäviä itsenäisesti ja ryhmässä tekemällä havaintoja ympäristöstä ja tulkitsemalla
kuvia ja kirjoitettuja tekstejä sekä harjoitellaan tiedon kertomista toisille. Harjoitellaan tietoja viestintäteknologian hyödyntämistä tiedonhankinnassa, oppimisessa ja oman oppimisen
arvioinnissa. Hyödynnetään oppilaan oman äidinkielen taitoa oppimisen tukena.
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Tarjotaan erilaisia malleja kouluun ja oppimiseen liittyvistä kielenkäyttötilanteista ja tutustutaan
eri oppiaineiden teksteihin. Tehdään yksinkertaisia eri oppiaineisiin liittyviä tiedonhankintatehtäviä
itsenäisesti ja ryhmässä tekemällä havaintoja ympäristöstä ja tulkitsemalla kuvia ja kirjoitettuja
tekstejä sekä harjoitellaan tiedon kertomista toisille. Harjoitellaan tieto- ja viestintäteknologian
hyödyntämistä tiedonhankinnassa, oppimisessa ja oman oppimisen arvioinnissa. Hyödynnetään
oppilaan oman äidinkielen taitoa oppimisen tukena.

Opetuksen tavoitteet

Tavoitteisiin liittyvät
sisältöalueet

Laaja-alainen osaaminen

T1

S1

L2, L4

T2

S1

L1, L2, L7

T3

S1

L1, L2, L7

T4

S2

L1, L2, L4

T5

S2

L2, L4

T6

S3

L2, L4

T7

S3

L4, L5

T8

S3

L1, L4, L5

T9

S4

L4, L6, L7

T10

S4

L2, L4

T11

S4

L2

T12

S5

L1, L2, L4

T13

S5

L1, L2, L4

T14

S5

L1, L2, L4

Vuosiluokan tavoitteet
T1 rohkaista oppilasta harjoittamaan vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja
erilaisissa koulun ja muun arjen vuorovaikutustilanteissa sekä
vahvistamaan kuuntelun ja kuullun ymmärtämisen taitojaan
Harjoitellaan monipuolisia kielellisiä ja kehollisia ilmaisu- ja vuorovaikutustaitoja. Keskustellaan
oppilaalle tutuista aihepiireistä (esimerkiksi oppilaan arki, ajatukset ja tunteet) ja harjoitellaan
niissä tarvittavaa sanastoa ja ilmaisua. Harjoitellaan kohteliasta kielenkäyttöä, kysymistä,
vastaamista, pyytämistä, kertomista, mielipiteen ilmaisua ja tunteista kertomista arjen ja koulun
kielenkäyttötilanteissa. Harjoitellaan ääntämistä, toisten kuuntelemista, kuullun ymmärtämistä ja
kuulemalla oppimista. Hyödynnetään rooli- ja teatterileikkejä sekä muita vuorovaikutusharjoituksia
satujen, tarinoiden, lorujen ja tietotekstien käsittelyssä.
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T2 harjaannuttaa ja rohkaista oppilasta kertomaan ajatuksistaan ja
tunteistaan ja keskustelemaan erilaisista aiheista sekä vahvistamaan
niissä tarvittavaa sanastoa ja ilmaisua
Harjoitellaan monipuolisia kielellisiä ja kehollisia ilmaisu- ja vuorovaikutustaitoja. Keskustellaan
oppilaalle tutuista aihepiireistä (esimerkiksi oppilaan arki, ajatukset ja tunteet) ja harjoitellaan
niissä tarvittavaa sanastoa ja ilmaisua. Harjoitellaan kohteliasta kielenkäyttöä, kysymistä,
vastaamista, pyytämistä, kertomista, mielipiteen ilmaisua ja tunteista kertomista arjen ja koulun
kielenkäyttötilanteissa. Harjoitellaan ääntämistä, toisten kuuntelemista, kuullun ymmärtämistä ja
kuulemalla oppimista. Hyödynnetään rooli- ja teatterileikkejä sekä muita vuorovaikutusharjoituksia
satujen, tarinoiden, lorujen ja tietotekstien käsittelyssä.
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T3 kannustaa oppilasta vahvistamaan kielellistä ja kehollista
ilmaisurohkeutta ja mielikuvitusta ohjaamalla oppilasta osallistumaan ja
ilmaisemaan itseään kokonaisvaltaisesti, myös draaman keinoin
Harjoitellaan monipuolisia kielellisiä ja kehollisia ilmaisu- ja vuorovaikutustaitoja. Keskustellaan
oppilaalle tutuista aihepiireistä (esimerkiksi oppilaan arki, ajatukset ja tunteet) ja harjoitellaan
niissä tarvittavaa sanastoa ja ilmaisua. Harjoitellaan kohteliasta kielenkäyttöä, kysymistä,
vastaamista, pyytämistä, kertomista, mielipiteen ilmaisua ja tunteista kertomista arjen ja koulun
kielenkäyttötilanteissa. Harjoitellaan ääntämistä, toisten kuuntelemista, kuullun ymmärtämistä ja
kuulemalla oppimista. Hyödynnetään rooli- ja teatterileikkejä sekä muita vuorovaikutusharjoituksia
satujen, tarinoiden, lorujen ja tietotekstien käsittelyssä.

T4 innostaa ja ohjata oppilasta lukutaidon oppimiseen ja sana- ja
käsitevarannon kartuttamiseen
Edistetään lukemaan oppimista ja tekstin merkitysten ymmärtämistä hyödyntäen käsitteitä
teksti, kuva, otsikko, kappale, virke, lopetusmerkki, sana, tavu, kirjain ja äänne. Harjoitellaan
yhteisten ja oman kiinnostuksen mukaisten kaunokirjallisten ja tietotekstien lukemista, tutkitaan
niiden merkityksiä ja rakenteita, luetun liittämistä omiin kokemuksiin sekä lukukokemusten
jakamista. Työskennellään ikä- ja taitotasolle soveltuvien kuvien, lastenkirjallisuuden, tietotekstien
ja mediatekstien parissa. Tutustutaan erilaisiin tapoihin ilmaista aikaa, järjestystä ja paikkaa
erityisesti kertovissa ja kuvaavissa teksteissä. Harjoitellaan tekstin ymmärtämisen strategioita,
laajennetaan sana- ja käsitevarantoa sekä opitaan tunnistamaan kerronnan peruskäsitteitä
(päähenkilö, tapahtumapaikka, -aika ja juoni).

T5 kannustaa oppilasta lukemaan ikäkaudelle ja kielitaidolle sopivia
tekstejä ja kirjallisuutta ja keskustelemaan lukemastaan
Edistetään lukemaan oppimista ja tekstin merkitysten ymmärtämistä hyödyntäen käsitteitä
teksti, kuva, otsikko, kappale, virke, lopetusmerkki, sana, tavu, kirjain ja äänne. Harjoitellaan
yhteisten ja oman kiinnostuksen mukaisten kaunokirjallisten ja tietotekstien lukemista, tutkitaan
niiden merkityksiä ja rakenteita, luetun liittämistä omiin kokemuksiin sekä lukukokemusten
jakamista. Työskennellään ikä- ja taitotasolle soveltuvien kuvien, lastenkirjallisuuden, tietotekstien
ja mediatekstien parissa. Tutustutaan erilaisiin tapoihin ilmaista aikaa, järjestystä ja paikkaa
erityisesti kertovissa ja kuvaavissa teksteissä. Harjoitellaan tekstin ymmärtämisen strategioita,
laajennetaan sana- ja käsitevarantoa sekä opitaan tunnistamaan kerronnan peruskäsitteitä
(päähenkilö, tapahtumapaikka, -aika ja juoni).

T6 ohjata oppilasta harjoittelemaan eri tekstilajien ja niissä tarvittavan
sanaston ja kieliopillisten rakenteiden tuottamista
Tutustutaan eri tekstilajeihin ja niiden piirteisiin, kuten sanastoon ja fraseologiaan sekä
kieliopillisiin rakenteisiin. Harjoitellaan erilaisten puhuttujen ja kirjoitettujen tekstilajien tuottamista
yksin ja ryhmässä. Harjoitellaan käsin kirjoittamista ja näppäintaitoja.

Tutustutaan eri tekstilajeihin ja niiden piirteisiin, kuten sanastoon ja fraseologiaan sekä
kieliopillisiin rakenteisiin. Harjoitellaan erilaisten puhuttujen ja kirjoitettujen tekstilajien tuottamista
yksin ja ryhmässä. Harjoitellaan käsin kirjoittamista ja näppäintaitoja.
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T7 ohjata oppilasta harjoittelemaan käsin kirjoittamisen taitoa ja
näppäintaitoja sekä tekstien suunnittelun ja tuottamisen taitoja

T8 kannustaa oppilasta harjoittelemaan oikeinkirjoituksen perusasioita
Tutustutaan eri tekstilajeihin ja niiden piirteisiin, kuten sanastoon ja fraseologiaan sekä
kieliopillisiin rakenteisiin. Harjoitellaan erilaisten puhuttujen ja kirjoitettujen tekstilajien tuottamista
yksin ja ryhmässä. Harjoitellaan käsin kirjoittamista ja näppäintaitoja.

T9 innostaa oppilasta edistämään kielitietoisuuttaan tekemällä havaintoja
erilaisista puhetavoista omassa lähipiirissään sekä auttaa oppilasta
huomaamaan, että omalla kielenkäytöllä on vaikutusta toisten kielelliseen
käyttäytymiseen
Pohditaan kielen ja kulttuurin merkitystä erilaisissa koulun vuorovaikutustilanteissa ja
monenlaisissa kuulluissa ja luetuissa teksteissä ja havainnoidaan eri kieliä ja puhetapoja
koulussa, medioissa ja vapaa-ajan tilanteissa. Etsitään itseä kiinnostavaa luettavaa ja
hyödynnetään koulun kirjastoa. Kannustetaan oppilasta mahdollisuuksien mukaan tutustumaan
omankieliseen lastenkirjallisuuteen ja -kulttuuriin.

T10 innostaa oppilasta kuuntelemaan ja lukemaan ikäkaudelle ja
kielitaidolle sopivaa kirjallisuutta ja ohjata oppilasta valitsemaan häntä
itseään kiinnostavaa luettavaa sekä opastaa kirjaston käyttöön ja
lastenkulttuuriin tutustumiseen
Pohditaan kielen ja kulttuurin merkitystä erilaisissa koulun vuorovaikutustilanteissa ja
monenlaisissa kuulluissa ja luetuissa teksteissä ja havainnoidaan eri kieliä ja puhetapoja
koulussa, medioissa ja vapaa-ajan tilanteissa. Etsitään itseä kiinnostavaa luettavaa ja
hyödynnetään koulun kirjastoa. Kannustetaan oppilasta mahdollisuuksien mukaan tutustumaan
omankieliseen lastenkirjallisuuteen ja -kulttuuriin.

T11 ohjata oppilasta tunnistamaan ja arvostamaan eri kieliä ja kulttuureita
omassa ympäristössään ja eläytymään erilaisten ihmisten asemaan ja
elämäntilanteisiin
Pohditaan kielen ja kulttuurin merkitystä erilaisissa koulun vuorovaikutustilanteissa ja
monenlaisissa kuulluissa ja luetuissa teksteissä ja havainnoidaan eri kieliä ja puhetapoja
koulussa, medioissa ja vapaa-ajan tilanteissa. Etsitään itseä kiinnostavaa luettavaa ja
hyödynnetään koulun kirjastoa. Kannustetaan oppilasta mahdollisuuksien mukaan tutustumaan
omankieliseen lastenkirjallisuuteen ja -kulttuuriin.

T12 auttaa oppilasta rakentamaan myönteistä käsitystä itsestä viestijänä,
lukijana, tekstien tuottajana sekä kielenoppijana
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Tutustutaan eri oppiaineiden teksteihin. Tehdään yksinkertaisia eri oppiaineisiin liittyviä
tiedonhankintatehtäviä itsenäisesti ja ryhmässä tekemällä havaintoja ympäristöstä ja tulkitsemalla
kuvia ja kirjoitettuja tekstejä sekä harjoitellaan tiedon kertomista toisille. Harjoitellaan tietoja viestintäteknologian hyödyntämistä tiedonhankinnassa, oppimisessa ja oman oppimisen
arvioinnissa. Hyödynnetään oppilaan oman äidinkielen taitoa oppimisen tukena.

T13 ohjata oppilasta kehittämään kielitaitoaan eri oppiaineissa ja
perehtymään koulussa tärkeisiin tekstilajeihin ja niiden ominaispiirteisiin
Tutustutaan eri oppiaineiden teksteihin. Tehdään yksinkertaisia eri oppiaineisiin liittyviä
tiedonhankintatehtäviä itsenäisesti ja ryhmässä tekemällä havaintoja ympäristöstä ja tulkitsemalla
kuvia ja kirjoitettuja tekstejä sekä harjoitellaan tiedon kertomista toisille. Harjoitellaan tieto298

ja viestintäteknologian hyödyntämistä tiedonhankinnassa, oppimisessa ja oman oppimisen
arvioinnissa. Hyödynnetään oppilaan oman äidinkielen taitoa oppimisen tukena.

T14 ohjata oppilasta havainnoimaan itseään kielenkäyttäjänä sekä
arvioimaan omaa kielenoppimistaan
Tutustutaan eri oppiaineiden teksteihin. Tehdään yksinkertaisia eri oppiaineisiin liittyviä
tiedonhankintatehtäviä itsenäisesti ja ryhmässä tekemällä havaintoja ympäristöstä ja tulkitsemalla
kuvia ja kirjoitettuja tekstejä sekä harjoitellaan tiedon kertomista toisille. Harjoitellaan tietoja viestintäteknologian hyödyntämistä tiedonhankinnassa, oppimisessa ja oman oppimisen
arvioinnissa. Hyödynnetään oppilaan oman äidinkielen taitoa oppimisen tukena.

Vuosiluokka 2
Vuosiluokan keskeiset sisältöalueet
S1 Vuorovaikutustilanteissa toimiminen
Harjoitellaan kohteliasta kielenkäyttöä, kysymistä, vastaamista, pyytämistä, kertomista,
mielipiteen ilmaisua ja tunteista kertomista arjen ja koulun kielenkäyttötilanteissa. Opetellaan
huomaamaan, miten kieli toimii eri tilanteissa: kohteliaat ilmaukset, mielipide- ja tunneilmaukset,
kysymysten rakentaminen, nykyhetki ja mennyt aika kerronnassa. Harjoitellaan ääntämistä,
kuullun ymmärtämistä, toisten kuuntelemista ja toisilta viestijöiltä oppimista. Hyödynnetään roolija teatterileikkejä sekä muita vuorovaikutusharjoituksia satujen, tarinoiden, lorujen ja tietotekstien
käsittelyssä.
Harjoitellaan kohteliasta kielenkäyttöä, kysymistä, vastaamista, pyytämistä, kertomista,
mielipiteen ilmaisua ja tunteista kertomista arjen ja koulun kielenkäyttötilanteissa. Opetellaan
huomaamaan, miten kieli toimii eri tilanteissa: kohteliaat ilmaukset, mielipide- ja tunneilmaukset,
kysymysten rakentaminen, nykyhetki ja mennyt aika kerronnassa. Harjoitellaan ääntämistä,
toisten kuuntelemista, kuullun ymmärtämistä ja kuulemalla oppimista. Hyödynnetään rooli- ja
teatterileikkejä sekä muita vuorovaikutusharjoituksia satujen, tarinoiden, lorujen ja tietotekstien
käsittelyssä.
S2 Tekstien tulkitseminen

Edistetään lukemaan oppimista ja tekstin merkitysten ymmärtämistä hyödyntäen käsitteitä
teksti, kuva, otsikko, kappale, virke, lopetusmerkki, sana, tavu, kirjain ja äänne. Harjoitellaan
yhteisten ja oman kiinnostuksen mukaisten kaunokirjallisten ja tietotekstien lukemista, tutkitaan
niiden merkityksiä ja rakenteita, luetun liittämistä omiin kokemuksiin sekä lukukokemusten
jakamista. Työskennellään ikä- ja taitotasolle soveltuvien kuvien, lastenkirjallisuuden, tietotekstien
ja mediatekstien parissa. Tutustutaan erilaisiin tapoihin ilmaista aikaa, järjestystä ja paikkaa
erityisesti kertovissa ja kuvaavissa teksteissä. Harjoitellaan tekstin ymmärtämisen strategioita,
laajennetaan sana- ja käsitevarantoa sekä opitaan tunnistamaan kerronnan peruskäsitteitä
(päähenkilö, tapahtumapaikka, -aika ja juoni).
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Edistetään lukemaan oppimista ja tekstin merkitysten ymmärtämistä hyödyntäen käsitteitä teksti,
kuva, otsikko, kappale, virke, lopetusmerkki, sana, tavu, kirjain ja äänne Harjoitellaan yhteisten
ja oman kiinnostuksen mukaisten kaunokirjallisten ja tietotekstien lukemista, tutkitaan niiden
merkityksiä ja rakenteita, luetun liittämistä omiin kokemuksiin sekä lukukokemusten jakamista.
Työskennellään muun muassa kuvien, lastenkirjallisuuden, yksinkertaisten tietotekstien ja
mediatekstien parissa. Tutustutaan erilaisiin tapoihin ilmaista aikaa, järjestystä ja paikkaa
erityisesti kertovissa ja kuvaavissa teksteissä. Harjoitellaan tekstin ymmärtämisen strategioita,
laajennetaan sana- ja käsitevarantoa sekä opitaan tunnistamaan kerronnan peruskäsitteitä
(päähenkilö, tapahtumapaikka, -aika ja juoni).

S3 Tekstien tuottaminen
Tutustutaan eri tekstilajeihin ja niiden piirteisiin, kuten sanastoon ja fraseologiaan sekä
kieliopillisiin rakenteisiin. Harjoitellaan erilaisten puhuttujen ja kirjoitettujen tekstilajien tuottamista
yksin ja ryhmässä. Harjoitellaan käsin kirjoittamista ja näppäintaitoja.
Tutustutaan eri tekstilajeihin ja niiden piirteisiin, kuten sanastoon ja fraseologiaan sekä
kieliopillisiin rakenteisiin. Harjoitellaan erilaisten puhuttujen ja kirjoitettujen tekstilajien tuottamista
yksin ja ryhmässä. Harjoitellaan käsin kirjoittamista ja näppäintaitoja.
S4 Kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtäminen
Pohditaan kielen ja kulttuurin merkitystä erilaisissa koulun vuorovaikutustilanteissa ja
monenlaisissa kuulluissa ja luetuissa teksteissä ja havainnoidaan eri kieliä ja puhetapoja
koulussa, medioissa ja vapaa-ajan tilanteissa. Opiskellaan keskustelussa tarvittavia kielitiedon
käsitteitä. Etsitään itseä kiinnostavaa luettavaa. Tutustutaan eri kulttuurien kertomuksiin, leikkeihin
ja juhliin.
Pohditaan kielen ja kulttuurin merkitystä erilaisissa koulun vuorovaikutustilanteissa ja
monenlaisissa kuulluissa ja luetuissa teksteissä ja havainnoidaan eri kieliä ja puhetapoja
koulussa, medioissa ja vapaa-ajan tilanteissa. Etsitään itseä kiinnostavaa luettavaa ja
hyödynnetään koulun kirjastoa. Kannustetaan oppilasta mahdollisuuksien mukaan tutustumaan
omankieliseen lastenkirjallisuuteen ja -kulttuuriin.
S5 Kielen käyttö kaiken oppimisen tukena
Tarjotaan erilaisia malleja kouluun ja oppimiseen liittyvistä kielenkäyttötilanteista ja tutustutaan
eri oppiaineiden teksteihin. Tehdään yksinkertaisia eri oppiaineisiin liittyviä tiedonhankintatehtäviä
itsenäisesti ja ryhmässä tekemällä havaintoja ympäristöstä ja tulkitsemalla kuvia ja kirjoitettuja
tekstejä sekä harjoitellaan tiedon kertomista toisille. Harjoitellaan tieto- ja viestintäteknologian
hyödyntämistä tiedonhankinnassa, oppimisessa ja oman oppimisen arvioinnissa. Hyödynnetään
oppilaan oman äidinkielen taitoa oppimisen tukena.

Vuosiluokat 1-2

Tarjotaan erilaisia malleja kouluun ja oppimiseen liittyvistä kielenkäyttötilanteista ja tutustutaan
eri oppiaineiden teksteihin. Tehdään yksinkertaisia eri oppiaineisiin liittyviä tiedonhankintatehtäviä
itsenäisesti ja ryhmässä tekemällä havaintoja ympäristöstä ja tulkitsemalla kuvia ja kirjoitettuja
tekstejä sekä harjoitellaan tiedon kertomista toisille. Harjoitellaan tieto- ja viestintäteknologian
hyödyntämistä tiedonhankinnassa, oppimisessa ja oman oppimisen arvioinnissa. Hyödynnetään
oppilaan oman äidinkielen taitoa oppimisen tukena.
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Opetuksen tavoitteet

Tavoitteisiin liittyvät
sisältöalueet

Laaja-alainen osaaminen

T1

S1

L2, L4

T2

S1

L1, L2, L7

T3

S1

L1, L2, L7

T4

S2

L1, L2, L4

T5

S2

L2, L4

T6

S3

L2, L4

T7

S3

L4, L5

T8

S3

L1, L4, L5

T9

S4

L4, L6, L7

T10

S4

L2, L4

T11

S4

L2

T12

S5

L1, L2, L4

T13

S5

L1, L2, L4

T14

S5

L1, L2, L4

Vuosiluokan tavoitteet
T1 rohkaista oppilasta harjoittamaan vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja
erilaisissa koulun ja muun arjen vuorovaikutustilanteissa sekä
vahvistamaan kuuntelun ja kuullun ymmärtämisen taitojaan
Harjoitellaan kohteliasta kielenkäyttöä, kysymistä, vastaamista, pyytämistä, kertomista,
mielipiteen ilmaisua ja tunteista kertomista arjen ja koulun kielenkäyttötilanteissa. Opetellaan
huomaamaan, miten kieli toimii eri tilanteissa: kohteliaat ilmaukset, mielipide- ja tunneilmaukset,
kysymysten rakentaminen, nykyhetki ja mennyt aika kerronnassa. Harjoitellaan ääntämistä,
toisten kuuntelemista, kuullun ymmärtämistä ja kuulemalla oppimista. Hyödynnetään rooli- ja
teatterileikkejä sekä muita vuorovaikutusharjoituksia satujen, tarinoiden, lorujen ja tietotekstien
käsittelyssä.

Harjoitellaan kohteliasta kielenkäyttöä, kysymistä, vastaamista, pyytämistä, kertomista,
mielipiteen ilmaisua ja tunteista kertomista arjen ja koulun kielenkäyttötilanteissa. Opetellaan
huomaamaan, miten kieli toimii eri tilanteissa: kohteliaat ilmaukset, mielipide- ja tunneilmaukset,
kysymysten rakentaminen, nykyhetki ja mennyt aika kerronnassa. Harjoitellaan ääntämistä,
toisten kuuntelemista, kuullun ymmärtämistä ja kuulemalla oppimista. Hyödynnetään rooli- ja
teatterileikkejä sekä muita vuorovaikutusharjoituksia satujen, tarinoiden, lorujen ja tietotekstien
käsittelyssä.
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T2 harjaannuttaa ja rohkaista oppilasta kertomaan ajatuksistaan ja
tunteistaan ja keskustelemaan erilaisista aiheista sekä vahvistamaan
niissä tarvittavaa sanastoa ja ilmaisua

T3 kannustaa oppilasta vahvistamaan kielellistä ja kehollista
ilmaisurohkeutta ja mielikuvitusta ohjaamalla oppilasta osallistumaan ja
ilmaisemaan itseään kokonaisvaltaisesti, myös draaman keinoin
Harjoitellaan kohteliasta kielenkäyttöä, kysymistä, vastaamista, pyytämistä, kertomista,
mielipiteen ilmaisua ja tunteista kertomista arjen ja koulun kielenkäyttötilanteissa. Opetellaan
huomaamaan, miten kieli toimii eri tilanteissa: kohteliaat ilmaukset, mielipide- ja tunneilmaukset,
kysymysten rakentaminen, nykyhetki ja mennyt aika kerronnassa. Harjoitellaan ääntämistä,
toisten kuuntelemista, kuullun ymmärtämistä ja kuulemalla oppimista. Hyödynnetään rooli- ja
teatterileikkejä sekä muita vuorovaikutusharjoituksia satujen, tarinoiden, lorujen ja tietotekstien
käsittelyssä.

T4 innostaa ja ohjata oppilasta lukutaidon oppimiseen ja sana- ja
käsitevarannon kartuttamiseen
Edistetään lukemaan oppimista ja tekstin merkitysten ymmärtämistä hyödyntäen käsitteitä
teksti, kuva, otsikko, kappale, virke, lopetusmerkki, sana, tavu, kirjain ja äänne. Harjoitellaan
yhteisten ja oman kiinnostuksen mukaisten kaunokirjallisten ja tietotekstien lukemista, tutkitaan
niiden merkityksiä ja rakenteita, luetun liittämistä omiin kokemuksiin sekä lukukokemusten
jakamista. Työskennellään ikä- ja taitotasolle soveltuvien kuvien, lastenkirjallisuuden, tietotekstien
ja mediatekstien parissa. Tutustutaan erilaisiin tapoihin ilmaista aikaa, järjestystä ja paikkaa
erityisesti kertovissa ja kuvaavissa teksteissä. Harjoitellaan tekstin ymmärtämisen strategioita,
laajennetaan sana- ja käsitevarantoa sekä opitaan tunnistamaan kerronnan peruskäsitteitä
(päähenkilö, tapahtumapaikka, -aika ja juoni).

T5 kannustaa oppilasta lukemaan ikäkaudelle ja kielitaidolle sopivia
tekstejä ja kirjallisuutta ja keskustelemaan lukemastaan
Edistetään lukemaan oppimista ja tekstin merkitysten ymmärtämistä hyödyntäen käsitteitä
teksti, kuva, otsikko, kappale, virke, lopetusmerkki, sana, tavu, kirjain ja äänne. Harjoitellaan
yhteisten ja oman kiinnostuksen mukaisten kaunokirjallisten ja tietotekstien lukemista, tutkitaan
niiden merkityksiä ja rakenteita, luetun liittämistä omiin kokemuksiin sekä lukukokemusten
jakamista. Työskennellään ikä- ja taitotasolle soveltuvien kuvien, lastenkirjallisuuden, tietotekstien
ja mediatekstien parissa. Tutustutaan erilaisiin tapoihin ilmaista aikaa, järjestystä ja paikkaa
erityisesti kertovissa ja kuvaavissa teksteissä. Harjoitellaan tekstin ymmärtämisen strategioita,
laajennetaan sana- ja käsitevarantoa sekä opitaan tunnistamaan kerronnan peruskäsitteitä
(päähenkilö, tapahtumapaikka, -aika ja juoni).

T6 ohjata oppilasta harjoittelemaan eri tekstilajien ja niissä tarvittavan
sanaston ja kieliopillisten rakenteiden tuottamista
Tutustutaan eri tekstilajeihin ja niiden piirteisiin, kuten sanastoon ja fraseologiaan sekä
kieliopillisiin rakenteisiin. Harjoitellaan erilaisten puhuttujen ja kirjoitettujen tekstilajien tuottamista
yksin ja ryhmässä. Harjoitellaan käsin kirjoittamista ja näppäintaitoja.

Vuosiluokat 1-2

T7 ohjata oppilasta harjoittelemaan käsin kirjoittamisen taitoa ja
näppäintaitoja sekä tekstien suunnittelun ja tuottamisen taitoja
Tutustutaan eri tekstilajeihin ja niiden piirteisiin, kuten sanastoon ja fraseologiaan sekä
kieliopillisiin rakenteisiin. Harjoitellaan erilaisten puhuttujen ja kirjoitettujen tekstilajien tuottamista
yksin ja ryhmässä. Harjoitellaan käsin kirjoittamista ja näppäintaitoja.
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T8 kannustaa oppilasta harjoittelemaan oikeinkirjoituksen perusasioita
Tutustutaan eri tekstilajeihin ja niiden piirteisiin, kuten sanastoon ja fraseologiaan sekä
kieliopillisiin rakenteisiin. Harjoitellaan erilaisten puhuttujen ja kirjoitettujen tekstilajien tuottamista
yksin ja ryhmässä. Harjoitellaan käsin kirjoittamista ja näppäintaitoja.

T9 innostaa oppilasta edistämään kielitietoisuuttaan tekemällä havaintoja
erilaisista puhetavoista omassa lähipiirissään sekä auttaa oppilasta
huomaamaan, että omalla kielenkäytöllä on vaikutusta toisten kielelliseen
käyttäytymiseen
Pohditaan kielen ja kulttuurin merkitystä erilaisissa koulun vuorovaikutustilanteissa ja
monenlaisissa kuulluissa ja luetuissa teksteissä ja havainnoidaan eri kieliä ja puhetapoja
koulussa, medioissa ja vapaa-ajan tilanteissa. Etsitään itseä kiinnostavaa luettavaa ja
hyödynnetään koulun kirjastoa. Kannustetaan oppilasta mahdollisuuksien mukaan tutustumaan
omankieliseen lastenkirjallisuuteen ja -kulttuuriin.

T10 innostaa oppilasta kuuntelemaan ja lukemaan ikäkaudelle ja
kielitaidolle sopivaa kirjallisuutta ja ohjata oppilasta valitsemaan häntä
itseään kiinnostavaa luettavaa sekä opastaa kirjaston käyttöön ja
lastenkulttuuriin tutustumiseen
Pohditaan kielen ja kulttuurin merkitystä erilaisissa koulun vuorovaikutustilanteissa ja
monenlaisissa kuulluissa ja luetuissa teksteissä ja havainnoidaan eri kieliä ja puhetapoja
koulussa, medioissa ja vapaa-ajan tilanteissa. Etsitään itseä kiinnostavaa luettavaa ja
hyödynnetään koulun kirjastoa. Kannustetaan oppilasta mahdollisuuksien mukaan tutustumaan
omankieliseen lastenkirjallisuuteen ja -kulttuuriin.

T11 ohjata oppilasta tunnistamaan ja arvostamaan eri kieliä ja kulttuureita
omassa ympäristössään ja eläytymään erilaisten ihmisten asemaan ja
elämäntilanteisiin
Pohditaan kielen ja kulttuurin merkitystä erilaisissa koulun vuorovaikutustilanteissa ja
monenlaisissa kuulluissa ja luetuissa teksteissä ja havainnoidaan eri kieliä ja puhetapoja
koulussa, medioissa ja vapaa-ajan tilanteissa. Etsitään itseä kiinnostavaa luettavaa ja
hyödynnetään koulun kirjastoa. Kannustetaan oppilasta mahdollisuuksien mukaan tutustumaan
omankieliseen lastenkirjallisuuteen ja -kulttuuriin.

T12 auttaa oppilasta rakentamaan myönteistä käsitystä itsestä viestijänä,
lukijana, tekstien tuottajana sekä kielenoppijana

T13 ohjata oppilasta kehittämään kielitaitoaan eri oppiaineissa ja
perehtymään koulussa tärkeisiin tekstilajeihin ja niiden ominaispiirteisiin
Tarjotaan erilaisia malleja kouluun ja oppimiseen liittyvistä kielenkäyttötilanteista ja tutustutaan
eri oppiaineiden teksteihin. Tehdään yksinkertaisia eri oppiaineisiin liittyviä tiedonhankintatehtäviä
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Tarjotaan erilaisia malleja kouluun ja oppimiseen liittyvistä kielenkäyttötilanteista ja tutustutaan
eri oppiaineiden teksteihin. Tehdään yksinkertaisia eri oppiaineisiin liittyviä tiedonhankintatehtäviä
itsenäisesti ja ryhmässä tekemällä havaintoja ympäristöstä ja tulkitsemalla kuvia ja kirjoitettuja
tekstejä sekä harjoitellaan tiedon kertomista toisille. Harjoitellaan tieto- ja viestintäteknologian
hyödyntämistä tiedonhankinnassa, oppimisessa ja oman oppimisen arvioinnissa. Hyödynnetään
oppilaan oman äidinkielen taitoa oppimisen tukena.

itsenäisesti ja ryhmässä tekemällä havaintoja ympäristöstä ja tulkitsemalla kuvia ja kirjoitettuja
tekstejä sekä harjoitellaan tiedon kertomista toisille. Harjoitellaan tieto- ja viestintäteknologian
hyödyntämistä tiedonhankinnassa, oppimisessa ja oman oppimisen arvioinnissa. Hyödynnetään
oppilaan oman äidinkielen taitoa oppimisen tukena.

T14 ohjata oppilasta havainnoimaan itseään kielenkäyttäjänä sekä
arvioimaan omaa kielenoppimistaan
Tarjotaan erilaisia malleja kouluun ja oppimiseen liittyvistä kielenkäyttötilanteista ja tutustutaan
eri oppiaineiden teksteihin. Tehdään yksinkertaisia eri oppiaineisiin liittyviä tiedonhankintatehtäviä
itsenäisesti ja ryhmässä tekemällä havaintoja ympäristöstä ja tulkitsemalla kuvia ja kirjoitettuja
tekstejä sekä harjoitellaan tiedon kertomista toisille. Harjoitellaan tieto- ja viestintäteknologian
hyödyntämistä tiedonhankinnassa, oppimisessa ja oman oppimisen arvioinnissa. Hyödynnetään
oppilaan oman äidinkielen taitoa oppimisen tukena.

Suomi toisena kielenä ja kirjallisuus
Oppimäärän erityinen tehtävä
Tuntijakoasetuksen mukaan koulun opetuskielen mukaan määräytyvän äidinkielen ja
kirjallisuuden sijasta maahanmuuttajille voidaan opettaa joko kokonaan tai osittain suomen tai
ruotsin kieltä erityisen maahanmuuttajille tarkoitetun oppimäärän mukaisesti. Tämän oppimäärän
tehtävänä on tukea lapsen ja nuoren kasvua kieliyhteisön täysivaltaiseksi jäseneksi, jolla on
kielelliset valmiudet jatko-opintoihin. Opetuksen avulla pyritään monilukutaitoon, jonka avulla
oppilas osaa hakea tietoa sekä ymmärtää, tuottaa, arvioi ja analysoi erilaisia puhuttuja ja
kirjoitettuja suomenkielisiä tekstejä päivittäisessä vuorovaikutuksessa, koulutyöskentelyssä ja
yhteiskunnassa. Opetuksessa tuetaan kielitaidon eri osa-alueiden sekä eri tiedonalojen kielen
kehittymistä.
Suomi toisena kielenä ja kirjallisuus -oppimäärän erityisenä tehtävänä on tukea oppilaan
monikielisyyden kehittymistä sekä herättää kiinnostus ja tarjota välineitä kielitaidon elinikäiseen
kehittämiseen. Yhteistyössä kotien, oman äidinkielen opetuksen sekä muiden oppiaineiden
kanssa suomi toisena kielenä ja kirjallisuus -opetus auttaa oppilasta rakentamaan kielellistä ja
kulttuurista identiteettiään kulttuurisesti monimuotoisessa ja monimediaisessa yhteiskunnassa.

Vuosiluokat 1-2

Suomen kielen oppiminen tukee kotoutumista suomalaiseen yhteiskuntaan. Suomi toisena
kielenä ja kirjallisuus -oppimäärän opetuksen lähtökohtana ovat oppilaille merkitykselliset
ja tarpeelliset tekstilajit ja kielenkäyttötilanteet, joiden avulla kielen muotoja, merkityksiä ja
käyttöä tutkitaan ja opitaan analysoimaan. Kielitaitoa kehitetään kaikilla kielen käytön osaalueilla, joita ovat kuullun ymmärtäminen, puhuminen, luetun ymmärtäminen ja kirjoittaminen.
Ymmärtämis- ja tuottamistaitojen kehittyminen nivoutuvat toisiinsa. Oppilaiden kielen osaaminen
laajenee arkielämän konkreettisesta kielestä käsitteellisen ajattelun kieleen. He saavat valmiudet
havaintojen ja ilmiöiden sekä oman ajattelunsa, tunteidensa ja mielipiteidensä ilmaisemiseen
tilanteeseen sopivalla tavalla. Opetuksessa arvostetaan ja hyödynnetään oppilaiden osaamia
kieliä.
Kunkin oppilaan tarpeen suomi toisena kielenä -oppimäärään määrittävät oppilasta opettavat
opettajat yhdessä. Oppilaan huoltaja päättää oppimääriä koskevista valinnoista. Koska opetus
tulee järjestää oppilaiden ikäkauden ja edellytysten mukaisesti, oppimäärän valinnassa on
keskeistä, että oppilas saa hänelle parhaiten soveltuvan oppimäärän mukaista opetusta. Oppilas
voi opiskella suomi toisena kielenä ja kirjallisuus -oppimäärää, jos hänen äidinkielensä ei
ole suomi, ruotsi tai saame tai hänellä on muutoin monikielinen tausta. Oppimäärän tarpeen
selvittämisessä huomioidaan myös seuraavat näkökulmat:
•
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oppilaan suomen kielen peruskielitaidossa on puutteita jollakin tai joillakin
kielitaidon osa-alueilla, jolloin oppilaan osaaminen ei anna vielä edellytyksiä
yhdenvertaiseen kouluyhteisön jäsenenä toimimiseen päivittäisessä vuorovaikutuksessa ja
koulutyöskentelyssä tai

•

oppilaan suomen kielen taito ei anna vielä edellytyksiä suomen kieli ja kirjallisuus oppimäärän opiskeluun.

Kun oppilas opiskelee suomi toisena kielenä ja kirjallisuus -oppimäärän mukaan, hänelle
opetetaan suomea tai ruotsia toisena kielenä joko kokonaan tai osittain suomen kielen ja
kirjallisuuden opetuksen sijaan. Opetusjärjestelyiden lähtökohtana ovat oppilaan oppimistarpeet
ja kielenoppimisen vaihe. Mikäli oppilaan oppimääräksi on valittu suomi toisena kielenä ja
kirjallisuus, hänen edistymistään ja suoriutumistaan arvioidaan suhteessa tämän oppimäärän
tavoitteisiin ja kriteereihin riippumatta siitä, minkä opetusryhmän yhteydessä kyseinen opetus
on järjestetty. Tärkeää on, että oppilas tulee osalliseksi samoista teksteistä ja tekstilajeista kuin
luokkatasonsa muutkin oppilaat. Kesken perusopetuksen Suomeen muuttaneiden oppilaiden
opetuksen tavoitteiden asettamisessa ja sisältöjen valinnassa tulee ottaa huomioon oppilaan
kielitaito sekä aiemmin opitut tiedot ja taidot. Tarvittaessa laaditaan oppimissuunnitelma.
Opetuksessa hyödynnetään tavoitteellisesti erilaisia oppimisympäristöjä, jotka tukevat kielitaidon
monipuolista kehittymistä sekä koulussa että sen ulkopuolella. Oppilas voi siirtyä opiskelemaan
suomen kieli ja kirjallisuus -oppimäärän mukaan, jos hänellä on riittävät edellytykset sen
tavoitteiden mukaiseen opiskeluun.
Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulussa suomi toisena kielenä -oppimäärää opetetaan osittain
suomen kielen ja kirjallisuuden tuntien sijaan tai suomen kielen ja kirjallisuuden opetuksen
lisäksi. Oppilaiden suomen kielen taidot vaihtelevat suuresti, joten opetusjärjestelyt toteutetaan
vuosittain oppilaiden oppimistarpeen mukaan. Kunkin vuosiluokan suomi toisena kielenä opetussuunnitelman yksityiskohtaisemmat tavoitteet ja sisällöt kirjataan tarpeen mukaan koulun
työjärjestykseen, joka tarkistetaan vuosittain.

Oppimäärän tehtävä vuosiluokilla 1-2
Vuosiluokilla 1-2 opetuksen painopiste on suomen kielen ja sen luku- ja kirjoitustaitojen perustan
luomisessa sekä oppimaan oppimisen ja vuorovaikutuksen taitojen kehittämisessä. Opetuksen
tehtävänä on herättää kiinnostusta kieleen ja ilmaisuun sekä erilaisten tekstien tuottamiseen ja
tulkitsemiseen.

Äidinkieli ja kirjallisuus -oppiaineen oppimisympäristöihin ja työtapoihin
liittyvät tavoitteet vuosiluokilla 1-2

Ohjaus, eriyttäminen ja tuki äidinkieli ja kirjallisuus-oppiaineessa
vuosiluokilla 1-2
Tavoitteena on tukea oppilaiden kielellistä kehitystä ja vuorovaikutustaitoja sekä luku- ja
kirjoitustaidon oppimista yhteistyössä kotien kanssa. Kielellisiä vaikeuksia puheen, lukemisen
ja kirjoittamisen alueella pyritään tunnistamaan mahdollisimman varhain. Opettaja mallintaa
sanojen, virkkeiden ja tekstien lukemista ja ymmärtämistä sekä kirjoittamisen tapoja. Oppilaita
ohjataan käyttämään mediavälineitä monipuolisesti ja turvallisesti. Kielellisesti taitavia oppilaita
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Äidinkielen ja kirjallisuuden oppimisympäristö rakennetaan monipuoliseksi teksti- ja
kieliympäristöksi. Saatavilla tulee olla paljon oppilaita kiinnostavaa kirjallisuutta ja monimuotoisia
tekstejä. Tekstejä tuotetaan yksin ja yhdessä ja niitä julkaistaan luokassa ja lähipiirissä. Kieltä
tutkitaan leikinomaisesti, esimerkiksi rooli-, draama- ja teatterileikin keinoin. Opetusta eheytetään
niin, että äidinkielen taitojen oppiminen nivoutuu ilmiöiden kielelliseen hahmottamiseen eri
oppiaineiden yhteydessä. Koulu- tai lähikirjaston toimintaan ja erilaisiin lasten kulttuuritapahtumiin
tutustuminen laajentavat oppimisympäristöä luokan ulkopuolelle. Lisäksi hyödynnetään
lähiympäristön ja median kulttuurista monimuotoisuutta. Opetuksessa korostuvat kokemusten ja
elämysten jakaminen sekä taitojen harjoitteleminen yhdessä ja yksin, myös viestintäteknologiaa
hyödyntäen. Draamaa integroidaan kirjallisuuteen ja muihin oppiaineisiin, esimerkiksi musiikkiin,
liikuntaan ja ympäristöoppiin.

ohjataan haastavampien tehtävien, materiaalien ja tekstiympäristöjen pariin. Tekstit ja työtavat
valitaan niin, että oppilaiden yhdenvertaisuus ja sukupuolten tasa-arvo toteutuu.

Oppilaan oppimisen arviointi äidinkieli ja kirjallisuus -oppiaineessa
vuosiluokilla 1-2
Oppimisen arviointi on oppilaita ohjaavaa ja kannustavaa. Yhteisen pohdinnan sekä palautteen
antamisen ja saamisen avulla opettaja ohjaa niin koko opetusryhmän kuin yksittäisen oppilaan
oppimista ja edistymistä. Vuosiluokilla 1–2 oppimisen arvioinnin päätehtävänä on tukea ja edistää
oppilaiden kielellistä kehitystä kaikilla tavoitealueilla. Opettaja pyrkii saamaan kokonaiskuvan
kunkin oppilaan kielellisestä kehityksen edistymisestä. Arviointiin perustuvan palautteen kautta
oppilaat saavat tietoa kielitaitonsa vahvuuksista sekä edistymisestään opiskelemansa kielen
oppijana. Oppilaat saavat myös monipuolisesti palautetta siitä, miten he ymmärtävät ja käyttävät
kieltä, ilmaisevat itseään, osallistuvat yhteiseen keskusteluun sekä tuottavat ja tulkitsevat
tekstejä. Laadukas ja kannustava palaute osaamisen eri alueilta on tärkeää. Se auttaa oppilaita
huomaamaan onnistumisiaan ja edistymistään sekä motivoi suuntaamaan työskentelyään
kielellisen kehityksen kannalta tarkoituksenmukaisella tavalla. Arviointi tuottaa tietoa myös
opetuksen suunnittelua varten sekä auttaa havaitsemaan mahdollisia tuen tarpeita oppilaiden
kielellisessä kehityksessä.
Oppimisprosessin kannalta keskeisiä arvioinnin ja palautteen antamisen kohteita äidinkielen ja
kirjallisuuden eri oppimäärissä ovat
•
•
•

Vuosiluokat 1-2

•
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edistyminen itsensä ilmaisemisessa ja vuorovaikutustaidoissa, sana- ja käsitevarannon
karttuminen
edistyminen lukutaidossa sekä tekstien ymmärtämisessä ja lukemisen harrastamisessa
edistyminen tekstin tuottamisessa, erityisesti käsin kirjoittamisen ja näppäintaitojen
kehittyminen
edistyminen kielen ja kulttuurin ymmärtämisessä, erityisesti havaintojen tekeminen sanojen
merkityksestä ja arjen kielenkäyttötilanteista.

34.

Vuosiluokat 3-6

34.1.

Vuosiluokkien 2 ja 3 välinen siirtymävaihe

Siirtymävaiheessa on tärkeä varmistaa opiskelun edellyttämien perustaitojen hallinta ja
vahvistaa kunkin oppilaan itseluottamusta koululaisena. Oppilaita tuetaan erityisesti lukemisen,
kirjoittamisen sekä matematiikan valmiuksissa ja opiskelutaidoissa. Myös itsenäisen ja ryhmässä
työskentelyn taitojen kehittäminen sekä vastuullisuuteen oppiminen tulevat entistä tärkeämmiksi.
Koulutyön onnistumista tuetaan yhdessä kotien kanssa. Oppilaille ja huoltajille annetaan tietoa
koulun tarjoamasta kieliohjelmasta ja opintojen järjestelyistä, alkavista uusista oppiaineista sekä
mahdollisista valinnaisista tai vapaaehtoisista opinnoista. Heidän kanssaan pohditaan opiskelun
asettamia vaatimuksia ja mahdollisesti uuteen ryhmään liittymistä.
Lain edellyttämä erityisen tuen päätöksen tarkistaminen tehdään ennen kolmannen vuosiluokan
opintojen alkamista.
Viikin
normaalikoulun
ajankohtaiset
käytänteet
ja
niiden
muutokset
kuvataan
lukuvuosisuunnitelmassa
tarpeen
mukaan.
Käytänteiden
toteutumista
arvioidaan
lukuvuosisuunnitelman arvioinnin yhteydessä.

34.2.

Oppijana kehittyminen

Perusopetuksen kullakin vuosiluokkakokonaisuudella on yhteisten tehtävien lisäksi oma
erityinen tehtävänsä. Sen hoitaminen edellyttää oppilaiden ikäkauden ja kehitysvaiheen
huomioonottamista sekä huolenpitoa oppilaiden sujuvista siirtymistä koulupolun nivelvaiheissa.
Vuosiluokkien 3-6 erityisenä tehtävänä on oppimaan oppimisen taitojen kehittäminen sekä
omien opiskelutapojen ja -taitojen tunnistaminen ja kehittäminen. Oppilaita rohkaistaan
itsensä hyväksymiseen, omien rajojen ja oikeuksien tunnistamiseen ja puolustamiseen
sekä omasta turvallisuudesta huolehtimiseen. Heitä ohjataan myös velvollisuuksiensa ja
vastuunsa ymmärtämiseen sekä rakentavaan mielipiteiden ilmaisuun ja vuorovaikutukseen.
Minkäänlaista kiusaamista tai syrjivää käyttäytymistä ei sallita. Oppilaiden kiinnostusta eettisiin
ja moraalisiin kysymyksiin hyödynnetään luomalla tilaisuuksia keskusteluun ja pohdintaan sekä
osallistumisen ja vastuun ottamisen harjoitteluun. Oppilaita kannustetaan tekemään valintoja
omista lähtökohdistaan, sukupuolittuneita ratkaisuja välttäen. Erityistä huomiota kiinnitetään
oppilaiden ohjauksen ja tuen tarpeisiin.

Viikin
normaalikoulun
ajankohtaiset
käytänteet
ja
niiden
muutokset
kuvataan
lukuvuosisuunnitelmassa
tarpeen
mukaan.
Käytänteiden
toteutumista
arvioidaan
lukuvuosisuunnitelman arvioinnin yhteydessä.
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Vuosiluokkien 3-6 opetuksessa vahvistetaan ja täydennetään alemmilla vuosiluokilla
hankittuja perustaitoja ja opitaan uusia asioita. Oppiaineiden määrä kasvaa. Opetuksessa
pyritään löytämään luontevia tilanteita eheyttämiseen. Monialaisten oppimiskokonaisuuksien
toteuttaminen vahvistaa oppiaineiden välistä yhteistyötä ja tarjoaa mahdollisuuksia
oppilaiden ikäkaudelle tärkeiden kokemusten saamiseen. Oppimiskokonaisuuksilla voidaan
lisätä työskentelyn toiminnallisuutta sekä tekemällä ja tutkimalla oppimista erilaisissa
oppimisympäristöissä. Oppilaiden osuus suunnittelussa vahvistuu. Oppimiskokonaisuudet
tarjoavat tilaisuuksia yhdessä tekemiseen, omaan ilmaisuun sekä yhteisön kannalta hyödylliseen
toimintaan.

34.3.

Vuosiluokkien 6 ja 7 välinen siirtymävaihe

Siirtyminen kuudennelta seitsemännelle luokalle edellyttää koulun tai koulujen henkilöstön
suunnitelmallista yhteistyötä, opetuksen kannalta tarpeellisen tiedon siirtämistä sekä
oppimisympäristöjen, toimintatapojen ja ohjaavien asiakirjojen tuntemista. Kodin ja koulun
välisen vuorovaikutuksen merkitys korostuu siirtymävaiheessa. Siirtymä tarkoittaa oppilaille
usein uuteen ryhmään sopeutumista, uusiin opettajiin ja ympäristöön tutustumista sekä uusien
työskentelytapojen ja arviointikäytäntöjen kohtaamista. Tällöin on tärkeää, että kotona ja
koulussa huolehditaan oppilaiden mahdollisuudesta tuntea olonsa turvalliseksi samalla kun
heitä rohkaistaan uusien asioiden kohtaamiseen. Vastuu omasta opiskelusta lisääntyy ja
monet tulevaisuuteen vaikuttavat valinnat tulevat ajankohtaisiksi. Oppilaiden kuunteleminen ja
arvostaminen sekä heidän osallisuutensa omista asioista ja valinnoista päättämiseen on tärkeää.
Lain edellyttämä erityisen tuen päätöksen tarkistaminen tehdään ennen seitsemännelle luokalle
siirtymistä.
Vuosiluokkien 6 ja 7 välisen siirtymävaiheen toimintamallit, työnjako ja käytänteet kuvataan
Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulun ohjaussuunnitelmassa. Toimintamalleissa on
huomioitava myös sellaiset tilanteet, joissa oppilas siirtyy Viikin normaalikouluun 7. luokalle jonkin
toisen opetuksen järjestäjän oppilaitoksesta. Kun oppilas siirtyy Viikin normaalikoulusta jonkin
toisen opetuksen järjestäjän oppilaitokseen 7. luokalle, noudatetaan soveltuvin osin kyseisen
opetuksen järjestäjän määrittelemiä käytänteitä.

34.4.

Laaja-alainen osaaminen vuosiluokilla 3-6

Laaja-alaisen osaamisen kehittämistä jatketaan systemaattisesti. Tavoitteena on, että oppilaan
osaamisen kehittyminen vahvistaa edellytyksiä itsensä tuntemiseen ja arvostamiseen sekä
oman identiteetin muotoutumiseen. Identiteetti rakentuu vuorovaikutuksessa toisten ihmisten ja
ympäristön kanssa. Ystävyyden ja hyväksytyksi tulemisen merkitys on suuri. Ikävuodet ovat
erityisen otollisia myös kestävän elämäntavan omaksumiselle ja kestävän kehityksen tarpeen
pohtimiselle.

34.5.

Laaja-alaisen osaamisen alueet

L1 Ajattelu ja oppimaan oppiminen

Vuosiluokat 3-6

Ajattelun ja oppimisen taidot luovat perustaa muun osaamisen kehittymiselle ja elinikäiselle
oppimiselle. Ajatteluun ja oppimiseen vaikuttaa se, miten oppilaat hahmottavat itsensä oppijoina ja
ovat vuorovaikutuksessa ympäristönsä kanssa. Olennaista on myös, miten he oppivat tekemään
havaintoja ja hakemaan, arvioimaan, muokkaamaan, tuottamaan sekä jakamaan tietoa ja ideoita.
Oppilaita ohjataan huomaamaan, että tieto voi rakentua monella tavalla, esimerkiksi tietoisesti
päättelemällä tai intuitiivisesti, omaan kokemukseen perustuen. Tutkiva ja luova työskentelyote,
yhdessä tekeminen sekä mahdollisuus syventymiseen ja keskittymiseen edistävät ajattelun ja
oppimaan oppimisen kehittymistä.
Opettajien on tärkeä rohkaista oppilaita luottamaan itseensä ja näkemyksiinsä ja olemaan samalla
avoimia uusille ratkaisuille. Rohkaisua tarvitaan myös epäselvän ja ristiriitaisen tiedon äärellä
olemiseen. Oppilaita ohjataan pohtimaan asioita eri näkökulmista, hakemaan uutta tietoa ja
siltä pohjalta tarkastelemaan ajattelutapojaan. Heidän kysymyksilleen annetaan tilaa ja heitä
innostetaan etsimään vastauksia, kuuntelemaan toisten näkemyksiä sekä samalla pohtimaan
myös omaa sisäistä tietoaan. Heitä rohkaistaan rakentamaan uutta tietoa ja näkemystä. Koulun
muodostaman oppivan yhteisön jäseninä oppilaat saavat tukea ja kannustusta ideoilleen ja
aloitteilleen, jolloin heidän toimijuutensa voi vahvistua.
Oppilaita ohjataan käyttämään tietoa itsenäisesti ja vuorovaikutuksessa toisten kanssa
ongelmanratkaisuun, argumentointiin, päättelyyn ja johtopäätösten tekemiseen sekä uuden
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keksimiseen. Oppilailla tulee olla mahdollisuus analysoida käsillä olevaa asiaa kriittisesti eri
näkökulmista. Innovatiivisten ratkaisujen löytäminen edellyttää, että oppilaat oppivat näkemään
vaihtoehtoja ja yhdistelemään näkökulmia ennakkoluulottomasti ja voivat käyttää kuvittelukykyään
olemassa olevien rajojen ylittämiseen. Leikit, pelillisyys, fyysinen aktiivisuus, kokeellisuus ja muut
toiminnalliset työtavat sekä taiteen eri muodot edistävät oppimisen iloa ja vahvistavat edellytyksiä
luovaan ajatteluun ja oivaltamiseen. Valmiudet systeemiseen ja eettiseen ajatteluun kehittyvät
vähitellen, kun oppilaat oppivat näkemään asioiden välisiä vuorovaikutussuhteita ja keskinäisiä
yhteyksiä sekä hahmottamaan kokonaisuuksia.
Jokaista oppilasta autetaan tunnistamaan oma tapansa oppia ja kehittämään
oppimisstrategioitaan. Oppimaan oppimisen taidot karttuvat, kun oppilaita ohjataan ikäkaudelleen
sopivalla tavalla asettamaan tavoitteita, suunnittelemaan työtään, arvioimaan edistymistään sekä
hyödyntämään teknologisia ja muita apuvälineitä opiskelussaan. Oppilaita tuetaan rakentamaan
perusopetuksen aikana hyvä tiedollinen ja taidollinen perusta sekä kestävä motivaatio jatkoopinnoille ja elinikäiselle oppimiselle.
Viikin
normaalikoulun
ajankohtaiset
käytänteet
ja
niiden
muutokset
kuvataan
lukuvuosisuunnitelmassa
tarpeen
mukaan.
Käytänteiden
toteutumista
arvioidaan
lukuvuosisuunnitelman arvioinnin yhteydessä.
L2 Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu
Oppilaat kasvavat maailmaan, joka on kulttuurisesti, kielellisesti, uskonnollisesti ja
katsomuksellisesti moninainen. Kulttuurisesti kestävä elämäntapa ja monimuotoisessa
ympäristössä toimiminen edellyttävät ihmisoikeuksien kunnioittamiselle perustuvaa kulttuurista
osaamista, arvostavan vuorovaikutuksen taitoja ja keinoja ilmaista itseään ja näkemyksiään.
Perusopetuksessa oppilaita ohjataan ympäristön kulttuuristen merkitysten tunnistamiseen ja
arvostamiseen sekä oman kulttuuri-identiteetin ja myönteisen ympäristösuhteen rakentamiseen.
Oppilaat oppivat tuntemaan ja arvostamaan elinympäristöään ja sen kulttuuriperintöä sekä omia
sosiaalisia, kulttuurisia, uskonnollisia, katsomuksellisia ja kielellisiä juuriaan. Heitä kannustetaan
pohtimaan oman taustansa merkitystä ja paikkaansa sukupolvien ketjussa. Oppilaita ohjataan
näkemään kulttuurinen moninaisuus lähtökohtaisesti myönteisenä voimavarana. Samalla heitä
ohjataan tunnistamaan, miten kulttuurit, uskonnot ja katsomukset vaikuttavat yhteiskunnassa
ja arjessa, miten media muokkaa kulttuuria sekä pohtimaan myös, millaisia asioita ei voida
ihmisoikeuksien vastaisena hyväksyä. Kouluyhteisössä ja koulun ulkopuolella tehtävässä
yhteistyössä oppilaat oppivat havaitsemaan kulttuurisia erityispiirteitä ja toimimaan joustavasti
eri ympäristöissä. Heitä kasvatetaan kohtaamaan arvostavasti muita ihmisiä sekä noudattamaan
hyviä tapoja. Oppilaat saavat mahdollisuuksia kokea ja tulkita taidetta, kulttuuria ja
kulttuuriperintöä. He oppivat myös välittämään, muokkaamaan ja luomaan kulttuuria ja perinteitä
ja huomaamaan niiden merkityksen hyvinvoinnille.

Kouluyhteisössä oppilaat saavat kokemuksia vuorovaikutuksen merkityksestä myös omalle
kehitykselle. He kehittävät sosiaalisia taitojaan, oppivat ilmaisemaan itseään eri tavoin ja
esiintymään eri tilanteissa. Opetuksessa tuetaan oppilaiden kasvua monipuolisiksi ja taitaviksi
kielenkäyttäjiksi sekä äidinkielellään että muilla kielillä. Oppilaita rohkaistaan vuorovaikutukseen
ja itsensä ilmaisemiseen vähäiselläkin kielitaidolla. Yhtä tärkeätä on oppia käyttämään
matemaattisia symboleita, kuvia ja muuta visuaalista ilmaisua, draamaa sekä musiikkia ja liikettä
vuorovaikutuksen ja ilmaisun välineinä. Koulutyöhön sisältyy myös monipuolisia mahdollisuuksia
käsillä tekemiseen. Oppilaita ohjataan arvostamaan ja hallitsemaan omaa kehoaan ja käyttämään
sitä tunteiden ja näkemysten, ajatusten ja ideoiden ilmaisemiseen. Koulutyössä rohkaistaan
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Koulutyöhön sisällytetään runsaasti tilaisuuksia harjaantua esittämään mielipiteensä rakentavasti
ja toimimaan eettisesti. Oppilaita ohjataan asettumaan toisen asemaan ja tarkastelemaan
asioita ja tilanteita eri näkökulmista. Koulutyössä edistetään suunnitelmallisesti ihmisoikeuksien,
erityisesti lapsen oikeuksien tuntemista ja arvostamista sekä niiden mukaista toimintaa.
Kunnioitusta ja luottamusta muita ihmisryhmiä ja kansoja kohtaan vahvistetaan kaikessa
toiminnassa, myös kansainvälistä yhteistyötä tehden.

mielikuvituksen käyttöön ja kekseliäisyyteen. Oppilaita ohjataan edistämään toiminnallaan
esteettisyyttä ja nauttimaan sen eri ilmenemismuodoista.
Viikin
normaalikoulun
ajankohtaiset
käytänteet
ja
niiden
muutokset
kuvataan
lukuvuosisuunnitelmassa
tarpeen
mukaan.
Käytänteiden
toteutumista
arvioidaan
lukuvuosisuunnitelman arvioinnin yhteydessä.
L3 Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot
Elämässä ja arjessa selviäminen edellyttää yhä moninaisempia taitoja. Kyse on terveydestä,
turvallisuudesta ja ihmissuhteista, liikkumisesta ja liikenteestä, teknologisoituneessa arjessa
toimimisesta sekä oman talouden hallinnasta ja kuluttamisesta, jotka kaikki vaikuttavat kestävään
elämäntapaan. Perusopetuksessa tuetaan oppilaiden luottavaista suhtautumista tulevaisuuteen.
Kouluyhteisö ohjaa ymmärtämään, että jokainen vaikuttaa toiminnallaan niin omaan kuin
toistenkin hyvinvointiin, terveyteen ja turvallisuuteen. Oppilaita kannustetaan huolehtimaan itsestä
ja toisista, harjoittelemaan oman elämän ja arjen kannalta tärkeitä taitoja sekä lisäämään
ympäristönsä hyvinvointia. Oppilaat oppivat perusopetuksen aikana tuntemaan ja ymmärtämään
hyvinvointia ja terveyttä edistävien ja sitä haittaavien tekijöiden sekä turvallisuuden merkityksen ja
hakemaan niihin liittyvää tietoa. He saavat mahdollisuuden kantaa vastuuta omasta ja yhteisestä
työstä sekä kehittää tunnetaitojaan ja sosiaalisia taitojaan. Oppilaat kasvavat huomaamaan
ihmissuhteiden ja keskinäisen huolenpidon tärkeyden. He oppivat myös ajanhallintaa, joka
on tärkeä osa arjenhallintaa ja itsesäätelyä. Oppilaat saavat tilaisuuksia harjoitella toimimaan
omasta ja muiden turvallisuudesta huolehtien eri tilanteissa, myös liikenteessä. Heitä ohjataan
ennakoimaan vaaratilanteita ja toimimaan niissä tarkoituksenmukaisesti. Heitä opetetaan
tunnistamaan keskeiset turvallisuuteen liittyvät symbolit sekä suojaamaan yksityisyyttään ja
henkilökohtaisia rajojaan.
Oppilaat tarvitsevat perustietoa teknologiasta ja sen kehityksestä sekä vaikutuksista eri
elämänalueilla ja ympäristössä. He tarvitsevat myös opastusta järkeviin teknologisiin valintoihin.
Opetuksessa tarkastellaan teknologian monimuotoisuutta ja ohjataan ymmärtämään sen
toimintaperiaatteita ja kustannusten muodostumista. Perusopetuksessa oppilaita ohjataan
teknologian vastuulliseen käyttöön ja pohditaan siihen liittyviä eettisiä kysymyksiä.
Oppilaita opastetaan kehittämään kuluttajataitojaan sekä edellytyksiään omasta taloudesta
huolehtimiseen ja talouden suunnitteluun. Oppilaat saavat ohjausta kuluttajana toimimiseen,
mainonnan kriittiseen tarkasteluun sekä omien oikeuksien ja vastuiden tuntemiseen ja eettiseen
käyttöön. Heitä kannustetaan kohtuullisuuteen, jakamiseen ja säästäväisyyteen. Perusopetuksen
aikana oppilaat harjaantuvat kestävän elämäntavan mukaisiin valintoihin ja toimintatapoihin.
Viikin
normaalikoulun
ajankohtaiset
käytänteet
ja
niiden
muutokset
kuvataan
lukuvuosisuunnitelmassa
tarpeen
mukaan.
Käytänteiden
toteutumista
arvioidaan
lukuvuosisuunnitelman arvioinnin yhteydessä.
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L4 Monilukutaito
Monilukutaidolla tarkoitetaan erilaisten tekstien tulkitsemisen, tuottamisen ja arvottamisen taitoja,
jotka auttavat oppilaita ymmärtämään monimuotoisia kulttuurisia viestinnän muotoja sekä
rakentamaan omaa identiteettiään. Monilukutaito perustuu laaja-alaiseen käsitykseen tekstistä.
Teksteillä tarkoitetaan tässä sanallisten, kuvallisten, auditiivisten, numeeristen ja kinesteettisten
symbolijärjestelmien sekä näiden yhdistelmien avulla ilmaistua tietoa. Tekstejä voidaan tulkita
ja tuottaa esimerkiksi kirjoitetussa, puhutussa, painetussa, audiovisuaalisessa tai digitaalisessa
muodossa.
Oppilaat tarvitsevat monilukutaitoa osatakseen tulkita maailmaa ympärillään ja hahmottaa
sen kulttuurista monimuotoisuutta. Monilukutaito merkitsee taitoa hankkia, yhdistää, muokata,
tuottaa, esittää ja arvioida tietoa eri muodoissa, eri ympäristöissä ja tilanteissa sekä erilaisten
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välineiden avulla. Monilukutaito tukee kriittisen ajattelun ja oppimisen taitojen kehittymistä. Sitä
kehitettäessä tarkastellaan ja pohditaan myös eettisiä ja esteettisiä kysymyksiä. Monilukutaitoon
sisältyy monia erilaisia lukutaitoja, joita kehitetään kaikessa opetuksessa. Oppilaiden tulee voida
harjoittaa taitojaan sekä perinteisissä että monimediaisissa, teknologiaa eri tavoin hyödyntävissä
oppimisympäristöissä.
Oppilaiden monilukutaitoa kehitetään kaikissa oppiaineissa arkikielestä kohti eri tiedonalojen
kielen ja esitystapojen hallintaa. Osaamisen kehittyminen edellyttää rikasta tekstiympäristöä, sitä
hyödyntävää pedagogiikkaa sekä oppiaineiden välistä ja muiden toimijoiden kanssa tehtävää
yhteistyötä. Opetus tarjoaa mahdollisuuksia erilaisista teksteistä nauttimiseen. Oppimistilanteissa
oppilaat käyttävät, tulkitsevat ja tuottavat erilaisia tekstejä sekä yksin että yhdessä muiden kanssa.
Oppimateriaalina hyödynnetään ilmaisultaan monimuotoisia tekstejä ja mahdollistetaan niiden
kulttuuristen yhteyksien ymmärtäminen. Opetuksessa tarkastellaan oppilaille merkityksellisiä,
autenttisia tekstejä sekä niistä nousevia tulkintoja maailmasta. Näin oppilaat voivat hyödyntää
opiskelussa vahvuuksiaan ja itseään kiinnostavia sisältöjä ja käyttää niitä myös osallistumisessa
ja vaikuttamisessa.
Viikin
normaalikoulun
ajankohtaiset
käytänteet
ja
niiden
muutokset
kuvataan
lukuvuosisuunnitelmassa
tarpeen
mukaan.
Käytänteiden
toteutumista
arvioidaan
lukuvuosisuunnitelman arvioinnin yhteydessä.
L5 Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen
Tieto- ja viestintäteknologinen (tvt) osaaminen on tärkeä kansalaistaito sekä itsessään että osana
monilukutaitoa. Se on oppimisen kohde ja väline. Perusopetuksessa huolehditaan siitä, että
kaikilla oppilailla on mahdollisuudet tieto- ja viestintäteknologisen osaamisen kehittämiseen. Tietoja viestintäteknologiaa hyödynnetään suunnitelmallisesti perusopetuksen kaikilla vuosiluokilla, eri
oppiaineissa ja monialaisissa oppimiskokonaisuuksissa sekä muussa koulutyössä.
Tieto- ja viestintäteknologista osaamista kehitetään neljällä pääalueella 1) Oppilaita ohjataan
ymmärtämään tieto- ja viestintäteknologian käyttö- ja toimintaperiaatteita ja keskeisiä käsitteitä
sekä kehittämään käytännön tvt-taitojaan omien tuotosten laadinnassa. 2) Oppilaita opastetaan
käyttämään tieto- ja viestintäteknologiaa vastuullisesti, turvallisesti ja ergonomisesti. 3) Oppilaita
opetetaan käyttämään tieto- ja viestintäteknologiaa tiedonhallinnassa sekä tutkivassa ja
luovassa työskentelyssä. 4) Oppilaat saavat kokemuksia ja harjoittelevat tvt:n käyttämistä
vuorovaikutuksessa ja verkostoitumisessa. Kaikilla näillä alueilla tärkeätä on oppilaiden oma
aktiivisuus ja mahdollisuus luovuuteen sekä itselle sopivien työskentelytapojen ja oppimispolkujen
löytämiseen. Tärkeätä on myös yhdessä tekemisen ja oivaltamisen ilo, mikä vaikuttaa
opiskelumotivaatioon. Tieto- ja viestintäteknologia tarjoaa välineitä tehdä omia ajatuksia ja ideoita
näkyväksi monin eri tavoin ja siten se myös kehittää ajattelun ja oppimisen taitoja.

Viikin
normaalikoulun
ajankohtaiset
käytänteet
ja
niiden
muutokset
kuvataan
lukuvuosisuunnitelmassa
tarpeen
mukaan.
Käytänteiden
toteutumista
arvioidaan
lukuvuosisuunnitelman arvioinnin yhteydessä.
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Oppilaita opastetaan tuntemaan tvt:n erilaisia sovelluksia ja käyttötarkoituksia sekä huomaamaan
niiden merkitys arjessa, ja ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa ja vaikuttamisen keinona.
Yhdessä pohditaan, miksi tieto- ja viestintäteknologiaa tarvitaan opiskelussa, työssä ja
yhteiskunnassa ja miten näistä taidoista on tullut osa yleisiä työelämätaitoja. Tieto- ja
viestintäteknologian vaikutusta opitaan arvioimaan kestävän kehityksen näkökulmasta ja
toimimaan vastuullisina kuluttajina. Oppilaat saavat perusopetuksen aikana kokemuksia tvt:n
käytöstä myös kansainvälisessä vuorovaikutuksessa. He oppivat hahmottamaan sen merkitystä,
mahdollisuuksia ja riskejä globaalissa maailmassa.

L6 Työelämätaidot ja yrittäjyys
Työelämä, ammatit ja työn luonne muuttuvat mm. teknologisen kehityksen ja talouden
globalisoitumisen seurauksena. Työn vaatimusten ennakointi on vaikeampaa kuin ennen.
Oppilaiden tulee perusopetuksessa saada yleisiä valmiuksia, jotka edistävät kiinnostusta ja
myönteistä asennetta työtä ja työelämää kohtaan. Oppilaiden on tärkeä saada kokemuksia,
jotka auttavat oivaltamaan työn ja yritteliäisyyden merkityksen, yrittäjyyden mahdollisuudet sekä
oman vastuun yhteisön ja yhteiskunnan jäsenenä. Koulutyö järjestetään niin, että oppilaat voivat
kartuttaa työelämätuntemustaan, oppia yrittäjämäistä toimintatapaa ja oivaltaa koulussa ja vapaaajalla hankitun osaamisen merkityksen oman työuran kannalta.
Oppilaita opetetaan tuntemaan lähialueen elinkeinoelämän erityispiirteitä ja keskeisiä toimialoja.
Perusopetuksen aikana oppilaat tutustuvat työelämään ja saavat kokemuksia työnteosta
sekä yhteistyöstä koulun ulkopuolisten toimijoiden kanssa. Tällöin harjoitellaan työelämässä
tarvittavaa asianmukaista käyttäytymistä ja yhteistyötaitoja sekä huomataan kielitaidon ja
vuorovaikutustaitojen merkitys. Itsensä työllistämisen taidot ja yrittäjyys sekä riskien arviointi
ja hallittu ottaminen tulevat tutuiksi myös erilaisten projektien kautta. Koulutyössä opitaan
ryhmätoimintaa, projektityöskentelyä ja verkostoitumista.
Koulussa harjaannutaan työskentelemään itsenäisesti ja yhdessä toisten kanssa sekä toimimaan
järjestelmällisesti ja pitkäjänteisesti. Yhteisessä työssä jokainen oppilas voi hahmottaa
oman tehtävänsä osana kokonaisuutta. Siinä opitaan myös vastavuoroisuutta ja ponnistelua
yhteisen tavoitteen saavuttamiseksi. Toiminnallisissa opiskelutilanteissa oppilaat voivat oppia
suunnittelemaan työprosesseja, asettamaan hypoteeseja, kokeilemaan erilaisia vaihtoehtoja
ja tekemään johtopäätöksiä. He harjoittelevat työhön tarvittavan ajan arviointia ja muita työn
edellytyksiä sekä uusia ratkaisujen löytämistä olosuhteiden muuttuessa. Samalla on tilaisuus
oppia ennakoimaan työskentelyn mahdollisia vaikeuksia ja kohtaamaan myös epäonnistumisia ja
pettymyksiä. Oppilaita kannustetaan sisukkuuteen työn loppuunsaattamisessa sekä työn ja sen
tulosten arvostamiseen.
Oppilaita rohkaistaan suhtautumaan uusiin mahdollisuuksiin avoimesti ja toimimaan
muutostilanteissa joustavasti ja luovasti. Heitä ohjataan tarttumaan asioihin aloitteellisesti
ja etsimään erilaisia vaihtoehtoja. Oppilaita tuetaan tunnistamaan ammatillisia kiinnostuksen
kohteitaan sekä tekemään jatko-opintovalintansa perustellusti ja omista lähtökohdistaan,
perinteisten sukupuoliroolien ja muiden roolimallien vaikutukset tiedostaen.
Viikin
normaalikoulun
ajankohtaiset
käytänteet
ja
niiden
muutokset
kuvataan
lukuvuosisuunnitelmassa
tarpeen
mukaan.
Käytänteiden
toteutumista
arvioidaan
lukuvuosisuunnitelman arvioinnin yhteydessä.
L7 Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen
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Yhteiskunnalliseen toimintaan osallistuminen on demokratian toimivuuden perusedellytys.
Osallistumisen ja vaikuttamisen taitoja sekä vastuullista suhtautumista tulevaisuuteen voi
oppia vain harjoittelemalla. Kouluyhteisö tarjoaa tähän turvalliset puitteet. Samalla perusopetus
luo osaamisperustaa oppilaiden kasvulle demokraattisia oikeuksia ja vapauksia vastuullisesti
käyttäviksi, aktiivisiksi kansalaisiksi. Koulun tehtävänä on vahvistaa jokaisen oppilaan osallisuutta.
Perusopetuksessa luodaan edellytykset oppilaiden kiinnostukselle kouluyhteisön ja yhteiskunnan
asioita kohtaan. Koulussa kunnioitetaan heidän oikeuttaan osallistua päätöksentekoon ikänsä
ja kehitystasonsa mukaisesti. Oppilaat osallistuvat oman opiskelunsa, yhteisen koulutyön ja
oppimisympäristön suunnitteluun, toteuttamiseen ja arviointiin. He saavat tietoja ja kokemuksia
kansalaisyhteiskunnan osallistumis- ja vaikuttamisjärjestelmistä ja keinoista sekä yhteisöllisestä
työskentelystä koulun ulkopuolella. Ympäristön suojelemisen merkitys avautuu omakohtaisen
luontosuhteen kautta. Oppilaat oppivat arvioimaan median vaikutuksia ja käyttämään sen
mahdollisuuksia. Kokemusten kautta oppilaat oppivat vaikuttamista, päätöksentekoa ja
vastuullisuutta. Samalla he oppivat hahmottamaan sääntöjen ja sopimusten sekä luottamuksen
merkityksen. Osallistuessaan sekä koulussa että sen ulkopuolella oppilaat oppivat ilmaisemaan
omia näkemyksiään rakentavasti. He oppivat työskentelemään yhdessä ja saavat tilaisuuksia
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harjoitella neuvottelemista, sovittelemista ja ristiriitojen ratkaisemista sekä asioiden kriittistä
tarkastelua. Oppilaita kannustetaan pohtimaan ehdotuksiaan eri osapuolten yhdenvertaisuuden
ja tasa-arvon sekä oikeudenmukaisen kohtelun ja kestävän elämäntavan näkökulmista.
Perusopetuksen aikana oppilaat pohtivat menneisyyden, nykyisyyden ja tulevaisuuden välisiä
yhteyksiä sekä erilaisia tulevaisuusvaihtoehtoja. Heitä ohjataan ymmärtämään omien valintojen,
elämäntapojen ja tekojen merkitys paitsi itselle, myös lähiyhteisöille, yhteiskunnalle ja luonnolle.
Oppilaat saavat valmiuksia sekä omien että yhteisön ja yhteiskunnan toimintatapojen ja rakenteiden arviointiin ja muuttamiseen kestävää tulevaisuutta rakentaviksi.
Viikin
normaalikoulun
ajankohtaiset
käytänteet
ja
niiden
muutokset
kuvataan
lukuvuosisuunnitelmassa
tarpeen
mukaan.
Käytänteiden
toteutumista
arvioidaan
lukuvuosisuunnitelman arvioinnin yhteydessä.

34.6.

Oppiaineet

34.6.1. Elämänkatsomustieto
Elämänkatsomustiedon tehtävä
Elämänkatsomustiedon opetuksen ydintehtävänä on edistää oppilaiden kykyä etsiä
hyvää elämää. Elämänkatsomustiedossa ihmiset ymmärretään kulttuuriaan uusintavina ja
luovina toimijoina, jotka kokevat ja tuottavat merkityksiä keskinäisessä toiminnassaan ja
kanssakäymisissä ympäröivän maailman kanssa. Katsomuksia, inhimillisiä käytäntöjä ja niitä
koskevia merkityksiä pidetään yksilöiden, yhteisöjen ja kulttuuriperinnön vuorovaikutuksen
tuloksina. Elämänkatsomustiedossa painotetaan ihmisten kykyä vaikuttaa aktiivisesti omaan
ajatteluunsa ja toimintaansa. Tämä koskee myös oppilaiden opiskelua ja oppimista. Siksi on
keskeistä sovittaa opetukseen ja opiskeluun oppilaan oma ajattelu- ja kokemusmaailma.
Elämänkatsomustiedon opetuksen tehtävänä on kehittää oppilaiden valmiuksia kasvaa
itsenäiseksi, suvaitsevaiseksi, vastuulliseksi ja arvostelukykyiseksi yhteisönsä jäseneksi.
Tavoitteena on täysivaltainen demokraattinen kansalaisuus globalisoituvassa ja nopeasti
muuttuvassa maailmassa. Tämä edellyttää elämänkatsomustiedon opetukselta monipuolisen
katsomuksellisen ja kulttuurisen yleissivistyksen kartuttamisen lisäksi eettisen ja kriittisen ajatteluja toimintakyvyn sekä oppimisen taitojen kehittämistä. Elämänkatsomustiedossa kriittinen ajattelu
ymmärretään perusteita etsivänä, asiayhteydet hahmottavana ja tilannetajuisena sekä itseään
korjaavana. Siihen liittyy avoin ja pohdiskeleva asenne.
Elämänkatsomustieto tukee laaja-alaisen osaamisen kehittymistä, erityisesti ajattelun ja
oppimaan oppimisen taitoja, kulttuurisen osaamisen, vuorovaikutuksen ja ilmaisun taitoja, itsestä
huolehtimista ja arjentaitoja sekä osallistumista, vaikuttamista ja vastuullisuutta.

Elämänkatsomustiedon tehtävä vuosiluokilla 3-6

Elämänkatsomustiedon oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät
tavoitteet vuosiluokilla 3-6
Työtapojen valinnassa oppiaineen tavoitteiden kannalta keskeistä on luoda turvallinen ja avoin
psyykkinen ja sosiaalinen oppimisympäristö, jossa jokainen oppilas kokee tulevansa kuulluksi
ja arvostetuksi. Työskentelyssä tuetaan oppimisen itsesäätelytaitojen kehittymistä. Fyysistä
oppimisympäristöä kehitetään erilaiset oppimisen ja työskentelemisen tavat huomioon ottavaksi
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Vuosiluokilla 3-6 elämänkatsomustiedon opetuksen erityisenä tehtävänä on rohkaista ja tukea
oppilaiden pyrkimystä rakentaa identiteettiään ja elämänkatsomustaan. Opetuksessa keskeistä
on tukea oppilaiden eettisen ajattelun taitojen ja kulttuurisen osaamisen kehittymistä sekä kykyä
ilmaista omia näkemyksiään ja niiden perusteita.

ja joustavasti muunneltavaksi. Yhteisiä, opettajan ohjaamia tutkimuskeskusteluja rikastetaan
toiminnallisilla aktiviteeteilla, saduilla, kertomuksilla, leikeillä, musiikilla, kuvataiteella ja draamalla.
Toiminnallisissa aktiviteeteissä otetaan huomioon elinympäristön digitalisoituminen.

Ohjaus, eriyttäminen ja tuki elämänkatsomustiedossa vuosiluokilla 3-6
Oppiaineen tavoitteiden kannalta keskeistä ohjauksen ja tuen järjestämisessä on vahvistaa
oppilaan osallisuuden ja minäpystyvyyden kokemusta. Elämänkatsomustieto oppiaineena tukee
oppilaan hyvinvointia, kehitystä ja oppimista tarjoamalla mahdollisuuksia ja käsitteellisiä välineitä
tutkia, jäsentää ja rakentaa omaa katsomuksellista identiteettiä yhdessä muiden kanssa.
Ohjausta ja tukea tarvitaan erityisesti vuorovaikutus- ja ajattelutaitojen kehittymiseen. Oppilaiden
yksilöllisen tuen tarpeet sekä mahdollisuus syventymiseen ja yksilölliseen etenemiseen otetaan
huomioon työtapojen ja sisältöjen valinnassa.

Oppilaan oppimisen arviointi elämänkatsomustiedossa vuosiluokilla 3-6
Elämänkatsomustiedon opetuksessa oppimisen arviointi on ohjaavaa ja kannustavaa.
Palautteella pyritään rohkaisemaan oppilasta perehtymään ja tutkimaan oppimisen kannalta
keskeisiä lähteitä ja piirteitä sekä tekemään asioista omia tulkintoja. Arvioinnissa otetaan
huomioon monimuotoiset kirjallisen ja suullisen tuottamisen tavat sekä muun tekemisen ja
ilmaisumuotojen kautta osoitettu osaaminen. Tärkeää on niiden kautta osoitettu ilmaisu- ja
perustelutaito. Yksityiskohtaisen muistamisen sijaan arvioinnissa kiinnitetään erityisesti huomiota
tiedon soveltamiseen sekä ajattelun ja argumentaation kehittymiseen.
Elämänkatsomustiedon sanallista arviota tai arvosanaa antaessaan opettaja arvioi
oppilaan osaamista suhteessa paikallisessa opetussuunnitelmassa asetettuihin tavoitteisiin.
Määritellessään osaamisen tasoa 6. vuosiluokan lukuvuositodistusta varten opettaja käyttää
elämänkatsomustiedon valtakunnallisia arviointikriteereitä.

Vuosiluokka 3
Vuosiluokan keskeiset sisältöalueet
S1 Kasvaminen hyvään elämään
Harjoitellaan toisen kohtaamista ja erilaisten näkökulmien arvostamista. Tutkitaan
oikeudenmukaisuuden ilmenemistä jokapäiväisessä elämässä. Tutkitaan vapautta ja vastuuta,
erityisesti ajattelun-, uskonnon- ja elämänkatsomuksen vapauden näkökulmista. Perehdytään
arvon ja normin käsitteisiin. Pohditaan yhdenvertaisuutta, onnellisuutta ja hyvää elämää.
Harjoitellaan oman näkemyksen erittelyä ja perustelemista suhteessa toisiin.
Monenlaisia ystäviä

Vuosiluokat 3-6

•
•
•
•
•
•

ystäväpiirini eri tilanteissa
mitä ystävyyteen tarvitaan, ystävyyden arvostaminen
ystävien erilaisuus ja samanlaisuus sekä yhdenvertaisuus
ystävyyden vaiheita
ystävällisyys, kateus, kilpailu
mikä ei ole aitoa ystävyyttä

Kehitän itseäni
•
•
•
•
•
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positiivisuus, avoimuus, ahkeruus
sovittelevuus ja tunteiden hallinta
opiskelutaitojen kehittäminen
toimin turvallisesti
päätöksentekoa, valintoja ja oman näkemyksen perustelua

•
•

miten minuun luotetaan
osallistun yhteiseen hyvään toimintaan

S2 Erilaisia elämäntapoja
Tutkitaan eri näkökulmista omaa identiteettiä. Perehdytään suomalaiseen kulttuuriin ja
kulttuurivähemmistöihin sekä erilaisiin elämän- ja maailmankatsomuksiin. Pohditaan esimerkiksi
yhdenvertaisuuden, hyväksymisen, ymmärtämisen, tietämisen, uskomisen ja luulemisen
merkityksiä. Perehdytään maailman kulttuuriperintöön ja sen arvokkuuteen. Harjoitellaan oman
näkemyksen erittelyä ja perustelemista suhteessa eri kulttuureihin ja katsomuksiin.
Minä itse
•
•
•
•
•

ulkoinen ja sisäinen minä
halut ja tarpeet
tavoitteeni ja toimeni niiden suhteen
yhdenvertaisuus; samanlaisia vaikka erilaisia
uusiin asioihin tutustuminen

Vähemmistöjä Suomessa
•
•
•
•
•
•
•

erilainen tahtomattaan vai tahtoen
vammaiset
kieli- ja kulttuurivähemmistöjä, saamelaiset, romanit
uskontoryhmiä ja niihin liittyviä tapoja
vähemmistön ja enemmistön riittejä, tapoja ja traditioita Suomessa
maahanmuutto
rasismi Suomessa

S3 Yhteiselämän perusteita
Perehdytään ihmisten yhteiselämän perusteisiin tutkimalla esimerkiksi sopimuksen, lupauksen,
oikeuden ja velvollisuuden, yhdenvertaisuuden, rauhan ja demokratian merkityksiä niin
erilaisissa oppilaan elämään liittyvissä arkipäivän tilanteissa ja ympäristöissä kuin laajemminkin.
Perehdytään lapsen oikeuksiin pohtien niiden toteutumista lähellä ja kaukana. Harjoitellaan
tekojen eettistä arviointia niiden kontekstin, tarkoitusten ja seurausten näkökulmista. Harjoitellaan
omien näkemysten erittelyä ja perustelemista suhteessa yhteiselämän vaatimuksiin.
Elämän pelisääntöjä
•
•
•
•
•

toimimme yhdessä koulussa ja vapaa-ajalla
mihin ryhmiin ja rooleihin kuulun
reilu työnjako koulussa, kotona ja harrastuksissa
yhteiskunnan sääntöjä; liikenne, kotirauha, sopimus, omaisuuden suoja, yllyttäminen,
sanansa pitäminen
reilua, epäreilua vai huono tuuri

•
•
•
•
•

itsenäisyys ja minä
luovia suomalaisia, kuinka luova olen
oikeudenmukaisuus ja epäoikeudenmukaisuus elämässäni Suomessa ja maailmalla
rikkaat ja köyhät Suomessa
millaisen Suomen minä haluaisin

lasten oikeuksia Suomessa
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Suomi ja minä

S4 Luonto ja kestävä tulevaisuus
Perehdytään erilaisiin aikakäsityksiin ja tapoihin selittää maailmaa sekä pohditaan niiden
vaikutusta ihmisten elämään ja niihin liittyviä erilaisia tietokäsityksiä. Tutkitaan erilaisia
luontokäsityksiä, luonnon ja ihmisen tulevaisuutta sekä kestävää kehitystä. Harjoitellaan omien
näkemysten erittelyä ja perustelemista suhteessa maailmankuvaan ja kestävään tulevaisuuteen.
Yhteinen pallomme
•
•
•
•
•
•

maapallon eliöiden monimuotoisuus ja ihminen
Maa-planeetta
Luonto sairastuu; merkkejä ja syitä
luonnon tasapaino ja kiertokulku
ihminen käyttää kasveja eritavoin
lähiympäristöni tila

Ihminen ja eläimet
•
•
•
•
•

lemmikki- ja kotieläinten käyttö
jonkin eläimen ja ihmisen yhteiselämää
eläinsuojelulaki
villieläimet Suomessa
eläintarhat
Opetuksen tavoitteet

Tavoitteisiin liittyvät
sisältöalueet

Laaja-alainen osaaminen

T1

S1, S2, S3, S4

L1, L2, L3, L7

T2

S1, S2, S3, S4

L1, L4, L5

T3

S1, S2, S3

L1, L4

T4

S1, S2, S3

L3, L7

T5

S2, S3, S4

L2, L4, L5

T6

S1, S2, S3, S4

L1, L2

T7

S1, S2, S3, S4

L1, L2, L5

T8

S1, S2, S3

L2, L7

T9

S3

L2, L3

T10

S1, S2, S3, S4

L5, L6, L7

Vuosiluokan tavoitteet
T1 luoda edellytyksiä oppilaan eettisten ajattelun taitojen kehittymiselle ja
kannustaa oppilasta soveltamaan eettisiä periaatteita arjen tilanteisiin
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
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Arvioinnin kohde
Käsitteiden hallinta ja soveltaminen
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Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa selittää muutamia keskeisiä
etiikan käsitteitä ja jäsentää niiden avulla
joitakin elämässä kohtaamiaan eettisiä
tilanteita.

Elämän pelisääntöjä
•
•
•
•
•

toimimme yhdessä koulussa ja vapaa-ajalla
mihin ryhmiin ja rooleihin kuulun
reilu työnjako koulussa, kotona ja harrastuksissa
yhteiskunnan sääntöjä; liikenne, kotirauha, sopimus, omaisuuden suoja, yllyttäminen,
sanansa pitäminen
reilua, epäreilua vai huono tuuri

Suomi ja minä
•
•
•
•
•

itsenäisyys ja minä
luovia suomalaisia, kuinka luova olen
oikeudenmukaisuus ja epäoikeudenmukaisuus elämässäni Suomessa ja maailmalla
rikkaat ja köyhät Suomessa
millaisen Suomen minä haluaisin

lasten oikeuksia Suomessa
Yhteinen pallomme
•
•
•
•
•
•

maapallon eliöiden monimuotoisuus ja ihminen
Maa-planeetta
Luonto sairastuu; merkkejä ja syitä
luonnon tasapaino ja kiertokulku
ihminen käyttää kasveja eritavoin
lähiympäristöni tila

Ihminen ja eläimet
•
•
•
•
•

lemmikki- ja kotieläinten käyttö
jonkin eläimen ja ihmisen yhteiselämää
eläinsuojelulaki
villieläimet Suomessa
eläintarhat

Minä itse
•
•
•
•
•

ulkoinen ja sisäinen minä
halut ja tarpeet
tavoitteeni ja toimeni niiden suhteen
yhdenvertaisuus; samanlaisia vaikka erilaisia
uusiin asioihin tutustuminen

Vähemmistöjä Suomessa
erilainen tahtomattaan vai tahtoen
vammaiset
kieli- ja kulttuurivähemmistöjä, saamelaiset, romanit
uskontoryhmiä ja niihin liittyviä tapoja
vähemmistön ja enemmistön riittejä, tapoja ja traditioita Suomessa
maahanmuutto
rasismi Suomessa

Monenlaisia ystäviä
•
•
•

ystäväpiirini eri tilanteissa
mitä ystävyyteen tarvitaan, ystävyyden arvostaminen
ystävien erilaisuus ja samanlaisuus sekä yhdenvertaisuus
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•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

ystävyyden vaiheita
ystävällisyys, kateus, kilpailu
mikä ei ole aitoa ystävyyttä

Kehitän itseäni
•
•
•
•
•
•
•

positiivisuus, avoimuus, ahkeruus
sovittelevuus ja tunteiden hallinta
opiskelutaitojen kehittäminen
toimin turvallisesti
päätöksentekoa, valintoja ja oman näkemyksen perustelua
miten minuun luotetaan
osallistun yhteiseen hyvään toimintaan

T2 ohjata oppilasta tunnistamaan ja arvioimaan väitteitä ja niiden
perusteluita
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Väitteiden ja perusteluiden tunnistaminen ja
arviointi

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa löytää keskustelusta väitteitä ja
niiden perusteluja sekä pohtia perusteluiden
asiaankuuluvuutta

Monenlaisia ystäviä
•
•
•
•
•
•

ystäväpiirini eri tilanteissa
mitä ystävyyteen tarvitaan, ystävyyden arvostaminen
ystävien erilaisuus ja samanlaisuus sekä yhdenvertaisuus
ystävyyden vaiheita
ystävällisyys, kateus, kilpailu
mikä ei ole aitoa ystävyyttä

Kehitän itseäni
•
•
•
•
•
•
•

positiivisuus, avoimuus, ahkeruus
sovittelevuus ja tunteiden hallinta
opiskelutaitojen kehittäminen
toimin turvallisesti
päätöksentekoa, valintoja ja oman näkemyksen perustelua
miten minuun luotetaan
osallistun yhteiseen hyvään toimintaan

Minä itse
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•
•
•
•
•

ulkoinen ja sisäinen minä
halut ja tarpeet
tavoitteeni ja toimeni niiden suhteen
yhdenvertaisuus; samanlaisia vaikka erilaisia
uusiin asioihin tutustuminen

Vähemmistöjä Suomessa
•
•
•
•
•
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erilainen tahtomattaan vai tahtoen
vammaiset
kieli- ja kulttuurivähemmistöjä, saamelaiset, romanit
uskontoryhmiä ja niihin liittyviä tapoja
vähemmistön ja enemmistön riittejä, tapoja ja traditioita Suomessa

•
•

maahanmuutto
rasismi Suomessa

Yhteinen pallomme
•
•
•
•
•
•

maapallon eliöiden monimuotoisuus ja ihminen
Maa-planeetta
Luonto sairastuu; merkkejä ja syitä
luonnon tasapaino ja kiertokulku
ihminen käyttää kasveja eritavoin
lähiympäristöni tila

Ihminen ja eläimet
•
•
•
•
•

lemmikki- ja kotieläinten käyttö
jonkin eläimen ja ihmisen yhteiselämää
eläinsuojelulaki
villieläimet Suomessa
eläintarhat

Elämän pelisääntöjä
•
•
•
•
•

toimimme yhdessä koulussa ja vapaa-ajalla
mihin ryhmiin ja rooleihin kuulun
reilu työnjako koulussa, kotona ja harrastuksissa
yhteiskunnan sääntöjä; liikenne, kotirauha, sopimus, omaisuuden suoja, yllyttäminen,
sanansa pitäminen
reilua, epäreilua vai huono tuuri

Suomi ja minä
•
•
•
•
•

itsenäisyys ja minä
luovia suomalaisia, kuinka luova olen
oikeudenmukaisuus ja epäoikeudenmukaisuus elämässäni Suomessa ja maailmalla
rikkaat ja köyhät Suomessa
millaisen Suomen minä haluaisin

lasten oikeuksia Suomessa

T3 edistää oppilaan kykyä oivaltaa asioiden välisiä suhteita ja kehittää
ajatteluaan
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Päättelytaidot

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa tunnistaa virhepäättelyä ja
korjata sen pohjalta omaa ajatteluaan

•
•
•
•
•

ulkoinen ja sisäinen minä
halut ja tarpeet
tavoitteeni ja toimeni niiden suhteen
yhdenvertaisuus; samanlaisia vaikka erilaisia
uusiin asioihin tutustuminen

Vähemmistöjä Suomessa
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Minä itse

•
•
•
•
•
•
•

erilainen tahtomattaan vai tahtoen
vammaiset
kieli- ja kulttuurivähemmistöjä, saamelaiset, romanit
uskontoryhmiä ja niihin liittyviä tapoja
vähemmistön ja enemmistön riittejä, tapoja ja traditioita Suomessa
maahanmuutto
rasismi Suomessa

Monenlaisia ystäviä
•
•
•
•
•
•

ystäväpiirini eri tilanteissa
mitä ystävyyteen tarvitaan, ystävyyden arvostaminen
ystävien erilaisuus ja samanlaisuus sekä yhdenvertaisuus
ystävyyden vaiheita
ystävällisyys, kateus, kilpailu
mikä ei ole aitoa ystävyyttä

Kehitän itseäni
•
•
•
•
•
•
•

positiivisuus, avoimuus, ahkeruus
sovittelevuus ja tunteiden hallinta
opiskelutaitojen kehittäminen
toimin turvallisesti
päätöksentekoa, valintoja ja oman näkemyksen perustelua
miten minuun luotetaan
osallistun yhteiseen hyvään toimintaan

Elämän pelisääntöjä
•
•
•
•
•

toimimme yhdessä koulussa ja vapaa-ajalla
mihin ryhmiin ja rooleihin kuulun
reilu työnjako koulussa, kotona ja harrastuksissa
yhteiskunnan sääntöjä; liikenne, kotirauha, sopimus, omaisuuden suoja, yllyttäminen,
sanansa pitäminen
reilua, epäreilua vai huono tuuri

Suomi ja minä
•
•
•
•
•

itsenäisyys ja minä
luovia suomalaisia, kuinka luova olen
oikeudenmukaisuus ja epäoikeudenmukaisuus elämässäni Suomessa ja maailmalla
rikkaat ja köyhät Suomessa
millaisen Suomen minä haluaisin

lasten oikeuksia Suomessa

T4 ohjata oppilasta kantamaan vastuuta itsestä, toisista ihmisistä ja
luonnosta
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi

Vuosiluokat 3-6

Arvioinnin kohde
Vastuullisen toiminnan tunteminen

Elämän pelisääntöjä
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Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa kuvata, mitä tarkoittaa itsestä,
toisista ja luonnosta vastuun ottaminen sekä
kertoa, mitä se tarkoittaa omassa toiminnassa

•
•
•
•
•

toimimme yhdessä koulussa ja vapaa-ajalla
mihin ryhmiin ja rooleihin kuulun
reilu työnjako koulussa, kotona ja harrastuksissa
yhteiskunnan sääntöjä; liikenne, kotirauha, sopimus, omaisuuden suoja, yllyttäminen,
sanansa pitäminen
reilua, epäreilua vai huono tuuri

Suomi ja minä
•
•
•
•
•

itsenäisyys ja minä
luovia suomalaisia, kuinka luova olen
oikeudenmukaisuus ja epäoikeudenmukaisuus elämässäni Suomessa ja maailmalla
rikkaat ja köyhät Suomessa
millaisen Suomen minä haluaisin

lasten oikeuksia Suomessa
Monenlaisia ystäviä
•
•
•
•
•
•

ystäväpiirini eri tilanteissa
mitä ystävyyteen tarvitaan, ystävyyden arvostaminen
ystävien erilaisuus ja samanlaisuus sekä yhdenvertaisuus
ystävyyden vaiheita
ystävällisyys, kateus, kilpailu
mikä ei ole aitoa ystävyyttä

Kehitän itseäni
•
•
•
•
•
•
•

positiivisuus, avoimuus, ahkeruus
sovittelevuus ja tunteiden hallinta
opiskelutaitojen kehittäminen
toimin turvallisesti
päätöksentekoa, valintoja ja oman näkemyksen perustelua
miten minuun luotetaan
osallistun yhteiseen hyvään toimintaan

Minä itse
•
•
•
•
•

ulkoinen ja sisäinen minä
halut ja tarpeet
tavoitteeni ja toimeni niiden suhteen
yhdenvertaisuus; samanlaisia vaikka erilaisia
uusiin asioihin tutustuminen

•
•
•
•
•
•
•

erilainen tahtomattaan vai tahtoen
vammaiset
kieli- ja kulttuurivähemmistöjä, saamelaiset, romanit
uskontoryhmiä ja niihin liittyviä tapoja
vähemmistön ja enemmistön riittejä, tapoja ja traditioita Suomessa
maahanmuutto
rasismi Suomessa
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Vähemmistöjä Suomessa

T5 ohjata oppilas tutustumaan suomalaiseen, eurooppalaiseen
ja maailman kulttuuriperintöön sekä hahmottamaan kulttuurista
moninaisuutta ilmiönä.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Tietojen ja käsitteiden hallinta

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa nimetä ja selittää joitakin
kulttuuriin liittyviä ilmiöitä suomalaisesta,
eurooppalaisesta ja maailman
kulttuuriperinnöstä. Oppilas osaa antaa
esimerkkejä yhteisön tai yhteiskunnan
kulttuurisesta moninaisuudesta

Elämän pelisääntöjä
•
•
•
•
•

toimimme yhdessä koulussa ja vapaa-ajalla
mihin ryhmiin ja rooleihin kuulun
reilu työnjako koulussa, kotona ja harrastuksissa
yhteiskunnan sääntöjä; liikenne, kotirauha, sopimus, omaisuuden suoja, yllyttäminen,
sanansa pitäminen
reilua, epäreilua vai huono tuuri

Suomi ja minä
•
•
•
•
•

itsenäisyys ja minä
luovia suomalaisia, kuinka luova olen
oikeudenmukaisuus ja epäoikeudenmukaisuus elämässäni Suomessa ja maailmalla
rikkaat ja köyhät Suomessa
millaisen Suomen minä haluaisin

lasten oikeuksia Suomessa
Yhteinen pallomme
•
•
•
•
•
•

maapallon eliöiden monimuotoisuus ja ihminen
Maa-planeetta
Luonto sairastuu; merkkejä ja syitä
luonnon tasapaino ja kiertokulku
ihminen käyttää kasveja eritavoin
lähiympäristöni tila

Ihminen ja eläimet
•
•
•
•
•

lemmikki- ja kotieläinten käyttö
jonkin eläimen ja ihmisen yhteiselämää
eläinsuojelulaki
villieläimet Suomessa
eläintarhat

Vuosiluokat 3-6

Minä itse
•
•
•
•
•
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ulkoinen ja sisäinen minä
halut ja tarpeet
tavoitteeni ja toimeni niiden suhteen
yhdenvertaisuus; samanlaisia vaikka erilaisia
uusiin asioihin tutustuminen

Vähemmistöjä Suomessa
•
•
•
•
•
•
•

erilainen tahtomattaan vai tahtoen
vammaiset
kieli- ja kulttuurivähemmistöjä, saamelaiset, romanit
uskontoryhmiä ja niihin liittyviä tapoja
vähemmistön ja enemmistön riittejä, tapoja ja traditioita Suomessa
maahanmuutto
rasismi Suomessa

T6 tukea oppilasta rakentamaan katsomuksellista ja kulttuurista
yleissivistystään
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Tietojen ja käsitteiden hallinta

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa nimetä joitakin katsomusten ja
kulttuurien tärkeimpiä piirteitä.

Yhteinen pallomme
•
•
•
•
•
•

maapallon eliöiden monimuotoisuus ja ihminen
Maa-planeetta
Luonto sairastuu; merkkejä ja syitä
luonnon tasapaino ja kiertokulku
ihminen käyttää kasveja eritavoin
lähiympäristöni tila

Ihminen ja eläimet
•
•
•
•
•

lemmikki- ja kotieläinten käyttö
jonkin eläimen ja ihmisen yhteiselämää
eläinsuojelulaki
villieläimet Suomessa
eläintarhat

Minä itse
•
•
•
•
•

ulkoinen ja sisäinen minä
halut ja tarpeet
tavoitteeni ja toimeni niiden suhteen
yhdenvertaisuus; samanlaisia vaikka erilaisia
uusiin asioihin tutustuminen

•
•
•
•
•
•
•

erilainen tahtomattaan vai tahtoen
vammaiset
kieli- ja kulttuurivähemmistöjä, saamelaiset, romanit
uskontoryhmiä ja niihin liittyviä tapoja
vähemmistön ja enemmistön riittejä, tapoja ja traditioita Suomessa
maahanmuutto
rasismi Suomessa

Monenlaisia ystäviä
•
•

ystäväpiirini eri tilanteissa
mitä ystävyyteen tarvitaan, ystävyyden arvostaminen
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•
•
•
•

ystävien erilaisuus ja samanlaisuus sekä yhdenvertaisuus
ystävyyden vaiheita
ystävällisyys, kateus, kilpailu
mikä ei ole aitoa ystävyyttä

Kehitän itseäni
•
•
•
•
•
•
•

positiivisuus, avoimuus, ahkeruus
sovittelevuus ja tunteiden hallinta
opiskelutaitojen kehittäminen
toimin turvallisesti
päätöksentekoa, valintoja ja oman näkemyksen perustelua
miten minuun luotetaan
osallistun yhteiseen hyvään toimintaan

Elämän pelisääntöjä
•
•
•
•
•

toimimme yhdessä koulussa ja vapaa-ajalla
mihin ryhmiin ja rooleihin kuulun
reilu työnjako koulussa, kotona ja harrastuksissa
yhteiskunnan sääntöjä; liikenne, kotirauha, sopimus, omaisuuden suoja, yllyttäminen,
sanansa pitäminen
reilua, epäreilua vai huono tuuri

Suomi ja minä
•
•
•
•
•

itsenäisyys ja minä
luovia suomalaisia, kuinka luova olen
oikeudenmukaisuus ja epäoikeudenmukaisuus elämässäni Suomessa ja maailmalla
rikkaat ja köyhät Suomessa
millaisen Suomen minä haluaisin

lasten oikeuksia Suomessa

T7 ohjata oppilasta suunnittelemaan ja arvioimaan omaa katsomuksellista
oppimistaan
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Oppimaan oppimisen taidot

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa asettaa opiskeluun liittyviä
tavoitteita, pyrkii toimimaan tavoitteiden
suunnassa ja arvioi niiden toteutumista sekä
yksin että ryhmässä.

Vuosiluokat 3-6

Minä itse
•
•
•
•
•

ulkoinen ja sisäinen minä
halut ja tarpeet
tavoitteeni ja toimeni niiden suhteen
yhdenvertaisuus; samanlaisia vaikka erilaisia
uusiin asioihin tutustuminen

Vähemmistöjä Suomessa
•
•
•
324

erilainen tahtomattaan vai tahtoen
vammaiset
kieli- ja kulttuurivähemmistöjä, saamelaiset, romanit

•
•
•
•

uskontoryhmiä ja niihin liittyviä tapoja
vähemmistön ja enemmistön riittejä, tapoja ja traditioita Suomessa
maahanmuutto
rasismi Suomessa

Elämän pelisääntöjä
•
•
•
•
•

toimimme yhdessä koulussa ja vapaa-ajalla
mihin ryhmiin ja rooleihin kuulun
reilu työnjako koulussa, kotona ja harrastuksissa
yhteiskunnan sääntöjä; liikenne, kotirauha, sopimus, omaisuuden suoja, yllyttäminen,
sanansa pitäminen
reilua, epäreilua vai huono tuuri

Suomi ja minä
•
•
•
•
•

itsenäisyys ja minä
luovia suomalaisia, kuinka luova olen
oikeudenmukaisuus ja epäoikeudenmukaisuus elämässäni Suomessa ja maailmalla
rikkaat ja köyhät Suomessa
millaisen Suomen minä haluaisin

lasten oikeuksia Suomessa
Yhteinen pallomme
•
•
•
•
•
•

maapallon eliöiden monimuotoisuus ja ihminen
Maa-planeetta
Luonto sairastuu; merkkejä ja syitä
luonnon tasapaino ja kiertokulku
ihminen käyttää kasveja eritavoin
lähiympäristöni tila

Ihminen ja eläimet
•
•
•
•
•

lemmikki- ja kotieläinten käyttö
jonkin eläimen ja ihmisen yhteiselämää
eläinsuojelulaki
villieläimet Suomessa
eläintarhat

Monenlaisia ystäviä
•
•
•
•
•
•

ystäväpiirini eri tilanteissa
mitä ystävyyteen tarvitaan, ystävyyden arvostaminen
ystävien erilaisuus ja samanlaisuus sekä yhdenvertaisuus
ystävyyden vaiheita
ystävällisyys, kateus, kilpailu
mikä ei ole aitoa ystävyyttä

•
•
•
•
•
•
•

positiivisuus, avoimuus, ahkeruus
sovittelevuus ja tunteiden hallinta
opiskelutaitojen kehittäminen
toimin turvallisesti
päätöksentekoa, valintoja ja oman näkemyksen perustelua
miten minuun luotetaan
osallistun yhteiseen hyvään toimintaan
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Kehitän itseäni

T8 rohkaista oppilasta ilmaisemaan katsomustaan ja kuuntelemaan
muiden katsomuksellisia kannanottoja
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Vuorovaikutus-taidot ja toiminta ryhmän
jäsenenä

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas ilmaisee omaa katsomuksellista
ajatteluaan rakentavasti ja osaa kuunnella
toisten näkemyksiä ja kannanottoja.

Monenlaisia ystäviä
•
•
•
•
•
•

ystäväpiirini eri tilanteissa
mitä ystävyyteen tarvitaan, ystävyyden arvostaminen
ystävien erilaisuus ja samanlaisuus sekä yhdenvertaisuus
ystävyyden vaiheita
ystävällisyys, kateus, kilpailu
mikä ei ole aitoa ystävyyttä

Kehitän itseäni
•
•
•
•
•
•
•

positiivisuus, avoimuus, ahkeruus
sovittelevuus ja tunteiden hallinta
opiskelutaitojen kehittäminen
toimin turvallisesti
päätöksentekoa, valintoja ja oman näkemyksen perustelua
miten minuun luotetaan
osallistun yhteiseen hyvään toimintaan

Elämän pelisääntöjä
•
•
•
•
•

toimimme yhdessä koulussa ja vapaa-ajalla
mihin ryhmiin ja rooleihin kuulun
reilu työnjako koulussa, kotona ja harrastuksissa
yhteiskunnan sääntöjä; liikenne, kotirauha, sopimus, omaisuuden suoja, yllyttäminen,
sanansa pitäminen
reilua, epäreilua vai huono tuuri

Suomi ja minä
•
•
•
•
•

itsenäisyys ja minä
luovia suomalaisia, kuinka luova olen
oikeudenmukaisuus ja epäoikeudenmukaisuus elämässäni Suomessa ja maailmalla
rikkaat ja köyhät Suomessa
millaisen Suomen minä haluaisin

lasten oikeuksia Suomessa

Vuosiluokat 3-6

Minä itse
•
•
•
•
•

ulkoinen ja sisäinen minä
halut ja tarpeet
tavoitteeni ja toimeni niiden suhteen
yhdenvertaisuus; samanlaisia vaikka erilaisia
uusiin asioihin tutustuminen

Vähemmistöjä Suomessa
326

•
•
•
•
•
•
•

erilainen tahtomattaan vai tahtoen
vammaiset
kieli- ja kulttuurivähemmistöjä, saamelaiset, romanit
uskontoryhmiä ja niihin liittyviä tapoja
vähemmistön ja enemmistön riittejä, tapoja ja traditioita Suomessa
maahanmuutto
rasismi Suomessa

T9 ohjata oppilas tuntemaan YK:n yleismaailmalliseen ihmisoikeuksien
julistukseen perustuvaa ihmisoikeusetiikkaa, erityisesti lapsen oikeuksia
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Ihmisoikeusetiikka

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas tietää YK:n yleismaailmallisen
ihmisoikeuksien julistuksen keskeisen
sisällön ja osaa kertoa esimerkkejä lapsen
oikeuksista.

Elämän pelisääntöjä
•
•
•
•
•

toimimme yhdessä koulussa ja vapaa-ajalla
mihin ryhmiin ja rooleihin kuulun
reilu työnjako koulussa, kotona ja harrastuksissa
yhteiskunnan sääntöjä; liikenne, kotirauha, sopimus, omaisuuden suoja, yllyttäminen,
sanansa pitäminen
reilua, epäreilua vai huono tuuri

Suomi ja minä
•
•
•
•
•

itsenäisyys ja minä
luovia suomalaisia, kuinka luova olen
oikeudenmukaisuus ja epäoikeudenmukaisuus elämässäni Suomessa ja maailmalla
rikkaat ja köyhät Suomessa
millaisen Suomen minä haluaisin

lasten oikeuksia Suomessa

T10 rohkaista oppilasta toimimaan aloitteellisesti ja vastuullisesti omassa
ympäristössään
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Vaikuttamisen keinojen tunteminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa etsiä ja kuvata joitakin
vastuullisen vaikuttamisen keinoja.

•
•
•
•
•
•

maapallon eliöiden monimuotoisuus ja ihminen
Maa-planeetta
Luonto sairastuu; merkkejä ja syitä
luonnon tasapaino ja kiertokulku
ihminen käyttää kasveja eritavoin
lähiympäristöni tila
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Yhteinen pallomme

Ihminen ja eläimet
•
•
•
•
•

lemmikki- ja kotieläinten käyttö
jonkin eläimen ja ihmisen yhteiselämää
eläinsuojelulaki
villieläimet Suomessa
eläintarhat

Minä itse
•
•
•
•
•

ulkoinen ja sisäinen minä
halut ja tarpeet
tavoitteeni ja toimeni niiden suhteen
yhdenvertaisuus; samanlaisia vaikka erilaisia
uusiin asioihin tutustuminen

Vähemmistöjä Suomessa
•
•
•
•
•
•
•

erilainen tahtomattaan vai tahtoen
vammaiset
kieli- ja kulttuurivähemmistöjä, saamelaiset, romanit
uskontoryhmiä ja niihin liittyviä tapoja
vähemmistön ja enemmistön riittejä, tapoja ja traditioita Suomessa
maahanmuutto
rasismi Suomessa

Monenlaisia ystäviä
•
•
•
•
•
•

ystäväpiirini eri tilanteissa
mitä ystävyyteen tarvitaan, ystävyyden arvostaminen
ystävien erilaisuus ja samanlaisuus sekä yhdenvertaisuus
ystävyyden vaiheita
ystävällisyys, kateus, kilpailu
mikä ei ole aitoa ystävyyttä

Kehitän itseäni
•
•
•
•
•
•
•

positiivisuus, avoimuus, ahkeruus
sovittelevuus ja tunteiden hallinta
opiskelutaitojen kehittäminen
toimin turvallisesti
päätöksentekoa, valintoja ja oman näkemyksen perustelua
miten minuun luotetaan
osallistun yhteiseen hyvään toimintaan

Elämän pelisääntöjä
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•
•
•
•
•

toimimme yhdessä koulussa ja vapaa-ajalla
mihin ryhmiin ja rooleihin kuulun
reilu työnjako koulussa, kotona ja harrastuksissa
yhteiskunnan sääntöjä; liikenne, kotirauha, sopimus, omaisuuden suoja, yllyttäminen,
sanansa pitäminen
reilua, epäreilua vai huono tuuri

Suomi ja minä
•
•
•
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itsenäisyys ja minä
luovia suomalaisia, kuinka luova olen
oikeudenmukaisuus ja epäoikeudenmukaisuus elämässäni Suomessa ja maailmalla

•
•

rikkaat ja köyhät Suomessa
millaisen Suomen minä haluaisin

lasten oikeuksia Suomessa

Vuosiluokka 4
Vuosiluokan keskeiset sisältöalueet
S1 Kasvaminen hyvään elämään
Harjoitellaan toisen kohtaamista ja erilaisten näkökulmien arvostamista. Tutkitaan
oikeudenmukaisuuden ilmenemistä jokapäiväisessä elämässä. Tutkitaan vapautta ja vastuuta,
erityisesti ajattelun-, uskonnon- ja elämänkatsomuksen vapauden näkökulmista. Perehdytään
arvon ja normin käsitteisiin. Pohditaan yhdenvertaisuutta, onnellisuutta ja hyvää elämää.
Harjoitellaan oman näkemyksen erittelyä ja perustelemista suhteessa toisiin.
Kanssaihmisten keskellä
•
•
•

lempeys ja ilkeys
rohkeus ja pelkuruus
kiitollisuus ja kiittämättömyys

•
•
•

anteliaisuus ja saituus
kohtuullisuus ja ahneus
rehellisyys ja epärehellisyys myös teoissa

Valintoja elämässäni
•
•
•
•
•

miten toimin ristiriitaisissa tilanteissa ja miten perustelen valintani
harkinta ja tilannetaju
tunteiden tunnistaminen ja hallinta
miten valitsen viisaasti, mihin valinnat johtavat
tavoitteeni ja niiden mukaan toimiminen; häiriötekijöitä

S2 Erilaisia elämäntapoja
Tutkitaan eri näkökulmista omaa identiteettiä. Perehdytään suomalaiseen kulttuuriin ja
kulttuurivähemmistöihin sekä erilaisiin elämän- ja maailmankatsomuksiin. Pohditaan esimerkiksi
yhdenvertaisuuden, hyväksymisen, ymmärtämisen, tietämisen, uskomisen ja luulemisen
merkityksiä. Perehdytään maailman kulttuuriperintöön ja sen arvokkuuteen. Harjoitellaan oman
näkemyksen erittelyä ja perustelemista suhteessa eri kulttuureihin ja katsomuksiin.
Suomi ja kulttuurit
mitä on kulttuuri, kulttuurin ilmenemismuotoja
Suomen monimuotoista kulttuuriperintöä
suomalainen taide ja tiede
tärkeitä suomalaisia ennen ja nyt
lasten kulttuuria Suomessa

Maailmankatsomuksia Suomessa
•
•
•
•
•

eri uskontoja ja katsomuksia Suomessa
katsomusten tapoja ja uskonnonvapaus-katsomusvapaus
näkemysten kohtaaminen; sisällissota
uskomuksia katsomuksista; ennakkoluulot
stereotypiat; luulo vai tieto
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•
•
•
•
•

S3 Yhteiselämän perusteita
Perehdytään ihmisten yhteiselämän perusteisiin tutkimalla esimerkiksi sopimuksen, lupauksen,
oikeuden ja velvollisuuden, yhdenvertaisuuden, rauhan ja demokratian merkityksiä niin
erilaisissa oppilaan elämään liittyvissä arkipäivän tilanteissa ja ympäristöissä kuin laajemminkin.
Perehdytään lapsen oikeuksiin pohtien niiden toteutumista lähellä ja kaukana. Harjoitellaan
tekojen eettistä arviointia niiden kontekstin, tarkoitusten ja seurausten näkökulmista. Harjoitellaan
omien näkemysten erittelyä ja perustelemista suhteessa yhteiselämän vaatimuksiin.
Toimin oikein
•
•
•
•
•
•

vastakkaisia sääntöjä, erilaisia ohjeita, toimin oikein vaikka menetänkin jotain
kirjoittamaton sääntö ja hyvät tavat
hienotunteisuus ja maalaisjärki
huonoja sääntöjä ja lakeja
hyvän säännön tuntomerkit ja perusteet
väärinkäsitys ja riita sekä erimielisyys

Kansalaisena
•
•
•
•
•
•

kansalaisuus, nimilaki
oikeus oppia
auttamisvelvollisuus, hätätilanne
vahingonteko, kiusaaminen, pahoinpitely
koskemattomuus, varkaus, löytötavara
liikenteessä toimiminen

kansalaisen oikeuksia
S4 Luonto ja kestävä tulevaisuus
Perehdytään erilaisiin aikakäsityksiin ja tapoihin selittää maailmaa sekä pohditaan niiden
vaikutusta ihmisten elämään ja niihin liittyviä erilaisia tietokäsityksiä. Tutkitaan erilaisia
luontokäsityksiä, luonnon ja ihmisen tulevaisuutta sekä kestävää kehitystä. Harjoitellaan omien
näkemysten erittelyä ja perustelemista suhteessa maailmankuvaan ja kestävään tulevaisuuteen.
Iso pallo
•
•
•
•
•
•

eläinten kohtelu luonnossa
jokamiehen oikeudet
ihminen muuttaa maailmaa
Suomen luonnon suojelu
Suomen uhanalaisia lajeja; kasveja ja eläimiä
Suomen suojeltuja luontokohteita; kansallispuistoja
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Ihminen kuluttaa luontoa
•
•
•
•

vihreät keuhkot, sademetsien suojelu
liikakulutus, -laidunnus ja -kalastus
väestöongelma
kierrätys kotona

luonnon kunnioittaminen
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Opetuksen tavoitteet

Tavoitteisiin liittyvät
sisältöalueet

Laaja-alainen osaaminen

T1

S1, S2, S3, S4

L1, L2, L3, L7

T2

S1, S2, S3, S4

L1, L4, L5

T3

S1, S2, S3

L1, L4

T4

S1, S2, S3

L3, L7

T5

S2, S3, S4

L2, L4, L5

T6

S1, S2, S3, S4

L1, L2

T7

S1, S2, S3, S4

L1, L2, L5

T8

S1, S2, S3

L2, L7

T9

S3

L2, L3

T10

S1, S2, S3, S4

L5, L6, L7

Vuosiluokan tavoitteet
T1 luoda edellytyksiä oppilaan eettisten ajattelun taitojen kehittymiselle ja
kannustaa oppilasta soveltamaan eettisiä periaatteita arjen tilanteisiin
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Käsitteiden hallinta ja soveltaminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa selittää muutamia keskeisiä
etiikan käsitteitä ja jäsentää niiden avulla
joitakin elämässä kohtaamiaan eettisiä
tilanteita.

Toimin oikein
•
•
•
•
•
•

vastakkaisia sääntöjä, erilaisia ohjeita, toimin oikein vaikka menetänkin jotain
kirjoittamaton sääntö ja hyvät tavat
hienotunteisuus ja maalaisjärki
huonoja sääntöjä ja lakeja
hyvän säännön tuntomerkit ja perusteet
väärinkäsitys ja riita sekä erimielisyys

Kansalaisena
kansalaisuus, nimilaki
oikeus oppia
auttamisvelvollisuus, hätätilanne
vahingonteko, kiusaaminen, pahoinpitely
koskemattomuus, varkaus, löytötavara
liikenteessä toimiminen

kansalaisen oikeuksia
Iso pallo
•
•
•

eläinten kohtelu luonnossa
jokamiehen oikeudet
ihminen muuttaa maailmaa
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•
•
•
•
•
•

•
•
•

Suomen luonnon suojelu
Suomen uhanalaisia lajeja; kasveja ja eläimiä
Suomen suojeltuja luontokohteita; kansallispuistoja

Ihminen kuluttaa luontoa
•
•
•
•

vihreät keuhkot, sademetsien suojelu
liikakulutus, -laidunnus ja -kalastus
väestöongelma
kierrätys kotona

luonnon kunnioittaminen
Kanssaihmisten keskellä
•
•
•

lempeys ja ilkeys
rohkeus ja pelkuruus
kiitollisuus ja kiittämättömyys

•
•
•

anteliaisuus ja saituus
kohtuullisuus ja ahneus
rehellisyys ja epärehellisyys myös teoissa

Valintoja elämässäni
•
•
•
•
•

miten toimin ristiriitaisissa tilanteissa ja miten perustelen valintani
harkinta ja tilannetaju
tunteiden tunnistaminen ja hallinta
miten valitsen viisaasti, mihin valinnat johtavat
tavoitteeni ja niiden mukaan toimiminen; häiriötekijöitä

Suomi ja kulttuurit
•
•
•
•
•

mitä on kulttuuri, kulttuurin ilmenemismuotoja
Suomen monimuotoista kulttuuriperintöä
suomalainen taide ja tiede
tärkeitä suomalaisia ennen ja nyt
lasten kulttuuria Suomessa

Maailmankatsomuksia Suomessa
•
•
•
•
•

eri uskontoja ja katsomuksia Suomessa
katsomusten tapoja ja uskonnonvapaus-katsomusvapaus
näkemysten kohtaaminen; sisällissota
uskomuksia katsomuksista; ennakkoluulot
stereotypiat; luulo vai tieto
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T2 ohjata oppilasta tunnistamaan ja arvioimaan väitteitä ja niiden
perusteluita
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Väitteiden ja perusteluiden tunnistaminen ja
arviointi
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Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa löytää keskustelusta väitteitä ja
niiden perusteluja sekä pohtia perusteluiden
asiaankuuluvuutta

Kanssaihmisten keskellä
•
•
•

lempeys ja ilkeys
rohkeus ja pelkuruus
kiitollisuus ja kiittämättömyys

•
•
•

anteliaisuus ja saituus
kohtuullisuus ja ahneus
rehellisyys ja epärehellisyys myös teoissa

Valintoja elämässäni
•
•
•
•
•

miten toimin ristiriitaisissa tilanteissa ja miten perustelen valintani
harkinta ja tilannetaju
tunteiden tunnistaminen ja hallinta
miten valitsen viisaasti, mihin valinnat johtavat
tavoitteeni ja niiden mukaan toimiminen; häiriötekijöitä

Toimin oikein
•
•
•
•
•
•

vastakkaisia sääntöjä, erilaisia ohjeita, toimin oikein vaikka menetänkin jotain
kirjoittamaton sääntö ja hyvät tavat
hienotunteisuus ja maalaisjärki
huonoja sääntöjä ja lakeja
hyvän säännön tuntomerkit ja perusteet
väärinkäsitys ja riita sekä erimielisyys

Kansalaisena
•
•
•
•
•
•

kansalaisuus, nimilaki
oikeus oppia
auttamisvelvollisuus, hätätilanne
vahingonteko, kiusaaminen, pahoinpitely
koskemattomuus, varkaus, löytötavara
liikenteessä toimiminen

kansalaisen oikeuksia
Iso pallo
•
•
•
•
•
•

eläinten kohtelu luonnossa
jokamiehen oikeudet
ihminen muuttaa maailmaa
Suomen luonnon suojelu
Suomen uhanalaisia lajeja; kasveja ja eläimiä
Suomen suojeltuja luontokohteita; kansallispuistoja

Ihminen kuluttaa luontoa
vihreät keuhkot, sademetsien suojelu
liikakulutus, -laidunnus ja -kalastus
väestöongelma
kierrätys kotona

luonnon kunnioittaminen
Suomi ja kulttuurit
•

mitä on kulttuuri, kulttuurin ilmenemismuotoja
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•
•
•
•

•
•
•
•

Suomen monimuotoista kulttuuriperintöä
suomalainen taide ja tiede
tärkeitä suomalaisia ennen ja nyt
lasten kulttuuria Suomessa

Maailmankatsomuksia Suomessa
•
•
•
•
•

eri uskontoja ja katsomuksia Suomessa
katsomusten tapoja ja uskonnonvapaus-katsomusvapaus
näkemysten kohtaaminen; sisällissota
uskomuksia katsomuksista; ennakkoluulot
stereotypiat; luulo vai tieto

T3 edistää oppilaan kykyä oivaltaa asioiden välisiä suhteita ja kehittää
ajatteluaan
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Päättelytaidot

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa tunnistaa virhepäättelyä ja
korjata sen pohjalta omaa ajatteluaan

Kanssaihmisten keskellä
•
•
•

lempeys ja ilkeys
rohkeus ja pelkuruus
kiitollisuus ja kiittämättömyys

•
•
•

anteliaisuus ja saituus
kohtuullisuus ja ahneus
rehellisyys ja epärehellisyys myös teoissa

Valintoja elämässäni
•
•
•
•
•

miten toimin ristiriitaisissa tilanteissa ja miten perustelen valintani
harkinta ja tilannetaju
tunteiden tunnistaminen ja hallinta
miten valitsen viisaasti, mihin valinnat johtavat
tavoitteeni ja niiden mukaan toimiminen; häiriötekijöitä

Suomi ja kulttuurit
•
•
•
•
•

mitä on kulttuuri, kulttuurin ilmenemismuotoja
Suomen monimuotoista kulttuuriperintöä
suomalainen taide ja tiede
tärkeitä suomalaisia ennen ja nyt
lasten kulttuuria Suomessa
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Maailmankatsomuksia Suomessa
•
•
•
•
•
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eri uskontoja ja katsomuksia Suomessa
katsomusten tapoja ja uskonnonvapaus-katsomusvapaus
näkemysten kohtaaminen; sisällissota
uskomuksia katsomuksista; ennakkoluulot
stereotypiat; luulo vai tieto

Toimin oikein
•
•
•
•
•
•

vastakkaisia sääntöjä, erilaisia ohjeita, toimin oikein vaikka menetänkin jotain
kirjoittamaton sääntö ja hyvät tavat
hienotunteisuus ja maalaisjärki
huonoja sääntöjä ja lakeja
hyvän säännön tuntomerkit ja perusteet
väärinkäsitys ja riita sekä erimielisyys

Kansalaisena
•
•
•
•
•
•

kansalaisuus, nimilaki
oikeus oppia
auttamisvelvollisuus, hätätilanne
vahingonteko, kiusaaminen, pahoinpitely
koskemattomuus, varkaus, löytötavara
liikenteessä toimiminen

kansalaisen oikeuksia

T4 ohjata oppilasta kantamaan vastuuta itsestä, toisista ihmisistä ja
luonnosta
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Vastuullisen toiminnan tunteminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa kuvata, mitä tarkoittaa itsestä,
toisista ja luonnosta vastuun ottaminen sekä
kertoa, mitä se tarkoittaa omassa toiminnassa

Toimin oikein
•
•
•
•
•
•

vastakkaisia sääntöjä, erilaisia ohjeita, toimin oikein vaikka menetänkin jotain
kirjoittamaton sääntö ja hyvät tavat
hienotunteisuus ja maalaisjärki
huonoja sääntöjä ja lakeja
hyvän säännön tuntomerkit ja perusteet
väärinkäsitys ja riita sekä erimielisyys

Kansalaisena
•
•
•
•
•
•

kansalaisuus, nimilaki
oikeus oppia
auttamisvelvollisuus, hätätilanne
vahingonteko, kiusaaminen, pahoinpitely
koskemattomuus, varkaus, löytötavara
liikenteessä toimiminen

kansalaisen oikeuksia

•
•
•
•
•

mitä on kulttuuri, kulttuurin ilmenemismuotoja
Suomen monimuotoista kulttuuriperintöä
suomalainen taide ja tiede
tärkeitä suomalaisia ennen ja nyt
lasten kulttuuria Suomessa
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Suomi ja kulttuurit

Maailmankatsomuksia Suomessa
•
•
•
•
•

eri uskontoja ja katsomuksia Suomessa
katsomusten tapoja ja uskonnonvapaus-katsomusvapaus
näkemysten kohtaaminen; sisällissota
uskomuksia katsomuksista; ennakkoluulot
stereotypiat; luulo vai tieto

Kanssaihmisten keskellä
•
•
•

lempeys ja ilkeys
rohkeus ja pelkuruus
kiitollisuus ja kiittämättömyys

•
•
•

anteliaisuus ja saituus
kohtuullisuus ja ahneus
rehellisyys ja epärehellisyys myös teoissa

Valintoja elämässäni
•
•
•
•
•

miten toimin ristiriitaisissa tilanteissa ja miten perustelen valintani
harkinta ja tilannetaju
tunteiden tunnistaminen ja hallinta
miten valitsen viisaasti, mihin valinnat johtavat
tavoitteeni ja niiden mukaan toimiminen; häiriötekijöitä

T5 ohjata oppilas tutustumaan suomalaiseen, eurooppalaiseen
ja maailman kulttuuriperintöön sekä hahmottamaan kulttuurista
moninaisuutta ilmiönä.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Tietojen ja käsitteiden hallinta

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa nimetä ja selittää joitakin
kulttuuriin liittyviä ilmiöitä suomalaisesta,
eurooppalaisesta ja maailman
kulttuuriperinnöstä. Oppilas osaa antaa
esimerkkejä yhteisön tai yhteiskunnan
kulttuurisesta moninaisuudesta

Toimin oikein
•
•
•
•
•
•

vastakkaisia sääntöjä, erilaisia ohjeita, toimin oikein vaikka menetänkin jotain
kirjoittamaton sääntö ja hyvät tavat
hienotunteisuus ja maalaisjärki
huonoja sääntöjä ja lakeja
hyvän säännön tuntomerkit ja perusteet
väärinkäsitys ja riita sekä erimielisyys
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Kansalaisena
•
•
•
•
•
•
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kansalaisuus, nimilaki
oikeus oppia
auttamisvelvollisuus, hätätilanne
vahingonteko, kiusaaminen, pahoinpitely
koskemattomuus, varkaus, löytötavara
liikenteessä toimiminen

kansalaisen oikeuksia
Suomi ja kulttuurit
•
•
•
•
•

mitä on kulttuuri, kulttuurin ilmenemismuotoja
Suomen monimuotoista kulttuuriperintöä
suomalainen taide ja tiede
tärkeitä suomalaisia ennen ja nyt
lasten kulttuuria Suomessa

Maailmankatsomuksia Suomessa
•
•
•
•
•

eri uskontoja ja katsomuksia Suomessa
katsomusten tapoja ja uskonnonvapaus-katsomusvapaus
näkemysten kohtaaminen; sisällissota
uskomuksia katsomuksista; ennakkoluulot
stereotypiat; luulo vai tieto

Iso pallo
•
•
•
•
•
•

eläinten kohtelu luonnossa
jokamiehen oikeudet
ihminen muuttaa maailmaa
Suomen luonnon suojelu
Suomen uhanalaisia lajeja; kasveja ja eläimiä
Suomen suojeltuja luontokohteita; kansallispuistoja

Ihminen kuluttaa luontoa
•
•
•
•

vihreät keuhkot, sademetsien suojelu
liikakulutus, -laidunnus ja -kalastus
väestöongelma
kierrätys kotona

luonnon kunnioittaminen

T6 tukea oppilasta rakentamaan katsomuksellista ja kulttuurista
yleissivistystään
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Tietojen ja käsitteiden hallinta

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa nimetä joitakin katsomusten ja
kulttuurien tärkeimpiä piirteitä.

•
•
•

lempeys ja ilkeys
rohkeus ja pelkuruus
kiitollisuus ja kiittämättömyys

•
•
•

anteliaisuus ja saituus
kohtuullisuus ja ahneus
rehellisyys ja epärehellisyys myös teoissa

Valintoja elämässäni
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Kanssaihmisten keskellä

•
•
•
•
•

miten toimin ristiriitaisissa tilanteissa ja miten perustelen valintani
harkinta ja tilannetaju
tunteiden tunnistaminen ja hallinta
miten valitsen viisaasti, mihin valinnat johtavat
tavoitteeni ja niiden mukaan toimiminen; häiriötekijöitä

Suomi ja kulttuurit
•
•
•
•
•

mitä on kulttuuri, kulttuurin ilmenemismuotoja
Suomen monimuotoista kulttuuriperintöä
suomalainen taide ja tiede
tärkeitä suomalaisia ennen ja nyt
lasten kulttuuria Suomessa

Maailmankatsomuksia Suomessa
•
•
•
•
•

eri uskontoja ja katsomuksia Suomessa
katsomusten tapoja ja uskonnonvapaus-katsomusvapaus
näkemysten kohtaaminen; sisällissota
uskomuksia katsomuksista; ennakkoluulot
stereotypiat; luulo vai tieto

Toimin oikein
•
•
•
•
•
•

vastakkaisia sääntöjä, erilaisia ohjeita, toimin oikein vaikka menetänkin jotain
kirjoittamaton sääntö ja hyvät tavat
hienotunteisuus ja maalaisjärki
huonoja sääntöjä ja lakeja
hyvän säännön tuntomerkit ja perusteet
väärinkäsitys ja riita sekä erimielisyys

Kansalaisena
•
•
•
•
•
•

kansalaisuus, nimilaki
oikeus oppia
auttamisvelvollisuus, hätätilanne
vahingonteko, kiusaaminen, pahoinpitely
koskemattomuus, varkaus, löytötavara
liikenteessä toimiminen

kansalaisen oikeuksia
Iso pallo
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•
•
•
•
•
•

eläinten kohtelu luonnossa
jokamiehen oikeudet
ihminen muuttaa maailmaa
Suomen luonnon suojelu
Suomen uhanalaisia lajeja; kasveja ja eläimiä
Suomen suojeltuja luontokohteita; kansallispuistoja

Ihminen kuluttaa luontoa
•
•
•
•
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vihreät keuhkot, sademetsien suojelu
liikakulutus, -laidunnus ja -kalastus
väestöongelma
kierrätys kotona

luonnon kunnioittaminen

T7 ohjata oppilasta suunnittelemaan ja arvioimaan omaa katsomuksellista
oppimistaan
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Oppimaan oppimisen taidot

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa asettaa opiskeluun liittyviä
tavoitteita, pyrkii toimimaan tavoitteiden
suunnassa ja arvioi niiden toteutumista sekä
yksin että ryhmässä.

Kanssaihmisten keskellä
•
•
•

lempeys ja ilkeys
rohkeus ja pelkuruus
kiitollisuus ja kiittämättömyys

•
•
•

anteliaisuus ja saituus
kohtuullisuus ja ahneus
rehellisyys ja epärehellisyys myös teoissa

Valintoja elämässäni
•
•
•
•
•

miten toimin ristiriitaisissa tilanteissa ja miten perustelen valintani
harkinta ja tilannetaju
tunteiden tunnistaminen ja hallinta
miten valitsen viisaasti, mihin valinnat johtavat
tavoitteeni ja niiden mukaan toimiminen; häiriötekijöitä

Iso pallo
•
•
•
•
•
•

eläinten kohtelu luonnossa
jokamiehen oikeudet
ihminen muuttaa maailmaa
Suomen luonnon suojelu
Suomen uhanalaisia lajeja; kasveja ja eläimiä
Suomen suojeltuja luontokohteita; kansallispuistoja

Ihminen kuluttaa luontoa
•
•
•
•

vihreät keuhkot, sademetsien suojelu
liikakulutus, -laidunnus ja -kalastus
väestöongelma
kierrätys kotona

luonnon kunnioittaminen

•
•
•
•
•
•

vastakkaisia sääntöjä, erilaisia ohjeita, toimin oikein vaikka menetänkin jotain
kirjoittamaton sääntö ja hyvät tavat
hienotunteisuus ja maalaisjärki
huonoja sääntöjä ja lakeja
hyvän säännön tuntomerkit ja perusteet
väärinkäsitys ja riita sekä erimielisyys
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Toimin oikein

Kansalaisena
•
•
•
•
•
•

kansalaisuus, nimilaki
oikeus oppia
auttamisvelvollisuus, hätätilanne
vahingonteko, kiusaaminen, pahoinpitely
koskemattomuus, varkaus, löytötavara
liikenteessä toimiminen

kansalaisen oikeuksia
Suomi ja kulttuurit
•
•
•
•
•

mitä on kulttuuri, kulttuurin ilmenemismuotoja
Suomen monimuotoista kulttuuriperintöä
suomalainen taide ja tiede
tärkeitä suomalaisia ennen ja nyt
lasten kulttuuria Suomessa

Maailmankatsomuksia Suomessa
•
•
•
•
•

eri uskontoja ja katsomuksia Suomessa
katsomusten tapoja ja uskonnonvapaus-katsomusvapaus
näkemysten kohtaaminen; sisällissota
uskomuksia katsomuksista; ennakkoluulot
stereotypiat; luulo vai tieto

T8 rohkaista oppilasta ilmaisemaan katsomustaan ja kuuntelemaan
muiden katsomuksellisia kannanottoja
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Vuorovaikutus-taidot ja toiminta ryhmän
jäsenenä

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas ilmaisee omaa katsomuksellista
ajatteluaan rakentavasti ja osaa kuunnella
toisten näkemyksiä ja kannanottoja.

Toimin oikein
•
•
•
•
•
•

vastakkaisia sääntöjä, erilaisia ohjeita, toimin oikein vaikka menetänkin jotain
kirjoittamaton sääntö ja hyvät tavat
hienotunteisuus ja maalaisjärki
huonoja sääntöjä ja lakeja
hyvän säännön tuntomerkit ja perusteet
väärinkäsitys ja riita sekä erimielisyys
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Kansalaisena
•
•
•
•
•
•

kansalaisuus, nimilaki
oikeus oppia
auttamisvelvollisuus, hätätilanne
vahingonteko, kiusaaminen, pahoinpitely
koskemattomuus, varkaus, löytötavara
liikenteessä toimiminen

kansalaisen oikeuksia
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Kanssaihmisten keskellä
•
•
•

lempeys ja ilkeys
rohkeus ja pelkuruus
kiitollisuus ja kiittämättömyys

•
•
•

anteliaisuus ja saituus
kohtuullisuus ja ahneus
rehellisyys ja epärehellisyys myös teoissa

Valintoja elämässäni
•
•
•
•
•

miten toimin ristiriitaisissa tilanteissa ja miten perustelen valintani
harkinta ja tilannetaju
tunteiden tunnistaminen ja hallinta
miten valitsen viisaasti, mihin valinnat johtavat
tavoitteeni ja niiden mukaan toimiminen; häiriötekijöitä

Suomi ja kulttuurit
•
•
•
•
•

mitä on kulttuuri, kulttuurin ilmenemismuotoja
Suomen monimuotoista kulttuuriperintöä
suomalainen taide ja tiede
tärkeitä suomalaisia ennen ja nyt
lasten kulttuuria Suomessa

Maailmankatsomuksia Suomessa
•
•
•
•
•

eri uskontoja ja katsomuksia Suomessa
katsomusten tapoja ja uskonnonvapaus-katsomusvapaus
näkemysten kohtaaminen; sisällissota
uskomuksia katsomuksista; ennakkoluulot
stereotypiat; luulo vai tieto

T9 ohjata oppilas tuntemaan YK:n yleismaailmalliseen ihmisoikeuksien
julistukseen perustuvaa ihmisoikeusetiikkaa, erityisesti lapsen oikeuksia
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Ihmisoikeusetiikka

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas tietää YK:n yleismaailmallisen
ihmisoikeuksien julistuksen keskeisen
sisällön ja osaa kertoa esimerkkejä lapsen
oikeuksista.

•
•
•
•
•
•

vastakkaisia sääntöjä, erilaisia ohjeita, toimin oikein vaikka menetänkin jotain
kirjoittamaton sääntö ja hyvät tavat
hienotunteisuus ja maalaisjärki
huonoja sääntöjä ja lakeja
hyvän säännön tuntomerkit ja perusteet
väärinkäsitys ja riita sekä erimielisyys

Kansalaisena
•

kansalaisuus, nimilaki
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Toimin oikein

•
•
•
•
•

oikeus oppia
auttamisvelvollisuus, hätätilanne
vahingonteko, kiusaaminen, pahoinpitely
koskemattomuus, varkaus, löytötavara
liikenteessä toimiminen

kansalaisen oikeuksia

T10 rohkaista oppilasta toimimaan aloitteellisesti ja vastuullisesti omassa
ympäristössään
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Vaikuttamisen keinojen tunteminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa etsiä ja kuvata joitakin
vastuullisen vaikuttamisen keinoja.

Iso pallo
•
•
•
•
•
•

eläinten kohtelu luonnossa
jokamiehen oikeudet
ihminen muuttaa maailmaa
Suomen luonnon suojelu
Suomen uhanalaisia lajeja; kasveja ja eläimiä
Suomen suojeltuja luontokohteita; kansallispuistoja

Ihminen kuluttaa luontoa
•
•
•
•

vihreät keuhkot, sademetsien suojelu
liikakulutus, -laidunnus ja -kalastus
väestöongelma
kierrätys kotona

luonnon kunnioittaminen
Toimin oikein
•
•
•
•
•
•

vastakkaisia sääntöjä, erilaisia ohjeita, toimin oikein vaikka menetänkin jotain
kirjoittamaton sääntö ja hyvät tavat
hienotunteisuus ja maalaisjärki
huonoja sääntöjä ja lakeja
hyvän säännön tuntomerkit ja perusteet
väärinkäsitys ja riita sekä erimielisyys
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Kansalaisena
•
•
•
•
•
•

kansalaisuus, nimilaki
oikeus oppia
auttamisvelvollisuus, hätätilanne
vahingonteko, kiusaaminen, pahoinpitely
koskemattomuus, varkaus, löytötavara
liikenteessä toimiminen

kansalaisen oikeuksia
Suomi ja kulttuurit
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•
•
•
•
•

mitä on kulttuuri, kulttuurin ilmenemismuotoja
Suomen monimuotoista kulttuuriperintöä
suomalainen taide ja tiede
tärkeitä suomalaisia ennen ja nyt
lasten kulttuuria Suomessa

Maailmankatsomuksia Suomessa
•
•
•
•
•

eri uskontoja ja katsomuksia Suomessa
katsomusten tapoja ja uskonnonvapaus-katsomusvapaus
näkemysten kohtaaminen; sisällissota
uskomuksia katsomuksista; ennakkoluulot
stereotypiat; luulo vai tieto

Kanssaihmisten keskellä
•
•
•

lempeys ja ilkeys
rohkeus ja pelkuruus
kiitollisuus ja kiittämättömyys

•
•
•

anteliaisuus ja saituus
kohtuullisuus ja ahneus
rehellisyys ja epärehellisyys myös teoissa

Valintoja elämässäni
•
•
•
•
•

miten toimin ristiriitaisissa tilanteissa ja miten perustelen valintani
harkinta ja tilannetaju
tunteiden tunnistaminen ja hallinta
miten valitsen viisaasti, mihin valinnat johtavat
tavoitteeni ja niiden mukaan toimiminen; häiriötekijöitä

Vuosiluokka 5
Vuosiluokan keskeiset sisältöalueet
S1 Kasvaminen hyvään elämään
Harjoitellaan toisen kohtaamista ja erilaisten näkökulmien arvostamista. Tutkitaan
oikeudenmukaisuuden ilmenemistä jokapäiväisessä elämässä. Tutkitaan vapautta ja vastuuta,
erityisesti ajattelun-, uskonnon- ja elämänkatsomuksen vapauden näkökulmista. Perehdytään
arvon ja normin käsitteisiin. Pohditaan yhdenvertaisuutta, onnellisuutta ja hyvää elämää.
Harjoitellaan oman näkemyksen erittelyä ja perustelemista suhteessa toisiin.

•

tutkitaan ihmisten luonteenpiirteitä ja analysoidaan omaa ajattelu- ja tunnekuvaa:
asenteeni, tunteeni, sosiaalisuuteni, luovuuteni, ajattelutapani sekä oppimistapani

•
•
•
•

onni ja onnellisuus, epäonni ja onnettomuus
mitä pidän hyvänä ja arvokkaana; niiden menettäminen
mikä ohjaa elämääni; idolit, esikuvat, ihanteeni, media ja perhe
millaisen ihmiskuvan media tarjoaa

Vaikutan
•

mitä ovat fakta ja mielipide, kokemus ja makuasia sekä perustelu
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Tutki itseäsi

•
•
•
•

väittelytaitojen ja neuvottelutaitojen harjoittelua
paneelikeskustelut, asiantuntijat, oppilaskuntatoiminta
miten tekoni vaikuttavat muihin ryhmässä, netissä, peleissä; tehtyä ei saa tekemättömäksi
hyvän keskustelijan taitojen harjoittelua

Eettisiä ongelmia
•
•
•
•
•
•
•
•
•

normit ja arvot
yleinen periaate ja maan tapa
arvoni eri tilanteissa, miten ilmennän arvojani
millainen haluaisin olla, millaisen muut pitävät minua
vastuu ja vapaus elämässäni
miten voin arvioida teon oikeutusta
moraalidilemmoja
oman elämäni dilemmoja
katsomusvapaus

Vaikeuksien keskellä
•
•
•
•
•

epäreilua - huono tuuri vai kuuluu tilanteeseen
heikommassa asemassa olevan rooli, mitä silloin voi edellyttää
köyhyys, sairaus, onnettomuus, katastrofi, epätoivo
kun asiat eivät suju, miten voin toimia
syitä epäkohtiin

S2 Erilaisia elämäntapoja
Tutkitaan eri näkökulmista omaa identiteettiä. Perehdytään suomalaiseen kulttuuriin ja
kulttuurivähemmistöihin sekä erilaisiin elämän- ja maailmankatsomuksiin. Pohditaan esimerkiksi
yhdenvertaisuuden, hyväksymisen, ymmärtämisen, tietämisen, uskomisen ja luulemisen
merkityksiä. Perehdytään maailman kulttuuriperintöön ja sen arvokkuuteen. Harjoitellaan oman
näkemyksen erittelyä ja perustelemista suhteessa eri kulttuureihin ja katsomuksiin.
Euroopan kulttuureja
•
•
•
•
•
•

tutustutaan Euroopan kulttuurialueiden piirteisiin
eurooppalaisen kulttuurin syntyminen ja taidemuotoja
eurooppalaisia merkkihenkilöitä
eurooppalaisia arvoja
muuttuvan Euroopan vaikutus Suomeen
Eurooppa konfliktissa, kansallisuudet, kieli- ja kulttuurivähemmistöt, sota, kansanmurha ja
holokausti

Euroopan kulttuuriperintöä
•
•
•
•

Euroopan kulttuuriperintökohteita
Euroopan aineeton kulttuuri
nykykulttuuria Euroopassa
Euroopan neuvosto – EU
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Elämänkatsomuksia
•
•
•
•
•
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tieto, luulo, usko, ymmärrys, fakta ja fiktio, käsitteiden ymmärtäminen ja soveltaminen
maailman uskontoja ja maailmankatsomuksia
katsomukset ja kulttuurit kohtaavat
rasismi, kansanmurhat, apartheid
YK katsomusten suojelijana

Maailman kulttuureja
•
•
•
•
•
•
•
•
•

eri kulttuurien tapoja
maailman kulttuuriperintö kohteita
Unesco
aineeton kulttuuri maailmalla
kuuluisia vaikuttajia
alakulttuureja
alkuperäiskansoja
maailman köyhät ja rikkaat, varallisuuden jakautuminen minun kulttuurini rakentuminen

S3 Yhteiselämän perusteita
Perehdytään ihmisten yhteiselämän perusteisiin tutkimalla esimerkiksi sopimuksen, lupauksen,
oikeuden ja velvollisuuden, yhdenvertaisuuden, rauhan ja demokratian merkityksiä niin
erilaisissa oppilaan elämään liittyvissä arkipäivän tilanteissa ja ympäristöissä kuin laajemminkin.
Perehdytään lapsen oikeuksiin pohtien niiden toteutumista lähellä ja kaukana. Harjoitellaan
tekojen eettistä arviointia niiden kontekstin, tarkoitusten ja seurausten näkökulmista. Harjoitellaan
omien näkemysten erittelyä ja perustelemista suhteessa yhteiselämän vaatimuksiin.
Tasa-arvo, yhdenvertaisuus ja rauha
•
•
•
•
•

väkivallan syyt, muodot ja seuraukset
rauhan edistäminen, YK rauhan suojelijana
tasa-arvo, demokratia ja muita valanmalleja
Unicef, Punainen Risti ja muita avustusjärjestöjä
tasa-arvon historiaa ja epätasa-arvo

Yhteinen laki Suomessa
•
•
•
•
•
•
•

oikeus, laki, tuomiovalta ja tuomioistuin
lakeja ennen ja nyt
valtio; verotus, eduskunta, presidentti
tekijänoikeus, päihteet, yhteinen omaisuus
kansalainen lain edessä eri-ikäisenä
rikosprosessi, joitakin tapauksia
mistä saan tarvittaessa apua

Aktiivinen kansalainen
•
•
•
•

kansalaisuus ja maahan muuttaminen
kansalaisaktivismi ja kansalaisaloitteet
kansalaistottelemattomuus; Greenpeace, kettutytöt jne.
terrorismi

•
•
•
•
•
•

mihin ja miten voin vaikuttaa
mielipidekirjoitus, nettiadressi, mielenosoitus, kansalaiskampanja, yhteys kansanedustajiin
ryhmiä ja rooleja joissa voi vaikuttaa
lähiympäristön mahdollisuuksia vaikuttaa alueisiin
mitä haluan muuttaa lähiympäristössäni
vääriä tapoja yrittää vaikuttaa
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Vaikutamme

S4 Luonto ja kestävä tulevaisuus
Perehdytään erilaisiin aikakäsityksiin ja tapoihin selittää maailmaa sekä pohditaan niiden
vaikutusta ihmisten elämään ja niihin liittyviä erilaisia tietokäsityksiä. Tutkitaan erilaisia
luontokäsityksiä, luonnon ja ihmisen tulevaisuutta sekä kestävää kehitystä. Harjoitellaan omien
näkemysten erittelyä ja perustelemista suhteessa maailmankuvaan ja kestävään tulevaisuuteen.
Luonnonvoimia
•
•
•
•
•

luonnon katastrofeja ennen ja nyt
ilmiöiden ennustaminen ja niihin varautuminen
nopeita ja hitaita katastrofeja
uskomuksia katastrofeista
mahdollisia ja tulevia katastrofeja

Kohti kestävää tulevaisuutta
•
•
•
•
•
•

energiaongelmia
materiaaliongelmia
ruoka- ja vesiongelmia
käytä uudelleen, korjaa, kierrätä, kompostoi vai kaatopaikka
harrastukset ja luonto
oman näkemyksen erittelyä ja perustelua suhteessa kestävään kehitykseen

Kenen luonto
•
•
•
•
•
•

kuka antaa ihmiselle luvan luonnon käyttöön
luonnonvarojen jakaminen oikeudenmukaisesti
kasvien käyttö ruoaksi vai koneisiin
ihminen käyttää eläimiä eri tavoin
vastuu jätteistä
kasvissyönti

Kestävä kehitys
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•
•
•
•
•
•
•
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mitä tarkoittaa kestäväkehitys, nykytilanne, ennusteet, luonnon hyödyntämisen oikeutus
luonnonvarojen uusiintuminen, kierrätyksen muotoja
arjen ratkaisuja ja poliittisia linjauksia
Unescon luonnonperintökohteita
luonnonsuojelu rikkomuksia ja saastuttaminen
teollisuus- liikenne- ja yhteiskuntakuorma
hiili- ja vesijalanjälki

Opetuksen tavoitteet

Tavoitteisiin liittyvät
sisältöalueet

Laaja-alainen osaaminen

T1

S1, S2, S3, S4

L1, L2, L3, L7

T2

S1, S2, S3, S4

L1, L4, L5

T3

S1, S2, S3

L1, L4

T4

S1, S2, S3

L3, L7

T5

S2, S3, S4

L2, L4, L5

T6

S1, S2, S3, S4

L1, L2

T7

S1, S2, S3, S4

L1, L2, L5

T8

S1, S2, S3

L2, L7

T9

S3

L2, L3

T10

S1, S2, S3, S4

L5, L6, L7

Vuosiluokan tavoitteet
T1 luoda edellytyksiä oppilaan eettisten ajattelun taitojen kehittymiselle ja
kannustaa oppilasta soveltamaan eettisiä periaatteita arjen tilanteisiin
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Käsitteiden hallinta ja soveltaminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa selittää muutamia keskeisiä
etiikan käsitteitä ja jäsentää niiden avulla
joitakin elämässä kohtaamiaan eettisiä
tilanteita.

Tutki itseäsi
•

tutkitaan ihmisten luonteenpiirteitä ja analysoidaan omaa ajattelu- ja tunnekuvaa:
asenteeni, tunteeni, sosiaalisuuteni, luovuuteni, ajattelutapani sekä oppimistapani

•
•
•
•

onni ja onnellisuus, epäonni ja onnettomuus
mitä pidän hyvänä ja arvokkaana; niiden menettäminen
mikä ohjaa elämääni; idolit, esikuvat, ihanteeni, media ja perhe
millaisen ihmiskuvan media tarjoaa

Vaikutan
mitä ovat fakta ja mielipide, kokemus ja makuasia sekä perustelu
väittelytaitojen ja neuvottelutaitojen harjoittelua
paneelikeskustelut, asiantuntijat, oppilaskuntatoiminta
miten tekoni vaikuttavat muihin ryhmässä, netissä, peleissä; tehtyä ei saa tekemättömäksi
hyvän keskustelijan taitojen harjoittelua

Eettisiä ongelmia
•
•
•
•
•

normit ja arvot
yleinen periaate ja maan tapa
arvoni eri tilanteissa, miten ilmennän arvojani
millainen haluaisin olla, millaisen muut pitävät minua
vastuu ja vapaus elämässäni
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•
•
•
•
•

•
•
•
•

miten voin arvioida teon oikeutusta
moraalidilemmoja
oman elämäni dilemmoja
katsomusvapaus

Vaikeuksien keskellä
•
•
•
•
•

epäreilua - huono tuuri vai kuuluu tilanteeseen
heikommassa asemassa olevan rooli, mitä silloin voi edellyttää
köyhyys, sairaus, onnettomuus, katastrofi, epätoivo
kun asiat eivät suju, miten voin toimia
syitä epäkohtiin

Luonnonvoimia
•
•
•
•
•

luonnon katastrofeja ennen ja nyt
ilmiöiden ennustaminen ja niihin varautuminen
nopeita ja hitaita katastrofeja
uskomuksia katastrofeista
mahdollisia ja tulevia katastrofeja

Kohti kestävää tulevaisuutta
•
•
•
•
•
•

energiaongelmia
materiaaliongelmia
ruoka- ja vesiongelmia
käytä uudelleen, korjaa, kierrätä, kompostoi vai kaatopaikka
harrastukset ja luonto
oman näkemyksen erittelyä ja perustelua suhteessa kestävään kehitykseen

Kenen luonto
•
•
•
•
•
•

kuka antaa ihmiselle luvan luonnon käyttöön
luonnonvarojen jakaminen oikeudenmukaisesti
kasvien käyttö ruoaksi vai koneisiin
ihminen käyttää eläimiä eri tavoin
vastuu jätteistä
kasvissyönti

Kestävä kehitys
•
•
•
•
•
•
•

mitä tarkoittaa kestäväkehitys, nykytilanne, ennusteet, luonnon hyödyntämisen oikeutus
luonnonvarojen uusiintuminen, kierrätyksen muotoja
arjen ratkaisuja ja poliittisia linjauksia
Unescon luonnonperintökohteita
luonnonsuojelu rikkomuksia ja saastuttaminen
teollisuus- liikenne- ja yhteiskuntakuorma
hiili- ja vesijalanjälki
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Tasa-arvo, yhdenvertaisuus ja rauha
•
•
•
•
•

väkivallan syyt, muodot ja seuraukset
rauhan edistäminen, YK rauhan suojelijana
tasa-arvo, demokratia ja muita valanmalleja
Unicef, Punainen Risti ja muita avustusjärjestöjä
tasa-arvon historiaa ja epätasa-arvo

Yhteinen laki Suomessa
•
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oikeus, laki, tuomiovalta ja tuomioistuin

•
•
•
•
•
•

lakeja ennen ja nyt
valtio; verotus, eduskunta, presidentti
tekijänoikeus, päihteet, yhteinen omaisuus
kansalainen lain edessä eri-ikäisenä
rikosprosessi, joitakin tapauksia
mistä saan tarvittaessa apua

Aktiivinen kansalainen
•
•
•
•

kansalaisuus ja maahan muuttaminen
kansalaisaktivismi ja kansalaisaloitteet
kansalaistottelemattomuus; Greenpeace, kettutytöt jne.
terrorismi

Vaikutamme
•
•
•
•
•
•

mihin ja miten voin vaikuttaa
mielipidekirjoitus, nettiadressi, mielenosoitus, kansalaiskampanja, yhteys kansanedustajiin
ryhmiä ja rooleja joissa voi vaikuttaa
lähiympäristön mahdollisuuksia vaikuttaa alueisiin
mitä haluan muuttaa lähiympäristössäni
vääriä tapoja yrittää vaikuttaa

Euroopan kulttuureja
•
•
•
•
•
•

tutustutaan Euroopan kulttuurialueiden piirteisiin
eurooppalaisen kulttuurin syntyminen ja taidemuotoja
eurooppalaisia merkkihenkilöitä
eurooppalaisia arvoja
muuttuvan Euroopan vaikutus Suomeen
Eurooppa konfliktissa, kansallisuudet, kieli- ja kulttuurivähemmistöt, sota, kansanmurha ja
holokausti

Euroopan kulttuuriperintöä
•
•
•
•

Euroopan kulttuuriperintökohteita
Euroopan aineeton kulttuuri
nykykulttuuria Euroopassa
Euroopan neuvosto – EU

Elämänkatsomuksia
•
•
•
•
•

tieto, luulo, usko, ymmärrys, fakta ja fiktio, käsitteiden ymmärtäminen ja soveltaminen
maailman uskontoja ja maailmankatsomuksia
katsomukset ja kulttuurit kohtaavat
rasismi, kansanmurhat, apartheid
YK katsomusten suojelijana

•
•
•
•
•
•
•
•
•

eri kulttuurien tapoja
maailman kulttuuriperintö kohteita
Unesco
aineeton kulttuuri maailmalla
kuuluisia vaikuttajia
alakulttuureja
alkuperäiskansoja
maailman köyhät ja rikkaat, varallisuuden jakautuminen minun kulttuurini rakentuminen
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Maailman kulttuureja

T2 ohjata oppilasta tunnistamaan ja arvioimaan väitteitä ja niiden
perusteluita
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Väitteiden ja perusteluiden tunnistaminen ja
arviointi

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa löytää keskustelusta väitteitä ja
niiden perusteluja sekä pohtia perusteluiden
asiaankuuluvuutta

Euroopan kulttuureja
•
•
•
•
•
•

tutustutaan Euroopan kulttuurialueiden piirteisiin
eurooppalaisen kulttuurin syntyminen ja taidemuotoja
eurooppalaisia merkkihenkilöitä
eurooppalaisia arvoja
muuttuvan Euroopan vaikutus Suomeen
Eurooppa konfliktissa, kansallisuudet, kieli- ja kulttuurivähemmistöt, sota, kansanmurha ja
holokausti

Euroopan kulttuuriperintöä
•
•
•
•

Euroopan kulttuuriperintökohteita
Euroopan aineeton kulttuuri
nykykulttuuria Euroopassa
Euroopan neuvosto – EU

Elämänkatsomuksia
•
•
•
•
•

tieto, luulo, usko, ymmärrys, fakta ja fiktio, käsitteiden ymmärtäminen ja soveltaminen
maailman uskontoja ja maailmankatsomuksia
katsomukset ja kulttuurit kohtaavat
rasismi, kansanmurhat, apartheid
YK katsomusten suojelijana

Maailman kulttuureja
•
•
•
•
•
•
•
•
•

eri kulttuurien tapoja
maailman kulttuuriperintö kohteita
Unesco
aineeton kulttuuri maailmalla
kuuluisia vaikuttajia
alakulttuureja
alkuperäiskansoja
maailman köyhät ja rikkaat, varallisuuden jakautuminen minun kulttuurini rakentuminen
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Luonnonvoimia
•
•
•
•
•
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luonnon katastrofeja ennen ja nyt
ilmiöiden ennustaminen ja niihin varautuminen
nopeita ja hitaita katastrofeja
uskomuksia katastrofeista
mahdollisia ja tulevia katastrofeja

Kohti kestävää tulevaisuutta
•
•
•
•
•
•

energiaongelmia
materiaaliongelmia
ruoka- ja vesiongelmia
käytä uudelleen, korjaa, kierrätä, kompostoi vai kaatopaikka
harrastukset ja luonto
oman näkemyksen erittelyä ja perustelua suhteessa kestävään kehitykseen

Kenen luonto
•
•
•
•
•
•

kuka antaa ihmiselle luvan luonnon käyttöön
luonnonvarojen jakaminen oikeudenmukaisesti
kasvien käyttö ruoaksi vai koneisiin
ihminen käyttää eläimiä eri tavoin
vastuu jätteistä
kasvissyönti

Kestävä kehitys
•
•
•
•
•
•
•

mitä tarkoittaa kestäväkehitys, nykytilanne, ennusteet, luonnon hyödyntämisen oikeutus
luonnonvarojen uusiintuminen, kierrätyksen muotoja
arjen ratkaisuja ja poliittisia linjauksia
Unescon luonnonperintökohteita
luonnonsuojelu rikkomuksia ja saastuttaminen
teollisuus- liikenne- ja yhteiskuntakuorma
hiili- ja vesijalanjälki

Tutki itseäsi
•

tutkitaan ihmisten luonteenpiirteitä ja analysoidaan omaa ajattelu- ja tunnekuvaa:
asenteeni, tunteeni, sosiaalisuuteni, luovuuteni, ajattelutapani sekä oppimistapani

•
•
•
•

onni ja onnellisuus, epäonni ja onnettomuus
mitä pidän hyvänä ja arvokkaana; niiden menettäminen
mikä ohjaa elämääni; idolit, esikuvat, ihanteeni, media ja perhe
millaisen ihmiskuvan media tarjoaa

Vaikutan
•
•
•
•
•

mitä ovat fakta ja mielipide, kokemus ja makuasia sekä perustelu
väittelytaitojen ja neuvottelutaitojen harjoittelua
paneelikeskustelut, asiantuntijat, oppilaskuntatoiminta
miten tekoni vaikuttavat muihin ryhmässä, netissä, peleissä; tehtyä ei saa tekemättömäksi
hyvän keskustelijan taitojen harjoittelua

•
•
•
•
•
•
•
•
•

normit ja arvot
yleinen periaate ja maan tapa
arvoni eri tilanteissa, miten ilmennän arvojani
millainen haluaisin olla, millaisen muut pitävät minua
vastuu ja vapaus elämässäni
miten voin arvioida teon oikeutusta
moraalidilemmoja
oman elämäni dilemmoja
katsomusvapaus

Vaikeuksien keskellä
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Eettisiä ongelmia

•
•
•
•
•

epäreilua - huono tuuri vai kuuluu tilanteeseen
heikommassa asemassa olevan rooli, mitä silloin voi edellyttää
köyhyys, sairaus, onnettomuus, katastrofi, epätoivo
kun asiat eivät suju, miten voin toimia
syitä epäkohtiin

Tasa-arvo, yhdenvertaisuus ja rauha
•
•
•
•
•

väkivallan syyt, muodot ja seuraukset
rauhan edistäminen, YK rauhan suojelijana
tasa-arvo, demokratia ja muita valanmalleja
Unicef, Punainen Risti ja muita avustusjärjestöjä
tasa-arvon historiaa ja epätasa-arvo

Yhteinen laki Suomessa
•
•
•
•
•
•
•

oikeus, laki, tuomiovalta ja tuomioistuin
lakeja ennen ja nyt
valtio; verotus, eduskunta, presidentti
tekijänoikeus, päihteet, yhteinen omaisuus
kansalainen lain edessä eri-ikäisenä
rikosprosessi, joitakin tapauksia
mistä saan tarvittaessa apua

Aktiivinen kansalainen
•
•
•
•

kansalaisuus ja maahan muuttaminen
kansalaisaktivismi ja kansalaisaloitteet
kansalaistottelemattomuus; Greenpeace, kettutytöt jne.
terrorismi

Vaikutamme
•
•
•
•
•
•

mihin ja miten voin vaikuttaa
mielipidekirjoitus, nettiadressi, mielenosoitus, kansalaiskampanja, yhteys kansanedustajiin
ryhmiä ja rooleja joissa voi vaikuttaa
lähiympäristön mahdollisuuksia vaikuttaa alueisiin
mitä haluan muuttaa lähiympäristössäni
vääriä tapoja yrittää vaikuttaa

T3 edistää oppilaan kykyä oivaltaa asioiden välisiä suhteita ja kehittää
ajatteluaan
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Päättelytaidot

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa tunnistaa virhepäättelyä ja
korjata sen pohjalta omaa ajatteluaan
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Tasa-arvo, yhdenvertaisuus ja rauha
•
•
•
•
•

väkivallan syyt, muodot ja seuraukset
rauhan edistäminen, YK rauhan suojelijana
tasa-arvo, demokratia ja muita valanmalleja
Unicef, Punainen Risti ja muita avustusjärjestöjä
tasa-arvon historiaa ja epätasa-arvo

Yhteinen laki Suomessa
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•
•
•
•
•
•
•

oikeus, laki, tuomiovalta ja tuomioistuin
lakeja ennen ja nyt
valtio; verotus, eduskunta, presidentti
tekijänoikeus, päihteet, yhteinen omaisuus
kansalainen lain edessä eri-ikäisenä
rikosprosessi, joitakin tapauksia
mistä saan tarvittaessa apua

Aktiivinen kansalainen
•
•
•
•

kansalaisuus ja maahan muuttaminen
kansalaisaktivismi ja kansalaisaloitteet
kansalaistottelemattomuus; Greenpeace, kettutytöt jne.
terrorismi

Vaikutamme
•
•
•
•
•
•

mihin ja miten voin vaikuttaa
mielipidekirjoitus, nettiadressi, mielenosoitus, kansalaiskampanja, yhteys kansanedustajiin
ryhmiä ja rooleja joissa voi vaikuttaa
lähiympäristön mahdollisuuksia vaikuttaa alueisiin
mitä haluan muuttaa lähiympäristössäni
vääriä tapoja yrittää vaikuttaa

Tutki itseäsi
•

tutkitaan ihmisten luonteenpiirteitä ja analysoidaan omaa ajattelu- ja tunnekuvaa:
asenteeni, tunteeni, sosiaalisuuteni, luovuuteni, ajattelutapani sekä oppimistapani

•
•
•
•

onni ja onnellisuus, epäonni ja onnettomuus
mitä pidän hyvänä ja arvokkaana; niiden menettäminen
mikä ohjaa elämääni; idolit, esikuvat, ihanteeni, media ja perhe
millaisen ihmiskuvan media tarjoaa

Vaikutan
•
•
•
•
•

mitä ovat fakta ja mielipide, kokemus ja makuasia sekä perustelu
väittelytaitojen ja neuvottelutaitojen harjoittelua
paneelikeskustelut, asiantuntijat, oppilaskuntatoiminta
miten tekoni vaikuttavat muihin ryhmässä, netissä, peleissä; tehtyä ei saa tekemättömäksi
hyvän keskustelijan taitojen harjoittelua

Eettisiä ongelmia
normit ja arvot
yleinen periaate ja maan tapa
arvoni eri tilanteissa, miten ilmennän arvojani
millainen haluaisin olla, millaisen muut pitävät minua
vastuu ja vapaus elämässäni
miten voin arvioida teon oikeutusta
moraalidilemmoja
oman elämäni dilemmoja
katsomusvapaus

Vaikeuksien keskellä
•
•
•
•

epäreilua - huono tuuri vai kuuluu tilanteeseen
heikommassa asemassa olevan rooli, mitä silloin voi edellyttää
köyhyys, sairaus, onnettomuus, katastrofi, epätoivo
kun asiat eivät suju, miten voin toimia
353

Vuosiluokat 3-6

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

syitä epäkohtiin

Euroopan kulttuureja
•
•
•
•
•
•

tutustutaan Euroopan kulttuurialueiden piirteisiin
eurooppalaisen kulttuurin syntyminen ja taidemuotoja
eurooppalaisia merkkihenkilöitä
eurooppalaisia arvoja
muuttuvan Euroopan vaikutus Suomeen
Eurooppa konfliktissa, kansallisuudet, kieli- ja kulttuurivähemmistöt, sota, kansanmurha ja
holokausti

Euroopan kulttuuriperintöä
•
•
•
•

Euroopan kulttuuriperintökohteita
Euroopan aineeton kulttuuri
nykykulttuuria Euroopassa
Euroopan neuvosto – EU

Elämänkatsomuksia
•
•
•
•
•

tieto, luulo, usko, ymmärrys, fakta ja fiktio, käsitteiden ymmärtäminen ja soveltaminen
maailman uskontoja ja maailmankatsomuksia
katsomukset ja kulttuurit kohtaavat
rasismi, kansanmurhat, apartheid
YK katsomusten suojelijana

Maailman kulttuureja
•
•
•
•
•
•
•
•
•

eri kulttuurien tapoja
maailman kulttuuriperintö kohteita
Unesco
aineeton kulttuuri maailmalla
kuuluisia vaikuttajia
alakulttuureja
alkuperäiskansoja
maailman köyhät ja rikkaat, varallisuuden jakautuminen minun kulttuurini rakentuminen

T4 ohjata oppilasta kantamaan vastuuta itsestä, toisista ihmisistä ja
luonnosta
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
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Vastuullisen toiminnan tunteminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa kuvata, mitä tarkoittaa itsestä,
toisista ja luonnosta vastuun ottaminen sekä
kertoa, mitä se tarkoittaa omassa toiminnassa

Tutki itseäsi
•

tutkitaan ihmisten luonteenpiirteitä ja analysoidaan omaa ajattelu- ja tunnekuvaa:
asenteeni, tunteeni, sosiaalisuuteni, luovuuteni, ajattelutapani sekä oppimistapani

•
•

onni ja onnellisuus, epäonni ja onnettomuus
mitä pidän hyvänä ja arvokkaana; niiden menettäminen
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•
•

mikä ohjaa elämääni; idolit, esikuvat, ihanteeni, media ja perhe
millaisen ihmiskuvan media tarjoaa

Vaikutan
•
•
•
•
•

mitä ovat fakta ja mielipide, kokemus ja makuasia sekä perustelu
väittelytaitojen ja neuvottelutaitojen harjoittelua
paneelikeskustelut, asiantuntijat, oppilaskuntatoiminta
miten tekoni vaikuttavat muihin ryhmässä, netissä, peleissä; tehtyä ei saa tekemättömäksi
hyvän keskustelijan taitojen harjoittelua

Eettisiä ongelmia
•
•
•
•
•
•
•
•
•

normit ja arvot
yleinen periaate ja maan tapa
arvoni eri tilanteissa, miten ilmennän arvojani
millainen haluaisin olla, millaisen muut pitävät minua
vastuu ja vapaus elämässäni
miten voin arvioida teon oikeutusta
moraalidilemmoja
oman elämäni dilemmoja
katsomusvapaus

Vaikeuksien keskellä
•
•
•
•
•

epäreilua - huono tuuri vai kuuluu tilanteeseen
heikommassa asemassa olevan rooli, mitä silloin voi edellyttää
köyhyys, sairaus, onnettomuus, katastrofi, epätoivo
kun asiat eivät suju, miten voin toimia
syitä epäkohtiin

Euroopan kulttuureja
•
•
•
•
•
•

tutustutaan Euroopan kulttuurialueiden piirteisiin
eurooppalaisen kulttuurin syntyminen ja taidemuotoja
eurooppalaisia merkkihenkilöitä
eurooppalaisia arvoja
muuttuvan Euroopan vaikutus Suomeen
Eurooppa konfliktissa, kansallisuudet, kieli- ja kulttuurivähemmistöt, sota, kansanmurha ja
holokausti

Euroopan kulttuuriperintöä
•
•
•
•

Euroopan kulttuuriperintökohteita
Euroopan aineeton kulttuuri
nykykulttuuria Euroopassa
Euroopan neuvosto – EU

•
•
•
•
•

tieto, luulo, usko, ymmärrys, fakta ja fiktio, käsitteiden ymmärtäminen ja soveltaminen
maailman uskontoja ja maailmankatsomuksia
katsomukset ja kulttuurit kohtaavat
rasismi, kansanmurhat, apartheid
YK katsomusten suojelijana

Maailman kulttuureja
•
•

eri kulttuurien tapoja
maailman kulttuuriperintö kohteita
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Elämänkatsomuksia

•
•
•
•
•
•
•

Unesco
aineeton kulttuuri maailmalla
kuuluisia vaikuttajia
alakulttuureja
alkuperäiskansoja
maailman köyhät ja rikkaat, varallisuuden jakautuminen minun kulttuurini rakentuminen

Tasa-arvo, yhdenvertaisuus ja rauha
•
•
•
•
•

väkivallan syyt, muodot ja seuraukset
rauhan edistäminen, YK rauhan suojelijana
tasa-arvo, demokratia ja muita valanmalleja
Unicef, Punainen Risti ja muita avustusjärjestöjä
tasa-arvon historiaa ja epätasa-arvo

Yhteinen laki Suomessa
•
•
•
•
•
•
•

oikeus, laki, tuomiovalta ja tuomioistuin
lakeja ennen ja nyt
valtio; verotus, eduskunta, presidentti
tekijänoikeus, päihteet, yhteinen omaisuus
kansalainen lain edessä eri-ikäisenä
rikosprosessi, joitakin tapauksia
mistä saan tarvittaessa apua

Aktiivinen kansalainen
•
•
•
•

kansalaisuus ja maahan muuttaminen
kansalaisaktivismi ja kansalaisaloitteet
kansalaistottelemattomuus; Greenpeace, kettutytöt jne.
terrorismi

Vaikutamme
•
•
•
•
•
•

mihin ja miten voin vaikuttaa
mielipidekirjoitus, nettiadressi, mielenosoitus, kansalaiskampanja, yhteys kansanedustajiin
ryhmiä ja rooleja joissa voi vaikuttaa
lähiympäristön mahdollisuuksia vaikuttaa alueisiin
mitä haluan muuttaa lähiympäristössäni
vääriä tapoja yrittää vaikuttaa

T5 ohjata oppilas tutustumaan suomalaiseen, eurooppalaiseen
ja maailman kulttuuriperintöön sekä hahmottamaan kulttuurista
moninaisuutta ilmiönä.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
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Tietojen ja käsitteiden hallinta
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Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa nimetä ja selittää joitakin
kulttuuriin liittyviä ilmiöitä suomalaisesta,
eurooppalaisesta ja maailman
kulttuuriperinnöstä. Oppilas osaa antaa
esimerkkejä yhteisön tai yhteiskunnan
kulttuurisesta moninaisuudesta

Euroopan kulttuureja
•
•
•
•
•
•

tutustutaan Euroopan kulttuurialueiden piirteisiin
eurooppalaisen kulttuurin syntyminen ja taidemuotoja
eurooppalaisia merkkihenkilöitä
eurooppalaisia arvoja
muuttuvan Euroopan vaikutus Suomeen
Eurooppa konfliktissa, kansallisuudet, kieli- ja kulttuurivähemmistöt, sota, kansanmurha ja
holokausti

Euroopan kulttuuriperintöä
•
•
•
•

Euroopan kulttuuriperintökohteita
Euroopan aineeton kulttuuri
nykykulttuuria Euroopassa
Euroopan neuvosto – EU

Elämänkatsomuksia
•
•
•
•
•

tieto, luulo, usko, ymmärrys, fakta ja fiktio, käsitteiden ymmärtäminen ja soveltaminen
maailman uskontoja ja maailmankatsomuksia
katsomukset ja kulttuurit kohtaavat
rasismi, kansanmurhat, apartheid
YK katsomusten suojelijana

Maailman kulttuureja
•
•
•
•
•
•
•
•
•

eri kulttuurien tapoja
maailman kulttuuriperintö kohteita
Unesco
aineeton kulttuuri maailmalla
kuuluisia vaikuttajia
alakulttuureja
alkuperäiskansoja
maailman köyhät ja rikkaat, varallisuuden jakautuminen minun kulttuurini rakentuminen

Tasa-arvo, yhdenvertaisuus ja rauha
•
•
•
•
•

väkivallan syyt, muodot ja seuraukset
rauhan edistäminen, YK rauhan suojelijana
tasa-arvo, demokratia ja muita valanmalleja
Unicef, Punainen Risti ja muita avustusjärjestöjä
tasa-arvon historiaa ja epätasa-arvo

•
•
•
•
•
•
•

oikeus, laki, tuomiovalta ja tuomioistuin
lakeja ennen ja nyt
valtio; verotus, eduskunta, presidentti
tekijänoikeus, päihteet, yhteinen omaisuus
kansalainen lain edessä eri-ikäisenä
rikosprosessi, joitakin tapauksia
mistä saan tarvittaessa apua

Aktiivinen kansalainen
•
•

kansalaisuus ja maahan muuttaminen
kansalaisaktivismi ja kansalaisaloitteet
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Yhteinen laki Suomessa

•
•

kansalaistottelemattomuus; Greenpeace, kettutytöt jne.
terrorismi

Vaikutamme
•
•
•
•
•
•

mihin ja miten voin vaikuttaa
mielipidekirjoitus, nettiadressi, mielenosoitus, kansalaiskampanja, yhteys kansanedustajiin
ryhmiä ja rooleja joissa voi vaikuttaa
lähiympäristön mahdollisuuksia vaikuttaa alueisiin
mitä haluan muuttaa lähiympäristössäni
vääriä tapoja yrittää vaikuttaa

Luonnonvoimia
•
•
•
•
•

luonnon katastrofeja ennen ja nyt
ilmiöiden ennustaminen ja niihin varautuminen
nopeita ja hitaita katastrofeja
uskomuksia katastrofeista
mahdollisia ja tulevia katastrofeja

Kohti kestävää tulevaisuutta
•
•
•
•
•
•

energiaongelmia
materiaaliongelmia
ruoka- ja vesiongelmia
käytä uudelleen, korjaa, kierrätä, kompostoi vai kaatopaikka
harrastukset ja luonto
oman näkemyksen erittelyä ja perustelua suhteessa kestävään kehitykseen

Kenen luonto
•
•
•
•
•
•

kuka antaa ihmiselle luvan luonnon käyttöön
luonnonvarojen jakaminen oikeudenmukaisesti
kasvien käyttö ruoaksi vai koneisiin
ihminen käyttää eläimiä eri tavoin
vastuu jätteistä
kasvissyönti

Kestävä kehitys
•
•
•
•
•
•
•

mitä tarkoittaa kestäväkehitys, nykytilanne, ennusteet, luonnon hyödyntämisen oikeutus
luonnonvarojen uusiintuminen, kierrätyksen muotoja
arjen ratkaisuja ja poliittisia linjauksia
Unescon luonnonperintökohteita
luonnonsuojelu rikkomuksia ja saastuttaminen
teollisuus- liikenne- ja yhteiskuntakuorma
hiili- ja vesijalanjälki

T6 tukea oppilasta rakentamaan katsomuksellista ja kulttuurista
yleissivistystään
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Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Tietojen ja käsitteiden hallinta

Luonnonvoimia
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Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa nimetä joitakin katsomusten ja
kulttuurien tärkeimpiä piirteitä.

•
•
•
•
•

luonnon katastrofeja ennen ja nyt
ilmiöiden ennustaminen ja niihin varautuminen
nopeita ja hitaita katastrofeja
uskomuksia katastrofeista
mahdollisia ja tulevia katastrofeja

Kohti kestävää tulevaisuutta
•
•
•
•
•
•

energiaongelmia
materiaaliongelmia
ruoka- ja vesiongelmia
käytä uudelleen, korjaa, kierrätä, kompostoi vai kaatopaikka
harrastukset ja luonto
oman näkemyksen erittelyä ja perustelua suhteessa kestävään kehitykseen

Kenen luonto
•
•
•
•
•
•

kuka antaa ihmiselle luvan luonnon käyttöön
luonnonvarojen jakaminen oikeudenmukaisesti
kasvien käyttö ruoaksi vai koneisiin
ihminen käyttää eläimiä eri tavoin
vastuu jätteistä
kasvissyönti

Kestävä kehitys
•
•
•
•
•
•
•

mitä tarkoittaa kestäväkehitys, nykytilanne, ennusteet, luonnon hyödyntämisen oikeutus
luonnonvarojen uusiintuminen, kierrätyksen muotoja
arjen ratkaisuja ja poliittisia linjauksia
Unescon luonnonperintökohteita
luonnonsuojelu rikkomuksia ja saastuttaminen
teollisuus- liikenne- ja yhteiskuntakuorma
hiili- ja vesijalanjälki

Tasa-arvo, yhdenvertaisuus ja rauha
•
•
•
•
•

väkivallan syyt, muodot ja seuraukset
rauhan edistäminen, YK rauhan suojelijana
tasa-arvo, demokratia ja muita valanmalleja
Unicef, Punainen Risti ja muita avustusjärjestöjä
tasa-arvon historiaa ja epätasa-arvo

Yhteinen laki Suomessa
•
•
•
•
•
•
•

oikeus, laki, tuomiovalta ja tuomioistuin
lakeja ennen ja nyt
valtio; verotus, eduskunta, presidentti
tekijänoikeus, päihteet, yhteinen omaisuus
kansalainen lain edessä eri-ikäisenä
rikosprosessi, joitakin tapauksia
mistä saan tarvittaessa apua

•
•
•
•

kansalaisuus ja maahan muuttaminen
kansalaisaktivismi ja kansalaisaloitteet
kansalaistottelemattomuus; Greenpeace, kettutytöt jne.
terrorismi

Vaikutamme
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Aktiivinen kansalainen

•
•
•
•
•
•

mihin ja miten voin vaikuttaa
mielipidekirjoitus, nettiadressi, mielenosoitus, kansalaiskampanja, yhteys kansanedustajiin
ryhmiä ja rooleja joissa voi vaikuttaa
lähiympäristön mahdollisuuksia vaikuttaa alueisiin
mitä haluan muuttaa lähiympäristössäni
vääriä tapoja yrittää vaikuttaa

Tutki itseäsi
•

tutkitaan ihmisten luonteenpiirteitä ja analysoidaan omaa ajattelu- ja tunnekuvaa:
asenteeni, tunteeni, sosiaalisuuteni, luovuuteni, ajattelutapani sekä oppimistapani

•
•
•
•

onni ja onnellisuus, epäonni ja onnettomuus
mitä pidän hyvänä ja arvokkaana; niiden menettäminen
mikä ohjaa elämääni; idolit, esikuvat, ihanteeni, media ja perhe
millaisen ihmiskuvan media tarjoaa

Vaikutan
•
•
•
•
•

mitä ovat fakta ja mielipide, kokemus ja makuasia sekä perustelu
väittelytaitojen ja neuvottelutaitojen harjoittelua
paneelikeskustelut, asiantuntijat, oppilaskuntatoiminta
miten tekoni vaikuttavat muihin ryhmässä, netissä, peleissä; tehtyä ei saa tekemättömäksi
hyvän keskustelijan taitojen harjoittelua

Eettisiä ongelmia
•
•
•
•
•
•
•
•
•

normit ja arvot
yleinen periaate ja maan tapa
arvoni eri tilanteissa, miten ilmennän arvojani
millainen haluaisin olla, millaisen muut pitävät minua
vastuu ja vapaus elämässäni
miten voin arvioida teon oikeutusta
moraalidilemmoja
oman elämäni dilemmoja
katsomusvapaus

Vaikeuksien keskellä
•
•
•
•
•

epäreilua - huono tuuri vai kuuluu tilanteeseen
heikommassa asemassa olevan rooli, mitä silloin voi edellyttää
köyhyys, sairaus, onnettomuus, katastrofi, epätoivo
kun asiat eivät suju, miten voin toimia
syitä epäkohtiin
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Euroopan kulttuureja
•
•
•
•
•
•

tutustutaan Euroopan kulttuurialueiden piirteisiin
eurooppalaisen kulttuurin syntyminen ja taidemuotoja
eurooppalaisia merkkihenkilöitä
eurooppalaisia arvoja
muuttuvan Euroopan vaikutus Suomeen
Eurooppa konfliktissa, kansallisuudet, kieli- ja kulttuurivähemmistöt, sota, kansanmurha ja
holokausti

Euroopan kulttuuriperintöä
•
•
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Euroopan kulttuuriperintökohteita
Euroopan aineeton kulttuuri

•
•

nykykulttuuria Euroopassa
Euroopan neuvosto – EU

Elämänkatsomuksia
•
•
•
•
•

tieto, luulo, usko, ymmärrys, fakta ja fiktio, käsitteiden ymmärtäminen ja soveltaminen
maailman uskontoja ja maailmankatsomuksia
katsomukset ja kulttuurit kohtaavat
rasismi, kansanmurhat, apartheid
YK katsomusten suojelijana

Maailman kulttuureja
•
•
•
•
•
•
•
•
•

eri kulttuurien tapoja
maailman kulttuuriperintö kohteita
Unesco
aineeton kulttuuri maailmalla
kuuluisia vaikuttajia
alakulttuureja
alkuperäiskansoja
maailman köyhät ja rikkaat, varallisuuden jakautuminen minun kulttuurini rakentuminen

T7 ohjata oppilasta suunnittelemaan ja arvioimaan omaa katsomuksellista
oppimistaan
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Oppimaan oppimisen taidot

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa asettaa opiskeluun liittyviä
tavoitteita, pyrkii toimimaan tavoitteiden
suunnassa ja arvioi niiden toteutumista sekä
yksin että ryhmässä.

Luonnonvoimia
•
•
•
•
•

luonnon katastrofeja ennen ja nyt
ilmiöiden ennustaminen ja niihin varautuminen
nopeita ja hitaita katastrofeja
uskomuksia katastrofeista
mahdollisia ja tulevia katastrofeja

Kohti kestävää tulevaisuutta
energiaongelmia
materiaaliongelmia
ruoka- ja vesiongelmia
käytä uudelleen, korjaa, kierrätä, kompostoi vai kaatopaikka
harrastukset ja luonto
oman näkemyksen erittelyä ja perustelua suhteessa kestävään kehitykseen

Kenen luonto
•
•
•
•

kuka antaa ihmiselle luvan luonnon käyttöön
luonnonvarojen jakaminen oikeudenmukaisesti
kasvien käyttö ruoaksi vai koneisiin
ihminen käyttää eläimiä eri tavoin
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•
•
•
•
•
•

•
•

vastuu jätteistä
kasvissyönti

Kestävä kehitys
•
•
•
•
•
•
•

mitä tarkoittaa kestäväkehitys, nykytilanne, ennusteet, luonnon hyödyntämisen oikeutus
luonnonvarojen uusiintuminen, kierrätyksen muotoja
arjen ratkaisuja ja poliittisia linjauksia
Unescon luonnonperintökohteita
luonnonsuojelu rikkomuksia ja saastuttaminen
teollisuus- liikenne- ja yhteiskuntakuorma
hiili- ja vesijalanjälki

Euroopan kulttuureja
•
•
•
•
•
•

tutustutaan Euroopan kulttuurialueiden piirteisiin
eurooppalaisen kulttuurin syntyminen ja taidemuotoja
eurooppalaisia merkkihenkilöitä
eurooppalaisia arvoja
muuttuvan Euroopan vaikutus Suomeen
Eurooppa konfliktissa, kansallisuudet, kieli- ja kulttuurivähemmistöt, sota, kansanmurha ja
holokausti

Euroopan kulttuuriperintöä
•
•
•
•

Euroopan kulttuuriperintökohteita
Euroopan aineeton kulttuuri
nykykulttuuria Euroopassa
Euroopan neuvosto – EU

Elämänkatsomuksia
•
•
•
•
•

tieto, luulo, usko, ymmärrys, fakta ja fiktio, käsitteiden ymmärtäminen ja soveltaminen
maailman uskontoja ja maailmankatsomuksia
katsomukset ja kulttuurit kohtaavat
rasismi, kansanmurhat, apartheid
YK katsomusten suojelijana

Maailman kulttuureja
•
•
•
•
•
•
•
•
•

eri kulttuurien tapoja
maailman kulttuuriperintö kohteita
Unesco
aineeton kulttuuri maailmalla
kuuluisia vaikuttajia
alakulttuureja
alkuperäiskansoja
maailman köyhät ja rikkaat, varallisuuden jakautuminen minun kulttuurini rakentuminen
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Tasa-arvo, yhdenvertaisuus ja rauha
•
•
•
•
•
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väkivallan syyt, muodot ja seuraukset
rauhan edistäminen, YK rauhan suojelijana
tasa-arvo, demokratia ja muita valanmalleja
Unicef, Punainen Risti ja muita avustusjärjestöjä
tasa-arvon historiaa ja epätasa-arvo

Yhteinen laki Suomessa
•
•
•
•
•
•
•

oikeus, laki, tuomiovalta ja tuomioistuin
lakeja ennen ja nyt
valtio; verotus, eduskunta, presidentti
tekijänoikeus, päihteet, yhteinen omaisuus
kansalainen lain edessä eri-ikäisenä
rikosprosessi, joitakin tapauksia
mistä saan tarvittaessa apua

Aktiivinen kansalainen
•
•
•
•

kansalaisuus ja maahan muuttaminen
kansalaisaktivismi ja kansalaisaloitteet
kansalaistottelemattomuus; Greenpeace, kettutytöt jne.
terrorismi

Vaikutamme
•
•
•
•
•
•

mihin ja miten voin vaikuttaa
mielipidekirjoitus, nettiadressi, mielenosoitus, kansalaiskampanja, yhteys kansanedustajiin
ryhmiä ja rooleja joissa voi vaikuttaa
lähiympäristön mahdollisuuksia vaikuttaa alueisiin
mitä haluan muuttaa lähiympäristössäni
vääriä tapoja yrittää vaikuttaa

Tutki itseäsi
•

tutkitaan ihmisten luonteenpiirteitä ja analysoidaan omaa ajattelu- ja tunnekuvaa:
asenteeni, tunteeni, sosiaalisuuteni, luovuuteni, ajattelutapani sekä oppimistapani

•
•
•
•

onni ja onnellisuus, epäonni ja onnettomuus
mitä pidän hyvänä ja arvokkaana; niiden menettäminen
mikä ohjaa elämääni; idolit, esikuvat, ihanteeni, media ja perhe
millaisen ihmiskuvan media tarjoaa

Vaikutan
•
•
•
•
•

mitä ovat fakta ja mielipide, kokemus ja makuasia sekä perustelu
väittelytaitojen ja neuvottelutaitojen harjoittelua
paneelikeskustelut, asiantuntijat, oppilaskuntatoiminta
miten tekoni vaikuttavat muihin ryhmässä, netissä, peleissä; tehtyä ei saa tekemättömäksi
hyvän keskustelijan taitojen harjoittelua

•
•
•
•
•
•
•
•
•

normit ja arvot
yleinen periaate ja maan tapa
arvoni eri tilanteissa, miten ilmennän arvojani
millainen haluaisin olla, millaisen muut pitävät minua
vastuu ja vapaus elämässäni
miten voin arvioida teon oikeutusta
moraalidilemmoja
oman elämäni dilemmoja
katsomusvapaus

Vaikeuksien keskellä
•
•

epäreilua - huono tuuri vai kuuluu tilanteeseen
heikommassa asemassa olevan rooli, mitä silloin voi edellyttää
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Eettisiä ongelmia

•
•
•

köyhyys, sairaus, onnettomuus, katastrofi, epätoivo
kun asiat eivät suju, miten voin toimia
syitä epäkohtiin

T8 rohkaista oppilasta ilmaisemaan katsomustaan ja kuuntelemaan
muiden katsomuksellisia kannanottoja
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Vuorovaikutus-taidot ja toiminta ryhmän
jäsenenä

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas ilmaisee omaa katsomuksellista
ajatteluaan rakentavasti ja osaa kuunnella
toisten näkemyksiä ja kannanottoja.

Tasa-arvo, yhdenvertaisuus ja rauha
•
•
•
•
•

väkivallan syyt, muodot ja seuraukset
rauhan edistäminen, YK rauhan suojelijana
tasa-arvo, demokratia ja muita valanmalleja
Unicef, Punainen Risti ja muita avustusjärjestöjä
tasa-arvon historiaa ja epätasa-arvo

Yhteinen laki Suomessa
•
•
•
•
•
•
•

oikeus, laki, tuomiovalta ja tuomioistuin
lakeja ennen ja nyt
valtio; verotus, eduskunta, presidentti
tekijänoikeus, päihteet, yhteinen omaisuus
kansalainen lain edessä eri-ikäisenä
rikosprosessi, joitakin tapauksia
mistä saan tarvittaessa apua

Aktiivinen kansalainen
•
•
•
•

kansalaisuus ja maahan muuttaminen
kansalaisaktivismi ja kansalaisaloitteet
kansalaistottelemattomuus; Greenpeace, kettutytöt jne.
terrorismi

Vaikutamme
•
•
•
•
•
•

mihin ja miten voin vaikuttaa
mielipidekirjoitus, nettiadressi, mielenosoitus, kansalaiskampanja, yhteys kansanedustajiin
ryhmiä ja rooleja joissa voi vaikuttaa
lähiympäristön mahdollisuuksia vaikuttaa alueisiin
mitä haluan muuttaa lähiympäristössäni
vääriä tapoja yrittää vaikuttaa
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Tutki itseäsi
•

tutkitaan ihmisten luonteenpiirteitä ja analysoidaan omaa ajattelu- ja tunnekuvaa:
asenteeni, tunteeni, sosiaalisuuteni, luovuuteni, ajattelutapani sekä oppimistapani

•
•
•
•

onni ja onnellisuus, epäonni ja onnettomuus
mitä pidän hyvänä ja arvokkaana; niiden menettäminen
mikä ohjaa elämääni; idolit, esikuvat, ihanteeni, media ja perhe
millaisen ihmiskuvan media tarjoaa
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Vaikutan
•
•
•
•
•

mitä ovat fakta ja mielipide, kokemus ja makuasia sekä perustelu
väittelytaitojen ja neuvottelutaitojen harjoittelua
paneelikeskustelut, asiantuntijat, oppilaskuntatoiminta
miten tekoni vaikuttavat muihin ryhmässä, netissä, peleissä; tehtyä ei saa tekemättömäksi
hyvän keskustelijan taitojen harjoittelua

Eettisiä ongelmia
•
•
•
•
•
•
•
•
•

normit ja arvot
yleinen periaate ja maan tapa
arvoni eri tilanteissa, miten ilmennän arvojani
millainen haluaisin olla, millaisen muut pitävät minua
vastuu ja vapaus elämässäni
miten voin arvioida teon oikeutusta
moraalidilemmoja
oman elämäni dilemmoja
katsomusvapaus

Vaikeuksien keskellä
•
•
•
•
•

epäreilua - huono tuuri vai kuuluu tilanteeseen
heikommassa asemassa olevan rooli, mitä silloin voi edellyttää
köyhyys, sairaus, onnettomuus, katastrofi, epätoivo
kun asiat eivät suju, miten voin toimia
syitä epäkohtiin

Euroopan kulttuureja
•
•
•
•
•
•

tutustutaan Euroopan kulttuurialueiden piirteisiin
eurooppalaisen kulttuurin syntyminen ja taidemuotoja
eurooppalaisia merkkihenkilöitä
eurooppalaisia arvoja
muuttuvan Euroopan vaikutus Suomeen
Eurooppa konfliktissa, kansallisuudet, kieli- ja kulttuurivähemmistöt, sota, kansanmurha ja
holokausti

Euroopan kulttuuriperintöä
•
•
•
•

Euroopan kulttuuriperintökohteita
Euroopan aineeton kulttuuri
nykykulttuuria Euroopassa
Euroopan neuvosto – EU

Elämänkatsomuksia
tieto, luulo, usko, ymmärrys, fakta ja fiktio, käsitteiden ymmärtäminen ja soveltaminen
maailman uskontoja ja maailmankatsomuksia
katsomukset ja kulttuurit kohtaavat
rasismi, kansanmurhat, apartheid
YK katsomusten suojelijana

Maailman kulttuureja
•
•
•
•
•

eri kulttuurien tapoja
maailman kulttuuriperintö kohteita
Unesco
aineeton kulttuuri maailmalla
kuuluisia vaikuttajia
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•
•
•
•
•

•
•
•
•

alakulttuureja
alkuperäiskansoja
maailman köyhät ja rikkaat, varallisuuden jakautuminen minun kulttuurini rakentuminen

T9 ohjata oppilas tuntemaan YK:n yleismaailmalliseen ihmisoikeuksien
julistukseen perustuvaa ihmisoikeusetiikkaa, erityisesti lapsen oikeuksia
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Ihmisoikeusetiikka

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas tietää YK:n yleismaailmallisen
ihmisoikeuksien julistuksen keskeisen
sisällön ja osaa kertoa esimerkkejä lapsen
oikeuksista.

Tasa-arvo, yhdenvertaisuus ja rauha
•
•
•
•
•

väkivallan syyt, muodot ja seuraukset
rauhan edistäminen, YK rauhan suojelijana
tasa-arvo, demokratia ja muita valanmalleja
Unicef, Punainen Risti ja muita avustusjärjestöjä
tasa-arvon historiaa ja epätasa-arvo

Yhteinen laki Suomessa
•
•
•
•
•
•
•

oikeus, laki, tuomiovalta ja tuomioistuin
lakeja ennen ja nyt
valtio; verotus, eduskunta, presidentti
tekijänoikeus, päihteet, yhteinen omaisuus
kansalainen lain edessä eri-ikäisenä
rikosprosessi, joitakin tapauksia
mistä saan tarvittaessa apua

Aktiivinen kansalainen
•
•
•
•

kansalaisuus ja maahan muuttaminen
kansalaisaktivismi ja kansalaisaloitteet
kansalaistottelemattomuus; Greenpeace, kettutytöt jne.
terrorismi

Vaikutamme
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•
•
•
•
•
•

mihin ja miten voin vaikuttaa
mielipidekirjoitus, nettiadressi, mielenosoitus, kansalaiskampanja, yhteys kansanedustajiin
ryhmiä ja rooleja joissa voi vaikuttaa
lähiympäristön mahdollisuuksia vaikuttaa alueisiin
mitä haluan muuttaa lähiympäristössäni
vääriä tapoja yrittää vaikuttaa

T10 rohkaista oppilasta toimimaan aloitteellisesti ja vastuullisesti omassa
ympäristössään
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
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Arvioinnin kohde
Vaikuttamisen keinojen tunteminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa etsiä ja kuvata joitakin
vastuullisen vaikuttamisen keinoja.

Tutki itseäsi
•

tutkitaan ihmisten luonteenpiirteitä ja analysoidaan omaa ajattelu- ja tunnekuvaa:
asenteeni, tunteeni, sosiaalisuuteni, luovuuteni, ajattelutapani sekä oppimistapani

•
•
•
•

onni ja onnellisuus, epäonni ja onnettomuus
mitä pidän hyvänä ja arvokkaana; niiden menettäminen
mikä ohjaa elämääni; idolit, esikuvat, ihanteeni, media ja perhe
millaisen ihmiskuvan media tarjoaa

Vaikutan
•
•
•
•
•

mitä ovat fakta ja mielipide, kokemus ja makuasia sekä perustelu
väittelytaitojen ja neuvottelutaitojen harjoittelua
paneelikeskustelut, asiantuntijat, oppilaskuntatoiminta
miten tekoni vaikuttavat muihin ryhmässä, netissä, peleissä; tehtyä ei saa tekemättömäksi
hyvän keskustelijan taitojen harjoittelua

Eettisiä ongelmia
•
•
•
•
•
•
•
•
•

normit ja arvot
yleinen periaate ja maan tapa
arvoni eri tilanteissa, miten ilmennän arvojani
millainen haluaisin olla, millaisen muut pitävät minua
vastuu ja vapaus elämässäni
miten voin arvioida teon oikeutusta
moraalidilemmoja
oman elämäni dilemmoja
katsomusvapaus

Vaikeuksien keskellä
•
•
•
•
•

epäreilua - huono tuuri vai kuuluu tilanteeseen
heikommassa asemassa olevan rooli, mitä silloin voi edellyttää
köyhyys, sairaus, onnettomuus, katastrofi, epätoivo
kun asiat eivät suju, miten voin toimia
syitä epäkohtiin

Euroopan kulttuureja
tutustutaan Euroopan kulttuurialueiden piirteisiin
eurooppalaisen kulttuurin syntyminen ja taidemuotoja
eurooppalaisia merkkihenkilöitä
eurooppalaisia arvoja
muuttuvan Euroopan vaikutus Suomeen
Eurooppa konfliktissa, kansallisuudet, kieli- ja kulttuurivähemmistöt, sota, kansanmurha ja
holokausti

Euroopan kulttuuriperintöä
•
•
•
•

Euroopan kulttuuriperintökohteita
Euroopan aineeton kulttuuri
nykykulttuuria Euroopassa
Euroopan neuvosto – EU
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•
•
•
•
•
•

Elämänkatsomuksia
•
•
•
•
•

tieto, luulo, usko, ymmärrys, fakta ja fiktio, käsitteiden ymmärtäminen ja soveltaminen
maailman uskontoja ja maailmankatsomuksia
katsomukset ja kulttuurit kohtaavat
rasismi, kansanmurhat, apartheid
YK katsomusten suojelijana

Maailman kulttuureja
•
•
•
•
•
•
•
•
•

eri kulttuurien tapoja
maailman kulttuuriperintö kohteita
Unesco
aineeton kulttuuri maailmalla
kuuluisia vaikuttajia
alakulttuureja
alkuperäiskansoja
maailman köyhät ja rikkaat, varallisuuden jakautuminen minun kulttuurini rakentuminen

Tasa-arvo, yhdenvertaisuus ja rauha
•
•
•
•
•

väkivallan syyt, muodot ja seuraukset
rauhan edistäminen, YK rauhan suojelijana
tasa-arvo, demokratia ja muita valanmalleja
Unicef, Punainen Risti ja muita avustusjärjestöjä
tasa-arvon historiaa ja epätasa-arvo

Yhteinen laki Suomessa
•
•
•
•
•
•
•

oikeus, laki, tuomiovalta ja tuomioistuin
lakeja ennen ja nyt
valtio; verotus, eduskunta, presidentti
tekijänoikeus, päihteet, yhteinen omaisuus
kansalainen lain edessä eri-ikäisenä
rikosprosessi, joitakin tapauksia
mistä saan tarvittaessa apua

Aktiivinen kansalainen
•
•
•
•

kansalaisuus ja maahan muuttaminen
kansalaisaktivismi ja kansalaisaloitteet
kansalaistottelemattomuus; Greenpeace, kettutytöt jne.
terrorismi
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Vaikutamme
•
•
•
•
•
•

mihin ja miten voin vaikuttaa
mielipidekirjoitus, nettiadressi, mielenosoitus, kansalaiskampanja, yhteys kansanedustajiin
ryhmiä ja rooleja joissa voi vaikuttaa
lähiympäristön mahdollisuuksia vaikuttaa alueisiin
mitä haluan muuttaa lähiympäristössäni
vääriä tapoja yrittää vaikuttaa

Luonnonvoimia
•
•
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luonnon katastrofeja ennen ja nyt
ilmiöiden ennustaminen ja niihin varautuminen

•
•
•

nopeita ja hitaita katastrofeja
uskomuksia katastrofeista
mahdollisia ja tulevia katastrofeja

Kohti kestävää tulevaisuutta
•
•
•
•
•
•

energiaongelmia
materiaaliongelmia
ruoka- ja vesiongelmia
käytä uudelleen, korjaa, kierrätä, kompostoi vai kaatopaikka
harrastukset ja luonto
oman näkemyksen erittelyä ja perustelua suhteessa kestävään kehitykseen

Kenen luonto
•
•
•
•
•
•

kuka antaa ihmiselle luvan luonnon käyttöön
luonnonvarojen jakaminen oikeudenmukaisesti
kasvien käyttö ruoaksi vai koneisiin
ihminen käyttää eläimiä eri tavoin
vastuu jätteistä
kasvissyönti

Kestävä kehitys
•
•
•
•
•
•
•

mitä tarkoittaa kestäväkehitys, nykytilanne, ennusteet, luonnon hyödyntämisen oikeutus
luonnonvarojen uusiintuminen, kierrätyksen muotoja
arjen ratkaisuja ja poliittisia linjauksia
Unescon luonnonperintökohteita
luonnonsuojelu rikkomuksia ja saastuttaminen
teollisuus- liikenne- ja yhteiskuntakuorma
hiili- ja vesijalanjälki

Vuosiluokka 6
Vuosiluokan keskeiset sisältöalueet
S1 Kasvaminen hyvään elämään
Harjoitellaan toisen kohtaamista ja erilaisten näkökulmien arvostamista. Tutkitaan
oikeudenmukaisuuden ilmenemistä jokapäiväisessä elämässä. Tutkitaan vapautta ja vastuuta,
erityisesti ajattelun-, uskonnon- ja elämänkatsomuksen vapauden näkökulmista. Perehdytään
arvon ja normin käsitteisiin. Pohditaan yhdenvertaisuutta, onnellisuutta ja hyvää elämää.
Harjoitellaan oman näkemyksen erittelyä ja perustelemista suhteessa toisiin.

•
•
•
•
•
•
•
•

tarpeet ja halut
mikä innostaa minua toimimaan
mitä on moraali ja mitä ovat moraaliset kysymykset
päätöksentekomalleja
tulevaisuuteni suunnitelmia
murrosikä sekä minä ja muut
houkutuksia ja painostusta
päihteet, mielenterveys

Etiikka ja estetiikkaa
•
•

omatunto
hyvä maku ja säädyllisyys
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Valinnan vaikeus

•
•
•
•
•
•

itsekkyys ja epäitsekkyys
vastuu, vapaa tahto
hyvyys
teknologia ja ihminen, minuus
kauneus
taide

S2 Erilaisia elämäntapoja
Tutkitaan eri näkökulmista omaa identiteettiä. Perehdytään suomalaiseen kulttuuriin ja
kulttuurivähemmistöihin sekä erilaisiin elämän- ja maailmankatsomuksiin. Pohditaan esimerkiksi
yhdenvertaisuuden, hyväksymisen, ymmärtämisen, tietämisen, uskomisen ja luulemisen
merkityksiä. Perehdytään maailman kulttuuriperintöön ja sen arvokkuuteen. Harjoitellaan oman
näkemyksen erittelyä ja perustelemista suhteessa eri kulttuureihin ja katsomuksiin.
Luonnollinen ja yliluonnollinen
•
•
•
•
•
•
•

luonnollisuuden käsite
myytit, riitit, tabut ja saasta
symboleja, muinaisia uskomuksia, kulttipaikkoja
ilmiöiden selittämistapoja, suhtautuminen yliluonnolliseen
uskottomien historiaa Suomessa
usko ja järki
elämän tarkoitus, kärsimys ja pahuus, kuolema

Tieto
•
•
•
•
•

mitä tieto on, mitä on tietoisuus, kieli ja käsitteet
havainnot ja kokemukset, tunteet ja tuntemukset
kriittisyys ja päättely
tiede
terve järki ja viisaus

S3 Yhteiselämän perusteita
Perehdytään ihmisten yhteiselämän perusteisiin tutkimalla esimerkiksi sopimuksen, lupauksen,
oikeuden ja velvollisuuden, yhdenvertaisuuden, rauhan ja demokratian merkityksiä niin
erilaisissa oppilaan elämään liittyvissä arkipäivän tilanteissa ja ympäristöissä kuin laajemminkin.
Perehdytään lapsen oikeuksiin pohtien niiden toteutumista lähellä ja kaukana. Harjoitellaan
tekojen eettistä arviointia niiden kontekstin, tarkoitusten ja seurausten näkökulmista. Harjoitellaan
omien näkemysten erittelyä ja perustelemista suhteessa yhteiselämän vaatimuksiin.

Vuosiluokat 3-6

Yhteiskunta
•
•
•
•
•
•
•

mikä on yhteiskunta, mikä on valtio
auktoriteetti
demokratioita ja tasa-arvoisuus
vapaus, perinne, omistaminen
rikos ja rangaistus
sota ja rauha
globalisaatio, lasten oikeuksien toteutuminen maailmalla

Hyvä yhteiskunta
•
•
•
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millainen on hyvä yhteiskunta
reilu työnjako
oikeudet ja lait

•
•
•

reilu resurssien jako
lastenoikeudet
yhteiskunnallisia kokeiluja ja utopioita

S4 Luonto ja kestävä tulevaisuus
Perehdytään erilaisiin aikakäsityksiin ja tapoihin selittää maailmaa sekä pohditaan niiden
vaikutusta ihmisten elämään ja niihin liittyviä erilaisia tietokäsityksiä. Tutkitaan erilaisia
luontokäsityksiä, luonnon ja ihmisen tulevaisuutta sekä kestävää kehitystä. Harjoitellaan omien
näkemysten erittelyä ja perustelemista suhteessa maailmankuvaan ja kestävään tulevaisuuteen.
Tulevaisuuden visioita
•
•
•
•
•

mahdollisia luonnon tulevaisuuksia
tieteen mahdollisuudet säädellä luontoa
taudit, sairaudet ja pandemiat; ennen, nyt ja tulevaisuudessa
kartoittamattoman luonnon tarjoamat mahdollisuudet lääketieteelle ja ravinnontuotolle
minun visioni tulevaisuudesta

Yhdessä edeten
•
•
•
•
•

luonnon- ja eläinten suojelujärjestöjä, wwf
luontoliikkeitä, partioliike
luomu, eko, geenimanipulointi, reilu kauppa jne käsitteet
erilaisten ekosysteemien käyttämisen ongelmia
riittääkö vähemmän, mistä olen valmis luopumaan

Opetuksen tavoitteet

Tavoitteisiin liittyvät
sisältöalueet

Laaja-alainen osaaminen

T1

S1, S2, S3, S4

L1, L2, L3, L7

T2

S1, S2, S3, S4

L1, L4, L5

T3

S1, S2, S3

L1, L4

T4

S1, S2, S3

L3, L7

T5

S2, S3, S4

L2, L4, L5

T6

S1, S2, S3, S4

L1, L2

T7

S1, S2, S3, S4

L1, L2, L5

T8

S1, S2, S3

L2, L7

T9

S3

L2, L3

T10

S1, S2, S3, S4

L5, L6, L7

T1 luoda edellytyksiä oppilaan eettisten ajattelun taitojen kehittymiselle ja
kannustaa oppilasta soveltamaan eettisiä periaatteita arjen tilanteisiin
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
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Vuosiluokan tavoitteet

Arvioinnin kohde
Käsitteiden hallinta ja soveltaminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa selittää muutamia keskeisiä
etiikan käsitteitä ja jäsentää niiden avulla
joitakin elämässä kohtaamiaan eettisiä
tilanteita.

Luonnollinen ja yliluonnollinen
•
•
•
•
•
•
•

luonnollisuuden käsite
myytit, riitit, tabut ja saasta
symboleja, muinaisia uskomuksia, kulttipaikkoja
ilmiöiden selittämistapoja, suhtautuminen yliluonnolliseen
uskottomien historiaa Suomessa
usko ja järki
elämän tarkoitus, kärsimys ja pahuus, kuolema

Tieto
•
•
•
•
•

mitä tieto on, mitä on tietoisuus, kieli ja käsitteet
havainnot ja kokemukset, tunteet ja tuntemukset
kriittisyys ja päättely
tiede
terve järki ja viisaus

Yhteiskunta
•
•
•
•
•
•
•

mikä on yhteiskunta, mikä on valtio
auktoriteetti
demokratioita ja tasa-arvoisuus
vapaus, perinne, omistaminen
rikos ja rangaistus
sota ja rauha
globalisaatio, lasten oikeuksien toteutuminen maailmalla

Hyvä yhteiskunta
•
•
•
•
•
•

millainen on hyvä yhteiskunta
reilu työnjako
oikeudet ja lait
reilu resurssien jako
lastenoikeudet
yhteiskunnallisia kokeiluja ja utopioita

Tulevaisuuden visioita
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•
•
•
•
•

mahdollisia luonnon tulevaisuuksia
tieteen mahdollisuudet säädellä luontoa
taudit, sairaudet ja pandemiat; ennen, nyt ja tulevaisuudessa
kartoittamattoman luonnon tarjoamat mahdollisuudet lääketieteelle ja ravinnontuotolle
minun visioni tulevaisuudesta

Yhdessä edeten
•
•
•
•
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luonnon- ja eläinten suojelujärjestöjä, wwf
luontoliikkeitä, partioliike
luomu, eko, geenimanipulointi, reilu kauppa jne käsitteet
erilaisten ekosysteemien käyttämisen ongelmia

•

riittääkö vähemmän, mistä olen valmis luopumaan

Valinnan vaikeus
•
•
•
•
•
•
•
•

tarpeet ja halut
mikä innostaa minua toimimaan
mitä on moraali ja mitä ovat moraaliset kysymykset
päätöksentekomalleja
tulevaisuuteni suunnitelmia
murrosikä sekä minä ja muut
houkutuksia ja painostusta
päihteet, mielenterveys

Etiikka ja estetiikkaa
•
•
•
•
•
•
•
•

omatunto
hyvä maku ja säädyllisyys
itsekkyys ja epäitsekkyys
vastuu, vapaa tahto
hyvyys
teknologia ja ihminen, minuus
kauneus
taide

T2 ohjata oppilasta tunnistamaan ja arvioimaan väitteitä ja niiden
perusteluita
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Väitteiden ja perusteluiden tunnistaminen ja
arviointi

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa löytää keskustelusta väitteitä ja
niiden perusteluja sekä pohtia perusteluiden
asiaankuuluvuutta

Valinnan vaikeus
•
•
•
•
•
•
•
•

tarpeet ja halut
mikä innostaa minua toimimaan
mitä on moraali ja mitä ovat moraaliset kysymykset
päätöksentekomalleja
tulevaisuuteni suunnitelmia
murrosikä sekä minä ja muut
houkutuksia ja painostusta
päihteet, mielenterveys

•
•
•
•
•
•
•
•

omatunto
hyvä maku ja säädyllisyys
itsekkyys ja epäitsekkyys
vastuu, vapaa tahto
hyvyys
teknologia ja ihminen, minuus
kauneus
taide
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Etiikka ja estetiikkaa

Yhteiskunta
•
•
•
•
•
•
•

mikä on yhteiskunta, mikä on valtio
auktoriteetti
demokratioita ja tasa-arvoisuus
vapaus, perinne, omistaminen
rikos ja rangaistus
sota ja rauha
globalisaatio, lasten oikeuksien toteutuminen maailmalla

Hyvä yhteiskunta
•
•
•
•
•
•

millainen on hyvä yhteiskunta
reilu työnjako
oikeudet ja lait
reilu resurssien jako
lastenoikeudet
yhteiskunnallisia kokeiluja ja utopioita

Luonnollinen ja yliluonnollinen
•
•
•
•
•
•
•

luonnollisuuden käsite
myytit, riitit, tabut ja saasta
symboleja, muinaisia uskomuksia, kulttipaikkoja
ilmiöiden selittämistapoja, suhtautuminen yliluonnolliseen
uskottomien historiaa Suomessa
usko ja järki
elämän tarkoitus, kärsimys ja pahuus, kuolema

Tieto
•
•
•
•
•

mitä tieto on, mitä on tietoisuus, kieli ja käsitteet
havainnot ja kokemukset, tunteet ja tuntemukset
kriittisyys ja päättely
tiede
terve järki ja viisaus

Tulevaisuuden visioita
•
•
•
•
•

mahdollisia luonnon tulevaisuuksia
tieteen mahdollisuudet säädellä luontoa
taudit, sairaudet ja pandemiat; ennen, nyt ja tulevaisuudessa
kartoittamattoman luonnon tarjoamat mahdollisuudet lääketieteelle ja ravinnontuotolle
minun visioni tulevaisuudesta

Yhdessä edeten
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•
•
•
•
•

luonnon- ja eläinten suojelujärjestöjä, wwf
luontoliikkeitä, partioliike
luomu, eko, geenimanipulointi, reilu kauppa jne käsitteet
erilaisten ekosysteemien käyttämisen ongelmia
riittääkö vähemmän, mistä olen valmis luopumaan

T3 edistää oppilaan kykyä oivaltaa asioiden välisiä suhteita ja kehittää
ajatteluaan
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
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Arvioinnin kohde
Päättelytaidot

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa tunnistaa virhepäättelyä ja
korjata sen pohjalta omaa ajatteluaan

Valinnan vaikeus
•
•
•
•
•
•
•
•

tarpeet ja halut
mikä innostaa minua toimimaan
mitä on moraali ja mitä ovat moraaliset kysymykset
päätöksentekomalleja
tulevaisuuteni suunnitelmia
murrosikä sekä minä ja muut
houkutuksia ja painostusta
päihteet, mielenterveys

Etiikka ja estetiikkaa
•
•
•
•
•
•
•
•

omatunto
hyvä maku ja säädyllisyys
itsekkyys ja epäitsekkyys
vastuu, vapaa tahto
hyvyys
teknologia ja ihminen, minuus
kauneus
taide

Yhteiskunta
•
•
•
•
•
•
•

mikä on yhteiskunta, mikä on valtio
auktoriteetti
demokratioita ja tasa-arvoisuus
vapaus, perinne, omistaminen
rikos ja rangaistus
sota ja rauha
globalisaatio, lasten oikeuksien toteutuminen maailmalla

Hyvä yhteiskunta
•
•
•
•
•
•

millainen on hyvä yhteiskunta
reilu työnjako
oikeudet ja lait
reilu resurssien jako
lastenoikeudet
yhteiskunnallisia kokeiluja ja utopioita

•
•
•
•
•
•
•

luonnollisuuden käsite
myytit, riitit, tabut ja saasta
symboleja, muinaisia uskomuksia, kulttipaikkoja
ilmiöiden selittämistapoja, suhtautuminen yliluonnolliseen
uskottomien historiaa Suomessa
usko ja järki
elämän tarkoitus, kärsimys ja pahuus, kuolema

Tieto
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Luonnollinen ja yliluonnollinen

•
•
•
•
•

mitä tieto on, mitä on tietoisuus, kieli ja käsitteet
havainnot ja kokemukset, tunteet ja tuntemukset
kriittisyys ja päättely
tiede
terve järki ja viisaus

T4 ohjata oppilasta kantamaan vastuuta itsestä, toisista ihmisistä ja
luonnosta
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Vastuullisen toiminnan tunteminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa kuvata, mitä tarkoittaa itsestä,
toisista ja luonnosta vastuun ottaminen sekä
kertoa, mitä se tarkoittaa omassa toiminnassa

Luonnollinen ja yliluonnollinen
•
•
•
•
•
•
•

luonnollisuuden käsite
myytit, riitit, tabut ja saasta
symboleja, muinaisia uskomuksia, kulttipaikkoja
ilmiöiden selittämistapoja, suhtautuminen yliluonnolliseen
uskottomien historiaa Suomessa
usko ja järki
elämän tarkoitus, kärsimys ja pahuus, kuolema

Tieto
•
•
•
•
•

mitä tieto on, mitä on tietoisuus, kieli ja käsitteet
havainnot ja kokemukset, tunteet ja tuntemukset
kriittisyys ja päättely
tiede
terve järki ja viisaus

Yhteiskunta
•
•
•
•
•
•
•

mikä on yhteiskunta, mikä on valtio
auktoriteetti
demokratioita ja tasa-arvoisuus
vapaus, perinne, omistaminen
rikos ja rangaistus
sota ja rauha
globalisaatio, lasten oikeuksien toteutuminen maailmalla
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Hyvä yhteiskunta
•
•
•
•
•
•

millainen on hyvä yhteiskunta
reilu työnjako
oikeudet ja lait
reilu resurssien jako
lastenoikeudet
yhteiskunnallisia kokeiluja ja utopioita

Valinnan vaikeus
•
•
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tarpeet ja halut
mikä innostaa minua toimimaan

•
•
•
•
•
•

mitä on moraali ja mitä ovat moraaliset kysymykset
päätöksentekomalleja
tulevaisuuteni suunnitelmia
murrosikä sekä minä ja muut
houkutuksia ja painostusta
päihteet, mielenterveys

Etiikka ja estetiikkaa
•
•
•
•
•
•
•
•

omatunto
hyvä maku ja säädyllisyys
itsekkyys ja epäitsekkyys
vastuu, vapaa tahto
hyvyys
teknologia ja ihminen, minuus
kauneus
taide

T5 ohjata oppilas tutustumaan suomalaiseen, eurooppalaiseen
ja maailman kulttuuriperintöön sekä hahmottamaan kulttuurista
moninaisuutta ilmiönä.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Tietojen ja käsitteiden hallinta

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa nimetä ja selittää joitakin
kulttuuriin liittyviä ilmiöitä suomalaisesta,
eurooppalaisesta ja maailman
kulttuuriperinnöstä. Oppilas osaa antaa
esimerkkejä yhteisön tai yhteiskunnan
kulttuurisesta moninaisuudesta

Yhteiskunta
•
•
•
•
•
•
•

mikä on yhteiskunta, mikä on valtio
auktoriteetti
demokratioita ja tasa-arvoisuus
vapaus, perinne, omistaminen
rikos ja rangaistus
sota ja rauha
globalisaatio, lasten oikeuksien toteutuminen maailmalla

Hyvä yhteiskunta
millainen on hyvä yhteiskunta
reilu työnjako
oikeudet ja lait
reilu resurssien jako
lastenoikeudet
yhteiskunnallisia kokeiluja ja utopioita

Luonnollinen ja yliluonnollinen
•
•
•
•

luonnollisuuden käsite
myytit, riitit, tabut ja saasta
symboleja, muinaisia uskomuksia, kulttipaikkoja
ilmiöiden selittämistapoja, suhtautuminen yliluonnolliseen
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•
•
•
•
•
•

•
•
•

uskottomien historiaa Suomessa
usko ja järki
elämän tarkoitus, kärsimys ja pahuus, kuolema

Tieto
•
•
•
•
•

mitä tieto on, mitä on tietoisuus, kieli ja käsitteet
havainnot ja kokemukset, tunteet ja tuntemukset
kriittisyys ja päättely
tiede
terve järki ja viisaus

Tulevaisuuden visioita
•
•
•
•
•

mahdollisia luonnon tulevaisuuksia
tieteen mahdollisuudet säädellä luontoa
taudit, sairaudet ja pandemiat; ennen, nyt ja tulevaisuudessa
kartoittamattoman luonnon tarjoamat mahdollisuudet lääketieteelle ja ravinnontuotolle
minun visioni tulevaisuudesta

Yhdessä edeten
•
•
•
•
•

luonnon- ja eläinten suojelujärjestöjä, wwf
luontoliikkeitä, partioliike
luomu, eko, geenimanipulointi, reilu kauppa jne käsitteet
erilaisten ekosysteemien käyttämisen ongelmia
riittääkö vähemmän, mistä olen valmis luopumaan

T6 tukea oppilasta rakentamaan katsomuksellista ja kulttuurista
yleissivistystään
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Tietojen ja käsitteiden hallinta

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa nimetä joitakin katsomusten ja
kulttuurien tärkeimpiä piirteitä.

Valinnan vaikeus
•
•
•
•
•
•
•
•

tarpeet ja halut
mikä innostaa minua toimimaan
mitä on moraali ja mitä ovat moraaliset kysymykset
päätöksentekomalleja
tulevaisuuteni suunnitelmia
murrosikä sekä minä ja muut
houkutuksia ja painostusta
päihteet, mielenterveys
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Etiikka ja estetiikkaa
•
•
•
•
•
•
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omatunto
hyvä maku ja säädyllisyys
itsekkyys ja epäitsekkyys
vastuu, vapaa tahto
hyvyys
teknologia ja ihminen, minuus

•
•

kauneus
taide

Luonnollinen ja yliluonnollinen
•
•
•
•
•
•
•

luonnollisuuden käsite
myytit, riitit, tabut ja saasta
symboleja, muinaisia uskomuksia, kulttipaikkoja
ilmiöiden selittämistapoja, suhtautuminen yliluonnolliseen
uskottomien historiaa Suomessa
usko ja järki
elämän tarkoitus, kärsimys ja pahuus, kuolema

Tieto
•
•
•
•
•

mitä tieto on, mitä on tietoisuus, kieli ja käsitteet
havainnot ja kokemukset, tunteet ja tuntemukset
kriittisyys ja päättely
tiede
terve järki ja viisaus

Tulevaisuuden visioita
•
•
•
•
•

mahdollisia luonnon tulevaisuuksia
tieteen mahdollisuudet säädellä luontoa
taudit, sairaudet ja pandemiat; ennen, nyt ja tulevaisuudessa
kartoittamattoman luonnon tarjoamat mahdollisuudet lääketieteelle ja ravinnontuotolle
minun visioni tulevaisuudesta

Yhdessä edeten
•
•
•
•
•

luonnon- ja eläinten suojelujärjestöjä, wwf
luontoliikkeitä, partioliike
luomu, eko, geenimanipulointi, reilu kauppa jne käsitteet
erilaisten ekosysteemien käyttämisen ongelmia
riittääkö vähemmän, mistä olen valmis luopumaan

Yhteiskunta
•
•
•
•
•
•
•

mikä on yhteiskunta, mikä on valtio
auktoriteetti
demokratioita ja tasa-arvoisuus
vapaus, perinne, omistaminen
rikos ja rangaistus
sota ja rauha
globalisaatio, lasten oikeuksien toteutuminen maailmalla

•
•
•
•
•
•

millainen on hyvä yhteiskunta
reilu työnjako
oikeudet ja lait
reilu resurssien jako
lastenoikeudet
yhteiskunnallisia kokeiluja ja utopioita
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Hyvä yhteiskunta

T7 ohjata oppilasta suunnittelemaan ja arvioimaan omaa katsomuksellista
oppimistaan
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Oppimaan oppimisen taidot

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa asettaa opiskeluun liittyviä
tavoitteita, pyrkii toimimaan tavoitteiden
suunnassa ja arvioi niiden toteutumista sekä
yksin että ryhmässä.

Valinnan vaikeus
•
•
•
•
•
•
•
•

tarpeet ja halut
mikä innostaa minua toimimaan
mitä on moraali ja mitä ovat moraaliset kysymykset
päätöksentekomalleja
tulevaisuuteni suunnitelmia
murrosikä sekä minä ja muut
houkutuksia ja painostusta
päihteet, mielenterveys

Etiikka ja estetiikkaa
•
•
•
•
•
•
•
•

omatunto
hyvä maku ja säädyllisyys
itsekkyys ja epäitsekkyys
vastuu, vapaa tahto
hyvyys
teknologia ja ihminen, minuus
kauneus
taide

Luonnollinen ja yliluonnollinen
•
•
•
•
•
•
•

luonnollisuuden käsite
myytit, riitit, tabut ja saasta
symboleja, muinaisia uskomuksia, kulttipaikkoja
ilmiöiden selittämistapoja, suhtautuminen yliluonnolliseen
uskottomien historiaa Suomessa
usko ja järki
elämän tarkoitus, kärsimys ja pahuus, kuolema

Tieto
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•
•
•
•
•

mitä tieto on, mitä on tietoisuus, kieli ja käsitteet
havainnot ja kokemukset, tunteet ja tuntemukset
kriittisyys ja päättely
tiede
terve järki ja viisaus

Tulevaisuuden visioita
•
•
•
•
380

mahdollisia luonnon tulevaisuuksia
tieteen mahdollisuudet säädellä luontoa
taudit, sairaudet ja pandemiat; ennen, nyt ja tulevaisuudessa
kartoittamattoman luonnon tarjoamat mahdollisuudet lääketieteelle ja ravinnontuotolle

•

minun visioni tulevaisuudesta

Yhdessä edeten
•
•
•
•
•

luonnon- ja eläinten suojelujärjestöjä, wwf
luontoliikkeitä, partioliike
luomu, eko, geenimanipulointi, reilu kauppa jne käsitteet
erilaisten ekosysteemien käyttämisen ongelmia
riittääkö vähemmän, mistä olen valmis luopumaan

Yhteiskunta
•
•
•
•
•
•
•

mikä on yhteiskunta, mikä on valtio
auktoriteetti
demokratioita ja tasa-arvoisuus
vapaus, perinne, omistaminen
rikos ja rangaistus
sota ja rauha
globalisaatio, lasten oikeuksien toteutuminen maailmalla

Hyvä yhteiskunta
•
•
•
•
•
•

millainen on hyvä yhteiskunta
reilu työnjako
oikeudet ja lait
reilu resurssien jako
lastenoikeudet
yhteiskunnallisia kokeiluja ja utopioita

T8 rohkaista oppilasta ilmaisemaan katsomustaan ja kuuntelemaan
muiden katsomuksellisia kannanottoja
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Vuorovaikutus-taidot ja toiminta ryhmän
jäsenenä

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas ilmaisee omaa katsomuksellista
ajatteluaan rakentavasti ja osaa kuunnella
toisten näkemyksiä ja kannanottoja.

Valinnan vaikeus
tarpeet ja halut
mikä innostaa minua toimimaan
mitä on moraali ja mitä ovat moraaliset kysymykset
päätöksentekomalleja
tulevaisuuteni suunnitelmia
murrosikä sekä minä ja muut
houkutuksia ja painostusta
päihteet, mielenterveys

Etiikka ja estetiikkaa
•
•
•
•
•

omatunto
hyvä maku ja säädyllisyys
itsekkyys ja epäitsekkyys
vastuu, vapaa tahto
hyvyys
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•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

teknologia ja ihminen, minuus
kauneus
taide

Yhteiskunta
•
•
•
•
•
•
•

mikä on yhteiskunta, mikä on valtio
auktoriteetti
demokratioita ja tasa-arvoisuus
vapaus, perinne, omistaminen
rikos ja rangaistus
sota ja rauha
globalisaatio, lasten oikeuksien toteutuminen maailmalla

Hyvä yhteiskunta
•
•
•
•
•
•

millainen on hyvä yhteiskunta
reilu työnjako
oikeudet ja lait
reilu resurssien jako
lastenoikeudet
yhteiskunnallisia kokeiluja ja utopioita

Luonnollinen ja yliluonnollinen
•
•
•
•
•
•
•

luonnollisuuden käsite
myytit, riitit, tabut ja saasta
symboleja, muinaisia uskomuksia, kulttipaikkoja
ilmiöiden selittämistapoja, suhtautuminen yliluonnolliseen
uskottomien historiaa Suomessa
usko ja järki
elämän tarkoitus, kärsimys ja pahuus, kuolema

Tieto
•
•
•
•
•

mitä tieto on, mitä on tietoisuus, kieli ja käsitteet
havainnot ja kokemukset, tunteet ja tuntemukset
kriittisyys ja päättely
tiede
terve järki ja viisaus

T9 ohjata oppilas tuntemaan YK:n yleismaailmalliseen ihmisoikeuksien
julistukseen perustuvaa ihmisoikeusetiikkaa, erityisesti lapsen oikeuksia
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
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Ihmisoikeusetiikka

Yhteiskunta
•
•
•
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mikä on yhteiskunta, mikä on valtio
auktoriteetti
demokratioita ja tasa-arvoisuus

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas tietää YK:n yleismaailmallisen
ihmisoikeuksien julistuksen keskeisen
sisällön ja osaa kertoa esimerkkejä lapsen
oikeuksista.

•
•
•
•

vapaus, perinne, omistaminen
rikos ja rangaistus
sota ja rauha
globalisaatio, lasten oikeuksien toteutuminen maailmalla

Hyvä yhteiskunta
•
•
•
•
•
•

millainen on hyvä yhteiskunta
reilu työnjako
oikeudet ja lait
reilu resurssien jako
lastenoikeudet
yhteiskunnallisia kokeiluja ja utopioita

T10 rohkaista oppilasta toimimaan aloitteellisesti ja vastuullisesti omassa
ympäristössään
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Vaikuttamisen keinojen tunteminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa etsiä ja kuvata joitakin
vastuullisen vaikuttamisen keinoja.

Valinnan vaikeus
•
•
•
•
•
•
•
•

tarpeet ja halut
mikä innostaa minua toimimaan
mitä on moraali ja mitä ovat moraaliset kysymykset
päätöksentekomalleja
tulevaisuuteni suunnitelmia
murrosikä sekä minä ja muut
houkutuksia ja painostusta
päihteet, mielenterveys

Etiikka ja estetiikkaa
•
•
•
•
•
•
•
•

omatunto
hyvä maku ja säädyllisyys
itsekkyys ja epäitsekkyys
vastuu, vapaa tahto
hyvyys
teknologia ja ihminen, minuus
kauneus
taide

•
•
•
•
•
•
•

luonnollisuuden käsite
myytit, riitit, tabut ja saasta
symboleja, muinaisia uskomuksia, kulttipaikkoja
ilmiöiden selittämistapoja, suhtautuminen yliluonnolliseen
uskottomien historiaa Suomessa
usko ja järki
elämän tarkoitus, kärsimys ja pahuus, kuolema

Tieto
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Luonnollinen ja yliluonnollinen

•
•
•
•
•

mitä tieto on, mitä on tietoisuus, kieli ja käsitteet
havainnot ja kokemukset, tunteet ja tuntemukset
kriittisyys ja päättely
tiede
terve järki ja viisaus

Yhteiskunta
•
•
•
•
•
•
•

mikä on yhteiskunta, mikä on valtio
auktoriteetti
demokratioita ja tasa-arvoisuus
vapaus, perinne, omistaminen
rikos ja rangaistus
sota ja rauha
globalisaatio, lasten oikeuksien toteutuminen maailmalla

Hyvä yhteiskunta
•
•
•
•
•
•

millainen on hyvä yhteiskunta
reilu työnjako
oikeudet ja lait
reilu resurssien jako
lastenoikeudet
yhteiskunnallisia kokeiluja ja utopioita

Tulevaisuuden visioita
•
•
•
•
•

mahdollisia luonnon tulevaisuuksia
tieteen mahdollisuudet säädellä luontoa
taudit, sairaudet ja pandemiat; ennen, nyt ja tulevaisuudessa
kartoittamattoman luonnon tarjoamat mahdollisuudet lääketieteelle ja ravinnontuotolle
minun visioni tulevaisuudesta

Yhdessä edeten
•
•
•
•
•

luonnon- ja eläinten suojelujärjestöjä, wwf
luontoliikkeitä, partioliike
luomu, eko, geenimanipulointi, reilu kauppa jne käsitteet
erilaisten ekosysteemien käyttämisen ongelmia
riittääkö vähemmän, mistä olen valmis luopumaan

34.6.2. Historia
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Oppiaineen tehtävä
Historian opetuksen tehtävänä on kehittää oppilaiden historiatietoisuutta ja kulttuurien tuntemusta
sekä kannustaa heitä omaksumaan vastuullisen kansalaisuuden periaatteet. Menneisyyttä
koskevan tiedon avulla oppilaita ohjataan ymmärtämään nykyisyyteen johtanutta kehitystä,
henkisen ja aineellisen työn arvoa sekä pohtimaan tulevaisuuden valintoja. Oppilaita ohjataan
näkemään yksilön merkitys historiallisena toimijana sekä oivaltamaan toiminnan taustalla
esiintyviä tekijöitä ja ihmisten motiiveja. Tarkoituksena on tukea oppilaiden identiteetin
rakentumista sekä edistää heidän kasvuaan aktiivisiksi ja erilaisuutta ymmärtäviksi yhteiskunnan
jäseniksi.
Historianopetuksessa oppilaat paneutuvat erilaisten toimijoiden tuottaman tiedon kriittiseen
käsittelyyn ja historiallisen lähdeaineiston ulottuvuuksiin. Opetuksessa syvennytään lisäksi
historiantutkimuksen lähtökohtaan, jonka mukaan menneestä pyritään muodostamaan
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mahdollisimman luotettava kuva saatavilla olevan todistusaineiston perusteella. Opetuksen
tavoitteena on kehittää historian tekstitaitoja: taitoa lukea ja analysoida menneisyyden toimijoiden
tuottamia lähteitä sekä tehdä päteviä tulkintoja niiden tarkoituksesta ja merkityksestä.
Oppilaita ohjataan ymmärtämään historiatiedon tulkinnallisuutta ja moniperspektiivisyyttä sekä
selittämään historiallisessa kehityksessä ilmenevää muutosta ja jatkuvuutta. Historianopetus
auttaa oppilaita tunnistamaan yhteiskunnassa olevia arvoja, arvojännitteitä ja niissä tapahtuneita
muutoksia eri aikoina.

Oppiaineen tehtävä vuosiluokilla 4-6
Vuosiluokilla 4-6 historian opetuksen tehtävänä on perehdyttää oppilaat historiallisen tiedon
luonteeseen, tiedon hankkimiseen sekä peruskäsitteisiin. Pyrkimyksenä on herättää oppilaiden
kiinnostus mennyttä aikaa, ihmisen toimintaa, sen merkitystä ja ymmärtämistä kohtaan.
Perusteissa määriteltyjen sisältöjen opetuksessa korostetaan toiminnallisia ja elämyksellisiä
työtapoja.

Historian oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät tavoitteet
vuosiluokilla 4-6
Oppiaineen tavoitteiden kannalta on tärkeä valita elämyksellisiä ja toiminnallisia työtapoja,
esimerkiksi erilaisten lähteiden tutkimista, kerrontaa, draamaa, leikkiä ja pelejä. Tavoitteena
on vahvistaa oppilaiden historian tekstien ja ympäristön lukutaitoa sekä harjoitella tulkintojen
tekemistä itsenäisesti ja toisten kanssa. Opiskelussa hankitaan ja käytetään historiallista tietoa
erilaisissa oppimisympäristöissä tieto- ja viestintäteknologiaa hyödyntäen. Historia oppiaineena
sopii hyvin integroitavaksi muiden oppiaineiden kanssa.

Ohjaus, eriyttäminen ja tuki historiassa vuosiluokilla 4-6
Historianopetuksessa oppilaita ohjataan tutkivaan opiskelutapaan ja heitä rohkaistaan tekemään
tulkintoja, vertailemaan, tekemään johtopäätöksiä ja soveltamaan hankittua tietoa sekä suullisesti
että kirjallisesti. Tekstien ymmärtämiseen ohjataan avaamalla teksteissä käytettyjä käsitteitä.
Historian opetuksessa oppimisen erityttäminen tapahtuu käyttämällä erilaisia työtapoja,
kannustamalla oppilaita suunnittelemaan itse opiskeluaan ja etenemään yksilöllisesti. Historian
opetus ohjaa oppilaan myönteisen itsetunnon kehittymistä ja pyrkii ylläpitämään oppilaan
motivaatiota.

Oppilaan oppimisen arviointi historiassa vuosiluokilla 4-6

Historian sanallista arviota tai arvosanaa antaessaan opettaja arvioi kunkin oppilaan osaamista
suhteessa paikallisessa opetussuunnitelmassa asetettuihin tavoitteisiin. Määritellessään
osaamisen tasoa 6. vuosiluokan lukuvuositodistusta varten opettaja käyttää historian
valtakunnallisia arviointikriteereitä. Opintojen edistymisen kannalta keskeistä on tutkimisen,
toimimisen ja menneisyyteen eläytymisen ohella ankkuroituminen kulttuuriympäristöön,
aikaperspektiivin hahmottaminen, ihmisen toimijuuden sekä historian merkityksen oivaltaminen
ihmiskunnan ja oman elämän kannalta nyt ja tulevaisuudessa.
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Historian opetuksessa oppimisen arviointi on oppilaita ohjaavaa ja kannustavaa. Palautteella
pyritään rohkaisemaan oppilaita tutkimaan erilaisia historiallisia lähteitä ja tekemään niistä omia
tulkintojaan. Arvioinnissa otetaan huomioon monimuotoiset kirjalliset ja suullisen tuottamisen tavat
sekä muun tekemisen ja ilmaisumuotojen kautta osoitettu osaaminen. Sisältöjen muistamisen
sijasta arvioinnissa kiinnitetään erityisesti huomiota tiedon soveltamiseen ja historiallisen ajattelun
kehittymiseen.

Tämän lisäksi Viikin normaalikoulussa ohjataan oppilaita itse-ja vertaisarviointiin.

Vuosiluokka 5
Vuosiluokan keskeiset sisältöalueet
S1 Esihistoriallinen aika ja sivilisaation synty
Perehdytään ihmisen elämiseen pienissä populaatioissa
maanviljelykulttuurin murrokseen ja sivilisaation syntyyn.

ja

metsästyskulttuuriin

sekä

Tarkastelun kohteena on sivilisaation käsite ja jokin ensimmäisistä korkeakulttuureista. Oleellista
on tutustua eriytyneen (hierarkkisen) työnjaon vaikutuksiin yhteiskunnan järjestäytymiseen.
Keskeiset käsitteet: muutos, sivilisaatio (korkeakulttuuri), eriytynyt työnjako, esihistoria ja historia.
S2 Vanha aika ja antiikin perintö
Paneudutaan demokratian orastukseen Kreikassa ja roomalaiseen yhteiskuntaan. Aikakautta
tarkastellaan lisäksi Pohjolan asuttamisen näkökulmasta.
Ateenan avulla tarkastellaan muutosta, joka tapahtui ihmisten hallintatavassa. Tutustutaan
demokratian käsitteeseen ja siihen, mitä se antiikin Ateenassa tarkoitti eri ihmisryhmille.
Tutustutaan tieteen ja taiteen syntyyn. Paneudutaan eri ihmisryhmien asemaan
Rooman valtakunnassa ja tutkitaan Rooman jättämää perintöä omaan aikaamme (mm.
oikeusjärjestelmässä ja rakennustaiteessa). Tarkastellaan mitä tiedämme nykyisen Pohjolan ja
Suomen alueen asuttamisesta antiikin aikana.
Keskeiset käsitteet: muutos, jatkuvuus, demokratia, tiede, taide
S3 Keskiaika
Perehdytään keskiaikaiseen maailmankuvaan sekä idän ja lännen kulttuurisiin yhtäläisyyksiin
ja eroavaisuuksiin ja niiden vaikutuksiin eri ihmisryhmille. Käsitellään Suomen siirtyminen
historialliseen aikaan ja Ruotsin yhteyteen.
Perehdytään kristinuskon näkymiseen keskiaikaisen ihmisen elämässä ja yhteiskunnassa
vallinneeseen eriarvoisuuteen eri säätyä edustavien ihmisten välillä. Tarkastellaan kristinuskon
vaikutuksia Euroopan ja islamin arabimaailman kulttuureihin sekä uskontojen yhtäältä rakentavaa
mutta toisaalta rajoittavaa vaikutusta niissä. Tutustutaan kristinuskon tuloon Suomeen.
Ymmärretään samanaikainen jatkuvuus: monenlainen taikausko ja kansanuskomukset elivät
edelleen kristinuskon rinnalla.
Keskeiset käsitteet: läänitysjärjestelmä, säädyt, ritarilaitos
S4 Uuden ajan murrosvaihe
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Tutustutaan tieteessä, taiteessa ja ihmisten uskomuksissa tapahtuneisiin muutoksiin.
Perehdytään eurooppalaisen ihmisen maailmankuvan muuttumiseen tieteen ja keksintöjen
seurauksena. Tutustutaan vähintään yhteen muun alueen historiaan ja kulttuuuriin. Tutustutaan
antiikin kulttuurin elpymiseen taiteissa. Paneudutaan kristinuskon reformaation ja hallintomuotona
yksinvaltiuden heijastumiseen ihmisten elämään. Uuden ajan murroksen ilmentymiä tarkastellaan
Suomessa Kustaa Vaasan uudistusten kautta.
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Keskeiset käsitteet: uskonpuhdistus (reformaatio), maailmankuva, löytöretket, yksinvaltius,
renessanssi, aurinkokeskeinen maailmankuva.
S5 Suomi osana Ruotsia
Tarkastellaan kehitystä Suomessa 1600–1700-luvuilla
Perehdytään suomalaiseen yhteiskuntaan 1600-1700-luvuilla elinkeinojen ja kulttuurin käsitteiden
avulla. Tutustutaan aikakauden uudistushankkeisiin ja niiden jättämään perintöön. Tarkastellaan
Ruotsin suurvaltakauden sekä Ruotsin ja Venäjän valtakamppailun heijastumista suomalaisten
elämään.
Keskeiset käsitteet: jatkuvuus, Ruotsin suurvaltakausi, säädyt.
Opetuksen tavoitteet

Tavoitteisiin liittyvät
sisältöalueet

Laaja-alainen osaaminen

T1

S1, S2, S3, S4, S5

L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7

T2

S1, S2, S3, S4, S5

L1, L2, L4, L5, L7

T3

S1, S2, S3, S4, S5

L1, L2, L4, L5, L6, L7

T4

S1, S2, S3, S4, S5

L1, L2, L3

T5

S1, S2, S3, S4, S5

L1, L2, L3, L4, L6, L7

T6

S1, S2, S3, S4, S5

L2, L4, L7

T7

S1, S2, S3, S4, S5

L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7

T8

S1, S2, S3, S4, S5

L1, L2, L4, L7

T9

S1, S2, S3, S4, S5

L1, L2, L4

T10

S1, S2, S3, S4, S5

L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7

T11

S1, S2, S3, S4, S5

L1, L2, L3, L4, L6, L7

Vuosiluokan tavoitteet
T1 ohjata oppilasta kiinnostumaan historiasta tiedonalana ja identiteettiä
rakentavana oppiaineena
Tavoitteen toteutumista arvioidaan lisäksi sisällöissä määriteltyjen keskeisten käsitteiden kautta.
Arvioinnissa käytetään apuna itse-ja vertaisarviointia.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Motivaation kehittymistä ei käytetä arvosanan
muodostamisen perusteena. Oppilaita
ohjataan pohtimaan kokemuksiaan osana
itsearviointia.
Perehdytään suomalaiseen yhteiskuntaan 1600-1700-luvuilla elinkeinojen ja kulttuurin käsitteiden
avulla. Tutustutaan aikakauden uudistushankkeisiin ja niiden jättämään perintöön. Tarkastellaan
Ruotsin suurvaltakauden sekä Ruotsin ja Venäjän valtakamppailun heijastumista suomalaisten
elämään.
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Arvioinnin kohde

Keskeiset käsitteet: jatkuvuus, Ruotsin suurvaltakausi, säädyt.
Perehdytään kristinuskon näkymiseen keskiaikaisen ihmisen elämässä ja yhteiskunnassa
vallinneeseen eriarvoisuuteen eri säätyä edustavien ihmisten välillä. Tarkastellaan kristinuskon
vaikutuksia Euroopan ja islamin arabimaailman kulttuureihin sekä uskontojen yhtäältä rakentavaa
mutta toisaalta rajoittavaa vaikutusta niissä. Tutustutaan kristinuskon tuloon Suomeen.
Ymmärretään samanaikainen jatkuvuus: monenlainen taikausko ja kansanuskomukset elivät
edelleen kristinuskon rinnalla.
Keskeiset käsitteet: läänitysjärjestelmä, säädyt, ritarilaitos
Ateenan avulla tarkastellaan muutosta, joka tapahtui ihmisten hallintatavassa. Tutustutaan
demokratian käsitteeseen ja siihen, mitä se antiikin Ateenassa tarkoitti eri ihmisryhmille.
Tutustutaan tieteen ja taiteen syntyyn. Paneudutaan eri ihmisryhmien asemaan
Rooman valtakunnassa ja tutkitaan Rooman jättämää perintöä omaan aikaamme (mm.
oikeusjärjestelmässä ja rakennustaiteessa). Tarkastellaan mitä tiedämme nykyisen Pohjolan ja
Suomen alueen asuttamisesta antiikin aikana.
Keskeiset käsitteet: muutos, jatkuvuus, demokratia, tiede, taide
Tarkastelun kohteena on sivilisaation käsite ja jokin ensimmäisistä korkeakulttuureista. Oleellista
on tutustua eriytyneen (hierarkkisen) työnjaon vaikutuksiin yhteiskunnan järjestäytymiseen.
Keskeiset käsitteet: muutos, sivilisaatio (korkeakulttuuri), eriytynyt työnjako, esihistoria ja historia.
Perehdytään eurooppalaisen ihmisen maailmankuvan muuttumiseen tieteen ja keksintöjen
seurauksena. Tutustutaan vähintään yhteen muun alueen historiaan ja kulttuuuriin. Tutustutaan
antiikin kulttuurin elpymiseen taiteissa. Paneudutaan kristinuskon reformaation ja hallintomuotona
yksinvaltiuden heijastumiseen ihmisten elämään. Uuden ajan murroksen ilmentymiä tarkastellaan
Suomessa Kustaa Vaasan uudistusten kautta.
Keskeiset käsitteet: uskonpuhdistus (reformaatio), maailmankuva, löytöretket, yksinvaltius,
renessanssi, aurinkokeskeinen maailmankuva.

T2 johdattaa oppilasta tunnistamaan erilaisia historian lähteitä
Tavoitteen toteutumista arvioidaan lisäksi sisällöissä määriteltyjen keskeisten käsitteiden kautta.
Arvioinnissa käytetään apuna itse-ja vertaisarviointia.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
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Historian tietolähteiden tunnistaminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa ohjatusti etsiä historiatietoa
erilaisista tietolähteistä.

Perehdytään kristinuskon näkymiseen keskiaikaisen ihmisen elämässä ja yhteiskunnassa
vallinneeseen eriarvoisuuteen eri säätyä edustavien ihmisten välillä. Tarkastellaan kristinuskon
vaikutuksia Euroopan ja islamin arabimaailman kulttuureihin sekä uskontojen yhtäältä rakentavaa
mutta toisaalta rajoittavaa vaikutusta niissä. Tutustutaan kristinuskon tuloon Suomeen.
Ymmärretään samanaikainen jatkuvuus: monenlainen taikausko ja kansanuskomukset elivät
edelleen kristinuskon rinnalla.
Keskeiset käsitteet: läänitysjärjestelmä, säädyt, ritarilaitos
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Ateenan avulla tarkastellaan muutosta, joka tapahtui ihmisten hallintatavassa. Tutustutaan
demokratian käsitteeseen ja siihen, mitä se antiikin Ateenassa tarkoitti eri ihmisryhmille.
Tutustutaan tieteen ja taiteen syntyyn. Paneudutaan eri ihmisryhmien asemaan
Rooman valtakunnassa ja tutkitaan Rooman jättämää perintöä omaan aikaamme (mm.
oikeusjärjestelmässä ja rakennustaiteessa). Tarkastellaan mitä tiedämme nykyisen Pohjolan ja
Suomen alueen asuttamisesta antiikin aikana.
Keskeiset käsitteet: muutos, jatkuvuus, demokratia, tiede, taide
Perehdytään suomalaiseen yhteiskuntaan 1600-1700-luvuilla elinkeinojen ja kulttuurin käsitteiden
avulla. Tutustutaan aikakauden uudistushankkeisiin ja niiden jättämään perintöön. Tarkastellaan
Ruotsin suurvaltakauden sekä Ruotsin ja Venäjän valtakamppailun heijastumista suomalaisten
elämään.
Keskeiset käsitteet: jatkuvuus, Ruotsin suurvaltakausi, säädyt.
Tarkastelun kohteena on sivilisaation käsite ja jokin ensimmäisistä korkeakulttuureista. Oleellista
on tutustua eriytyneen (hierarkkisen) työnjaon vaikutuksiin yhteiskunnan järjestäytymiseen.
Keskeiset käsitteet: muutos, sivilisaatio (korkeakulttuuri), eriytynyt työnjako, esihistoria ja historia.
Perehdytään eurooppalaisen ihmisen maailmankuvan muuttumiseen tieteen ja keksintöjen
seurauksena. Tutustutaan vähintään yhteen muun alueen historiaan ja kulttuuuriin. Tutustutaan
antiikin kulttuurin elpymiseen taiteissa. Paneudutaan kristinuskon reformaation ja hallintomuotona
yksinvaltiuden heijastumiseen ihmisten elämään. Uuden ajan murroksen ilmentymiä tarkastellaan
Suomessa Kustaa Vaasan uudistusten kautta.
Keskeiset käsitteet: uskonpuhdistus (reformaatio), maailmankuva, löytöretket, yksinvaltius,
renessanssi, aurinkokeskeinen maailmankuva.

T3 ohjata oppilasta havaitsemaan historiatiedon tulkinnallisuuden
Tavoitteen toteutumista arvioidaan lisäksi sisällöissä määriteltyjen keskeisten käsitteiden kautta.
Arvioinnissa käytetään apuna itse-ja vertaisarviointia.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen

Historiatiedon tulkinnallisuuden havaitseminen Oppilas osaa erottaa toisistaan faktan ja
tulkinnan.
Perehdytään suomalaiseen yhteiskuntaan 1600-1700-luvuilla elinkeinojen ja kulttuurin käsitteiden
avulla. Tutustutaan aikakauden uudistushankkeisiin ja niiden jättämään perintöön. Tarkastellaan
Ruotsin suurvaltakauden sekä Ruotsin ja Venäjän valtakamppailun heijastumista suomalaisten
elämään.

Perehdytään eurooppalaisen ihmisen maailmankuvan muuttumiseen tieteen ja keksintöjen
seurauksena. Tutustutaan vähintään yhteen muun alueen historiaan ja kulttuuuriin. Tutustutaan
antiikin kulttuurin elpymiseen taiteissa. Paneudutaan kristinuskon reformaation ja hallintomuotona
yksinvaltiuden heijastumiseen ihmisten elämään. Uuden ajan murroksen ilmentymiä tarkastellaan
Suomessa Kustaa Vaasan uudistusten kautta.
Keskeiset käsitteet: uskonpuhdistus (reformaatio), maailmankuva, löytöretket, yksinvaltius,
renessanssi, aurinkokeskeinen maailmankuva.
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Keskeiset käsitteet: jatkuvuus, Ruotsin suurvaltakausi, säädyt.

Perehdytään kristinuskon näkymiseen keskiaikaisen ihmisen elämässä ja yhteiskunnassa
vallinneeseen eriarvoisuuteen eri säätyä edustavien ihmisten välillä. Tarkastellaan kristinuskon
vaikutuksia Euroopan ja islamin arabimaailman kulttuureihin sekä uskontojen yhtäältä rakentavaa
mutta toisaalta rajoittavaa vaikutusta niissä. Tutustutaan kristinuskon tuloon Suomeen.
Ymmärretään samanaikainen jatkuvuus: monenlainen taikausko ja kansanuskomukset elivät
edelleen kristinuskon rinnalla.
Keskeiset käsitteet: läänitysjärjestelmä, säädyt, ritarilaitos
Tarkastelun kohteena on sivilisaation käsite ja jokin ensimmäisistä korkeakulttuureista. Oleellista
on tutustua eriytyneen (hierarkkisen) työnjaon vaikutuksiin yhteiskunnan järjestäytymiseen.
Keskeiset käsitteet: muutos, sivilisaatio (korkeakulttuuri), eriytynyt työnjako, esihistoria ja historia.
Ateenan avulla tarkastellaan muutosta, joka tapahtui ihmisten hallintatavassa. Tutustutaan
demokratian käsitteeseen ja siihen, mitä se antiikin Ateenassa tarkoitti eri ihmisryhmille.
Tutustutaan tieteen ja taiteen syntyyn. Paneudutaan eri ihmisryhmien asemaan
Rooman valtakunnassa ja tutkitaan Rooman jättämää perintöä omaan aikaamme (mm.
oikeusjärjestelmässä ja rakennustaiteessa). Tarkastellaan mitä tiedämme nykyisen Pohjolan ja
Suomen alueen asuttamisesta antiikin aikana.
Keskeiset käsitteet: muutos, jatkuvuus, demokratia, tiede, taide

T4 auttaa oppilasta ymmärtämään erilaisia tapoja jakaa historia
aikakausiin sekä käyttämään niihin liittyviä historiallisia käsitteitä
Tavoitteen toteutumista arvioidaan lisäksi sisällöissä määriteltyjen keskeisten käsitteiden kautta.
Arvioinnissa käytetään apuna itse-ja vertaisarviointia.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Kronologian ymmärrys

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas tunnistaa keskeiset historiaan
liittyvät ajan jäsentämismuodot ja osaa antaa
esimerkkejä eri aikojen yhteiskunnille ja
aikakausille ominaisista piirteistä.

Ateenan avulla tarkastellaan muutosta, joka tapahtui ihmisten hallintatavassa. Tutustutaan
demokratian käsitteeseen ja siihen, mitä se antiikin Ateenassa tarkoitti eri ihmisryhmille.
Tutustutaan tieteen ja taiteen syntyyn. Paneudutaan eri ihmisryhmien asemaan
Rooman valtakunnassa ja tutkitaan Rooman jättämää perintöä omaan aikaamme (mm.
oikeusjärjestelmässä ja rakennustaiteessa). Tarkastellaan mitä tiedämme nykyisen Pohjolan ja
Suomen alueen asuttamisesta antiikin aikana.

Vuosiluokat 3-6

Keskeiset käsitteet: muutos, jatkuvuus, demokratia, tiede, taide
Perehdytään kristinuskon näkymiseen keskiaikaisen ihmisen elämässä ja yhteiskunnassa
vallinneeseen eriarvoisuuteen eri säätyä edustavien ihmisten välillä. Tarkastellaan kristinuskon
vaikutuksia Euroopan ja islamin arabimaailman kulttuureihin sekä uskontojen yhtäältä rakentavaa
mutta toisaalta rajoittavaa vaikutusta niissä. Tutustutaan kristinuskon tuloon Suomeen.
Ymmärretään samanaikainen jatkuvuus: monenlainen taikausko ja kansanuskomukset elivät
edelleen kristinuskon rinnalla.
Keskeiset käsitteet: läänitysjärjestelmä, säädyt, ritarilaitos
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Perehdytään suomalaiseen yhteiskuntaan 1600-1700-luvuilla elinkeinojen ja kulttuurin käsitteiden
avulla. Tutustutaan aikakauden uudistushankkeisiin ja niiden jättämään perintöön. Tarkastellaan
Ruotsin suurvaltakauden sekä Ruotsin ja Venäjän valtakamppailun heijastumista suomalaisten
elämään.
Keskeiset käsitteet: jatkuvuus, Ruotsin suurvaltakausi, säädyt.
Tarkastelun kohteena on sivilisaation käsite ja jokin ensimmäisistä korkeakulttuureista. Oleellista
on tutustua eriytyneen (hierarkkisen) työnjaon vaikutuksiin yhteiskunnan järjestäytymiseen.
Keskeiset käsitteet: muutos, sivilisaatio (korkeakulttuuri), eriytynyt työnjako, esihistoria ja historia.
Perehdytään eurooppalaisen ihmisen maailmankuvan muuttumiseen tieteen ja keksintöjen
seurauksena. Tutustutaan vähintään yhteen muun alueen historiaan ja kulttuuuriin. Tutustutaan
antiikin kulttuurin elpymiseen taiteissa. Paneudutaan kristinuskon reformaation ja hallintomuotona
yksinvaltiuden heijastumiseen ihmisten elämään. Uuden ajan murroksen ilmentymiä tarkastellaan
Suomessa Kustaa Vaasan uudistusten kautta.
Keskeiset käsitteet: uskonpuhdistus (reformaatio), maailmankuva, löytöretket, yksinvaltius,
renessanssi, aurinkokeskeinen maailmankuva.

T5 ohjata oppilasta ymmärtämään ihmisen toiminnan motiiveja
Tavoitteen toteutumista arvioidaan lisäksi sisällöissä määriteltyjen keskeisten käsitteiden kautta.
Arvioinnissa käytetään apuna itse-ja vertaisarviointia.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Historiallinen empatia

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas pystyy eläytymään menneen ajan
ihmisen asemaan ja nimeämään tämän
toiminnan motiiveja.

Perehdytään suomalaiseen yhteiskuntaan 1600-1700-luvuilla elinkeinojen ja kulttuurin käsitteiden
avulla. Tutustutaan aikakauden uudistushankkeisiin ja niiden jättämään perintöön. Tarkastellaan
Ruotsin suurvaltakauden sekä Ruotsin ja Venäjän valtakamppailun heijastumista suomalaisten
elämään.
Keskeiset käsitteet: jatkuvuus, Ruotsin suurvaltakausi, säädyt.
Perehdytään eurooppalaisen ihmisen maailmankuvan muuttumiseen tieteen ja keksintöjen
seurauksena. Tutustutaan vähintään yhteen muun alueen historiaan ja kulttuuuriin. Tutustutaan
antiikin kulttuurin elpymiseen taiteissa. Paneudutaan kristinuskon reformaation ja hallintomuotona
yksinvaltiuden heijastumiseen ihmisten elämään. Uuden ajan murroksen ilmentymiä tarkastellaan
Suomessa Kustaa Vaasan uudistusten kautta.

Perehdytään kristinuskon näkymiseen keskiaikaisen ihmisen elämässä ja yhteiskunnassa
vallinneeseen eriarvoisuuteen eri säätyä edustavien ihmisten välillä. Tarkastellaan kristinuskon
vaikutuksia Euroopan ja islamin arabimaailman kulttuureihin sekä uskontojen yhtäältä rakentavaa
mutta toisaalta rajoittavaa vaikutusta niissä. Tutustutaan kristinuskon tuloon Suomeen.
Ymmärretään samanaikainen jatkuvuus: monenlainen taikausko ja kansanuskomukset elivät
edelleen kristinuskon rinnalla.
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Keskeiset käsitteet: uskonpuhdistus (reformaatio), maailmankuva, löytöretket, yksinvaltius,
renessanssi, aurinkokeskeinen maailmankuva.

Keskeiset käsitteet: läänitysjärjestelmä, säädyt, ritarilaitos
Tarkastelun kohteena on sivilisaation käsite ja jokin ensimmäisistä korkeakulttuureista. Oleellista
on tutustua eriytyneen (hierarkkisen) työnjaon vaikutuksiin yhteiskunnan järjestäytymiseen.
Keskeiset käsitteet: muutos, sivilisaatio (korkeakulttuuri), eriytynyt työnjako, esihistoria ja historia.
Ateenan avulla tarkastellaan muutosta, joka tapahtui ihmisten hallintatavassa. Tutustutaan
demokratian käsitteeseen ja siihen, mitä se antiikin Ateenassa tarkoitti eri ihmisryhmille.
Tutustutaan tieteen ja taiteen syntyyn. Paneudutaan eri ihmisryhmien asemaan
Rooman valtakunnassa ja tutkitaan Rooman jättämää perintöä omaan aikaamme (mm.
oikeusjärjestelmässä ja rakennustaiteessa). Tarkastellaan mitä tiedämme nykyisen Pohjolan ja
Suomen alueen asuttamisesta antiikin aikana.
Keskeiset käsitteet: muutos, jatkuvuus, demokratia, tiede, taide

T6 johdattaa oppilasta hahmottamaan erilaisia syitä ja seurauksia
historian tapahtumille ja ilmiöille
Tavoitteen toteutumista arvioidaan lisäksi sisällöissä määriteltyjen keskeisten käsitteiden kautta.
Arvioinnissa käytetään apuna itse-ja vertaisarviointia.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Syy- ja seuraussuhteiden hahmottaminen
historiassa

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas tunnistaa ja osaa antaa esimerkkejä
historian ilmiöiden syy- ja seuraussuhteista.

Tarkastelun kohteena on sivilisaation käsite ja jokin ensimmäisistä korkeakulttuureista. Oleellista
on tutustua eriytyneen (hierarkkisen) työnjaon vaikutuksiin yhteiskunnan järjestäytymiseen.
Keskeiset käsitteet: muutos, sivilisaatio (korkeakulttuuri), eriytynyt työnjako, esihistoria ja historia.
Ateenan avulla tarkastellaan muutosta, joka tapahtui ihmisten hallintatavassa. Tutustutaan
demokratian käsitteeseen ja siihen, mitä se antiikin Ateenassa tarkoitti eri ihmisryhmille.
Tutustutaan tieteen ja taiteen syntyyn. Paneudutaan eri ihmisryhmien asemaan
Rooman valtakunnassa ja tutkitaan Rooman jättämää perintöä omaan aikaamme (mm.
oikeusjärjestelmässä ja rakennustaiteessa). Tarkastellaan mitä tiedämme nykyisen Pohjolan ja
Suomen alueen asuttamisesta antiikin aikana.
Keskeiset käsitteet: muutos, jatkuvuus, demokratia, tiede, taide
Perehdytään suomalaiseen yhteiskuntaan 1600-1700-luvuilla elinkeinojen ja kulttuurin käsitteiden
avulla. Tutustutaan aikakauden uudistushankkeisiin ja niiden jättämään perintöön. Tarkastellaan
Ruotsin suurvaltakauden sekä Ruotsin ja Venäjän valtakamppailun heijastumista suomalaisten
elämään.
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Keskeiset käsitteet: jatkuvuus, Ruotsin suurvaltakausi, säädyt.
Perehdytään kristinuskon näkymiseen keskiaikaisen ihmisen elämässä ja yhteiskunnassa
vallinneeseen eriarvoisuuteen eri säätyä edustavien ihmisten välillä. Tarkastellaan kristinuskon
vaikutuksia Euroopan ja islamin arabimaailman kulttuureihin sekä uskontojen yhtäältä rakentavaa
mutta toisaalta rajoittavaa vaikutusta niissä. Tutustutaan kristinuskon tuloon Suomeen.
Ymmärretään samanaikainen jatkuvuus: monenlainen taikausko ja kansanuskomukset elivät
edelleen kristinuskon rinnalla.
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Keskeiset käsitteet: läänitysjärjestelmä, säädyt, ritarilaitos
Perehdytään eurooppalaisen ihmisen maailmankuvan muuttumiseen tieteen ja keksintöjen
seurauksena. Tutustutaan vähintään yhteen muun alueen historiaan ja kulttuuuriin. Tutustutaan
antiikin kulttuurin elpymiseen taiteissa. Paneudutaan kristinuskon reformaation ja hallintomuotona
yksinvaltiuden heijastumiseen ihmisten elämään. Uuden ajan murroksen ilmentymiä tarkastellaan
Suomessa Kustaa Vaasan uudistusten kautta.
Keskeiset käsitteet: uskonpuhdistus (reformaatio), maailmankuva, löytöretket, yksinvaltius,
renessanssi, aurinkokeskeinen maailmankuva.

T7 auttaa oppilasta tunnistamaan muutoksia oman perheen tai yhteisön
historiassa sekä ymmärtämään, miten samat muutokset ovat voineet
tarkoittaa eri asioita eri ihmisille
Tavoitteen toteutumista arvioidaan lisäksi sisällöissä määriteltyjen keskeisten käsitteiden kautta.
Arvioinnissa käytetään apuna itse-ja vertaisarviointia.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Muutoksen hahmottaminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa kuvata muutoksia ja kertoa,
miksi muutos ei ole sama kuin edistys.
Oppilas osaa kuvata joidenkin esimerkkien
avulla, miten muutos ei ole merkinnyt samaa
eri ihmisten ja ryhmien näkökulmasta.

Perehdytään eurooppalaisen ihmisen maailmankuvan muuttumiseen tieteen ja keksintöjen
seurauksena. Tutustutaan vähintään yhteen muun alueen historiaan ja kulttuuuriin. Tutustutaan
antiikin kulttuurin elpymiseen taiteissa. Paneudutaan kristinuskon reformaation ja hallintomuotona
yksinvaltiuden heijastumiseen ihmisten elämään. Uuden ajan murroksen ilmentymiä tarkastellaan
Suomessa Kustaa Vaasan uudistusten kautta.
Keskeiset käsitteet: uskonpuhdistus (reformaatio), maailmankuva, löytöretket, yksinvaltius,
renessanssi, aurinkokeskeinen maailmankuva.
Perehdytään kristinuskon näkymiseen keskiaikaisen ihmisen elämässä ja yhteiskunnassa
vallinneeseen eriarvoisuuteen eri säätyä edustavien ihmisten välillä. Tarkastellaan kristinuskon
vaikutuksia Euroopan ja islamin arabimaailman kulttuureihin sekä uskontojen yhtäältä rakentavaa
mutta toisaalta rajoittavaa vaikutusta niissä. Tutustutaan kristinuskon tuloon Suomeen.
Ymmärretään samanaikainen jatkuvuus: monenlainen taikausko ja kansanuskomukset elivät
edelleen kristinuskon rinnalla.
Keskeiset käsitteet: läänitysjärjestelmä, säädyt, ritarilaitos
Tarkastelun kohteena on sivilisaation käsite ja jokin ensimmäisistä korkeakulttuureista. Oleellista
on tutustua eriytyneen (hierarkkisen) työnjaon vaikutuksiin yhteiskunnan järjestäytymiseen.

Ateenan avulla tarkastellaan muutosta, joka tapahtui ihmisten hallintatavassa. Tutustutaan
demokratian käsitteeseen ja siihen, mitä se antiikin Ateenassa tarkoitti eri ihmisryhmille.
Tutustutaan tieteen ja taiteen syntyyn. Paneudutaan eri ihmisryhmien asemaan
Rooman valtakunnassa ja tutkitaan Rooman jättämää perintöä omaan aikaamme (mm.
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Keskeiset käsitteet: muutos, sivilisaatio (korkeakulttuuri), eriytynyt työnjako, esihistoria ja historia.

oikeusjärjestelmässä ja rakennustaiteessa). Tarkastellaan mitä tiedämme nykyisen Pohjolan ja
Suomen alueen asuttamisesta antiikin aikana.
Keskeiset käsitteet: muutos, jatkuvuus, demokratia, tiede, taide
Perehdytään suomalaiseen yhteiskuntaan 1600-1700-luvuilla elinkeinojen ja kulttuurin käsitteiden
avulla. Tutustutaan aikakauden uudistushankkeisiin ja niiden jättämään perintöön. Tarkastellaan
Ruotsin suurvaltakauden sekä Ruotsin ja Venäjän valtakamppailun heijastumista suomalaisten
elämään.
Keskeiset käsitteet: jatkuvuus, Ruotsin suurvaltakausi, säädyt.

T8 harjaannuttaa oppilasta hahmottamaan jatkuvuuksia historiassa
Tavoitteen toteutumista arvioidaan lisäksi sisällöissä määriteltyjen keskeisten käsitteiden kautta.
Arvioinnissa käytetään apuna itse-ja vertaisarviointia.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Jatkuvuuden tunnistaminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa antaa esimerkkejä ilmiöiden
jatkuvuudesta eri aikakaudesta toiseen.

Tarkastelun kohteena on sivilisaation käsite ja jokin ensimmäisistä korkeakulttuureista. Oleellista
on tutustua eriytyneen (hierarkkisen) työnjaon vaikutuksiin yhteiskunnan järjestäytymiseen.
Keskeiset käsitteet: muutos, sivilisaatio (korkeakulttuuri), eriytynyt työnjako, esihistoria ja historia.
Perehdytään kristinuskon näkymiseen keskiaikaisen ihmisen elämässä ja yhteiskunnassa
vallinneeseen eriarvoisuuteen eri säätyä edustavien ihmisten välillä. Tarkastellaan kristinuskon
vaikutuksia Euroopan ja islamin arabimaailman kulttuureihin sekä uskontojen yhtäältä rakentavaa
mutta toisaalta rajoittavaa vaikutusta niissä. Tutustutaan kristinuskon tuloon Suomeen.
Ymmärretään samanaikainen jatkuvuus: monenlainen taikausko ja kansanuskomukset elivät
edelleen kristinuskon rinnalla.
Keskeiset käsitteet: läänitysjärjestelmä, säädyt, ritarilaitos
Ateenan avulla tarkastellaan muutosta, joka tapahtui ihmisten hallintatavassa. Tutustutaan
demokratian käsitteeseen ja siihen, mitä se antiikin Ateenassa tarkoitti eri ihmisryhmille.
Tutustutaan tieteen ja taiteen syntyyn. Paneudutaan eri ihmisryhmien asemaan
Rooman valtakunnassa ja tutkitaan Rooman jättämää perintöä omaan aikaamme (mm.
oikeusjärjestelmässä ja rakennustaiteessa). Tarkastellaan mitä tiedämme nykyisen Pohjolan ja
Suomen alueen asuttamisesta antiikin aikana.
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Keskeiset käsitteet: muutos, jatkuvuus, demokratia, tiede, taide
Perehdytään suomalaiseen yhteiskuntaan 1600-1700-luvuilla elinkeinojen ja kulttuurin käsitteiden
avulla. Tutustutaan aikakauden uudistushankkeisiin ja niiden jättämään perintöön. Tarkastellaan
Ruotsin suurvaltakauden sekä Ruotsin ja Venäjän valtakamppailun heijastumista suomalaisten
elämään.
Keskeiset käsitteet: jatkuvuus, Ruotsin suurvaltakausi, säädyt.
Perehdytään eurooppalaisen ihmisen maailmankuvan muuttumiseen tieteen ja keksintöjen
seurauksena. Tutustutaan vähintään yhteen muun alueen historiaan ja kulttuuuriin. Tutustutaan
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antiikin kulttuurin elpymiseen taiteissa. Paneudutaan kristinuskon reformaation ja hallintomuotona
yksinvaltiuden heijastumiseen ihmisten elämään. Uuden ajan murroksen ilmentymiä tarkastellaan
Suomessa Kustaa Vaasan uudistusten kautta.
Keskeiset käsitteet: uskonpuhdistus (reformaatio), maailmankuva, löytöretket, yksinvaltius,
renessanssi, aurinkokeskeinen maailmankuva.

T9 ohjata oppilasta esittämämään muutoksille syitä
Tavoitteen toteutumista arvioidaan lisäksi sisällöissä määriteltyjen keskeisten käsitteiden kautta.
Arvioinnissa käytetään apuna itse-ja vertaisarviointia.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Syy- ja seuraus-suhteen kuvaileminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa kuvailla pääpiirteissään
joidenkin historian ilmiöiden syy- ja
seuraussuhteita.

Perehdytään suomalaiseen yhteiskuntaan 1600-1700-luvuilla elinkeinojen ja kulttuurin käsitteiden
avulla. Tutustutaan aikakauden uudistushankkeisiin ja niiden jättämään perintöön. Tarkastellaan
Ruotsin suurvaltakauden sekä Ruotsin ja Venäjän valtakamppailun heijastumista suomalaisten
elämään.
Keskeiset käsitteet: jatkuvuus, Ruotsin suurvaltakausi, säädyt.
Perehdytään kristinuskon näkymiseen keskiaikaisen ihmisen elämässä ja yhteiskunnassa
vallinneeseen eriarvoisuuteen eri säätyä edustavien ihmisten välillä. Tarkastellaan kristinuskon
vaikutuksia Euroopan ja islamin arabimaailman kulttuureihin sekä uskontojen yhtäältä rakentavaa
mutta toisaalta rajoittavaa vaikutusta niissä. Tutustutaan kristinuskon tuloon Suomeen.
Ymmärretään samanaikainen jatkuvuus: monenlainen taikausko ja kansanuskomukset elivät
edelleen kristinuskon rinnalla.
Keskeiset käsitteet: läänitysjärjestelmä, säädyt, ritarilaitos
Perehdytään eurooppalaisen ihmisen maailmankuvan muuttumiseen tieteen ja keksintöjen
seurauksena. Tutustutaan vähintään yhteen muun alueen historiaan ja kulttuuuriin. Tutustutaan
antiikin kulttuurin elpymiseen taiteissa. Paneudutaan kristinuskon reformaation ja hallintomuotona
yksinvaltiuden heijastumiseen ihmisten elämään. Uuden ajan murroksen ilmentymiä tarkastellaan
Suomessa Kustaa Vaasan uudistusten kautta.

Ateenan avulla tarkastellaan muutosta, joka tapahtui ihmisten hallintatavassa. Tutustutaan
demokratian käsitteeseen ja siihen, mitä se antiikin Ateenassa tarkoitti eri ihmisryhmille.
Tutustutaan tieteen ja taiteen syntyyn. Paneudutaan eri ihmisryhmien asemaan
Rooman valtakunnassa ja tutkitaan Rooman jättämää perintöä omaan aikaamme (mm.
oikeusjärjestelmässä ja rakennustaiteessa). Tarkastellaan mitä tiedämme nykyisen Pohjolan ja
Suomen alueen asuttamisesta antiikin aikana.
Keskeiset käsitteet: muutos, jatkuvuus, demokratia, tiede, taide
Tarkastelun kohteena on sivilisaation käsite ja jokin ensimmäisistä korkeakulttuureista. Oleellista
on tutustua eriytyneen (hierarkkisen) työnjaon vaikutuksiin yhteiskunnan järjestäytymiseen.
395

Vuosiluokat 3-6

Keskeiset käsitteet: uskonpuhdistus (reformaatio), maailmankuva, löytöretket, yksinvaltius,
renessanssi, aurinkokeskeinen maailmankuva.

Keskeiset käsitteet: muutos, sivilisaatio (korkeakulttuuri), eriytynyt työnjako, esihistoria ja historia.

T10 ohjata oppilasta selittämään, miten tulkinnat saattavat muuttua uusien
lähteiden tai tarkastelutapojen myötä
Tavoitteen toteutumista arvioidaan lisäksi sisällöissä määriteltyjen keskeisten käsitteiden kautta.
Arvioinnissa käytetään apuna itse-ja vertaisarviointia.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Tulkintojen selittäminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa selittää joidenkin esimerkkien
avulla, miksi sama tapahtuma tai ilmiö
voidaan tulkita eri tavoin.

Ateenan avulla tarkastellaan muutosta, joka tapahtui ihmisten hallintatavassa. Tutustutaan
demokratian käsitteeseen ja siihen, mitä se antiikin Ateenassa tarkoitti eri ihmisryhmille.
Tutustutaan tieteen ja taiteen syntyyn. Paneudutaan eri ihmisryhmien asemaan
Rooman valtakunnassa ja tutkitaan Rooman jättämää perintöä omaan aikaamme (mm.
oikeusjärjestelmässä ja rakennustaiteessa). Tarkastellaan mitä tiedämme nykyisen Pohjolan ja
Suomen alueen asuttamisesta antiikin aikana.
Keskeiset käsitteet: muutos, jatkuvuus, demokratia, tiede, taide
Perehdytään suomalaiseen yhteiskuntaan 1600-1700-luvuilla elinkeinojen ja kulttuurin käsitteiden
avulla. Tutustutaan aikakauden uudistushankkeisiin ja niiden jättämään perintöön. Tarkastellaan
Ruotsin suurvaltakauden sekä Ruotsin ja Venäjän valtakamppailun heijastumista suomalaisten
elämään.
Keskeiset käsitteet: jatkuvuus, Ruotsin suurvaltakausi, säädyt.
Perehdytään kristinuskon näkymiseen keskiaikaisen ihmisen elämässä ja yhteiskunnassa
vallinneeseen eriarvoisuuteen eri säätyä edustavien ihmisten välillä. Tarkastellaan kristinuskon
vaikutuksia Euroopan ja islamin arabimaailman kulttuureihin sekä uskontojen yhtäältä rakentavaa
mutta toisaalta rajoittavaa vaikutusta niissä. Tutustutaan kristinuskon tuloon Suomeen.
Ymmärretään samanaikainen jatkuvuus: monenlainen taikausko ja kansanuskomukset elivät
edelleen kristinuskon rinnalla.
Keskeiset käsitteet: läänitysjärjestelmä, säädyt, ritarilaitos
Perehdytään eurooppalaisen ihmisen maailmankuvan muuttumiseen tieteen ja keksintöjen
seurauksena. Tutustutaan vähintään yhteen muun alueen historiaan ja kulttuuuriin. Tutustutaan
antiikin kulttuurin elpymiseen taiteissa. Paneudutaan kristinuskon reformaation ja hallintomuotona
yksinvaltiuden heijastumiseen ihmisten elämään. Uuden ajan murroksen ilmentymiä tarkastellaan
Suomessa Kustaa Vaasan uudistusten kautta.
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Keskeiset käsitteet: uskonpuhdistus (reformaatio), maailmankuva, löytöretket, yksinvaltius,
renessanssi, aurinkokeskeinen maailmankuva.
Tarkastelun kohteena on sivilisaation käsite ja jokin ensimmäisistä korkeakulttuureista. Oleellista
on tutustua eriytyneen (hierarkkisen) työnjaon vaikutuksiin yhteiskunnan järjestäytymiseen.
Keskeiset käsitteet: muutos, sivilisaatio (korkeakulttuuri), eriytynyt työnjako, esihistoria ja historia.
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T11 ohjata oppilasta selittämään ihmisen toimintaa
Tavoitteen toteutumista arvioidaan lisäksi sisällöissä määriteltyjen keskeisten käsitteiden kautta.
Arvioinnissa käytetään apuna itse-ja vertaisarviointia.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Ihmisen toiminnan selittäminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa esittää käsiteltävästä asiasta
kertomuksen siten, että hän selittää
tapahtuman tai ilmiön eri toimijoiden kannalta.

Perehdytään suomalaiseen yhteiskuntaan 1600-1700-luvuilla elinkeinojen ja kulttuurin käsitteiden
avulla. Tutustutaan aikakauden uudistushankkeisiin ja niiden jättämään perintöön. Tarkastellaan
Ruotsin suurvaltakauden sekä Ruotsin ja Venäjän valtakamppailun heijastumista suomalaisten
elämään.
Keskeiset käsitteet: jatkuvuus, Ruotsin suurvaltakausi, säädyt.
Perehdytään kristinuskon näkymiseen keskiaikaisen ihmisen elämässä ja yhteiskunnassa
vallinneeseen eriarvoisuuteen eri säätyä edustavien ihmisten välillä. Tarkastellaan kristinuskon
vaikutuksia Euroopan ja islamin arabimaailman kulttuureihin sekä uskontojen yhtäältä rakentavaa
mutta toisaalta rajoittavaa vaikutusta niissä. Tutustutaan kristinuskon tuloon Suomeen.
Ymmärretään samanaikainen jatkuvuus: monenlainen taikausko ja kansanuskomukset elivät
edelleen kristinuskon rinnalla.
Keskeiset käsitteet: läänitysjärjestelmä, säädyt, ritarilaitos
Tarkastelun kohteena on sivilisaation käsite ja jokin ensimmäisistä korkeakulttuureista. Oleellista
on tutustua eriytyneen (hierarkkisen) työnjaon vaikutuksiin yhteiskunnan järjestäytymiseen.
Keskeiset käsitteet: muutos, sivilisaatio (korkeakulttuuri), eriytynyt työnjako, esihistoria ja historia.
Perehdytään eurooppalaisen ihmisen maailmankuvan muuttumiseen tieteen ja keksintöjen
seurauksena. Tutustutaan vähintään yhteen muun alueen historiaan ja kulttuuuriin. Tutustutaan
antiikin kulttuurin elpymiseen taiteissa. Paneudutaan kristinuskon reformaation ja hallintomuotona
yksinvaltiuden heijastumiseen ihmisten elämään. Uuden ajan murroksen ilmentymiä tarkastellaan
Suomessa Kustaa Vaasan uudistusten kautta.
Keskeiset käsitteet: uskonpuhdistus (reformaatio), maailmankuva, löytöretket, yksinvaltius,
renessanssi, aurinkokeskeinen maailmankuva.

Keskeiset käsitteet: muutos, jatkuvuus, demokratia, tiede, taide
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Ateenan avulla tarkastellaan muutosta, joka tapahtui ihmisten hallintatavassa. Tutustutaan
demokratian käsitteeseen ja siihen, mitä se antiikin Ateenassa tarkoitti eri ihmisryhmille.
Tutustutaan tieteen ja taiteen syntyyn. Paneudutaan eri ihmisryhmien asemaan
Rooman valtakunnassa ja tutkitaan Rooman jättämää perintöä omaan aikaamme (mm.
oikeusjärjestelmässä ja rakennustaiteessa). Tarkastellaan mitä tiedämme nykyisen Pohjolan ja
Suomen alueen asuttamisesta antiikin aikana.

Vuosiluokka 6
Vuosiluokan keskeiset sisältöalueet
S1 Esihistoriallinen aika ja sivilisaation synty
Perehdytään ihmisen elämiseen pienissä populaatioissa
maanviljelykulttuurin murrokseen ja sivilisaation syntyyn.

ja

metsästyskulttuuriin

sekä

Tarkastelun kohteena on sivilisaation käsite ja jokin ensimmäisistä korkeakulttuureista. Oleellista
on tutustua eriytyneen (hierarkkisen) työnjaon vaikutuksiin yhteiskunnan järjestäytymiseen.
Keskeiset käsitteet: muutos, sivilisaatio (korkeakulttuuri), eriytynyt työnjako, esihistoria ja historia.
S2 Vanha aika ja antiikin perintö
Paneudutaan demokratian orastukseen Kreikassa ja roomalaiseen yhteiskuntaan. Aikakautta
tarkastellaan lisäksi Pohjolan asuttamisen näkökulmasta.
Ateenan avulla tarkastellaan muutosta, joka tapahtui ihmisten hallintatavassa. Tutustutaan
demokratian käsitteeseen ja siihen, mitä se antiikin Ateenassa tarkoitti eri ihmisryhmille.
Tutustutaan tieteen ja taiteen syntyyn. Paneudutaan eri ihmisryhmien asemaan
Rooman valtakunnassa ja tutkitaan Rooman jättämää perintöä omaan aikaamme (mm.
oikeusjärjestelmässä ja rakennustaiteessa). Tarkastellaan mitä tiedämme nykyisen Pohjolan ja
Suomen alueen asuttamisesta antiikin aikana.
Keskeiset käsitteet: muutos, jatkuvuus, demokratia, tiede, taide
S3 Keskiaika
Perehdytään keskiaikaiseen maailmankuvaan sekä idän ja lännen kulttuurisiin yhtäläisyyksiin
ja eroavaisuuksiin ja niiden vaikutuksiin eri ihmisryhmille. Käsitellään Suomen siirtyminen
historialliseen aikaan ja Ruotsin yhteyteen.
Perehdytään kristinuskon näkymiseen keskiaikaisen ihmisen elämässä ja yhteiskunnassa
vallinneeseen eriarvoisuuteen eri säätyä edustavien ihmisten välillä. Tarkastellaan kristinuskon
vaikutuksia Euroopan ja islamin arabimaailman kulttuureihin sekä uskontojen yhtäältä rakentavaa
mutta toisaalta rajoittavaa vaikutusta niissä. Tutustutaan kristinuskon tuloon Suomeen.
Ymmärretään samanaikainen jatkuvuus: monenlainen taikausko ja kansanuskomukset elivät
edelleen kristinuskon rinnalla.
Keskeiset käsitteet: läänitysjärjestelmä, säädyt, ritarilaitos
S4 Uuden ajan murrosvaihe
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Tutustutaan tieteessä, taiteessa ja ihmisten uskomuksissa tapahtuneisiin muutoksiin.
Perehdytään eurooppalaisen ihmisen maailmankuvan muuttumiseen tieteen ja keksintöjen
seurauksena. Tutustutaan vähintään yhteen muun alueen historiaan ja kulttuuuriin. Tutustutaan
antiikin kulttuurin elpymiseen taiteissa. Paneudutaan kristinuskon reformaation ja hallintomuotona
yksinvaltiuden heijastumiseen ihmisten elämään. Uuden ajan murroksen ilmentymiä tarkastellaan
Suomessa Kustaa Vaasan uudistusten kautta.
Keskeiset käsitteet: uskonpuhdistus (reformaatio), maailmankuva, löytöretket, yksinvaltius,
renessanssi, aurinkokeskeinen maailmankuva.
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S5 Suomi osana Ruotsia
Tarkastellaan kehitystä Suomessa 1600–1700-luvuilla
Perehdytään suomalaiseen yhteiskuntaan 1600-1700-luvuilla elinkeinojen ja kulttuurin käsitteiden
avulla. Tutustutaan aikakauden uudistushankkeisiin ja niiden jättämään perintöön. Tarkastellaan
Ruotsin suurvaltakauden sekä Ruotsin ja Venäjän valtakamppailun heijastumista suomalaisten
elämään.
Keskeiset käsitteet: jatkuvuus, Ruotsin suurvaltakausi, säädyt.
Opetuksen tavoitteet

Tavoitteisiin liittyvät
sisältöalueet

Laaja-alainen osaaminen

T1

S1, S2, S3, S4, S5

L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7

T2

S1, S2, S3, S4, S5

L1, L2, L4, L5, L7

T3

S1, S2, S3, S4, S5

L1, L2, L4, L5, L6, L7

T4

S1, S2, S3, S4, S5

L1, L2, L3

T5

S1, S2, S3, S4, S5

L1, L2, L3, L4, L6, L7

T6

S1, S2, S3, S4, S5

L2, L4, L7

T7

S1, S2, S3, S4, S5

L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7

T8

S1, S2, S3, S4, S5

L1, L2, L4, L7

T9

S1, S2, S3, S4, S5

L1, L2, L4

T10

S1, S2, S3, S4, S5

L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7

T11

S1, S2, S3, S4, S5

L1, L2, L3, L4, L6, L7

Vuosiluokan tavoitteet
T1 ohjata oppilasta kiinnostumaan historiasta tiedonalana ja identiteettiä
rakentavana oppiaineena
Tavoitteen toteutumista arvioidaan lisäksi sisällöissä määriteltyjen keskeisten käsitteiden kautta.
Arvioinnissa käytetään apuna itse-ja vertaisarviointia.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen

Ateenan avulla tarkastellaan muutosta, joka tapahtui ihmisten hallintatavassa. Tutustutaan
demokratian käsitteeseen ja siihen, mitä se antiikin Ateenassa tarkoitti eri ihmisryhmille.
Tutustutaan tieteen ja taiteen syntyyn. Paneudutaan eri ihmisryhmien asemaan
Rooman valtakunnassa ja tutkitaan Rooman jättämää perintöä omaan aikaamme (mm.
oikeusjärjestelmässä ja rakennustaiteessa). Tarkastellaan mitä tiedämme nykyisen Pohjolan ja
Suomen alueen asuttamisesta antiikin aikana.
Keskeiset käsitteet: muutos, jatkuvuus, demokratia, tiede, taide
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Motivaation kehittymistä ei käytetä arvosanan
muodostamisen perusteena. Oppilaita
ohjataan pohtimaan kokemuksiaan osana
itsearviointia.

Tarkastelun kohteena on sivilisaation käsite ja jokin ensimmäisistä korkeakulttuureista. Oleellista
on tutustua eriytyneen (hierarkkisen) työnjaon vaikutuksiin yhteiskunnan järjestäytymiseen.
Keskeiset käsitteet: muutos, sivilisaatio (korkeakulttuuri), eriytynyt työnjako, esihistoria ja historia.
Perehdytään suomalaiseen yhteiskuntaan 1600-1700-luvuilla elinkeinojen ja kulttuurin käsitteiden
avulla. Tutustutaan aikakauden uudistushankkeisiin ja niiden jättämään perintöön. Tarkastellaan
Ruotsin suurvaltakauden sekä Ruotsin ja Venäjän valtakamppailun heijastumista suomalaisten
elämään.
Keskeiset käsitteet: jatkuvuus, Ruotsin suurvaltakausi, säädyt.
Perehdytään eurooppalaisen ihmisen maailmankuvan muuttumiseen tieteen ja keksintöjen
seurauksena. Tutustutaan vähintään yhteen muun alueen historiaan ja kulttuuuriin. Tutustutaan
antiikin kulttuurin elpymiseen taiteissa. Paneudutaan kristinuskon reformaation ja hallintomuotona
yksinvaltiuden heijastumiseen ihmisten elämään. Uuden ajan murroksen ilmentymiä tarkastellaan
Suomessa Kustaa Vaasan uudistusten kautta.
Keskeiset käsitteet: uskonpuhdistus (reformaatio), maailmankuva, löytöretket, yksinvaltius,
renessanssi, aurinkokeskeinen maailmankuva.
Perehdytään kristinuskon näkymiseen keskiaikaisen ihmisen elämässä ja yhteiskunnassa
vallinneeseen eriarvoisuuteen eri säätyä edustavien ihmisten välillä. Tarkastellaan kristinuskon
vaikutuksia Euroopan ja islamin arabimaailman kulttuureihin sekä uskontojen yhtäältä rakentavaa
mutta toisaalta rajoittavaa vaikutusta niissä. Tutustutaan kristinuskon tuloon Suomeen.
Ymmärretään samanaikainen jatkuvuus: monenlainen taikausko ja kansanuskomukset elivät
edelleen kristinuskon rinnalla.
Keskeiset käsitteet: läänitysjärjestelmä, säädyt, ritarilaitos

T2 johdattaa oppilasta tunnistamaan erilaisia historian lähteitä
Tavoitteen toteutumista arvioidaan lisäksi sisällöissä määriteltyjen keskeisten käsitteiden kautta.
Arvioinnissa käytetään apuna itse-ja vertaisarviointia.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Historian tietolähteiden tunnistaminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa ohjatusti etsiä historiatietoa
erilaisista tietolähteistä.

Ateenan avulla tarkastellaan muutosta, joka tapahtui ihmisten hallintatavassa. Tutustutaan
demokratian käsitteeseen ja siihen, mitä se antiikin Ateenassa tarkoitti eri ihmisryhmille.
Tutustutaan tieteen ja taiteen syntyyn. Paneudutaan eri ihmisryhmien asemaan
Rooman valtakunnassa ja tutkitaan Rooman jättämää perintöä omaan aikaamme (mm.
oikeusjärjestelmässä ja rakennustaiteessa). Tarkastellaan mitä tiedämme nykyisen Pohjolan ja
Suomen alueen asuttamisesta antiikin aikana.
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Keskeiset käsitteet: muutos, jatkuvuus, demokratia, tiede, taide
Tarkastelun kohteena on sivilisaation käsite ja jokin ensimmäisistä korkeakulttuureista. Oleellista
on tutustua eriytyneen (hierarkkisen) työnjaon vaikutuksiin yhteiskunnan järjestäytymiseen.
Keskeiset käsitteet: muutos, sivilisaatio (korkeakulttuuri), eriytynyt työnjako, esihistoria ja historia.
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Perehdytään eurooppalaisen ihmisen maailmankuvan muuttumiseen tieteen ja keksintöjen
seurauksena. Tutustutaan vähintään yhteen muun alueen historiaan ja kulttuuuriin. Tutustutaan
antiikin kulttuurin elpymiseen taiteissa. Paneudutaan kristinuskon reformaation ja hallintomuotona
yksinvaltiuden heijastumiseen ihmisten elämään. Uuden ajan murroksen ilmentymiä tarkastellaan
Suomessa Kustaa Vaasan uudistusten kautta.
Keskeiset käsitteet: uskonpuhdistus (reformaatio), maailmankuva, löytöretket, yksinvaltius,
renessanssi, aurinkokeskeinen maailmankuva.
Perehdytään suomalaiseen yhteiskuntaan 1600-1700-luvuilla elinkeinojen ja kulttuurin käsitteiden
avulla. Tutustutaan aikakauden uudistushankkeisiin ja niiden jättämään perintöön. Tarkastellaan
Ruotsin suurvaltakauden sekä Ruotsin ja Venäjän valtakamppailun heijastumista suomalaisten
elämään.
Keskeiset käsitteet: jatkuvuus, Ruotsin suurvaltakausi, säädyt.
Perehdytään kristinuskon näkymiseen keskiaikaisen ihmisen elämässä ja yhteiskunnassa
vallinneeseen eriarvoisuuteen eri säätyä edustavien ihmisten välillä. Tarkastellaan kristinuskon
vaikutuksia Euroopan ja islamin arabimaailman kulttuureihin sekä uskontojen yhtäältä rakentavaa
mutta toisaalta rajoittavaa vaikutusta niissä. Tutustutaan kristinuskon tuloon Suomeen.
Ymmärretään samanaikainen jatkuvuus: monenlainen taikausko ja kansanuskomukset elivät
edelleen kristinuskon rinnalla.
Keskeiset käsitteet: läänitysjärjestelmä, säädyt, ritarilaitos

T3 ohjata oppilasta havaitsemaan historiatiedon tulkinnallisuuden
Tavoitteen toteutumista arvioidaan lisäksi sisällöissä määriteltyjen keskeisten käsitteiden kautta.
Arvioinnissa käytetään apuna itse-ja vertaisarviointia.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen

Historiatiedon tulkinnallisuuden havaitseminen Oppilas osaa erottaa toisistaan faktan ja
tulkinnan.
Perehdytään eurooppalaisen ihmisen maailmankuvan muuttumiseen tieteen ja keksintöjen
seurauksena. Tutustutaan vähintään yhteen muun alueen historiaan ja kulttuuuriin. Tutustutaan
antiikin kulttuurin elpymiseen taiteissa. Paneudutaan kristinuskon reformaation ja hallintomuotona
yksinvaltiuden heijastumiseen ihmisten elämään. Uuden ajan murroksen ilmentymiä tarkastellaan
Suomessa Kustaa Vaasan uudistusten kautta.
Keskeiset käsitteet: uskonpuhdistus (reformaatio), maailmankuva, löytöretket, yksinvaltius,
renessanssi, aurinkokeskeinen maailmankuva.

Keskeiset käsitteet: jatkuvuus, Ruotsin suurvaltakausi, säädyt.
Perehdytään kristinuskon näkymiseen keskiaikaisen ihmisen elämässä ja yhteiskunnassa
vallinneeseen eriarvoisuuteen eri säätyä edustavien ihmisten välillä. Tarkastellaan kristinuskon
vaikutuksia Euroopan ja islamin arabimaailman kulttuureihin sekä uskontojen yhtäältä rakentavaa
401
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Perehdytään suomalaiseen yhteiskuntaan 1600-1700-luvuilla elinkeinojen ja kulttuurin käsitteiden
avulla. Tutustutaan aikakauden uudistushankkeisiin ja niiden jättämään perintöön. Tarkastellaan
Ruotsin suurvaltakauden sekä Ruotsin ja Venäjän valtakamppailun heijastumista suomalaisten
elämään.

mutta toisaalta rajoittavaa vaikutusta niissä. Tutustutaan kristinuskon tuloon Suomeen.
Ymmärretään samanaikainen jatkuvuus: monenlainen taikausko ja kansanuskomukset elivät
edelleen kristinuskon rinnalla.
Keskeiset käsitteet: läänitysjärjestelmä, säädyt, ritarilaitos
Ateenan avulla tarkastellaan muutosta, joka tapahtui ihmisten hallintatavassa. Tutustutaan
demokratian käsitteeseen ja siihen, mitä se antiikin Ateenassa tarkoitti eri ihmisryhmille.
Tutustutaan tieteen ja taiteen syntyyn. Paneudutaan eri ihmisryhmien asemaan
Rooman valtakunnassa ja tutkitaan Rooman jättämää perintöä omaan aikaamme (mm.
oikeusjärjestelmässä ja rakennustaiteessa). Tarkastellaan mitä tiedämme nykyisen Pohjolan ja
Suomen alueen asuttamisesta antiikin aikana.
Keskeiset käsitteet: muutos, jatkuvuus, demokratia, tiede, taide
Tarkastelun kohteena on sivilisaation käsite ja jokin ensimmäisistä korkeakulttuureista. Oleellista
on tutustua eriytyneen (hierarkkisen) työnjaon vaikutuksiin yhteiskunnan järjestäytymiseen.
Keskeiset käsitteet: muutos, sivilisaatio (korkeakulttuuri), eriytynyt työnjako, esihistoria ja historia.

T4 auttaa oppilasta ymmärtämään erilaisia tapoja jakaa historia
aikakausiin sekä käyttämään niihin liittyviä historiallisia käsitteitä
Tavoitteen toteutumista arvioidaan lisäksi sisällöissä määriteltyjen keskeisten käsitteiden kautta.
Arvioinnissa käytetään apuna itse-ja vertaisarviointia.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Kronologian ymmärrys

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas tunnistaa keskeiset historiaan
liittyvät ajan jäsentämismuodot ja osaa antaa
esimerkkejä eri aikojen yhteiskunnille ja
aikakausille ominaisista piirteistä.

Tarkastelun kohteena on sivilisaation käsite ja jokin ensimmäisistä korkeakulttuureista. Oleellista
on tutustua eriytyneen (hierarkkisen) työnjaon vaikutuksiin yhteiskunnan järjestäytymiseen.
Keskeiset käsitteet: muutos, sivilisaatio (korkeakulttuuri), eriytynyt työnjako, esihistoria ja historia.
Ateenan avulla tarkastellaan muutosta, joka tapahtui ihmisten hallintatavassa. Tutustutaan
demokratian käsitteeseen ja siihen, mitä se antiikin Ateenassa tarkoitti eri ihmisryhmille.
Tutustutaan tieteen ja taiteen syntyyn. Paneudutaan eri ihmisryhmien asemaan
Rooman valtakunnassa ja tutkitaan Rooman jättämää perintöä omaan aikaamme (mm.
oikeusjärjestelmässä ja rakennustaiteessa). Tarkastellaan mitä tiedämme nykyisen Pohjolan ja
Suomen alueen asuttamisesta antiikin aikana.

Vuosiluokat 3-6

Keskeiset käsitteet: muutos, jatkuvuus, demokratia, tiede, taide
Perehdytään kristinuskon näkymiseen keskiaikaisen ihmisen elämässä ja yhteiskunnassa
vallinneeseen eriarvoisuuteen eri säätyä edustavien ihmisten välillä. Tarkastellaan kristinuskon
vaikutuksia Euroopan ja islamin arabimaailman kulttuureihin sekä uskontojen yhtäältä rakentavaa
mutta toisaalta rajoittavaa vaikutusta niissä. Tutustutaan kristinuskon tuloon Suomeen.
Ymmärretään samanaikainen jatkuvuus: monenlainen taikausko ja kansanuskomukset elivät
edelleen kristinuskon rinnalla.
Keskeiset käsitteet: läänitysjärjestelmä, säädyt, ritarilaitos
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Perehdytään suomalaiseen yhteiskuntaan 1600-1700-luvuilla elinkeinojen ja kulttuurin käsitteiden
avulla. Tutustutaan aikakauden uudistushankkeisiin ja niiden jättämään perintöön. Tarkastellaan
Ruotsin suurvaltakauden sekä Ruotsin ja Venäjän valtakamppailun heijastumista suomalaisten
elämään.
Keskeiset käsitteet: jatkuvuus, Ruotsin suurvaltakausi, säädyt.
Perehdytään eurooppalaisen ihmisen maailmankuvan muuttumiseen tieteen ja keksintöjen
seurauksena. Tutustutaan vähintään yhteen muun alueen historiaan ja kulttuuuriin. Tutustutaan
antiikin kulttuurin elpymiseen taiteissa. Paneudutaan kristinuskon reformaation ja hallintomuotona
yksinvaltiuden heijastumiseen ihmisten elämään. Uuden ajan murroksen ilmentymiä tarkastellaan
Suomessa Kustaa Vaasan uudistusten kautta.
Keskeiset käsitteet: uskonpuhdistus (reformaatio), maailmankuva, löytöretket, yksinvaltius,
renessanssi, aurinkokeskeinen maailmankuva.

T5 ohjata oppilasta ymmärtämään ihmisen toiminnan motiiveja
Tavoitteen toteutumista arvioidaan lisäksi sisällöissä määriteltyjen keskeisten käsitteiden kautta.
Arvioinnissa käytetään apuna itse-ja vertaisarviointia.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Historiallinen empatia

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas pystyy eläytymään menneen ajan
ihmisen asemaan ja nimeämään tämän
toiminnan motiiveja.

Perehdytään suomalaiseen yhteiskuntaan 1600-1700-luvuilla elinkeinojen ja kulttuurin käsitteiden
avulla. Tutustutaan aikakauden uudistushankkeisiin ja niiden jättämään perintöön. Tarkastellaan
Ruotsin suurvaltakauden sekä Ruotsin ja Venäjän valtakamppailun heijastumista suomalaisten
elämään.
Keskeiset käsitteet: jatkuvuus, Ruotsin suurvaltakausi, säädyt.
Perehdytään eurooppalaisen ihmisen maailmankuvan muuttumiseen tieteen ja keksintöjen
seurauksena. Tutustutaan vähintään yhteen muun alueen historiaan ja kulttuuuriin. Tutustutaan
antiikin kulttuurin elpymiseen taiteissa. Paneudutaan kristinuskon reformaation ja hallintomuotona
yksinvaltiuden heijastumiseen ihmisten elämään. Uuden ajan murroksen ilmentymiä tarkastellaan
Suomessa Kustaa Vaasan uudistusten kautta.

Perehdytään kristinuskon näkymiseen keskiaikaisen ihmisen elämässä ja yhteiskunnassa
vallinneeseen eriarvoisuuteen eri säätyä edustavien ihmisten välillä. Tarkastellaan kristinuskon
vaikutuksia Euroopan ja islamin arabimaailman kulttuureihin sekä uskontojen yhtäältä rakentavaa
mutta toisaalta rajoittavaa vaikutusta niissä. Tutustutaan kristinuskon tuloon Suomeen.
Ymmärretään samanaikainen jatkuvuus: monenlainen taikausko ja kansanuskomukset elivät
edelleen kristinuskon rinnalla.
Keskeiset käsitteet: läänitysjärjestelmä, säädyt, ritarilaitos
Ateenan avulla tarkastellaan muutosta, joka tapahtui ihmisten hallintatavassa. Tutustutaan
demokratian käsitteeseen ja siihen, mitä se antiikin Ateenassa tarkoitti eri ihmisryhmille.
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Keskeiset käsitteet: uskonpuhdistus (reformaatio), maailmankuva, löytöretket, yksinvaltius,
renessanssi, aurinkokeskeinen maailmankuva.

Tutustutaan tieteen ja taiteen syntyyn. Paneudutaan eri ihmisryhmien asemaan
Rooman valtakunnassa ja tutkitaan Rooman jättämää perintöä omaan aikaamme (mm.
oikeusjärjestelmässä ja rakennustaiteessa). Tarkastellaan mitä tiedämme nykyisen Pohjolan ja
Suomen alueen asuttamisesta antiikin aikana.
Keskeiset käsitteet: muutos, jatkuvuus, demokratia, tiede, taide
Tarkastelun kohteena on sivilisaation käsite ja jokin ensimmäisistä korkeakulttuureista. Oleellista
on tutustua eriytyneen (hierarkkisen) työnjaon vaikutuksiin yhteiskunnan järjestäytymiseen.
Keskeiset käsitteet: muutos, sivilisaatio (korkeakulttuuri), eriytynyt työnjako, esihistoria ja historia.

T6 johdattaa oppilasta hahmottamaan erilaisia syitä ja seurauksia
historian tapahtumille ja ilmiöille
Tavoitteen toteutumista arvioidaan lisäksi sisällöissä määriteltyjen keskeisten käsitteiden kautta.
Arvioinnissa käytetään apuna itse-ja vertaisarviointia.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Syy- ja seuraussuhteiden hahmottaminen
historiassa

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas tunnistaa ja osaa antaa esimerkkejä
historian ilmiöiden syy- ja seuraussuhteista.

Perehdytään suomalaiseen yhteiskuntaan 1600-1700-luvuilla elinkeinojen ja kulttuurin käsitteiden
avulla. Tutustutaan aikakauden uudistushankkeisiin ja niiden jättämään perintöön. Tarkastellaan
Ruotsin suurvaltakauden sekä Ruotsin ja Venäjän valtakamppailun heijastumista suomalaisten
elämään.
Keskeiset käsitteet: jatkuvuus, Ruotsin suurvaltakausi, säädyt.
Tarkastelun kohteena on sivilisaation käsite ja jokin ensimmäisistä korkeakulttuureista. Oleellista
on tutustua eriytyneen (hierarkkisen) työnjaon vaikutuksiin yhteiskunnan järjestäytymiseen.
Keskeiset käsitteet: muutos, sivilisaatio (korkeakulttuuri), eriytynyt työnjako, esihistoria ja historia.
Perehdytään kristinuskon näkymiseen keskiaikaisen ihmisen elämässä ja yhteiskunnassa
vallinneeseen eriarvoisuuteen eri säätyä edustavien ihmisten välillä. Tarkastellaan kristinuskon
vaikutuksia Euroopan ja islamin arabimaailman kulttuureihin sekä uskontojen yhtäältä rakentavaa
mutta toisaalta rajoittavaa vaikutusta niissä. Tutustutaan kristinuskon tuloon Suomeen.
Ymmärretään samanaikainen jatkuvuus: monenlainen taikausko ja kansanuskomukset elivät
edelleen kristinuskon rinnalla.
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Keskeiset käsitteet: läänitysjärjestelmä, säädyt, ritarilaitos
Perehdytään eurooppalaisen ihmisen maailmankuvan muuttumiseen tieteen ja keksintöjen
seurauksena. Tutustutaan vähintään yhteen muun alueen historiaan ja kulttuuuriin. Tutustutaan
antiikin kulttuurin elpymiseen taiteissa. Paneudutaan kristinuskon reformaation ja hallintomuotona
yksinvaltiuden heijastumiseen ihmisten elämään. Uuden ajan murroksen ilmentymiä tarkastellaan
Suomessa Kustaa Vaasan uudistusten kautta.
Keskeiset käsitteet: uskonpuhdistus (reformaatio), maailmankuva, löytöretket, yksinvaltius,
renessanssi, aurinkokeskeinen maailmankuva.
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Ateenan avulla tarkastellaan muutosta, joka tapahtui ihmisten hallintatavassa. Tutustutaan
demokratian käsitteeseen ja siihen, mitä se antiikin Ateenassa tarkoitti eri ihmisryhmille.
Tutustutaan tieteen ja taiteen syntyyn. Paneudutaan eri ihmisryhmien asemaan
Rooman valtakunnassa ja tutkitaan Rooman jättämää perintöä omaan aikaamme (mm.
oikeusjärjestelmässä ja rakennustaiteessa). Tarkastellaan mitä tiedämme nykyisen Pohjolan ja
Suomen alueen asuttamisesta antiikin aikana.
Keskeiset käsitteet: muutos, jatkuvuus, demokratia, tiede, taide

T7 auttaa oppilasta tunnistamaan muutoksia oman perheen tai yhteisön
historiassa sekä ymmärtämään, miten samat muutokset ovat voineet
tarkoittaa eri asioita eri ihmisille
Tavoitteen toteutumista arvioidaan lisäksi sisällöissä määriteltyjen keskeisten käsitteiden kautta.
Arvioinnissa käytetään apuna itse-ja vertaisarviointia.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Muutoksen hahmottaminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa kuvata muutoksia ja kertoa,
miksi muutos ei ole sama kuin edistys.
Oppilas osaa kuvata joidenkin esimerkkien
avulla, miten muutos ei ole merkinnyt samaa
eri ihmisten ja ryhmien näkökulmasta.

Tarkastelun kohteena on sivilisaation käsite ja jokin ensimmäisistä korkeakulttuureista. Oleellista
on tutustua eriytyneen (hierarkkisen) työnjaon vaikutuksiin yhteiskunnan järjestäytymiseen.
Keskeiset käsitteet: muutos, sivilisaatio (korkeakulttuuri), eriytynyt työnjako, esihistoria ja historia.
Ateenan avulla tarkastellaan muutosta, joka tapahtui ihmisten hallintatavassa. Tutustutaan
demokratian käsitteeseen ja siihen, mitä se antiikin Ateenassa tarkoitti eri ihmisryhmille.
Tutustutaan tieteen ja taiteen syntyyn. Paneudutaan eri ihmisryhmien asemaan
Rooman valtakunnassa ja tutkitaan Rooman jättämää perintöä omaan aikaamme (mm.
oikeusjärjestelmässä ja rakennustaiteessa). Tarkastellaan mitä tiedämme nykyisen Pohjolan ja
Suomen alueen asuttamisesta antiikin aikana.
Keskeiset käsitteet: muutos, jatkuvuus, demokratia, tiede, taide
Perehdytään suomalaiseen yhteiskuntaan 1600-1700-luvuilla elinkeinojen ja kulttuurin käsitteiden
avulla. Tutustutaan aikakauden uudistushankkeisiin ja niiden jättämään perintöön. Tarkastellaan
Ruotsin suurvaltakauden sekä Ruotsin ja Venäjän valtakamppailun heijastumista suomalaisten
elämään.

Perehdytään eurooppalaisen ihmisen maailmankuvan muuttumiseen tieteen ja keksintöjen
seurauksena. Tutustutaan vähintään yhteen muun alueen historiaan ja kulttuuuriin. Tutustutaan
antiikin kulttuurin elpymiseen taiteissa. Paneudutaan kristinuskon reformaation ja hallintomuotona
yksinvaltiuden heijastumiseen ihmisten elämään. Uuden ajan murroksen ilmentymiä tarkastellaan
Suomessa Kustaa Vaasan uudistusten kautta.
Keskeiset käsitteet: uskonpuhdistus (reformaatio), maailmankuva, löytöretket, yksinvaltius,
renessanssi, aurinkokeskeinen maailmankuva.
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Keskeiset käsitteet: jatkuvuus, Ruotsin suurvaltakausi, säädyt.

Perehdytään kristinuskon näkymiseen keskiaikaisen ihmisen elämässä ja yhteiskunnassa
vallinneeseen eriarvoisuuteen eri säätyä edustavien ihmisten välillä. Tarkastellaan kristinuskon
vaikutuksia Euroopan ja islamin arabimaailman kulttuureihin sekä uskontojen yhtäältä rakentavaa
mutta toisaalta rajoittavaa vaikutusta niissä. Tutustutaan kristinuskon tuloon Suomeen.
Ymmärretään samanaikainen jatkuvuus: monenlainen taikausko ja kansanuskomukset elivät
edelleen kristinuskon rinnalla.
Keskeiset käsitteet: läänitysjärjestelmä, säädyt, ritarilaitos

T8 harjaannuttaa oppilasta hahmottamaan jatkuvuuksia historiassa
Tavoitteen toteutumista arvioidaan lisäksi sisällöissä määriteltyjen keskeisten käsitteiden kautta.
Arvioinnissa käytetään apuna itse-ja vertaisarviointia.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Jatkuvuuden tunnistaminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa antaa esimerkkejä ilmiöiden
jatkuvuudesta eri aikakaudesta toiseen.

Perehdytään kristinuskon näkymiseen keskiaikaisen ihmisen elämässä ja yhteiskunnassa
vallinneeseen eriarvoisuuteen eri säätyä edustavien ihmisten välillä. Tarkastellaan kristinuskon
vaikutuksia Euroopan ja islamin arabimaailman kulttuureihin sekä uskontojen yhtäältä rakentavaa
mutta toisaalta rajoittavaa vaikutusta niissä. Tutustutaan kristinuskon tuloon Suomeen.
Ymmärretään samanaikainen jatkuvuus: monenlainen taikausko ja kansanuskomukset elivät
edelleen kristinuskon rinnalla.
Keskeiset käsitteet: läänitysjärjestelmä, säädyt, ritarilaitos
Ateenan avulla tarkastellaan muutosta, joka tapahtui ihmisten hallintatavassa. Tutustutaan
demokratian käsitteeseen ja siihen, mitä se antiikin Ateenassa tarkoitti eri ihmisryhmille.
Tutustutaan tieteen ja taiteen syntyyn. Paneudutaan eri ihmisryhmien asemaan
Rooman valtakunnassa ja tutkitaan Rooman jättämää perintöä omaan aikaamme (mm.
oikeusjärjestelmässä ja rakennustaiteessa). Tarkastellaan mitä tiedämme nykyisen Pohjolan ja
Suomen alueen asuttamisesta antiikin aikana.
Keskeiset käsitteet: muutos, jatkuvuus, demokratia, tiede, taide
Tarkastelun kohteena on sivilisaation käsite ja jokin ensimmäisistä korkeakulttuureista. Oleellista
on tutustua eriytyneen (hierarkkisen) työnjaon vaikutuksiin yhteiskunnan järjestäytymiseen.
Keskeiset käsitteet: muutos, sivilisaatio (korkeakulttuuri), eriytynyt työnjako, esihistoria ja historia.
Perehdytään suomalaiseen yhteiskuntaan 1600-1700-luvuilla elinkeinojen ja kulttuurin käsitteiden
avulla. Tutustutaan aikakauden uudistushankkeisiin ja niiden jättämään perintöön. Tarkastellaan
Ruotsin suurvaltakauden sekä Ruotsin ja Venäjän valtakamppailun heijastumista suomalaisten
elämään.

Vuosiluokat 3-6

Keskeiset käsitteet: jatkuvuus, Ruotsin suurvaltakausi, säädyt.
Perehdytään eurooppalaisen ihmisen maailmankuvan muuttumiseen tieteen ja keksintöjen
seurauksena. Tutustutaan vähintään yhteen muun alueen historiaan ja kulttuuuriin. Tutustutaan
antiikin kulttuurin elpymiseen taiteissa. Paneudutaan kristinuskon reformaation ja hallintomuotona
yksinvaltiuden heijastumiseen ihmisten elämään. Uuden ajan murroksen ilmentymiä tarkastellaan
Suomessa Kustaa Vaasan uudistusten kautta.
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Keskeiset käsitteet: uskonpuhdistus (reformaatio), maailmankuva, löytöretket, yksinvaltius,
renessanssi, aurinkokeskeinen maailmankuva.

T9 ohjata oppilasta esittämämään muutoksille syitä
Tavoitteen toteutumista arvioidaan lisäksi sisällöissä määriteltyjen keskeisten käsitteiden kautta.
Arvioinnissa käytetään apuna itse-ja vertaisarviointia.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Syy- ja seuraus-suhteen kuvaileminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa kuvailla pääpiirteissään
joidenkin historian ilmiöiden syy- ja
seuraussuhteita.

Perehdytään kristinuskon näkymiseen keskiaikaisen ihmisen elämässä ja yhteiskunnassa
vallinneeseen eriarvoisuuteen eri säätyä edustavien ihmisten välillä. Tarkastellaan kristinuskon
vaikutuksia Euroopan ja islamin arabimaailman kulttuureihin sekä uskontojen yhtäältä rakentavaa
mutta toisaalta rajoittavaa vaikutusta niissä. Tutustutaan kristinuskon tuloon Suomeen.
Ymmärretään samanaikainen jatkuvuus: monenlainen taikausko ja kansanuskomukset elivät
edelleen kristinuskon rinnalla.
Keskeiset käsitteet: läänitysjärjestelmä, säädyt, ritarilaitos
Tarkastelun kohteena on sivilisaation käsite ja jokin ensimmäisistä korkeakulttuureista. Oleellista
on tutustua eriytyneen (hierarkkisen) työnjaon vaikutuksiin yhteiskunnan järjestäytymiseen.
Keskeiset käsitteet: muutos, sivilisaatio (korkeakulttuuri), eriytynyt työnjako, esihistoria ja historia.
Perehdytään suomalaiseen yhteiskuntaan 1600-1700-luvuilla elinkeinojen ja kulttuurin käsitteiden
avulla. Tutustutaan aikakauden uudistushankkeisiin ja niiden jättämään perintöön. Tarkastellaan
Ruotsin suurvaltakauden sekä Ruotsin ja Venäjän valtakamppailun heijastumista suomalaisten
elämään.
Keskeiset käsitteet: jatkuvuus, Ruotsin suurvaltakausi, säädyt.
Ateenan avulla tarkastellaan muutosta, joka tapahtui ihmisten hallintatavassa. Tutustutaan
demokratian käsitteeseen ja siihen, mitä se antiikin Ateenassa tarkoitti eri ihmisryhmille.
Tutustutaan tieteen ja taiteen syntyyn. Paneudutaan eri ihmisryhmien asemaan
Rooman valtakunnassa ja tutkitaan Rooman jättämää perintöä omaan aikaamme (mm.
oikeusjärjestelmässä ja rakennustaiteessa). Tarkastellaan mitä tiedämme nykyisen Pohjolan ja
Suomen alueen asuttamisesta antiikin aikana.

Perehdytään eurooppalaisen ihmisen maailmankuvan muuttumiseen tieteen ja keksintöjen
seurauksena. Tutustutaan vähintään yhteen muun alueen historiaan ja kulttuuuriin. Tutustutaan
antiikin kulttuurin elpymiseen taiteissa. Paneudutaan kristinuskon reformaation ja hallintomuotona
yksinvaltiuden heijastumiseen ihmisten elämään. Uuden ajan murroksen ilmentymiä tarkastellaan
Suomessa Kustaa Vaasan uudistusten kautta.
Keskeiset käsitteet: uskonpuhdistus (reformaatio), maailmankuva, löytöretket, yksinvaltius,
renessanssi, aurinkokeskeinen maailmankuva.
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Keskeiset käsitteet: muutos, jatkuvuus, demokratia, tiede, taide

T10 ohjata oppilasta selittämään, miten tulkinnat saattavat muuttua uusien
lähteiden tai tarkastelutapojen myötä
Tavoitteen toteutumista arvioidaan lisäksi sisällöissä määriteltyjen keskeisten käsitteiden kautta.
Arvioinnissa käytetään apuna itse-ja vertaisarviointia.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Tulkintojen selittäminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa selittää joidenkin esimerkkien
avulla, miksi sama tapahtuma tai ilmiö
voidaan tulkita eri tavoin.

Perehdytään kristinuskon näkymiseen keskiaikaisen ihmisen elämässä ja yhteiskunnassa
vallinneeseen eriarvoisuuteen eri säätyä edustavien ihmisten välillä. Tarkastellaan kristinuskon
vaikutuksia Euroopan ja islamin arabimaailman kulttuureihin sekä uskontojen yhtäältä rakentavaa
mutta toisaalta rajoittavaa vaikutusta niissä. Tutustutaan kristinuskon tuloon Suomeen.
Ymmärretään samanaikainen jatkuvuus: monenlainen taikausko ja kansanuskomukset elivät
edelleen kristinuskon rinnalla.
Keskeiset käsitteet: läänitysjärjestelmä, säädyt, ritarilaitos
Perehdytään suomalaiseen yhteiskuntaan 1600-1700-luvuilla elinkeinojen ja kulttuurin käsitteiden
avulla. Tutustutaan aikakauden uudistushankkeisiin ja niiden jättämään perintöön. Tarkastellaan
Ruotsin suurvaltakauden sekä Ruotsin ja Venäjän valtakamppailun heijastumista suomalaisten
elämään.
Keskeiset käsitteet: jatkuvuus, Ruotsin suurvaltakausi, säädyt.
Tarkastelun kohteena on sivilisaation käsite ja jokin ensimmäisistä korkeakulttuureista. Oleellista
on tutustua eriytyneen (hierarkkisen) työnjaon vaikutuksiin yhteiskunnan järjestäytymiseen.
Keskeiset käsitteet: muutos, sivilisaatio (korkeakulttuuri), eriytynyt työnjako, esihistoria ja historia.
Ateenan avulla tarkastellaan muutosta, joka tapahtui ihmisten hallintatavassa. Tutustutaan
demokratian käsitteeseen ja siihen, mitä se antiikin Ateenassa tarkoitti eri ihmisryhmille.
Tutustutaan tieteen ja taiteen syntyyn. Paneudutaan eri ihmisryhmien asemaan
Rooman valtakunnassa ja tutkitaan Rooman jättämää perintöä omaan aikaamme (mm.
oikeusjärjestelmässä ja rakennustaiteessa). Tarkastellaan mitä tiedämme nykyisen Pohjolan ja
Suomen alueen asuttamisesta antiikin aikana.
Keskeiset käsitteet: muutos, jatkuvuus, demokratia, tiede, taide

Vuosiluokat 3-6

Perehdytään eurooppalaisen ihmisen maailmankuvan muuttumiseen tieteen ja keksintöjen
seurauksena. Tutustutaan vähintään yhteen muun alueen historiaan ja kulttuuuriin. Tutustutaan
antiikin kulttuurin elpymiseen taiteissa. Paneudutaan kristinuskon reformaation ja hallintomuotona
yksinvaltiuden heijastumiseen ihmisten elämään. Uuden ajan murroksen ilmentymiä tarkastellaan
Suomessa Kustaa Vaasan uudistusten kautta.
Keskeiset käsitteet: uskonpuhdistus (reformaatio), maailmankuva, löytöretket, yksinvaltius,
renessanssi, aurinkokeskeinen maailmankuva.
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T11 ohjata oppilasta selittämään ihmisen toimintaa
Tavoitteen toteutumista arvioidaan lisäksi sisällöissä määriteltyjen keskeisten käsitteiden kautta.
Arvioinnissa käytetään apuna itse- ja vertaisarviointia.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Ihmisen toiminnan selittäminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa esittää käsiteltävästä asiasta
kertomuksen siten, että hän selittää
tapahtuman tai ilmiön eri toimijoiden kannalta.

Ateenan avulla tarkastellaan muutosta, joka tapahtui ihmisten hallintatavassa. Tutustutaan
demokratian käsitteeseen ja siihen, mitä se antiikin Ateenassa tarkoitti eri ihmisryhmille.
Tutustutaan tieteen ja taiteen syntyyn. Paneudutaan eri ihmisryhmien asemaan
Rooman valtakunnassa ja tutkitaan Rooman jättämää perintöä omaan aikaamme (mm.
oikeusjärjestelmässä ja rakennustaiteessa). Tarkastellaan mitä tiedämme nykyisen Pohjolan ja
Suomen alueen asuttamisesta antiikin aikana.
Keskeiset käsitteet: muutos, jatkuvuus, demokratia, tiede, taide
Perehdytään kristinuskon näkymiseen keskiaikaisen ihmisen elämässä ja yhteiskunnassa
vallinneeseen eriarvoisuuteen eri säätyä edustavien ihmisten välillä. Tarkastellaan kristinuskon
vaikutuksia Euroopan ja islamin arabimaailman kulttuureihin sekä uskontojen yhtäältä rakentavaa
mutta toisaalta rajoittavaa vaikutusta niissä. Tutustutaan kristinuskon tuloon Suomeen.
Ymmärretään samanaikainen jatkuvuus: monenlainen taikausko ja kansanuskomukset elivät
edelleen kristinuskon rinnalla.
Keskeiset käsitteet: läänitysjärjestelmä, säädyt, ritarilaitos
Perehdytään eurooppalaisen ihmisen maailmankuvan muuttumiseen tieteen ja keksintöjen
seurauksena. Tutustutaan vähintään yhteen muun alueen historiaan ja kulttuuuriin. Tutustutaan
antiikin kulttuurin elpymiseen taiteissa. Paneudutaan kristinuskon reformaation ja hallintomuotona
yksinvaltiuden heijastumiseen ihmisten elämään. Uuden ajan murroksen ilmentymiä tarkastellaan
Suomessa Kustaa Vaasan uudistusten kautta.
Keskeiset käsitteet: uskonpuhdistus (reformaatio), maailmankuva, löytöretket, yksinvaltius,
renessanssi, aurinkokeskeinen maailmankuva.
Perehdytään suomalaiseen yhteiskuntaan 1600-1700-luvuilla elinkeinojen ja kulttuurin käsitteiden
avulla. Tutustutaan aikakauden uudistushankkeisiin ja niiden jättämään perintöön. Tarkastellaan
Ruotsin suurvaltakauden sekä Ruotsin ja Venäjän valtakamppailun heijastumista suomalaisten
elämään.
Keskeiset käsitteet: jatkuvuus, Ruotsin suurvaltakausi, säädyt.

Keskeiset käsitteet: muutos, sivilisaatio (korkeakulttuuri), eriytynyt työnjako, esihistoria ja historia.

409

Vuosiluokat 3-6

Tarkastelun kohteena on sivilisaation käsite ja jokin ensimmäisistä korkeakulttuureista. Oleellista
on tutustua eriytyneen (hierarkkisen) työnjaon vaikutuksiin yhteiskunnan järjestäytymiseen.

34.6.3. Kuvataide
Oppiaineen tehtävä
Kuvataiteen opetuksen tehtävä on ohjata oppilaita tutkimaan ja ilmaisemaan kulttuurisesti
moninaista todellisuutta taiteen keinoin. Oppilaiden identiteettien rakentumista, kulttuurista
osaamista ja yhteisöllisyyttä vahvistetaan kuvia tuottamalla ja tulkitsemalla. Oppilaiden
omat kokemukset, mielikuvitus ja kokeileminen luovat perustan opetukselle. Kuvataiteen
opetus kehittää kykyä ymmärtää taiteen, ympäristön ja muun visuaalisen kulttuurin ilmiöitä.
Oppilaille tarjotaan tapoja arvottaa todellisuutta ja vaikuttaa siihen. Kulttuuriperinnön tuntemusta
vahvistamalla tuetaan traditioiden välittymistä ja uudistumista. Opetus tukee oppilaiden
kriittisen ajattelun kehittymistä sekä kannustaa heitä vaikuttamaan omaan elinympäristöön ja
yhteiskuntaan. Kuvataiteen opetuksessa luodaan perustaa oppilaiden paikalliselle ja globaalille
toimijuudelle.
Taiteelle ominainen työskentely harjaannuttaa kokemukselliseen, moniaistiseen ja toiminnalliseen
oppimiseen. Oppilaat tarkastelevat kuvataidetta ja muuta visuaalista kulttuuria historiallisista ja
kulttuurisista näkökulmista. Opetuksessa tutustutaan erilaisiin näkemyksiin taiteen tehtävistä.
Oppilaita ohjataan käyttämään monipuolisesti erilaisia välineitä, materiaaleja, teknologioita
ja ilmaisun keinoja. Opetuksessa kannustetaan monilukutaidon kehittämiseen hyödyntämällä
visuaalisuutta sekä muita tiedon tuottamisen ja esittämisen tapoja. Oppilaille tarjotaan
mahdollisuuksia monialaisiin oppimiskokonaisuuksiin yhteistyössä muun opetuksen ja koulun
ulkopuolisten toimijoiden kanssa. Opetuksessa tutustutaan museoihin ja muihin kulttuurikohteisiin
sekä tarkastellaan kuvataiteen harrastusmahdollisuuksia.

Oppiaineen tehtävä vuosiluokilla 3-6
Vuosiluokilla 3-6 oppilaat laajentavat omakohtaista suhdettaan kuvataiteeseen ja muuhun
visuaaliseen kulttuuriin. Oppilaita kannustetaan erilaisten kuvailmaisun keinojen kokeiluun ja
harjoitteluun sekä kuvallisten taitojen tavoitteelliseen kehittämiseen. Opetuksessa tarkastellaan
taiteen ja muun visuaalisen kulttuurin vaikutuksia mielipiteisiin, asenteisiin ja toimintatapoihin
oppilaiden omassa elinympäristössä ja yhteiskunnassa. Oppilaita ohjataan tutkimaan taiteilijoiden
ja muun visuaalisen kulttuurin tekijöiden tavoitteita ja rooleja eri aikoina sekä erilaisissa
kulttuurisissa yhteyksissä. Opetuksessa tuetaan oppilaiden yhdessä toimimisen edellytyksiä ja
käytäntöjä. Kuvien tuottamisen ja tulkinnan taitoja syvennetään hyödyntämällä vastuullisesti tietoja viestintäteknologiaa ja verkkoympäristöjä.

Vuosiluokat 3-6

Kuvataiteen oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät tavoitteet
vuosiluokilla 3-6
Tavoitteena on tarjota oppimisympäristöjä ja työtapoja, joilla mahdollistetaan monipuolinen
materiaalien, teknologioiden ja ilmaisukeinojen käyttäminen sekä niiden luova soveltaminen.
Opetustilanteissa luodaan aktiiviseen kokeilemiseen ja harjoitteluun rohkaiseva ilmapiiri.
Pedagogisilla ratkaisuilla tuetaan moniaistista havainnointia, pitkäjänteistä työskentelyä sekä
tutkivaa ja tavoitteellista taideoppimista. Opetuksessa otetaan huomioon yksilölliset kuvailmaisun
tarpeet ja mahdollistetaan tarkoituksenmukainen työskentely yksin ja ryhmässä. Tavoitteena on
luoda oppimiseen ja vuorovaikutukseen kannustava toimintakulttuuri sekä koulussa että koulun
ulkopuolisissa ympäristöissä. Vuosiluokilla 3-6 tarkastellaan laajenevan elinpiirin ajankohtaisia
taiteen ja muun visuaalisen kulttuurin ilmiöitä. Opetuksessa ohjataan taiteidenväliseen
ja temaattiseen lähestymistapaan. Oppilaita kannustetaan suhtautumaan kriittisesti eri
tietolähteisiin. Opetustilanteissa teknologioita ja verkkoympäristöjä hyödynnetään monipuolisesti,
vastuullisesti ja turvallisesti.

410

Ohjaus, eriyttäminen ja tuki kuvataiteessa vuosiluokilla 3-6
Tavoitteena ohjauksen, eriyttämisen ja tuen järjestämisessä on oppilaiden sosiaalisten,
psyykkisten ja motoristen lähtökohtien ja taitojen huomioon ottaminen. Taideoppimisen
yksilöllinen ja yhteisöllinen luonne tukee oppilaan identiteettien rakentumista, osallisuutta ja
hyvinvointia. Opetuksessa otetaan huomioon oppilaiden yksilölliset ohjauksen tarpeet. Opetusta
eriytetään tarvittaessa esimerkiksi ilmaisukeinojen, työtapojen ja oppimisympäristöjen valinnoilla.
Opetustilanteissa oppilaat voivat hyödyntää vahvuuksiaan, soveltaa erilaisia työtapoja ja käyttää
vaihtoehtoisia lähestymistapoja. Taideoppimiselle luodaan turvallinen, moninaisuutta kunnioittava
ja itseilmaisuun rohkaiseva ilmapiiri, jossa oppilaat saavat henkilökohtaista ohjausta ja tukea.
Vaihtoehtoisia pedagogisia lähestymistapoja voidaan tarvita erityisesti havaintojen ja tunteiden
visuaalisessa ilmaisussa sekä motoristen taitojen kehittämisessä. Ohjauksen, eriyttämisen ja tuen
järjestämisessä voidaan hyödyntää esimerkiksi leikinomaisuutta, pelejä ja eri aistialueisiin liittyviä
kokemuksia.

Oppilaan oppimisen arviointi kuvataiteessa vuosiluokilla 3-6
Oppimisen arviointi ja siihen perustuva palaute kuvataiteessa on luonteeltaan kannustavaa,
ohjaavaa ja oppilaiden yksilöllisen edistymisen huomioivaa. Palautteella tuetaan kuvan
tuottamisen ja tulkinnan taitojen, taiteen ja muun visuaalisen kulttuurin tuntemuksen,
pitkäjänteisten työtapojen sekä itsearviointitaitojen kehittymistä. Oppilasta ohjataan omien
ajatusten ilmaisemiseen ja toisten näkemysten arvostamiseen. Oppimisen arviointi kohdistuu
kaikkiin opetuksen tavoitteissa määriteltyihin taideoppimisen ulottuvuuksiin.
Antaessaan kuvataiteen sanallista arviota tai arvosanaa opettaja arvioi oppilaan osaamista
suhteessa paikallisessa opetussuunnitelmassa asetettuihin tavoitteisiin. Määritellessään
osaamisen tasoa 6. vuosiluokan lukuvuositodistusta varten opettaja käyttää kuvataiteen
valtakunnallisia arviointikriteereitä. Opinnoissa edistymisen kannalta on keskeistä havainnoida
oppilaan edistymistä kuvien tuottamiseen, vastaanottamiseen ja tulkitsemiseen liittyvien taitojen
kehittämisessä.

Vuosiluokka 3
Vuosiluokan keskeiset sisältöalueet
S1 Omat kuvakulttuurit
S1 Omat kuvakulttuurit: Opetuksen sisällöiksi valitaan oppilaiden tekemiä kuvia ja
kuvakulttuureja, joihin he osallistuvat omaehtoisesti. Oppilaiden kuvakulttuureja tarkastellaan
suhteessa muihin kuvakulttuureihin. Omia kuvakulttuureja käytetään kuvallisen työskentelyn
lähtökohtana. Opetuksessa käsitellään omien kuvakulttuurien merkitystä oppilaiden
osallistumiselle eri yhteisöissä, ympäristöissä ja yhteyksissä.

•
•
•
•
•
•
•

Opetuksen lähtökohtana käytetään oppilaiden itsensä tekemiä kuvia ja oppilaille tuttuja
kuvakulttuureja.
Oppilas tarkastelee median kuvamaailmaa ja keskustelee omasta median käytöstään.
Oppilas kokeilee erilaisia ilmaisutapoja ja tekniikoita työstäessään mielikuviaan kuviksi.
Oppilas kokeilee esimerkiksi maalausta, piirtämistä, kollaasityöskentelyä, grafiikkaa,
savityöskentelyä, rakentelua, valokuvausta sekä tekee animaatioita.
Oppilas havainnoi, tunnistaa, nimeää ja sekoittaa värejä esimerkiksi liiduilla, värikynillä,
vesiväreillä ja peiteväreillä.
Väriopin opiskelussa tutustutaan edellisten väriopin asioiden lisäksi värin valööriin.
Oppilas harjoittelee kuvapinnan elementtien järjestämistä, sommittelua ja opetuksessa
tarkastellaan esimerkiksi muodon, värin, liikkeen tai rytmin vaikutusta kuvaan.
Oppilaat tuottavat yhteisen taideprojektin.
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Kolmannen luokan teema kuvataiteessa: Rakennan kuvia.

•
•
•
•

Oppilas harjoittelee luonnostelua ja kokeilujen tekemistä.
Oppilas harjoittelee oman työn arviointia ja tallentaa työskentelyn eri vaiheita.
Oppilas harjoittelee työskentelyotteita omassa ilmaisussaan.
Oppilas huolehtii omista työvälineistään.

S2 Ympäristön kuvakulttuurit
S2 Ympäristön kuvakulttuurit: Opetuksen sisällöt valitaan erilaisista ympäristöistä, esineistä,
mediakulttuureista ja virtuaalimaailmoista. Sisältöjä valitaan monipuolisesti rakennetuista
ja luonnon ympäristöistä sekä mediasta. Opetuksen sisältöjä valitaan myös vakiintuneita
kuvakulttuureja uudistavista, erilaisten yhteisöjen ja ryhmien tuottamista kuvista ja visuaalisen
kulttuurin ilmiöistä. Ympäristön kuvakulttuureja käytetään kuvallisen työskentelyn lähtökohtana.
Opetuksessa käsitellään oppilaiden laajenevaa elinpiiriä ja medioiden merkitystä yhteiskunnassa.
•
•
•
•

Opetuksen lähtökohtana on lähiympäristön lisäksi oppilaiden laajeneva elinpiiri, sen
kuvakulttuuri sekä media.
Oppilas kokeilee kuvankäsittelyohjelmaa ja sen mahdollisuuksia omassa ilmaisussaan.
Oppilas harjoittelee valokuvan ilmaisukeinoja ja tutustuu kuvakokoihin ja kuvakulmiin
esimerkiksi valokuvauksen videon tai sarjakuvan keinoin.
Oppilas huolehtii omista työvälineistään ja noudattaa kestävän kehityksen periaatteita
kuvallisessa työskentelyssään.

S3 Taiteen maailmat:
S3 Taiteen maailmat: Opetuksen sisällöt valitaan eri aikoina, eri ympäristöissä ja eri kulttuureissa
tuotetusta kuvataiteesta. Oppilaat perehtyvät taiteelle ominaisiin toimintatapoihin, taiteen eri
lajeihin sekä erilaisiin käsityksiin taiteesta. Taideteoksia käytetään kuvallisen työskentelyn
lähtökohtana. Opetuksessa käsitellään kulttuuri-identiteetin vaikutusta taiteen tekemiseen ja
vastaanottamiseen.

•
•

Vuosiluokat 3-6

•
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Opetuksen lähtökohta ajankohtaiset taidenäyttelyt.
Opetuksessa hyödynnetään esimerkiksi Helsingin Taidemuseon, Amos Anderssonin
taidemuseon tai Kiasman taidenäyttelyitä.
Oppilas tekee omia kuvia suomalaisten taideteosten pohjalta ja tutustuu Helsingin julkisiin
veistoksiin sekä ympäristöteoksiin.

Opetuksen tavoitteet

Tavoitteisiin liittyvät
sisältöalueet

Laaja-alainen osaaminen

T1

S1, S2, S3

L1, L3, L4, L5

T2

S1, S2, S3

L2, L4, L5, L6

T3

S1, S2, S3

L2, L3, L4, L5

T4

S1, S2, S3

L2, L3, L5, L6

T5

S1, S2, S3

L1, L2, L3, L5

T7

S1, S2, S3

L1, L2, L4, L5

T8

S1, S2, S3

L1, L4, L5, L6

T9

S1, S2, S3

L1, L2, L5, L6

T10

S1, S2, S3

L3, L4, L6, L7

T11

S1, S2, S3

L1, L2, L4, L7

Vuosiluokan tavoitteet
T1 kannustaa oppilasta havainnoimaan taidetta, ympäristöä ja muuta
visuaalista kulttuuria moniaistisesti ja erilaisia kuvallisia välineitä
hyödyntäen
Kolmannen luokan kuvataiteen teemana on Rakennan kuvia.
•

Ohjataan oppilasta tekemän havaintoja ja kuvaamaan rakennettua ja luonnonympäristöä
sekä ympäristön taideteoksia erilaisia kuvallisia välineitä hyödyntäen

Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Taiteen, ympäristön ja muun visuaalisen
kulttuurin havainnoiminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa tehdä monipuolisia havaintoja
ympäristöstä ja sen kuvista käyttämällä
kuvallisia välineitä

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Opetuksen lähtökohtana käytetään oppilaiden itsensä tekemiä kuvia ja oppilaille tuttuja
kuvakulttuureja.
Oppilas tarkastelee median kuvamaailmaa ja keskustelee omasta median käytöstään.
Oppilas kokeilee erilaisia ilmaisutapoja ja tekniikoita työstäessään mielikuviaan kuviksi.
Oppilas kokeilee esimerkiksi maalausta, piirtämistä, kollaasityöskentelyä, grafiikkaa,
savityöskentelyä, rakentelua, valokuvausta sekä tekee animaatioita.
Oppilas havainnoi, tunnistaa, nimeää ja sekoittaa värejä esimerkiksi liiduilla, värikynillä,
vesiväreillä ja peiteväreillä.
Väriopin opiskelussa tutustutaan edellisten väriopin asioiden lisäksi värin valööriin.
Oppilas harjoittelee kuvapinnan elementtien järjestämistä, sommittelua ja opetuksessa
tarkastellaan esimerkiksi muodon, värin, liikkeen tai rytmin vaikutusta kuvaan.
Oppilaat tuottavat yhteisen taideprojektin.
Oppilas harjoittelee luonnostelua ja kokeilujen tekemistä.
Oppilas harjoittelee oman työn arviointia ja tallentaa työskentelyn eri vaiheita.
Oppilas harjoittelee työskentelyotteita omassa ilmaisussaan.
Oppilas huolehtii omista työvälineistään.
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Kolmannen luokan teema kuvataiteessa: Rakennan kuvia.

•
•
•
•

•
•
•

Opetuksen lähtökohtana on lähiympäristön lisäksi oppilaiden laajeneva elinpiiri, sen
kuvakulttuuri sekä media.
Oppilas kokeilee kuvankäsittelyohjelmaa ja sen mahdollisuuksia omassa ilmaisussaan.
Oppilas harjoittelee valokuvan ilmaisukeinoja ja tutustuu kuvakokoihin ja kuvakulmiin
esimerkiksi valokuvauksen videon tai sarjakuvan keinoin.
Oppilas huolehtii omista työvälineistään ja noudattaa kestävän kehityksen periaatteita
kuvallisessa työskentelyssään.

Opetuksen lähtökohta ajankohtaiset taidenäyttelyt.
Opetuksessa hyödynnetään esimerkiksi Helsingin Taidemuseon, Amos Anderssonin
taidemuseon tai Kiasman taidenäyttelyitä.
Oppilas tekee omia kuvia suomalaisten taideteosten pohjalta ja tutustuu Helsingin julkisiin
veistoksiin sekä ympäristöteoksiin.

T2 rohkaista oppilasta keskustelemaan havainnoistaan ja ajatuksistaan
sekä harjoittelemaan näkemystensä perustelemista
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Havaintojen ja ajatusten sanallistaminen

•
•
•
•

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa kuvailla taiteeseen, ympäristöön
ja muuhun visuaaliseen kulttuuriin liittyviä
havaintojaan ja perustella ajatuksiaan
sanallisesti

Opetuksen lähtökohtana on lähiympäristön lisäksi oppilaiden laajeneva elinpiiri, sen
kuvakulttuuri sekä media.
Oppilas kokeilee kuvankäsittelyohjelmaa ja sen mahdollisuuksia omassa ilmaisussaan.
Oppilas harjoittelee valokuvan ilmaisukeinoja ja tutustuu kuvakokoihin ja kuvakulmiin
esimerkiksi valokuvauksen videon tai sarjakuvan keinoin.
Oppilas huolehtii omista työvälineistään ja noudattaa kestävän kehityksen periaatteita
kuvallisessa työskentelyssään.

Kolmannen luokan teema kuvataiteessa: Rakennan kuvia.
•
•
•
•
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•
•
•
•
•
•
•
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Opetuksen lähtökohtana käytetään oppilaiden itsensä tekemiä kuvia ja oppilaille tuttuja
kuvakulttuureja.
Oppilas tarkastelee median kuvamaailmaa ja keskustelee omasta median käytöstään.
Oppilas kokeilee erilaisia ilmaisutapoja ja tekniikoita työstäessään mielikuviaan kuviksi.
Oppilas kokeilee esimerkiksi maalausta, piirtämistä, kollaasityöskentelyä, grafiikkaa,
savityöskentelyä, rakentelua, valokuvausta sekä tekee animaatioita.
Oppilas havainnoi, tunnistaa, nimeää ja sekoittaa värejä esimerkiksi liiduilla, värikynillä,
vesiväreillä ja peiteväreillä.
Väriopin opiskelussa tutustutaan edellisten väriopin asioiden lisäksi värin valööriin.
Oppilas harjoittelee kuvapinnan elementtien järjestämistä, sommittelua ja opetuksessa
tarkastellaan esimerkiksi muodon, värin, liikkeen tai rytmin vaikutusta kuvaan.
Oppilaat tuottavat yhteisen taideprojektin.
Oppilas harjoittelee luonnostelua ja kokeilujen tekemistä.
Oppilas harjoittelee oman työn arviointia ja tallentaa työskentelyn eri vaiheita.
Oppilas harjoittelee työskentelyotteita omassa ilmaisussaan.
Oppilas huolehtii omista työvälineistään.

•
•
•

Opetuksen lähtökohta ajankohtaiset taidenäyttelyt.
Opetuksessa hyödynnetään esimerkiksi Helsingin Taidemuseon, Amos Anderssonin
taidemuseon tai Kiasman taidenäyttelyitä.
Oppilas tekee omia kuvia suomalaisten taideteosten pohjalta ja tutustuu Helsingin julkisiin
veistoksiin sekä ympäristöteoksiin.

T3 innostaa oppilasta ilmaisemaan havaintojaan ja ajatuksiaan kuvallisesti
ja muita tiedon tuottamisen tapoja käyttäen
•
•

Rohkaistaan oppilasta tekemään luonnoksia havaintojen perusteella
Rohkaistaan oppilasta lähestymään aiheita omien kuvakulttuurien pohjalta

Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Havaintojen ja ajatusten kuvallinen
ilmaiseminen

•
•
•
•

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa ilmaista havaintojaan ja
ajatuksiaan hyödyntämällä kuvien rinnalla
myös muita tiedon tuottamisen tapoja

Opetuksen lähtökohtana on lähiympäristön lisäksi oppilaiden laajeneva elinpiiri, sen
kuvakulttuuri sekä media.
Oppilas kokeilee kuvankäsittelyohjelmaa ja sen mahdollisuuksia omassa ilmaisussaan.
Oppilas harjoittelee valokuvan ilmaisukeinoja ja tutustuu kuvakokoihin ja kuvakulmiin
esimerkiksi valokuvauksen videon tai sarjakuvan keinoin.
Oppilas huolehtii omista työvälineistään ja noudattaa kestävän kehityksen periaatteita
kuvallisessa työskentelyssään.

Kolmannen luokan teema kuvataiteessa: Rakennan kuvia.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Opetuksen lähtökohtana käytetään oppilaiden itsensä tekemiä kuvia ja oppilaille tuttuja
kuvakulttuureja.
Oppilas tarkastelee median kuvamaailmaa ja keskustelee omasta median käytöstään.
Oppilas kokeilee erilaisia ilmaisutapoja ja tekniikoita työstäessään mielikuviaan kuviksi.
Oppilas kokeilee esimerkiksi maalausta, piirtämistä, kollaasityöskentelyä, grafiikkaa,
savityöskentelyä, rakentelua, valokuvausta sekä tekee animaatioita.
Oppilas havainnoi, tunnistaa, nimeää ja sekoittaa värejä esimerkiksi liiduilla, värikynillä,
vesiväreillä ja peiteväreillä.
Väriopin opiskelussa tutustutaan edellisten väriopin asioiden lisäksi värin valööriin.
Oppilas harjoittelee kuvapinnan elementtien järjestämistä, sommittelua ja opetuksessa
tarkastellaan esimerkiksi muodon, värin, liikkeen tai rytmin vaikutusta kuvaan.
Oppilaat tuottavat yhteisen taideprojektin.
Oppilas harjoittelee luonnostelua ja kokeilujen tekemistä.
Oppilas harjoittelee oman työn arviointia ja tallentaa työskentelyn eri vaiheita.
Oppilas harjoittelee työskentelyotteita omassa ilmaisussaan.
Oppilas huolehtii omista työvälineistään.

Opetuksen lähtökohta ajankohtaiset taidenäyttelyt.
Opetuksessa hyödynnetään esimerkiksi Helsingin Taidemuseon, Amos Anderssonin
taidemuseon tai Kiasman taidenäyttelyitä.
Oppilas tekee omia kuvia suomalaisten taideteosten pohjalta ja tutustuu Helsingin julkisiin
veistoksiin sekä ympäristöteoksiin.
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•

T4 ohjata oppilasta käyttämään monipuolisesti erilaisia materiaaleja,
tekniikoita ja ilmaisun keinoja sekä harjaannuttamaan kuvan tekemisen
taitojaan
•
•
•
•

Rohkaistaan oppilasta kehittämään persoonallista kuvailmaisuaan
Ohjataan oppilasta käyttämään kuvan rakentamisen keinoja
Ohjataan oppilasta tutustumaan valokuvan ilmaisukeinoihin
Kannustetaan oppilasta ottamaan osaa aiheiden, työskentelymenetelmien ja –välineiden
valintaan

Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Kuvallisten ilmaisukeinojen käyttäminen

•
•
•
•

•
•
•

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa soveltaa erilaisia materiaaleja,
tekniikoita ja ilmaisukeinoja kuvallisessa
tuottamisessaan

Opetuksen lähtökohtana on lähiympäristön lisäksi oppilaiden laajeneva elinpiiri, sen
kuvakulttuuri sekä media.
Oppilas kokeilee kuvankäsittelyohjelmaa ja sen mahdollisuuksia omassa ilmaisussaan.
Oppilas harjoittelee valokuvan ilmaisukeinoja ja tutustuu kuvakokoihin ja kuvakulmiin
esimerkiksi valokuvauksen videon tai sarjakuvan keinoin.
Oppilas huolehtii omista työvälineistään ja noudattaa kestävän kehityksen periaatteita
kuvallisessa työskentelyssään.

Opetuksen lähtökohta ajankohtaiset taidenäyttelyt.
Opetuksessa hyödynnetään esimerkiksi Helsingin Taidemuseon, Amos Anderssonin
taidemuseon tai Kiasman taidenäyttelyitä.
Oppilas tekee omia kuvia suomalaisten taideteosten pohjalta ja tutustuu Helsingin julkisiin
veistoksiin sekä ympäristöteoksiin.

Kolmannen luokan teema kuvataiteessa: Rakennan kuvia.
•
•
•
•
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•
•
•
•
•
•
•
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Opetuksen lähtökohtana käytetään oppilaiden itsensä tekemiä kuvia ja oppilaille tuttuja
kuvakulttuureja.
Oppilas tarkastelee median kuvamaailmaa ja keskustelee omasta median käytöstään.
Oppilas kokeilee erilaisia ilmaisutapoja ja tekniikoita työstäessään mielikuviaan kuviksi.
Oppilas kokeilee esimerkiksi maalausta, piirtämistä, kollaasityöskentelyä, grafiikkaa,
savityöskentelyä, rakentelua, valokuvausta sekä tekee animaatioita.
Oppilas havainnoi, tunnistaa, nimeää ja sekoittaa värejä esimerkiksi liiduilla, värikynillä,
vesiväreillä ja peiteväreillä.
Väriopin opiskelussa tutustutaan edellisten väriopin asioiden lisäksi värin valööriin.
Oppilas harjoittelee kuvapinnan elementtien järjestämistä, sommittelua ja opetuksessa
tarkastellaan esimerkiksi muodon, värin, liikkeen tai rytmin vaikutusta kuvaan.
Oppilaat tuottavat yhteisen taideprojektin.
Oppilas harjoittelee luonnostelua ja kokeilujen tekemistä.
Oppilas harjoittelee oman työn arviointia ja tallentaa työskentelyn eri vaiheita.
Oppilas harjoittelee työskentelyotteita omassa ilmaisussaan.
Oppilas huolehtii omista työvälineistään.

T5 ohjata oppilasta tavoitteelliseen kuvallisten taitojen kehittämiseen
yksin ja yhteistyössä muiden kanssa
•

Annetaan oppilaalle mahdollisuuksia yhteisiin taideprojekteihin

Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Kuvailmaisun taitojen kehittäminen

•
•
•

•
•
•
•

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa asettaa tavoitteita ja pyrkii
kehittämään kuvailmaisuaan yksin ja ryhmän
jäsenenä

Opetuksen lähtökohta ajankohtaiset taidenäyttelyt.
Opetuksessa hyödynnetään esimerkiksi Helsingin Taidemuseon, Amos Anderssonin
taidemuseon tai Kiasman taidenäyttelyitä.
Oppilas tekee omia kuvia suomalaisten taideteosten pohjalta ja tutustuu Helsingin julkisiin
veistoksiin sekä ympäristöteoksiin.
Opetuksen lähtökohtana on lähiympäristön lisäksi oppilaiden laajeneva elinpiiri, sen
kuvakulttuuri sekä media.
Oppilas kokeilee kuvankäsittelyohjelmaa ja sen mahdollisuuksia omassa ilmaisussaan.
Oppilas harjoittelee valokuvan ilmaisukeinoja ja tutustuu kuvakokoihin ja kuvakulmiin
esimerkiksi valokuvauksen videon tai sarjakuvan keinoin.
Oppilas huolehtii omista työvälineistään ja noudattaa kestävän kehityksen periaatteita
kuvallisessa työskentelyssään.

Kolmannen luokan teema kuvataiteessa: Rakennan kuvia.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Opetuksen lähtökohtana käytetään oppilaiden itsensä tekemiä kuvia ja oppilaille tuttuja
kuvakulttuureja.
Oppilas tarkastelee median kuvamaailmaa ja keskustelee omasta median käytöstään.
Oppilas kokeilee erilaisia ilmaisutapoja ja tekniikoita työstäessään mielikuviaan kuviksi.
Oppilas kokeilee esimerkiksi maalausta, piirtämistä, kollaasityöskentelyä, grafiikkaa,
savityöskentelyä, rakentelua, valokuvausta sekä tekee animaatioita.
Oppilas havainnoi, tunnistaa, nimeää ja sekoittaa värejä esimerkiksi liiduilla, värikynillä,
vesiväreillä ja peiteväreillä.
Väriopin opiskelussa tutustutaan edellisten väriopin asioiden lisäksi värin valööriin.
Oppilas harjoittelee kuvapinnan elementtien järjestämistä, sommittelua ja opetuksessa
tarkastellaan esimerkiksi muodon, värin, liikkeen tai rytmin vaikutusta kuvaan.
Oppilaat tuottavat yhteisen taideprojektin.
Oppilas harjoittelee luonnostelua ja kokeilujen tekemistä.
Oppilas harjoittelee oman työn arviointia ja tallentaa työskentelyn eri vaiheita.
Oppilas harjoittelee työskentelyotteita omassa ilmaisussaan.
Oppilas huolehtii omista työvälineistään.

T7 ohjata oppilasta tarkastelemaan kuvia eri lähtökohdista ja eri
yhteyksissä sekä pohtimaan todellisuuden ja fiktion suhdetta
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
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•

Arvioinnin kohde
Kuvien tarkastelu

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa tarkastella sisällön, muodon
ja asiayhteyden vaikutusta erilaisten kuvien
tulkintaan

Kolmannen luokan teema kuvataiteessa: Rakennan kuvia.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Opetuksen lähtökohtana käytetään oppilaiden itsensä tekemiä kuvia ja oppilaille tuttuja
kuvakulttuureja.
Oppilas tarkastelee median kuvamaailmaa ja keskustelee omasta median käytöstään.
Oppilas kokeilee erilaisia ilmaisutapoja ja tekniikoita työstäessään mielikuviaan kuviksi.
Oppilas kokeilee esimerkiksi maalausta, piirtämistä, kollaasityöskentelyä, grafiikkaa,
savityöskentelyä, rakentelua, valokuvausta sekä tekee animaatioita.
Oppilas havainnoi, tunnistaa, nimeää ja sekoittaa värejä esimerkiksi liiduilla, värikynillä,
vesiväreillä ja peiteväreillä.
Väriopin opiskelussa tutustutaan edellisten väriopin asioiden lisäksi värin valööriin.
Oppilas harjoittelee kuvapinnan elementtien järjestämistä, sommittelua ja opetuksessa
tarkastellaan esimerkiksi muodon, värin, liikkeen tai rytmin vaikutusta kuvaan.
Oppilaat tuottavat yhteisen taideprojektin.
Oppilas harjoittelee luonnostelua ja kokeilujen tekemistä.
Oppilas harjoittelee oman työn arviointia ja tallentaa työskentelyn eri vaiheita.
Oppilas harjoittelee työskentelyotteita omassa ilmaisussaan.
Oppilas huolehtii omista työvälineistään.
Opetuksen lähtökohtana on lähiympäristön lisäksi oppilaiden laajeneva elinpiiri, sen
kuvakulttuuri sekä media.
Oppilas kokeilee kuvankäsittelyohjelmaa ja sen mahdollisuuksia omassa ilmaisussaan.
Oppilas harjoittelee valokuvan ilmaisukeinoja ja tutustuu kuvakokoihin ja kuvakulmiin
esimerkiksi valokuvauksen videon tai sarjakuvan keinoin.
Oppilas huolehtii omista työvälineistään ja noudattaa kestävän kehityksen periaatteita
kuvallisessa työskentelyssään.

Opetuksen lähtökohta ajankohtaiset taidenäyttelyt.
Opetuksessa hyödynnetään esimerkiksi Helsingin Taidemuseon, Amos Anderssonin
taidemuseon tai Kiasman taidenäyttelyitä.
Oppilas tekee omia kuvia suomalaisten taideteosten pohjalta ja tutustuu Helsingin julkisiin
veistoksiin sekä ympäristöteoksiin.

T8 ohjata oppilasta tarkastelemaan taidetta ja muuta visuaalista kulttuuria
teoksen, tekijän ja katsojan näkökulmista sekä pohtimaan historiallisten ja
kulttuuristen tekijöiden vaikutusta kuviin
•

Ohjataan oppilasta tutustumaan suomalaiseen taiteeseen

Vuosiluokat 3-6

Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Kuvatulkinnan menetelmien käyttäminen
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Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa tulkita kuvia teoksen, tekijän
ja katsojan näkökulmista sekä hyödyntää
tulkintojaan kuvista keskusteltaessa

•
•
•
•

•
•
•

Opetuksen lähtökohtana on lähiympäristön lisäksi oppilaiden laajeneva elinpiiri, sen
kuvakulttuuri sekä media.
Oppilas kokeilee kuvankäsittelyohjelmaa ja sen mahdollisuuksia omassa ilmaisussaan.
Oppilas harjoittelee valokuvan ilmaisukeinoja ja tutustuu kuvakokoihin ja kuvakulmiin
esimerkiksi valokuvauksen videon tai sarjakuvan keinoin.
Oppilas huolehtii omista työvälineistään ja noudattaa kestävän kehityksen periaatteita
kuvallisessa työskentelyssään.

Opetuksen lähtökohta ajankohtaiset taidenäyttelyt.
Opetuksessa hyödynnetään esimerkiksi Helsingin Taidemuseon, Amos Anderssonin
taidemuseon tai Kiasman taidenäyttelyitä.
Oppilas tekee omia kuvia suomalaisten taideteosten pohjalta ja tutustuu Helsingin julkisiin
veistoksiin sekä ympäristöteoksiin.

Kolmannen luokan teema kuvataiteessa: Rakennan kuvia.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Opetuksen lähtökohtana käytetään oppilaiden itsensä tekemiä kuvia ja oppilaille tuttuja
kuvakulttuureja.
Oppilas tarkastelee median kuvamaailmaa ja keskustelee omasta median käytöstään.
Oppilas kokeilee erilaisia ilmaisutapoja ja tekniikoita työstäessään mielikuviaan kuviksi.
Oppilas kokeilee esimerkiksi maalausta, piirtämistä, kollaasityöskentelyä, grafiikkaa,
savityöskentelyä, rakentelua, valokuvausta sekä tekee animaatioita.
Oppilas havainnoi, tunnistaa, nimeää ja sekoittaa värejä esimerkiksi liiduilla, värikynillä,
vesiväreillä ja peiteväreillä.
Väriopin opiskelussa tutustutaan edellisten väriopin asioiden lisäksi värin valööriin.
Oppilas harjoittelee kuvapinnan elementtien järjestämistä, sommittelua ja opetuksessa
tarkastellaan esimerkiksi muodon, värin, liikkeen tai rytmin vaikutusta kuvaan.
Oppilaat tuottavat yhteisen taideprojektin.
Oppilas harjoittelee luonnostelua ja kokeilujen tekemistä.
Oppilas harjoittelee oman työn arviointia ja tallentaa työskentelyn eri vaiheita.
Oppilas harjoittelee työskentelyotteita omassa ilmaisussaan.
Oppilas huolehtii omista työvälineistään.

T9 innostaa oppilasta kokeilemaan eri aikojen ja kulttuurien kuvailmaisun
tapoja omissa kuvissaan
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Kuvailmaisun tapojen käyttäminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa hyödyntää erilaisia kuvailmaisun
tapoja tarkastellessaan taidetta ja muuta
visuaalista kulttuuria sekä tehdessään omia
kuvia

•
•
•
•

Opetuksen lähtökohtana käytetään oppilaiden itsensä tekemiä kuvia ja oppilaille tuttuja
kuvakulttuureja.
Oppilas tarkastelee median kuvamaailmaa ja keskustelee omasta median käytöstään.
Oppilas kokeilee erilaisia ilmaisutapoja ja tekniikoita työstäessään mielikuviaan kuviksi.
Oppilas kokeilee esimerkiksi maalausta, piirtämistä, kollaasityöskentelyä, grafiikkaa,
savityöskentelyä, rakentelua, valokuvausta sekä tekee animaatioita.
Oppilas havainnoi, tunnistaa, nimeää ja sekoittaa värejä esimerkiksi liiduilla, värikynillä,
vesiväreillä ja peiteväreillä.
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Kolmannen luokan teema kuvataiteessa: Rakennan kuvia.

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

•
•
•
•

Väriopin opiskelussa tutustutaan edellisten väriopin asioiden lisäksi värin valööriin.
Oppilas harjoittelee kuvapinnan elementtien järjestämistä, sommittelua ja opetuksessa
tarkastellaan esimerkiksi muodon, värin, liikkeen tai rytmin vaikutusta kuvaan.
Oppilaat tuottavat yhteisen taideprojektin.
Oppilas harjoittelee luonnostelua ja kokeilujen tekemistä.
Oppilas harjoittelee oman työn arviointia ja tallentaa työskentelyn eri vaiheita.
Oppilas harjoittelee työskentelyotteita omassa ilmaisussaan.
Oppilas huolehtii omista työvälineistään.

Opetuksen lähtökohta ajankohtaiset taidenäyttelyt.
Opetuksessa hyödynnetään esimerkiksi Helsingin Taidemuseon, Amos Anderssonin
taidemuseon tai Kiasman taidenäyttelyitä.
Oppilas tekee omia kuvia suomalaisten taideteosten pohjalta ja tutustuu Helsingin julkisiin
veistoksiin sekä ympäristöteoksiin.
Opetuksen lähtökohtana on lähiympäristön lisäksi oppilaiden laajeneva elinpiiri, sen
kuvakulttuuri sekä media.
Oppilas kokeilee kuvankäsittelyohjelmaa ja sen mahdollisuuksia omassa ilmaisussaan.
Oppilas harjoittelee valokuvan ilmaisukeinoja ja tutustuu kuvakokoihin ja kuvakulmiin
esimerkiksi valokuvauksen videon tai sarjakuvan keinoin.
Oppilas huolehtii omista työvälineistään ja noudattaa kestävän kehityksen periaatteita
kuvallisessa työskentelyssään.

T10 ohjata oppilasta keskustelemaan taiteessa, ympäristössä ja muussa
visuaalisessa kulttuurissa ilmenevistä arvoista
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Arvojen tarkasteleminen

•
•
•
•

•
•
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•

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa ilmaista näkemyksiään
taiteessa, ympäristössä ja muussa
visuaalisessa kulttuurissa ilmenevistä arvoista

Opetuksen lähtökohtana on lähiympäristön lisäksi oppilaiden laajeneva elinpiiri, sen
kuvakulttuuri sekä media.
Oppilas kokeilee kuvankäsittelyohjelmaa ja sen mahdollisuuksia omassa ilmaisussaan.
Oppilas harjoittelee valokuvan ilmaisukeinoja ja tutustuu kuvakokoihin ja kuvakulmiin
esimerkiksi valokuvauksen videon tai sarjakuvan keinoin.
Oppilas huolehtii omista työvälineistään ja noudattaa kestävän kehityksen periaatteita
kuvallisessa työskentelyssään.

Opetuksen lähtökohta ajankohtaiset taidenäyttelyt.
Opetuksessa hyödynnetään esimerkiksi Helsingin Taidemuseon, Amos Anderssonin
taidemuseon tai Kiasman taidenäyttelyitä.
Oppilas tekee omia kuvia suomalaisten taideteosten pohjalta ja tutustuu Helsingin julkisiin
veistoksiin sekä ympäristöteoksiin.

Kolmannen luokan teema kuvataiteessa: Rakennan kuvia.
•
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Opetuksen lähtökohtana käytetään oppilaiden itsensä tekemiä kuvia ja oppilaille tuttuja
kuvakulttuureja.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Oppilas tarkastelee median kuvamaailmaa ja keskustelee omasta median käytöstään.
Oppilas kokeilee erilaisia ilmaisutapoja ja tekniikoita työstäessään mielikuviaan kuviksi.
Oppilas kokeilee esimerkiksi maalausta, piirtämistä, kollaasityöskentelyä, grafiikkaa,
savityöskentelyä, rakentelua, valokuvausta sekä tekee animaatioita.
Oppilas havainnoi, tunnistaa, nimeää ja sekoittaa värejä esimerkiksi liiduilla, värikynillä,
vesiväreillä ja peiteväreillä.
Väriopin opiskelussa tutustutaan edellisten väriopin asioiden lisäksi värin valööriin.
Oppilas harjoittelee kuvapinnan elementtien järjestämistä, sommittelua ja opetuksessa
tarkastellaan esimerkiksi muodon, värin, liikkeen tai rytmin vaikutusta kuvaan.
Oppilaat tuottavat yhteisen taideprojektin.
Oppilas harjoittelee luonnostelua ja kokeilujen tekemistä.
Oppilas harjoittelee oman työn arviointia ja tallentaa työskentelyn eri vaiheita.
Oppilas harjoittelee työskentelyotteita omassa ilmaisussaan.
Oppilas huolehtii omista työvälineistään.

T11 kannustaa oppilasta ottamaan huomioon kulttuurinen moninaisuus ja
kestävä kehitys kuvailmaisun sisältöjä ja toimintatapoja valitessaan
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Kuvailmaisun sisältöjen ja toimintatapojen
valinta

•
•
•

•
•
•
•

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas ottaa kuvailmaisussaan huomioon
kulttuurisen moninaisuuteen ja kestävään
kehitykseen liittyviä näkökulmia

Opetuksen lähtökohta ajankohtaiset taidenäyttelyt.
Opetuksessa hyödynnetään esimerkiksi Helsingin Taidemuseon, Amos Anderssonin
taidemuseon tai Kiasman taidenäyttelyitä.
Oppilas tekee omia kuvia suomalaisten taideteosten pohjalta ja tutustuu Helsingin julkisiin
veistoksiin sekä ympäristöteoksiin.
Opetuksen lähtökohtana on lähiympäristön lisäksi oppilaiden laajeneva elinpiiri, sen
kuvakulttuuri sekä media.
Oppilas kokeilee kuvankäsittelyohjelmaa ja sen mahdollisuuksia omassa ilmaisussaan.
Oppilas harjoittelee valokuvan ilmaisukeinoja ja tutustuu kuvakokoihin ja kuvakulmiin
esimerkiksi valokuvauksen videon tai sarjakuvan keinoin.
Oppilas huolehtii omista työvälineistään ja noudattaa kestävän kehityksen periaatteita
kuvallisessa työskentelyssään.

•
•
•
•
•
•
•
•

Opetuksen lähtökohtana käytetään oppilaiden itsensä tekemiä kuvia ja oppilaille tuttuja
kuvakulttuureja.
Oppilas tarkastelee median kuvamaailmaa ja keskustelee omasta median käytöstään.
Oppilas kokeilee erilaisia ilmaisutapoja ja tekniikoita työstäessään mielikuviaan kuviksi.
Oppilas kokeilee esimerkiksi maalausta, piirtämistä, kollaasityöskentelyä, grafiikkaa,
savityöskentelyä, rakentelua, valokuvausta sekä tekee animaatioita.
Oppilas havainnoi, tunnistaa, nimeää ja sekoittaa värejä esimerkiksi liiduilla, värikynillä,
vesiväreillä ja peiteväreillä.
Väriopin opiskelussa tutustutaan edellisten väriopin asioiden lisäksi värin valööriin.
Oppilas harjoittelee kuvapinnan elementtien järjestämistä, sommittelua ja opetuksessa
tarkastellaan esimerkiksi muodon, värin, liikkeen tai rytmin vaikutusta kuvaan.
Oppilaat tuottavat yhteisen taideprojektin.
Oppilas harjoittelee luonnostelua ja kokeilujen tekemistä.
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Kolmannen luokan teema kuvataiteessa: Rakennan kuvia.

•
•
•

Oppilas harjoittelee oman työn arviointia ja tallentaa työskentelyn eri vaiheita.
Oppilas harjoittelee työskentelyotteita omassa ilmaisussaan.
Oppilas huolehtii omista työvälineistään.

Vuosiluokka 4
Vuosiluokan keskeiset sisältöalueet
S1 Omat kuvakulttuurit
S1 Omat kuvakulttuurit: Opetuksen sisällöiksi valitaan oppilaiden tekemiä kuvia ja
kuvakulttuureja, joihin he osallistuvat omaehtoisesti. Oppilaiden kuvakulttuureja tarkastellaan
suhteessa muihin kuvakulttuureihin. Omia kuvakulttuureja käytetään kuvallisen työskentelyn
lähtökohtana. Opetuksessa käsitellään omien kuvakulttuurien merkitystä oppilaiden
osallistumiselle eri yhteisöissä, ympäristöissä ja yhteyksissä.
Neljännen luokan teema kuvataiteessa: Viestin kuvilla.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Opetuksen lähtökohtana käytetään oppilaiden itsensä tekemiä kuvia ja oppilaille tuttuja
kuvakulttuureja.
Oppilas kokeilee erilaisia ilmaisutapoja ja tekniikoita työstäessään mielikuviaan kuviksi.
Oppilas kokeilee esimerkiksi maalausta, piirtämistä, kollaasityöskentelyä, grafiikkaa,
savityöskentelyä, rakentelua, valokuvausta sekä tekee animaatioita
Oppilas havainnoi, tunnistaa, nimeää ja sekoittaa värejä esimerkiksi liiduilla, värikynillä,
vesiväreillä ja peiteväreillä.
Väriopin opiskelussa tutustutaan edellisten väriopin asioiden lisäksi murrettuihin väreihin.
Oppilas harjoittelee liikkeen kuvaamista ja tutkii sommittelun vaikutusta kuvan viestiin.
Oppilaat tuottavat yhteisen taideprojektin.
Oppilas harjoittelee luonnostelua ja kokeilujen tekemistä.
Oppilas harjoittelee oman työn arviointia ja tallentaa työskentelyn eri vaiheita.
Oppilas harjoittelee työskentelyotteita omassa ilmaisussaan.
Oppilas huolehtii omista työvälineistään.

S2 Ympäristön kuvakulttuurit
S2 Ympäristön kuvakulttuurit: Opetuksen sisällöt valitaan erilaisista ympäristöistä, esineistä,
mediakulttuureista ja virtuaalimaailmoista. Sisältöjä valitaan monipuolisesti rakennetuista
ja luonnon ympäristöistä sekä mediasta. Opetuksen sisältöjä valitaan myös vakiintuneita
kuvakulttuureja uudistavista, erilaisten yhteisöjen ja ryhmien tuottamista kuvista ja visuaalisen
kulttuurin ilmiöistä. Ympäristön kuvakulttuureja käytetään kuvallisen työskentelyn lähtökohtana.
Opetuksessa käsitellään oppilaiden laajenevaa elinpiiriä ja medioiden merkitystä yhteiskunnassa.
•
•
•
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•
•
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Opetuksen lähtökohtana on lähiympäristön lisäksi oppilaiden laajeneva elinpiiri, sen
kuvakulttuuri sekä media. Opetuksessa hyödynnetään mahdollisuuksia osallistua lasten
elokuvanäytöksiin.
Oppilas muokkaa kuvia kuvankäsittely- ja editointiohjelmilla.
Oppilas harjoittelee valokuvan ilmaisukeinoja ja tutustuu kuvakokoihin ja kuvakulmiin
esimerkiksi valokuvauksen videon tai sarjakuvan keinoin.
Oppilaat valmistavat yhteisiä esityksiä, joissa yhdistyvät kuva, sana ja ääni esimerkiksi
perfomansseja, animaatioita, videoita tai digitaalisia kuvaesityksiä.
Oppilas huolehtii omista työvälineistään ja noudattaa kestävän kehityksen periaatteita
kuvallisessa työskentelyssään.

S3 Taiteen maailmat:
S3 Taiteen maailmat: Opetuksen sisällöt valitaan eri aikoina, eri ympäristöissä ja eri kulttuureissa
tuotetusta kuvataiteesta. Oppilaat perehtyvät taiteelle ominaisiin toimintatapoihin, taiteen eri
lajeihin sekä erilaisiin käsityksiin taiteesta. Taideteoksia käytetään kuvallisen työskentelyn
lähtökohtana. Opetuksessa käsitellään kulttuuri-identiteetin vaikutusta taiteen tekemiseen ja
vastaanottamiseen.
•
•
•
•

Opetuksen lähtökohta ajankohtaiset taidenäyttelyt.
Opetuksessa hyödynnetään esimerkiksi Helsingin Taidemuseon, Amos Anderssonin
taidemuseon tai Kiasman taidenäyttelyitä.
Oppilas tutustuu joihinkin eurooppalaisiin taiteilijoihin ja teoksiin.
Oppilas tarkastelee median kuvaviestejä sekä taidekuvia kuvallisen vaikuttamisen
lähtökohdista.
Opetuksen tavoitteet

Tavoitteisiin liittyvät
sisältöalueet

Laaja-alainen osaaminen

T1

S1, S2, S3

L1, L3, L4, L5

T2

S1, S2, S3

L2, L4, L5, L6

T3

S1, S2, S3

L2, L3, L4, L5

T4

S1, S2, S3

L2, L3, L5, L6

T5

S1, S2, S3

L1, L2, L3, L5

T6

S1, S2, S3

L1, L2, L4, L7

T7

S1, S2, S3

L1, L2, L4, L5

T8

S1, S2, S3

L1, L4, L5, L6

T9

S1, S2, S3

L1, L2, L5, L6

T10

S1, S2, S3

L3, L4, L6, L7

T11

S1, S2, S3

L1, L2, L4, L7

Vuosiluokan tavoitteet
T1 kannustaa oppilasta havainnoimaan taidetta, ympäristöä ja muuta
visuaalista kulttuuria moniaistisesti ja erilaisia kuvallisia välineitä
hyödyntäen
•

Ohjataan oppilasta tekemän havaintoja ja kuvaamaan rakennettua ja luonnonympäristöä
sekä ympäristön taideteoksia erilaisia kuvallisia välineitä hyödyntäen

Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Taiteen, ympäristön ja muun visuaalisen
kulttuurin havainnoiminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa tehdä monipuolisia havaintoja
ympäristöstä ja sen kuvista käyttämällä
kuvallisia välineitä

Neljännen luokan teema kuvataiteessa: Viestin kuvilla.
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Arvioinnin kohde

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•

Opetuksen lähtökohtana käytetään oppilaiden itsensä tekemiä kuvia ja oppilaille tuttuja
kuvakulttuureja.
Oppilas kokeilee erilaisia ilmaisutapoja ja tekniikoita työstäessään mielikuviaan kuviksi.
Oppilas kokeilee esimerkiksi maalausta, piirtämistä, kollaasityöskentelyä, grafiikkaa,
savityöskentelyä, rakentelua, valokuvausta sekä tekee animaatioita
Oppilas havainnoi, tunnistaa, nimeää ja sekoittaa värejä esimerkiksi liiduilla, värikynillä,
vesiväreillä ja peiteväreillä.
Väriopin opiskelussa tutustutaan edellisten väriopin asioiden lisäksi murrettuihin väreihin.
Oppilas harjoittelee liikkeen kuvaamista ja tutkii sommittelun vaikutusta kuvan viestiin.
Oppilaat tuottavat yhteisen taideprojektin.
Oppilas harjoittelee luonnostelua ja kokeilujen tekemistä.
Oppilas harjoittelee oman työn arviointia ja tallentaa työskentelyn eri vaiheita.
Oppilas harjoittelee työskentelyotteita omassa ilmaisussaan.
Oppilas huolehtii omista työvälineistään.

Opetuksen lähtökohtana on lähiympäristön lisäksi oppilaiden laajeneva elinpiiri, sen
kuvakulttuuri sekä media. Opetuksessa hyödynnetään mahdollisuuksia osallistua lasten
elokuvanäytöksiin.
Oppilas muokkaa kuvia kuvankäsittely- ja editointiohjelmilla.
Oppilas harjoittelee valokuvan ilmaisukeinoja ja tutustuu kuvakokoihin ja kuvakulmiin
esimerkiksi valokuvauksen videon tai sarjakuvan keinoin.
Oppilaat valmistavat yhteisiä esityksiä, joissa yhdistyvät kuva, sana ja ääni esimerkiksi
perfomansseja, animaatioita, videoita tai digitaalisia kuvaesityksiä.
Oppilas huolehtii omista työvälineistään ja noudattaa kestävän kehityksen periaatteita
kuvallisessa työskentelyssään.
Opetuksen lähtökohta ajankohtaiset taidenäyttelyt.
Opetuksessa hyödynnetään esimerkiksi Helsingin Taidemuseon, Amos Anderssonin
taidemuseon tai Kiasman taidenäyttelyitä.
Oppilas tutustuu joihinkin eurooppalaisiin taiteilijoihin ja teoksiin.
Oppilas tarkastelee median kuvaviestejä sekä taidekuvia kuvallisen vaikuttamisen
lähtökohdista.

T2 rohkaista oppilasta keskustelemaan havainnoistaan ja ajatuksistaan
sekä harjoittelemaan näkemystensä perustelemista
•

Rohkaistaan oppilaita tarkastelemaan median kuvaviestejä ja mediataidetta sekä
keskustelemaan niihin liittyvistä ilmiöistä

Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde

Vuosiluokat 3-6

Havaintojen ja ajatusten sanallistaminen

•
•
•
•
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Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa kuvailla taiteeseen, ympäristöön
ja muuhun visuaaliseen kulttuuriin liittyviä
havaintojaan ja perustella ajatuksiaan
sanallisesti

Opetuksen lähtökohta ajankohtaiset taidenäyttelyt.
Opetuksessa hyödynnetään esimerkiksi Helsingin Taidemuseon, Amos Anderssonin
taidemuseon tai Kiasman taidenäyttelyitä.
Oppilas tutustuu joihinkin eurooppalaisiin taiteilijoihin ja teoksiin.
Oppilas tarkastelee median kuvaviestejä sekä taidekuvia kuvallisen vaikuttamisen
lähtökohdista.

Neljännen luokan teema kuvataiteessa: Viestin kuvilla.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Opetuksen lähtökohtana käytetään oppilaiden itsensä tekemiä kuvia ja oppilaille tuttuja
kuvakulttuureja.
Oppilas kokeilee erilaisia ilmaisutapoja ja tekniikoita työstäessään mielikuviaan kuviksi.
Oppilas kokeilee esimerkiksi maalausta, piirtämistä, kollaasityöskentelyä, grafiikkaa,
savityöskentelyä, rakentelua, valokuvausta sekä tekee animaatioita
Oppilas havainnoi, tunnistaa, nimeää ja sekoittaa värejä esimerkiksi liiduilla, värikynillä,
vesiväreillä ja peiteväreillä.
Väriopin opiskelussa tutustutaan edellisten väriopin asioiden lisäksi murrettuihin väreihin.
Oppilas harjoittelee liikkeen kuvaamista ja tutkii sommittelun vaikutusta kuvan viestiin.
Oppilaat tuottavat yhteisen taideprojektin.
Oppilas harjoittelee luonnostelua ja kokeilujen tekemistä.
Oppilas harjoittelee oman työn arviointia ja tallentaa työskentelyn eri vaiheita.
Oppilas harjoittelee työskentelyotteita omassa ilmaisussaan.
Oppilas huolehtii omista työvälineistään.

Opetuksen lähtökohtana on lähiympäristön lisäksi oppilaiden laajeneva elinpiiri, sen
kuvakulttuuri sekä media. Opetuksessa hyödynnetään mahdollisuuksia osallistua lasten
elokuvanäytöksiin.
Oppilas muokkaa kuvia kuvankäsittely- ja editointiohjelmilla.
Oppilas harjoittelee valokuvan ilmaisukeinoja ja tutustuu kuvakokoihin ja kuvakulmiin
esimerkiksi valokuvauksen videon tai sarjakuvan keinoin.
Oppilaat valmistavat yhteisiä esityksiä, joissa yhdistyvät kuva, sana ja ääni esimerkiksi
perfomansseja, animaatioita, videoita tai digitaalisia kuvaesityksiä.
Oppilas huolehtii omista työvälineistään ja noudattaa kestävän kehityksen periaatteita
kuvallisessa työskentelyssään.

T3 innostaa oppilasta ilmaisemaan havaintojaan ja ajatuksiaan kuvallisesti
ja muita tiedon tuottamisen tapoja käyttäen
•
•

Rohkaistaan oppilasta tekemään luonnoksia havaintojen perusteella
Rohkaistaan oppilasta lähestymään aiheita omien kuvakulttuurien pohjalta

Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Havaintojen ja ajatusten kuvallinen
ilmaiseminen

•
•

Oppilas osaa ilmaista havaintojaan ja
ajatuksiaan hyödyntämällä kuvien rinnalla
myös muita tiedon tuottamisen tapoja

Opetuksen lähtökohta ajankohtaiset taidenäyttelyt.
Opetuksessa hyödynnetään esimerkiksi Helsingin Taidemuseon, Amos Anderssonin
taidemuseon tai Kiasman taidenäyttelyitä.
Oppilas tutustuu joihinkin eurooppalaisiin taiteilijoihin ja teoksiin.
Oppilas tarkastelee median kuvaviestejä sekä taidekuvia kuvallisen vaikuttamisen
lähtökohdista.

Neljännen luokan teema kuvataiteessa: Viestin kuvilla.
•

Opetuksen lähtökohtana käytetään oppilaiden itsensä tekemiä kuvia ja oppilaille tuttuja
kuvakulttuureja.
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•
•

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Oppilas kokeilee erilaisia ilmaisutapoja ja tekniikoita työstäessään mielikuviaan kuviksi.
Oppilas kokeilee esimerkiksi maalausta, piirtämistä, kollaasityöskentelyä, grafiikkaa,
savityöskentelyä, rakentelua, valokuvausta sekä tekee animaatioita
Oppilas havainnoi, tunnistaa, nimeää ja sekoittaa värejä esimerkiksi liiduilla, värikynillä,
vesiväreillä ja peiteväreillä.
Väriopin opiskelussa tutustutaan edellisten väriopin asioiden lisäksi murrettuihin väreihin.
Oppilas harjoittelee liikkeen kuvaamista ja tutkii sommittelun vaikutusta kuvan viestiin.
Oppilaat tuottavat yhteisen taideprojektin.
Oppilas harjoittelee luonnostelua ja kokeilujen tekemistä.
Oppilas harjoittelee oman työn arviointia ja tallentaa työskentelyn eri vaiheita.
Oppilas harjoittelee työskentelyotteita omassa ilmaisussaan.
Oppilas huolehtii omista työvälineistään.

Opetuksen lähtökohtana on lähiympäristön lisäksi oppilaiden laajeneva elinpiiri, sen
kuvakulttuuri sekä media. Opetuksessa hyödynnetään mahdollisuuksia osallistua lasten
elokuvanäytöksiin.
Oppilas muokkaa kuvia kuvankäsittely- ja editointiohjelmilla.
Oppilas harjoittelee valokuvan ilmaisukeinoja ja tutustuu kuvakokoihin ja kuvakulmiin
esimerkiksi valokuvauksen videon tai sarjakuvan keinoin.
Oppilaat valmistavat yhteisiä esityksiä, joissa yhdistyvät kuva, sana ja ääni esimerkiksi
perfomansseja, animaatioita, videoita tai digitaalisia kuvaesityksiä.
Oppilas huolehtii omista työvälineistään ja noudattaa kestävän kehityksen periaatteita
kuvallisessa työskentelyssään.

T4 ohjata oppilasta käyttämään monipuolisesti erilaisia materiaaleja,
tekniikoita ja ilmaisun keinoja sekä harjaannuttamaan kuvan tekemisen
taitojaan
•
•
•
•

Kannustetaan oppilasta löytämään itselleen sopivia kuvallisen ilmaisun keinoja
Ohjataan oppilasta kokeilemaan kuvalla vaikuttamisen keinoja
Ohjataan oppilasta tutustumaan valokuvan ja elokuvan kieleen
Kannustetaan oppilasta ottamaan osaa aiheiden, työskentelymenetelmien ja –välineiden
valintaan

Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Kuvallisten ilmaisukeinojen käyttäminen

•

Vuosiluokat 3-6

•
•
•
•

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa soveltaa erilaisia materiaaleja,
tekniikoita ja ilmaisukeinoja kuvallisessa
tuottamisessaan

Opetuksen lähtökohtana on lähiympäristön lisäksi oppilaiden laajeneva elinpiiri, sen
kuvakulttuuri sekä media. Opetuksessa hyödynnetään mahdollisuuksia osallistua lasten
elokuvanäytöksiin.
Oppilas muokkaa kuvia kuvankäsittely- ja editointiohjelmilla.
Oppilas harjoittelee valokuvan ilmaisukeinoja ja tutustuu kuvakokoihin ja kuvakulmiin
esimerkiksi valokuvauksen videon tai sarjakuvan keinoin.
Oppilaat valmistavat yhteisiä esityksiä, joissa yhdistyvät kuva, sana ja ääni esimerkiksi
perfomansseja, animaatioita, videoita tai digitaalisia kuvaesityksiä.
Oppilas huolehtii omista työvälineistään ja noudattaa kestävän kehityksen periaatteita
kuvallisessa työskentelyssään.

Neljännen luokan teema kuvataiteessa: Viestin kuvilla.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Opetuksen lähtökohtana käytetään oppilaiden itsensä tekemiä kuvia ja oppilaille tuttuja
kuvakulttuureja.
Oppilas kokeilee erilaisia ilmaisutapoja ja tekniikoita työstäessään mielikuviaan kuviksi.
Oppilas kokeilee esimerkiksi maalausta, piirtämistä, kollaasityöskentelyä, grafiikkaa,
savityöskentelyä, rakentelua, valokuvausta sekä tekee animaatioita
Oppilas havainnoi, tunnistaa, nimeää ja sekoittaa värejä esimerkiksi liiduilla, värikynillä,
vesiväreillä ja peiteväreillä.
Väriopin opiskelussa tutustutaan edellisten väriopin asioiden lisäksi murrettuihin väreihin.
Oppilas harjoittelee liikkeen kuvaamista ja tutkii sommittelun vaikutusta kuvan viestiin.
Oppilaat tuottavat yhteisen taideprojektin.
Oppilas harjoittelee luonnostelua ja kokeilujen tekemistä.
Oppilas harjoittelee oman työn arviointia ja tallentaa työskentelyn eri vaiheita.
Oppilas harjoittelee työskentelyotteita omassa ilmaisussaan.
Oppilas huolehtii omista työvälineistään.

Opetuksen lähtökohta ajankohtaiset taidenäyttelyt.
Opetuksessa hyödynnetään esimerkiksi Helsingin Taidemuseon, Amos Anderssonin
taidemuseon tai Kiasman taidenäyttelyitä.
Oppilas tutustuu joihinkin eurooppalaisiin taiteilijoihin ja teoksiin.
Oppilas tarkastelee median kuvaviestejä sekä taidekuvia kuvallisen vaikuttamisen
lähtökohdista.

T5 ohjata oppilasta tavoitteelliseen kuvallisten taitojen kehittämiseen
yksin ja yhteistyössä muiden kanssa
•

Rohkaistaan oppilaita yhteiseen kuvalliseen toimintaan

Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Kuvailmaisun taitojen kehittäminen

•
•
•
•

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa asettaa tavoitteita ja pyrkii
kehittämään kuvailmaisuaan yksin ja ryhmän
jäsenenä

Opetuksen lähtökohta ajankohtaiset taidenäyttelyt.
Opetuksessa hyödynnetään esimerkiksi Helsingin Taidemuseon, Amos Anderssonin
taidemuseon tai Kiasman taidenäyttelyitä.
Oppilas tutustuu joihinkin eurooppalaisiin taiteilijoihin ja teoksiin.
Oppilas tarkastelee median kuvaviestejä sekä taidekuvia kuvallisen vaikuttamisen
lähtökohdista.

•
•
•
•
•
•

Opetuksen lähtökohtana käytetään oppilaiden itsensä tekemiä kuvia ja oppilaille tuttuja
kuvakulttuureja.
Oppilas kokeilee erilaisia ilmaisutapoja ja tekniikoita työstäessään mielikuviaan kuviksi.
Oppilas kokeilee esimerkiksi maalausta, piirtämistä, kollaasityöskentelyä, grafiikkaa,
savityöskentelyä, rakentelua, valokuvausta sekä tekee animaatioita
Oppilas havainnoi, tunnistaa, nimeää ja sekoittaa värejä esimerkiksi liiduilla, värikynillä,
vesiväreillä ja peiteväreillä.
Väriopin opiskelussa tutustutaan edellisten väriopin asioiden lisäksi murrettuihin väreihin.
Oppilas harjoittelee liikkeen kuvaamista ja tutkii sommittelun vaikutusta kuvan viestiin.
Oppilaat tuottavat yhteisen taideprojektin.
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Neljännen luokan teema kuvataiteessa: Viestin kuvilla.

•
•
•
•

Oppilas harjoittelee luonnostelua ja kokeilujen tekemistä.
Oppilas harjoittelee oman työn arviointia ja tallentaa työskentelyn eri vaiheita.
Oppilas harjoittelee työskentelyotteita omassa ilmaisussaan.
Oppilas huolehtii omista työvälineistään.

•

Opetuksen lähtökohtana on lähiympäristön lisäksi oppilaiden laajeneva elinpiiri, sen
kuvakulttuuri sekä media. Opetuksessa hyödynnetään mahdollisuuksia osallistua lasten
elokuvanäytöksiin.
Oppilas muokkaa kuvia kuvankäsittely- ja editointiohjelmilla.
Oppilas harjoittelee valokuvan ilmaisukeinoja ja tutustuu kuvakokoihin ja kuvakulmiin
esimerkiksi valokuvauksen videon tai sarjakuvan keinoin.
Oppilaat valmistavat yhteisiä esityksiä, joissa yhdistyvät kuva, sana ja ääni esimerkiksi
perfomansseja, animaatioita, videoita tai digitaalisia kuvaesityksiä.
Oppilas huolehtii omista työvälineistään ja noudattaa kestävän kehityksen periaatteita
kuvallisessa työskentelyssään.

•
•
•
•

T6 ohjata oppilasta tutustumaan erilaisiin kuvallisen viestinnän tapoihin ja
käyttämään kuvallisen vaikuttamisen keinoja omissa kuvissaan
•

Rohkaistaan oppilasta tutkimaan kuvan sommittelun vaikutusta kuvan viestiin

Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Kuvien avulla vaikuttaminen ja osallistuminen

•
•
•
•
•

•
•

Vuosiluokat 3-6

•
•

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa käyttää erilaisia kuvallisen
vaikuttamisen keinoja ilmaistessaan
mielipiteitään

Opetuksen lähtökohtana on lähiympäristön lisäksi oppilaiden laajeneva elinpiiri, sen
kuvakulttuuri sekä media. Opetuksessa hyödynnetään mahdollisuuksia osallistua lasten
elokuvanäytöksiin.
Oppilas muokkaa kuvia kuvankäsittely- ja editointiohjelmilla.
Oppilas harjoittelee valokuvan ilmaisukeinoja ja tutustuu kuvakokoihin ja kuvakulmiin
esimerkiksi valokuvauksen videon tai sarjakuvan keinoin.
Oppilaat valmistavat yhteisiä esityksiä, joissa yhdistyvät kuva, sana ja ääni esimerkiksi
perfomansseja, animaatioita, videoita tai digitaalisia kuvaesityksiä.
Oppilas huolehtii omista työvälineistään ja noudattaa kestävän kehityksen periaatteita
kuvallisessa työskentelyssään.
Opetuksen lähtökohta ajankohtaiset taidenäyttelyt.
Opetuksessa hyödynnetään esimerkiksi Helsingin Taidemuseon, Amos Anderssonin
taidemuseon tai Kiasman taidenäyttelyitä.
Oppilas tutustuu joihinkin eurooppalaisiin taiteilijoihin ja teoksiin.
Oppilas tarkastelee median kuvaviestejä sekä taidekuvia kuvallisen vaikuttamisen
lähtökohdista.

Neljännen luokan teema kuvataiteessa: Viestin kuvilla.
•
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Opetuksen lähtökohtana käytetään oppilaiden itsensä tekemiä kuvia ja oppilaille tuttuja
kuvakulttuureja.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Oppilas kokeilee erilaisia ilmaisutapoja ja tekniikoita työstäessään mielikuviaan kuviksi.
Oppilas kokeilee esimerkiksi maalausta, piirtämistä, kollaasityöskentelyä, grafiikkaa,
savityöskentelyä, rakentelua, valokuvausta sekä tekee animaatioita
Oppilas havainnoi, tunnistaa, nimeää ja sekoittaa värejä esimerkiksi liiduilla, värikynillä,
vesiväreillä ja peiteväreillä.
Väriopin opiskelussa tutustutaan edellisten väriopin asioiden lisäksi murrettuihin väreihin.
Oppilas harjoittelee liikkeen kuvaamista ja tutkii sommittelun vaikutusta kuvan viestiin.
Oppilaat tuottavat yhteisen taideprojektin.
Oppilas harjoittelee luonnostelua ja kokeilujen tekemistä.
Oppilas harjoittelee oman työn arviointia ja tallentaa työskentelyn eri vaiheita.
Oppilas harjoittelee työskentelyotteita omassa ilmaisussaan.
Oppilas huolehtii omista työvälineistään.

T7 ohjata oppilasta tarkastelemaan kuvia eri lähtökohdista ja eri
yhteyksissä sekä pohtimaan todellisuuden ja fiktion suhdetta
•
•
•
•

Ohjataan oppilasta tarkastelemaan esimerkiksi median ja taiteen kuvia, sekä valokuvia
Ohjataan oppilasta kriittiseksi katsojaksi
Ohjataan oppilasta huomaamaan sisällön, muodon ja asiayhteyden vaikutus kuvien
tulkinnassa
Ohjataan oppilasta tutustumaan valokuvaan dokumentoinnin ja mainonnan välineenä

Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Kuvien tarkastelu

•
•

•
•
•
•
•

Oppilas osaa tarkastella sisällön, muodon
ja asiayhteyden vaikutusta erilaisten kuvien
tulkintaan

Opetuksen lähtökohta ajankohtaiset taidenäyttelyt.
Opetuksessa hyödynnetään esimerkiksi Helsingin Taidemuseon, Amos Anderssonin
taidemuseon tai Kiasman taidenäyttelyitä.
Oppilas tutustuu joihinkin eurooppalaisiin taiteilijoihin ja teoksiin.
Oppilas tarkastelee median kuvaviestejä sekä taidekuvia kuvallisen vaikuttamisen
lähtökohdista.
Opetuksen lähtökohtana on lähiympäristön lisäksi oppilaiden laajeneva elinpiiri, sen
kuvakulttuuri sekä media. Opetuksessa hyödynnetään mahdollisuuksia osallistua lasten
elokuvanäytöksiin.
Oppilas muokkaa kuvia kuvankäsittely- ja editointiohjelmilla.
Oppilas harjoittelee valokuvan ilmaisukeinoja ja tutustuu kuvakokoihin ja kuvakulmiin
esimerkiksi valokuvauksen videon tai sarjakuvan keinoin.
Oppilaat valmistavat yhteisiä esityksiä, joissa yhdistyvät kuva, sana ja ääni esimerkiksi
perfomansseja, animaatioita, videoita tai digitaalisia kuvaesityksiä.
Oppilas huolehtii omista työvälineistään ja noudattaa kestävän kehityksen periaatteita
kuvallisessa työskentelyssään.

Neljännen luokan teema kuvataiteessa: Viestin kuvilla.
•

Opetuksen lähtökohtana käytetään oppilaiden itsensä tekemiä kuvia ja oppilaille tuttuja
kuvakulttuureja.
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•
•

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Oppilas kokeilee erilaisia ilmaisutapoja ja tekniikoita työstäessään mielikuviaan kuviksi.
Oppilas kokeilee esimerkiksi maalausta, piirtämistä, kollaasityöskentelyä, grafiikkaa,
savityöskentelyä, rakentelua, valokuvausta sekä tekee animaatioita
Oppilas havainnoi, tunnistaa, nimeää ja sekoittaa värejä esimerkiksi liiduilla, värikynillä,
vesiväreillä ja peiteväreillä.
Väriopin opiskelussa tutustutaan edellisten väriopin asioiden lisäksi murrettuihin väreihin.
Oppilas harjoittelee liikkeen kuvaamista ja tutkii sommittelun vaikutusta kuvan viestiin.
Oppilaat tuottavat yhteisen taideprojektin.
Oppilas harjoittelee luonnostelua ja kokeilujen tekemistä.
Oppilas harjoittelee oman työn arviointia ja tallentaa työskentelyn eri vaiheita.
Oppilas harjoittelee työskentelyotteita omassa ilmaisussaan.
Oppilas huolehtii omista työvälineistään.

T8 ohjata oppilasta tarkastelemaan taidetta ja muuta visuaalista kulttuuria
teoksen, tekijän ja katsojan näkökulmista sekä pohtimaan historiallisten ja
kulttuuristen tekijöiden vaikutusta kuviin
•

Ohjataan oppilasta tutustumaan Pohjoismaiden taiteeseen.

Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Kuvatulkinnan menetelmien käyttäminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa tulkita kuvia teoksen, tekijän
ja katsojan näkökulmista sekä hyödyntää
tulkintojaan kuvista keskusteltaessa

Neljännen luokan teema kuvataiteessa: Viestin kuvilla.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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•
•
•
•
•
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Opetuksen lähtökohtana käytetään oppilaiden itsensä tekemiä kuvia ja oppilaille tuttuja
kuvakulttuureja.
Oppilas kokeilee erilaisia ilmaisutapoja ja tekniikoita työstäessään mielikuviaan kuviksi.
Oppilas kokeilee esimerkiksi maalausta, piirtämistä, kollaasityöskentelyä, grafiikkaa,
savityöskentelyä, rakentelua, valokuvausta sekä tekee animaatioita
Oppilas havainnoi, tunnistaa, nimeää ja sekoittaa värejä esimerkiksi liiduilla, värikynillä,
vesiväreillä ja peiteväreillä.
Väriopin opiskelussa tutustutaan edellisten väriopin asioiden lisäksi murrettuihin väreihin.
Oppilas harjoittelee liikkeen kuvaamista ja tutkii sommittelun vaikutusta kuvan viestiin.
Oppilaat tuottavat yhteisen taideprojektin.
Oppilas harjoittelee luonnostelua ja kokeilujen tekemistä.
Oppilas harjoittelee oman työn arviointia ja tallentaa työskentelyn eri vaiheita.
Oppilas harjoittelee työskentelyotteita omassa ilmaisussaan.
Oppilas huolehtii omista työvälineistään.

Opetuksen lähtökohtana on lähiympäristön lisäksi oppilaiden laajeneva elinpiiri, sen
kuvakulttuuri sekä media. Opetuksessa hyödynnetään mahdollisuuksia osallistua lasten
elokuvanäytöksiin.
Oppilas muokkaa kuvia kuvankäsittely- ja editointiohjelmilla.
Oppilas harjoittelee valokuvan ilmaisukeinoja ja tutustuu kuvakokoihin ja kuvakulmiin
esimerkiksi valokuvauksen videon tai sarjakuvan keinoin.
Oppilaat valmistavat yhteisiä esityksiä, joissa yhdistyvät kuva, sana ja ääni esimerkiksi
perfomansseja, animaatioita, videoita tai digitaalisia kuvaesityksiä.
Oppilas huolehtii omista työvälineistään ja noudattaa kestävän kehityksen periaatteita
kuvallisessa työskentelyssään.

•
•
•
•

Opetuksen lähtökohta ajankohtaiset taidenäyttelyt.
Opetuksessa hyödynnetään esimerkiksi Helsingin Taidemuseon, Amos Anderssonin
taidemuseon tai Kiasman taidenäyttelyitä.
Oppilas tutustuu joihinkin eurooppalaisiin taiteilijoihin ja teoksiin.
Oppilas tarkastelee median kuvaviestejä sekä taidekuvia kuvallisen vaikuttamisen
lähtökohdista.

T9 innostaa oppilasta kokeilemaan eri aikojen ja kulttuurien kuvailmaisun
tapoja omissa kuvissaan
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Kuvailmaisun tapojen käyttäminen

•
•
•
•

•
•
•
•
•

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa hyödyntää erilaisia kuvailmaisun
tapoja tarkastellessaan taidetta ja muuta
visuaalista kulttuuria sekä tehdessään omia
kuvia

Opetuksen lähtökohta ajankohtaiset taidenäyttelyt.
Opetuksessa hyödynnetään esimerkiksi Helsingin Taidemuseon, Amos Anderssonin
taidemuseon tai Kiasman taidenäyttelyitä.
Oppilas tutustuu joihinkin eurooppalaisiin taiteilijoihin ja teoksiin.
Oppilas tarkastelee median kuvaviestejä sekä taidekuvia kuvallisen vaikuttamisen
lähtökohdista.
Opetuksen lähtökohtana on lähiympäristön lisäksi oppilaiden laajeneva elinpiiri, sen
kuvakulttuuri sekä media. Opetuksessa hyödynnetään mahdollisuuksia osallistua lasten
elokuvanäytöksiin.
Oppilas muokkaa kuvia kuvankäsittely- ja editointiohjelmilla.
Oppilas harjoittelee valokuvan ilmaisukeinoja ja tutustuu kuvakokoihin ja kuvakulmiin
esimerkiksi valokuvauksen videon tai sarjakuvan keinoin.
Oppilaat valmistavat yhteisiä esityksiä, joissa yhdistyvät kuva, sana ja ääni esimerkiksi
perfomansseja, animaatioita, videoita tai digitaalisia kuvaesityksiä.
Oppilas huolehtii omista työvälineistään ja noudattaa kestävän kehityksen periaatteita
kuvallisessa työskentelyssään.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Opetuksen lähtökohtana käytetään oppilaiden itsensä tekemiä kuvia ja oppilaille tuttuja
kuvakulttuureja.
Oppilas kokeilee erilaisia ilmaisutapoja ja tekniikoita työstäessään mielikuviaan kuviksi.
Oppilas kokeilee esimerkiksi maalausta, piirtämistä, kollaasityöskentelyä, grafiikkaa,
savityöskentelyä, rakentelua, valokuvausta sekä tekee animaatioita
Oppilas havainnoi, tunnistaa, nimeää ja sekoittaa värejä esimerkiksi liiduilla, värikynillä,
vesiväreillä ja peiteväreillä.
Väriopin opiskelussa tutustutaan edellisten väriopin asioiden lisäksi murrettuihin väreihin.
Oppilas harjoittelee liikkeen kuvaamista ja tutkii sommittelun vaikutusta kuvan viestiin.
Oppilaat tuottavat yhteisen taideprojektin.
Oppilas harjoittelee luonnostelua ja kokeilujen tekemistä.
Oppilas harjoittelee oman työn arviointia ja tallentaa työskentelyn eri vaiheita.
Oppilas harjoittelee työskentelyotteita omassa ilmaisussaan.
Oppilas huolehtii omista työvälineistään.
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Neljännen luokan teema kuvataiteessa: Viestin kuvilla.

T10 ohjata oppilasta keskustelemaan taiteessa, ympäristössä ja muussa
visuaalisessa kulttuurissa ilmenevistä arvoista
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Arvojen tarkasteleminen

•
•
•
•
•

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa ilmaista näkemyksiään
taiteessa, ympäristössä ja muussa
visuaalisessa kulttuurissa ilmenevistä arvoista

Opetuksen lähtökohtana on lähiympäristön lisäksi oppilaiden laajeneva elinpiiri, sen
kuvakulttuuri sekä media. Opetuksessa hyödynnetään mahdollisuuksia osallistua lasten
elokuvanäytöksiin.
Oppilas muokkaa kuvia kuvankäsittely- ja editointiohjelmilla.
Oppilas harjoittelee valokuvan ilmaisukeinoja ja tutustuu kuvakokoihin ja kuvakulmiin
esimerkiksi valokuvauksen videon tai sarjakuvan keinoin.
Oppilaat valmistavat yhteisiä esityksiä, joissa yhdistyvät kuva, sana ja ääni esimerkiksi
perfomansseja, animaatioita, videoita tai digitaalisia kuvaesityksiä.
Oppilas huolehtii omista työvälineistään ja noudattaa kestävän kehityksen periaatteita
kuvallisessa työskentelyssään.

Neljännen luokan teema kuvataiteessa: Viestin kuvilla.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Opetuksen lähtökohtana käytetään oppilaiden itsensä tekemiä kuvia ja oppilaille tuttuja
kuvakulttuureja.
Oppilas kokeilee erilaisia ilmaisutapoja ja tekniikoita työstäessään mielikuviaan kuviksi.
Oppilas kokeilee esimerkiksi maalausta, piirtämistä, kollaasityöskentelyä, grafiikkaa,
savityöskentelyä, rakentelua, valokuvausta sekä tekee animaatioita
Oppilas havainnoi, tunnistaa, nimeää ja sekoittaa värejä esimerkiksi liiduilla, värikynillä,
vesiväreillä ja peiteväreillä.
Väriopin opiskelussa tutustutaan edellisten väriopin asioiden lisäksi murrettuihin väreihin.
Oppilas harjoittelee liikkeen kuvaamista ja tutkii sommittelun vaikutusta kuvan viestiin.
Oppilaat tuottavat yhteisen taideprojektin.
Oppilas harjoittelee luonnostelua ja kokeilujen tekemistä.
Oppilas harjoittelee oman työn arviointia ja tallentaa työskentelyn eri vaiheita.
Oppilas harjoittelee työskentelyotteita omassa ilmaisussaan.
Oppilas huolehtii omista työvälineistään.

Opetuksen lähtökohta ajankohtaiset taidenäyttelyt.
Opetuksessa hyödynnetään esimerkiksi Helsingin Taidemuseon, Amos Anderssonin
taidemuseon tai Kiasman taidenäyttelyitä.
Oppilas tutustuu joihinkin eurooppalaisiin taiteilijoihin ja teoksiin.
Oppilas tarkastelee median kuvaviestejä sekä taidekuvia kuvallisen vaikuttamisen
lähtökohdista.
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T11 kannustaa oppilasta ottamaan huomioon kulttuurinen moninaisuus ja
kestävä kehitys kuvailmaisun sisältöjä ja toimintatapoja valitessaan
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Kuvailmaisun sisältöjen ja toimintatapojen
valinta
432

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas ottaa kuvailmaisussaan huomioon
kulttuurisen moninaisuuteen ja kestävään
kehitykseen liittyviä näkökulmia

Neljännen luokan teema kuvataiteessa: Viestin kuvilla.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•

Opetuksen lähtökohtana käytetään oppilaiden itsensä tekemiä kuvia ja oppilaille tuttuja
kuvakulttuureja.
Oppilas kokeilee erilaisia ilmaisutapoja ja tekniikoita työstäessään mielikuviaan kuviksi.
Oppilas kokeilee esimerkiksi maalausta, piirtämistä, kollaasityöskentelyä, grafiikkaa,
savityöskentelyä, rakentelua, valokuvausta sekä tekee animaatioita
Oppilas havainnoi, tunnistaa, nimeää ja sekoittaa värejä esimerkiksi liiduilla, värikynillä,
vesiväreillä ja peiteväreillä.
Väriopin opiskelussa tutustutaan edellisten väriopin asioiden lisäksi murrettuihin väreihin.
Oppilas harjoittelee liikkeen kuvaamista ja tutkii sommittelun vaikutusta kuvan viestiin.
Oppilaat tuottavat yhteisen taideprojektin.
Oppilas harjoittelee luonnostelua ja kokeilujen tekemistä.
Oppilas harjoittelee oman työn arviointia ja tallentaa työskentelyn eri vaiheita.
Oppilas harjoittelee työskentelyotteita omassa ilmaisussaan.
Oppilas huolehtii omista työvälineistään.

Opetuksen lähtökohtana on lähiympäristön lisäksi oppilaiden laajeneva elinpiiri, sen
kuvakulttuuri sekä media. Opetuksessa hyödynnetään mahdollisuuksia osallistua lasten
elokuvanäytöksiin.
Oppilas muokkaa kuvia kuvankäsittely- ja editointiohjelmilla.
Oppilas harjoittelee valokuvan ilmaisukeinoja ja tutustuu kuvakokoihin ja kuvakulmiin
esimerkiksi valokuvauksen videon tai sarjakuvan keinoin.
Oppilaat valmistavat yhteisiä esityksiä, joissa yhdistyvät kuva, sana ja ääni esimerkiksi
perfomansseja, animaatioita, videoita tai digitaalisia kuvaesityksiä.
Oppilas huolehtii omista työvälineistään ja noudattaa kestävän kehityksen periaatteita
kuvallisessa työskentelyssään.
Opetuksen lähtökohta ajankohtaiset taidenäyttelyt.
Opetuksessa hyödynnetään esimerkiksi Helsingin Taidemuseon, Amos Anderssonin
taidemuseon tai Kiasman taidenäyttelyitä.
Oppilas tutustuu joihinkin eurooppalaisiin taiteilijoihin ja teoksiin.
Oppilas tarkastelee median kuvaviestejä sekä taidekuvia kuvallisen vaikuttamisen
lähtökohdista.

Vuosiluokka 5
Vuosiluokan keskeiset sisältöalueet
S1 Omat kuvakulttuurit
S1 Omat kuvakulttuurit: Opetuksen sisällöiksi valitaan oppilaiden tekemiä kuvia ja
kuvakulttuureja, joihin he osallistuvat omaehtoisesti. Oppilaiden kuvakulttuureja tarkastellaan
suhteessa muihin kuvakulttuureihin. Omia kuvakulttuureja käytetään kuvallisen työskentelyn
lähtökohtana. Opetuksessa käsitellään omien kuvakulttuurien merkitystä oppilaiden
osallistumiselle eri yhteisöissä, ympäristöissä ja yhteyksissä.

•
•

Opetuksen lähtökohtana käytetään oppilaiden itsensä tekemiä kuvia ja oppilaille tuttuja
kuvakulttuureja.
Oppilas kokeilee erilaisia ilmaisutapoja ja tekniikoita työstäessään mielikuviaan kuviksi.
Oppilas kokeilee esimerkiksi maalausta, piirtämistä, kollaasityöskentelyä, grafiikkaa,
savityöskentelyä, rakentelua, valokuvausta sekä tekee animaatioita.
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Viidennen luokan kuvataiteen teema on: Taiteen tuntijaksi.

•
•
•
•
•

Oppilas havainnoi, tunnistaa, nimeää ja sekoittaa värejä esimerkiksi liiduilla, värikynillä,
vesiväreillä ja peiteväreillä.
Oppilas harjoittelee luonnostelua ja kokeilujen tekemistä.
Oppilas harjoittelee oman työn arviointia ja tallentaa työskentelyn eri vaiheita.
Oppilas harjoittelee työskentelyotteita omassa ilmaisussaan.
Oppilas huolehtii omista työvälineistään.

S2 Ympäristön kuvakulttuurit
S2 Ympäristön kuvakulttuurit: Opetuksen sisällöt valitaan erilaisista ympäristöistä, esineistä,
mediakulttuureista ja virtuaalimaailmoista. Sisältöjä valitaan monipuolisesti rakennetuista
ja luonnon ympäristöistä sekä mediasta. Opetuksen sisältöjä valitaan myös vakiintuneita
kuvakulttuureja uudistavista, erilaisten yhteisöjen ja ryhmien tuottamista kuvista ja visuaalisen
kulttuurin ilmiöistä. Ympäristön kuvakulttuureja käytetään kuvallisen työskentelyn lähtökohtana.
Opetuksessa käsitellään oppilaiden laajenevaa elinpiiriä ja medioiden merkitystä yhteiskunnassa.
•
•
•
•
•
•

Opetuksen lähtökohtana on lähiympäristön lisäksi oppilaiden laajeneva elinpiiri, sen
kuvakulttuuri ja suomalainen muotoilu.
Opetuksessa voidaan hyödyntää esimerkiksi Design-museota tai Kulttuurien museota.
Oppilas tutkii vieraisiin kuvakulttuureihin liittyviä ominaispiirteitä, kuten värejä, sommittelua
ja ornamentiikkaa ja käyttää niitä omassa ilmaisussaan.
Oppilas harjoittelee ihmisen kuvaamista ja mittasuhteita.
Oppilas suunnittelee, luonnostelee ja toteuttaa esineitä ja pienoismalleja.
Oppilas huolehtii omista työvälineistään ja noudattaa kestävän kehityksen periaatteita
kuvallisessa työskentelyssään.

S3 Taiteen maailmat:
S3 Taiteen maailmat: Opetuksen sisällöt valitaan eri aikoina, eri ympäristöissä ja eri kulttuureissa
tuotetusta kuvataiteesta. Oppilaat perehtyvät taiteelle ominaisiin toimintatapoihin, taiteen eri
lajeihin sekä erilaisiin käsityksiin taiteesta. Taideteoksia käytetään kuvallisen työskentelyn
lähtökohtana. Opetuksessa käsitellään kulttuuri-identiteetin vaikutusta taiteen tekemiseen ja
vastaanottamiseen.
•
•
•
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Opetuksen lähtökohta on eri aikojen, eri ympäristöjen ja eri kulttuurien kuvataide.
Opetuksessa voidaan hyödyntää eri museoiden tarjontaa sekä ajankohtaisia
taidenäyttelyitä.
Oppilas tutustuu johonkin esihistorialliseen tai muinaiseen kuvakulttuuriin, esimerkiksi
muinaisen Egyptin tai antiikin taiteeseen.
Oppilas tutustuu johonkin sellaiseen kuvakulttuuriin, jota opetusryhmässä olevat oppilaat
edustavat.

Opetuksen tavoitteet

Tavoitteisiin liittyvät
sisältöalueet

Laaja-alainen osaaminen

T1

S1, S2, S3

L1, L3, L4, L5

T2

S1, S2, S3

L2, L4, L5, L6

T3

S1, S2, S3

L2, L3, L4, L5

T4

S1, S2, S3

L2, L3, L5, L6

T5

S1, S2, S3

L1, L2, L3, L5

T7

S1, S2, S3

L1, L2, L4, L5

T8

S1, S2, S3

L1, L4, L5, L6

T9

S1, S2, S3

L1, L2, L5, L6

T10

S1, S2, S3

L3, L4, L6, L7

T11

S1, S2, S3

L1, L2, L4, L7

Vuosiluokan tavoitteet
T1 kannustaa oppilasta havainnoimaan taidetta, ympäristöä ja muuta
visuaalista kulttuuria moniaistisesti ja erilaisia kuvallisia välineitä
hyödyntäen
•

Ohjataan oppilasta kiinnittämään huomiota
tutustumaan esinesuunnittelun perinteisiin

muotoiluun

arkiympäristössään

sekä

Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Taiteen, ympäristön ja muun visuaalisen
kulttuurin havainnoiminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa tehdä monipuolisia havaintoja
ympäristöstä ja sen kuvista käyttämällä
kuvallisia välineitä

Viidennen luokan kuvataiteen teema on: Taiteen tuntijaksi.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Opetuksen lähtökohtana käytetään oppilaiden itsensä tekemiä kuvia ja oppilaille tuttuja
kuvakulttuureja.
Oppilas kokeilee erilaisia ilmaisutapoja ja tekniikoita työstäessään mielikuviaan kuviksi.
Oppilas kokeilee esimerkiksi maalausta, piirtämistä, kollaasityöskentelyä, grafiikkaa,
savityöskentelyä, rakentelua, valokuvausta sekä tekee animaatioita.
Oppilas havainnoi, tunnistaa, nimeää ja sekoittaa värejä esimerkiksi liiduilla, värikynillä,
vesiväreillä ja peiteväreillä.
Oppilas harjoittelee luonnostelua ja kokeilujen tekemistä.
Oppilas harjoittelee oman työn arviointia ja tallentaa työskentelyn eri vaiheita.
Oppilas harjoittelee työskentelyotteita omassa ilmaisussaan.
Oppilas huolehtii omista työvälineistään.
Opetuksen lähtökohtana on lähiympäristön lisäksi oppilaiden laajeneva elinpiiri, sen
kuvakulttuuri ja suomalainen muotoilu.
Opetuksessa voidaan hyödyntää esimerkiksi Design-museota tai Kulttuurien museota.
Oppilas tutkii vieraisiin kuvakulttuureihin liittyviä ominaispiirteitä, kuten värejä, sommittelua
ja ornamentiikkaa ja käyttää niitä omassa ilmaisussaan.
Oppilas harjoittelee ihmisen kuvaamista ja mittasuhteita.
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•

•
•

Oppilas suunnittelee, luonnostelee ja toteuttaa esineitä ja pienoismalleja.
Oppilas huolehtii omista työvälineistään ja noudattaa kestävän kehityksen periaatteita
kuvallisessa työskentelyssään.

•
•

Opetuksen lähtökohta on eri aikojen, eri ympäristöjen ja eri kulttuurien kuvataide.
Opetuksessa voidaan hyödyntää eri museoiden tarjontaa sekä ajankohtaisia
taidenäyttelyitä.
Oppilas tutustuu johonkin esihistorialliseen tai muinaiseen kuvakulttuuriin, esimerkiksi
muinaisen Egyptin tai antiikin taiteeseen.
Oppilas tutustuu johonkin sellaiseen kuvakulttuuriin, jota opetusryhmässä olevat oppilaat
edustavat.

•
•

T2 rohkaista oppilasta keskustelemaan havainnoistaan ja ajatuksistaan
sekä harjoittelemaan näkemystensä perustelemista
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Havaintojen ja ajatusten sanallistaminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa kuvailla taiteeseen, ympäristöön
ja muuhun visuaaliseen kulttuuriin liittyviä
havaintojaan ja perustella ajatuksiaan
sanallisesti

Viidennen luokan kuvataiteen teema on: Taiteen tuntijaksi.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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•
•
•
•
•
•
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Opetuksen lähtökohtana käytetään oppilaiden itsensä tekemiä kuvia ja oppilaille tuttuja
kuvakulttuureja.
Oppilas kokeilee erilaisia ilmaisutapoja ja tekniikoita työstäessään mielikuviaan kuviksi.
Oppilas kokeilee esimerkiksi maalausta, piirtämistä, kollaasityöskentelyä, grafiikkaa,
savityöskentelyä, rakentelua, valokuvausta sekä tekee animaatioita.
Oppilas havainnoi, tunnistaa, nimeää ja sekoittaa värejä esimerkiksi liiduilla, värikynillä,
vesiväreillä ja peiteväreillä.
Oppilas harjoittelee luonnostelua ja kokeilujen tekemistä.
Oppilas harjoittelee oman työn arviointia ja tallentaa työskentelyn eri vaiheita.
Oppilas harjoittelee työskentelyotteita omassa ilmaisussaan.
Oppilas huolehtii omista työvälineistään.
Opetuksen lähtökohta on eri aikojen, eri ympäristöjen ja eri kulttuurien kuvataide.
Opetuksessa voidaan hyödyntää eri museoiden tarjontaa sekä ajankohtaisia
taidenäyttelyitä.
Oppilas tutustuu johonkin esihistorialliseen tai muinaiseen kuvakulttuuriin, esimerkiksi
muinaisen Egyptin tai antiikin taiteeseen.
Oppilas tutustuu johonkin sellaiseen kuvakulttuuriin, jota opetusryhmässä olevat oppilaat
edustavat.
Opetuksen lähtökohtana on lähiympäristön lisäksi oppilaiden laajeneva elinpiiri, sen
kuvakulttuuri ja suomalainen muotoilu.
Opetuksessa voidaan hyödyntää esimerkiksi Design-museota tai Kulttuurien museota.
Oppilas tutkii vieraisiin kuvakulttuureihin liittyviä ominaispiirteitä, kuten värejä, sommittelua
ja ornamentiikkaa ja käyttää niitä omassa ilmaisussaan.
Oppilas harjoittelee ihmisen kuvaamista ja mittasuhteita.
Oppilas suunnittelee, luonnostelee ja toteuttaa esineitä ja pienoismalleja.
Oppilas huolehtii omista työvälineistään ja noudattaa kestävän kehityksen periaatteita
kuvallisessa työskentelyssään.

T3 innostaa oppilasta ilmaisemaan havaintojaan ja ajatuksiaan kuvallisesti
ja muita tiedon tuottamisen tapoja käyttäen
•

Annetaan oppilaalle mahdollisuus pohtia oman identiteetin rakentumiseen vaikuttavia
tekijöitä

Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Havaintojen ja ajatusten kuvallinen
ilmaiseminen

•
•
•
•

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa ilmaista havaintojaan ja
ajatuksiaan hyödyntämällä kuvien rinnalla
myös muita tiedon tuottamisen tapoja

Opetuksen lähtökohta on eri aikojen, eri ympäristöjen ja eri kulttuurien kuvataide.
Opetuksessa voidaan hyödyntää eri museoiden tarjontaa sekä ajankohtaisia
taidenäyttelyitä.
Oppilas tutustuu johonkin esihistorialliseen tai muinaiseen kuvakulttuuriin, esimerkiksi
muinaisen Egyptin tai antiikin taiteeseen.
Oppilas tutustuu johonkin sellaiseen kuvakulttuuriin, jota opetusryhmässä olevat oppilaat
edustavat.

Viidennen luokan kuvataiteen teema on: Taiteen tuntijaksi.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Opetuksen lähtökohtana käytetään oppilaiden itsensä tekemiä kuvia ja oppilaille tuttuja
kuvakulttuureja.
Oppilas kokeilee erilaisia ilmaisutapoja ja tekniikoita työstäessään mielikuviaan kuviksi.
Oppilas kokeilee esimerkiksi maalausta, piirtämistä, kollaasityöskentelyä, grafiikkaa,
savityöskentelyä, rakentelua, valokuvausta sekä tekee animaatioita.
Oppilas havainnoi, tunnistaa, nimeää ja sekoittaa värejä esimerkiksi liiduilla, värikynillä,
vesiväreillä ja peiteväreillä.
Oppilas harjoittelee luonnostelua ja kokeilujen tekemistä.
Oppilas harjoittelee oman työn arviointia ja tallentaa työskentelyn eri vaiheita.
Oppilas harjoittelee työskentelyotteita omassa ilmaisussaan.
Oppilas huolehtii omista työvälineistään.
Opetuksen lähtökohtana on lähiympäristön lisäksi oppilaiden laajeneva elinpiiri, sen
kuvakulttuuri ja suomalainen muotoilu.
Opetuksessa voidaan hyödyntää esimerkiksi Design-museota tai Kulttuurien museota.
Oppilas tutkii vieraisiin kuvakulttuureihin liittyviä ominaispiirteitä, kuten värejä, sommittelua
ja ornamentiikkaa ja käyttää niitä omassa ilmaisussaan.
Oppilas harjoittelee ihmisen kuvaamista ja mittasuhteita.
Oppilas suunnittelee, luonnostelee ja toteuttaa esineitä ja pienoismalleja.
Oppilas huolehtii omista työvälineistään ja noudattaa kestävän kehityksen periaatteita
kuvallisessa työskentelyssään.

T4 ohjata oppilasta käyttämään monipuolisesti erilaisia materiaaleja,
tekniikoita ja ilmaisun keinoja sekä harjaannuttamaan kuvan tekemisen
taitojaan
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
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•

Arvioinnin kohde
Kuvallisten ilmaisukeinojen käyttäminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa soveltaa erilaisia materiaaleja,
tekniikoita ja ilmaisukeinoja kuvallisessa
tuottamisessaan

Viidennen luokan kuvataiteen teema on: Taiteen tuntijaksi.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Opetuksen lähtökohtana käytetään oppilaiden itsensä tekemiä kuvia ja oppilaille tuttuja
kuvakulttuureja.
Oppilas kokeilee erilaisia ilmaisutapoja ja tekniikoita työstäessään mielikuviaan kuviksi.
Oppilas kokeilee esimerkiksi maalausta, piirtämistä, kollaasityöskentelyä, grafiikkaa,
savityöskentelyä, rakentelua, valokuvausta sekä tekee animaatioita.
Oppilas havainnoi, tunnistaa, nimeää ja sekoittaa värejä esimerkiksi liiduilla, värikynillä,
vesiväreillä ja peiteväreillä.
Oppilas harjoittelee luonnostelua ja kokeilujen tekemistä.
Oppilas harjoittelee oman työn arviointia ja tallentaa työskentelyn eri vaiheita.
Oppilas harjoittelee työskentelyotteita omassa ilmaisussaan.
Oppilas huolehtii omista työvälineistään.
Opetuksen lähtökohtana on lähiympäristön lisäksi oppilaiden laajeneva elinpiiri, sen
kuvakulttuuri ja suomalainen muotoilu.
Opetuksessa voidaan hyödyntää esimerkiksi Design-museota tai Kulttuurien museota.
Oppilas tutkii vieraisiin kuvakulttuureihin liittyviä ominaispiirteitä, kuten värejä, sommittelua
ja ornamentiikkaa ja käyttää niitä omassa ilmaisussaan.
Oppilas harjoittelee ihmisen kuvaamista ja mittasuhteita.
Oppilas suunnittelee, luonnostelee ja toteuttaa esineitä ja pienoismalleja.
Oppilas huolehtii omista työvälineistään ja noudattaa kestävän kehityksen periaatteita
kuvallisessa työskentelyssään.

Opetuksen lähtökohta on eri aikojen, eri ympäristöjen ja eri kulttuurien kuvataide.
Opetuksessa voidaan hyödyntää eri museoiden tarjontaa sekä ajankohtaisia
taidenäyttelyitä.
Oppilas tutustuu johonkin esihistorialliseen tai muinaiseen kuvakulttuuriin, esimerkiksi
muinaisen Egyptin tai antiikin taiteeseen.
Oppilas tutustuu johonkin sellaiseen kuvakulttuuriin, jota opetusryhmässä olevat oppilaat
edustavat.

T5 ohjata oppilasta tavoitteelliseen kuvallisten taitojen kehittämiseen
yksin ja yhteistyössä muiden kanssa
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde

Vuosiluokat 3-6

Kuvailmaisun taitojen kehittäminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa asettaa tavoitteita ja pyrkii
kehittämään kuvailmaisuaan yksin ja ryhmän
jäsenenä

Viidennen luokan kuvataiteen teema on: Taiteen tuntijaksi.
•
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Opetuksen lähtökohtana käytetään oppilaiden itsensä tekemiä kuvia ja oppilaille tuttuja
kuvakulttuureja.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Oppilas kokeilee erilaisia ilmaisutapoja ja tekniikoita työstäessään mielikuviaan kuviksi.
Oppilas kokeilee esimerkiksi maalausta, piirtämistä, kollaasityöskentelyä, grafiikkaa,
savityöskentelyä, rakentelua, valokuvausta sekä tekee animaatioita.
Oppilas havainnoi, tunnistaa, nimeää ja sekoittaa värejä esimerkiksi liiduilla, värikynillä,
vesiväreillä ja peiteväreillä.
Oppilas harjoittelee luonnostelua ja kokeilujen tekemistä.
Oppilas harjoittelee oman työn arviointia ja tallentaa työskentelyn eri vaiheita.
Oppilas harjoittelee työskentelyotteita omassa ilmaisussaan.
Oppilas huolehtii omista työvälineistään.
Opetuksen lähtökohtana on lähiympäristön lisäksi oppilaiden laajeneva elinpiiri, sen
kuvakulttuuri ja suomalainen muotoilu.
Opetuksessa voidaan hyödyntää esimerkiksi Design-museota tai Kulttuurien museota.
Oppilas tutkii vieraisiin kuvakulttuureihin liittyviä ominaispiirteitä, kuten värejä, sommittelua
ja ornamentiikkaa ja käyttää niitä omassa ilmaisussaan.
Oppilas harjoittelee ihmisen kuvaamista ja mittasuhteita.
Oppilas suunnittelee, luonnostelee ja toteuttaa esineitä ja pienoismalleja.
Oppilas huolehtii omista työvälineistään ja noudattaa kestävän kehityksen periaatteita
kuvallisessa työskentelyssään.

Opetuksen lähtökohta on eri aikojen, eri ympäristöjen ja eri kulttuurien kuvataide.
Opetuksessa voidaan hyödyntää eri museoiden tarjontaa sekä ajankohtaisia
taidenäyttelyitä.
Oppilas tutustuu johonkin esihistorialliseen tai muinaiseen kuvakulttuuriin, esimerkiksi
muinaisen Egyptin tai antiikin taiteeseen.
Oppilas tutustuu johonkin sellaiseen kuvakulttuuriin, jota opetusryhmässä olevat oppilaat
edustavat.

T7 ohjata oppilasta tarkastelemaan kuvia eri lähtökohdista ja eri
yhteyksissä sekä pohtimaan todellisuuden ja fiktion suhdetta
•
•

Ohjataan oppilasta tarkastelemaan eri kulttuurien ja aikakausien kuvia ja tutustumaan
johonkin esihistorialliseen tai muinaiseen kuvakulttuuriin
Ohjataan oppilasta huomaamaan sisällön, muodon ja asiayhteyden vaikutus kuvien
tulkinnassa

Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Kuvien tarkastelu

•
•
•
•
•
•

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa tarkastella sisällön, muodon
ja asiayhteyden vaikutusta erilaisten kuvien
tulkintaan

Opetuksen lähtökohtana on lähiympäristön lisäksi oppilaiden laajeneva elinpiiri, sen
kuvakulttuuri ja suomalainen muotoilu.
Opetuksessa voidaan hyödyntää esimerkiksi Design-museota tai Kulttuurien museota.
Oppilas tutkii vieraisiin kuvakulttuureihin liittyviä ominaispiirteitä, kuten värejä, sommittelua
ja ornamentiikkaa ja käyttää niitä omassa ilmaisussaan.
Oppilas harjoittelee ihmisen kuvaamista ja mittasuhteita.
Oppilas suunnittelee, luonnostelee ja toteuttaa esineitä ja pienoismalleja.
Oppilas huolehtii omista työvälineistään ja noudattaa kestävän kehityksen periaatteita
kuvallisessa työskentelyssään.
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Arvioinnin kohde

•
•
•
•

Opetuksen lähtökohta on eri aikojen, eri ympäristöjen ja eri kulttuurien kuvataide.
Opetuksessa voidaan hyödyntää eri museoiden tarjontaa sekä ajankohtaisia
taidenäyttelyitä.
Oppilas tutustuu johonkin esihistorialliseen tai muinaiseen kuvakulttuuriin, esimerkiksi
muinaisen Egyptin tai antiikin taiteeseen.
Oppilas tutustuu johonkin sellaiseen kuvakulttuuriin, jota opetusryhmässä olevat oppilaat
edustavat.

Viidennen luokan kuvataiteen teema on: Taiteen tuntijaksi.
•
•
•
•
•
•
•

Opetuksen lähtökohtana käytetään oppilaiden itsensä tekemiä kuvia ja oppilaille tuttuja
kuvakulttuureja.
Oppilas kokeilee erilaisia ilmaisutapoja ja tekniikoita työstäessään mielikuviaan kuviksi.
Oppilas kokeilee esimerkiksi maalausta, piirtämistä, kollaasityöskentelyä, grafiikkaa,
savityöskentelyä, rakentelua, valokuvausta sekä tekee animaatioita.
Oppilas havainnoi, tunnistaa, nimeää ja sekoittaa värejä esimerkiksi liiduilla, värikynillä,
vesiväreillä ja peiteväreillä.
Oppilas harjoittelee luonnostelua ja kokeilujen tekemistä.
Oppilas harjoittelee oman työn arviointia ja tallentaa työskentelyn eri vaiheita.
Oppilas harjoittelee työskentelyotteita omassa ilmaisussaan.
Oppilas huolehtii omista työvälineistään.

T8 ohjata oppilasta tarkastelemaan taidetta ja muuta visuaalista kulttuuria
teoksen, tekijän ja katsojan näkökulmista sekä pohtimaan historiallisten ja
kulttuuristen tekijöiden vaikutusta kuviin
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Kuvatulkinnan menetelmien käyttäminen

•
•
•
•
•
•

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa tulkita kuvia teoksen, tekijän
ja katsojan näkökulmista sekä hyödyntää
tulkintojaan kuvista keskusteltaessa

Opetuksen lähtökohtana on lähiympäristön lisäksi oppilaiden laajeneva elinpiiri, sen
kuvakulttuuri ja suomalainen muotoilu.
Opetuksessa voidaan hyödyntää esimerkiksi Design-museota tai Kulttuurien museota.
Oppilas tutkii vieraisiin kuvakulttuureihin liittyviä ominaispiirteitä, kuten värejä, sommittelua
ja ornamentiikkaa ja käyttää niitä omassa ilmaisussaan.
Oppilas harjoittelee ihmisen kuvaamista ja mittasuhteita.
Oppilas suunnittelee, luonnostelee ja toteuttaa esineitä ja pienoismalleja.
Oppilas huolehtii omista työvälineistään ja noudattaa kestävän kehityksen periaatteita
kuvallisessa työskentelyssään.

Viidennen luokan kuvataiteen teema on: Taiteen tuntijaksi.
•
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•
•
•
•
•
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Opetuksen lähtökohtana käytetään oppilaiden itsensä tekemiä kuvia ja oppilaille tuttuja
kuvakulttuureja.
Oppilas kokeilee erilaisia ilmaisutapoja ja tekniikoita työstäessään mielikuviaan kuviksi.
Oppilas kokeilee esimerkiksi maalausta, piirtämistä, kollaasityöskentelyä, grafiikkaa,
savityöskentelyä, rakentelua, valokuvausta sekä tekee animaatioita.
Oppilas havainnoi, tunnistaa, nimeää ja sekoittaa värejä esimerkiksi liiduilla, värikynillä,
vesiväreillä ja peiteväreillä.
Oppilas harjoittelee luonnostelua ja kokeilujen tekemistä.
Oppilas harjoittelee oman työn arviointia ja tallentaa työskentelyn eri vaiheita.
Oppilas harjoittelee työskentelyotteita omassa ilmaisussaan.

•

Oppilas huolehtii omista työvälineistään.

•
•

Opetuksen lähtökohta on eri aikojen, eri ympäristöjen ja eri kulttuurien kuvataide.
Opetuksessa voidaan hyödyntää eri museoiden tarjontaa sekä ajankohtaisia
taidenäyttelyitä.
Oppilas tutustuu johonkin esihistorialliseen tai muinaiseen kuvakulttuuriin, esimerkiksi
muinaisen Egyptin tai antiikin taiteeseen.
Oppilas tutustuu johonkin sellaiseen kuvakulttuuriin, jota opetusryhmässä olevat oppilaat
edustavat.

•
•

T9 innostaa oppilasta kokeilemaan eri aikojen ja kulttuurien kuvailmaisun
tapoja omissa kuvissaan
•

Ohjataan oppilasta tarkastelemaan eri kulttuurien ja aikakausien kuvia ja tutustumaan
johonkin esihistorialliseen tai muinaiseen kuvakulttuuriin

Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Kuvailmaisun tapojen käyttäminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa hyödyntää erilaisia kuvailmaisun
tapoja tarkastellessaan taidetta ja muuta
visuaalista kulttuuria sekä tehdessään omia
kuvia

Viidennen luokan kuvataiteen teema on: Taiteen tuntijaksi.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Opetuksen lähtökohtana käytetään oppilaiden itsensä tekemiä kuvia ja oppilaille tuttuja
kuvakulttuureja.
Oppilas kokeilee erilaisia ilmaisutapoja ja tekniikoita työstäessään mielikuviaan kuviksi.
Oppilas kokeilee esimerkiksi maalausta, piirtämistä, kollaasityöskentelyä, grafiikkaa,
savityöskentelyä, rakentelua, valokuvausta sekä tekee animaatioita.
Oppilas havainnoi, tunnistaa, nimeää ja sekoittaa värejä esimerkiksi liiduilla, värikynillä,
vesiväreillä ja peiteväreillä.
Oppilas harjoittelee luonnostelua ja kokeilujen tekemistä.
Oppilas harjoittelee oman työn arviointia ja tallentaa työskentelyn eri vaiheita.
Oppilas harjoittelee työskentelyotteita omassa ilmaisussaan.
Oppilas huolehtii omista työvälineistään.
Opetuksen lähtökohta on eri aikojen, eri ympäristöjen ja eri kulttuurien kuvataide.
Opetuksessa voidaan hyödyntää eri museoiden tarjontaa sekä ajankohtaisia
taidenäyttelyitä.
Oppilas tutustuu johonkin esihistorialliseen tai muinaiseen kuvakulttuuriin, esimerkiksi
muinaisen Egyptin tai antiikin taiteeseen.
Oppilas tutustuu johonkin sellaiseen kuvakulttuuriin, jota opetusryhmässä olevat oppilaat
edustavat.
Opetuksen lähtökohtana on lähiympäristön lisäksi oppilaiden laajeneva elinpiiri, sen
kuvakulttuuri ja suomalainen muotoilu.
Opetuksessa voidaan hyödyntää esimerkiksi Design-museota tai Kulttuurien museota.
Oppilas tutkii vieraisiin kuvakulttuureihin liittyviä ominaispiirteitä, kuten värejä, sommittelua
ja ornamentiikkaa ja käyttää niitä omassa ilmaisussaan.
Oppilas harjoittelee ihmisen kuvaamista ja mittasuhteita.
Oppilas suunnittelee, luonnostelee ja toteuttaa esineitä ja pienoismalleja.
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•

•

Oppilas huolehtii omista työvälineistään ja noudattaa kestävän kehityksen periaatteita
kuvallisessa työskentelyssään.

T10 ohjata oppilasta keskustelemaan taiteessa, ympäristössä ja muussa
visuaalisessa kulttuurissa ilmenevistä arvoista
•

Kannustetaan oppilaita keskustelemaan muotoiluun ja esinesuunnitteluun liittyvistä
arvoista

Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Arvojen tarkasteleminen

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa ilmaista näkemyksiään
taiteessa, ympäristössä ja muussa
visuaalisessa kulttuurissa ilmenevistä arvoista

Opetuksen lähtökohtana on lähiympäristön lisäksi oppilaiden laajeneva elinpiiri, sen
kuvakulttuuri ja suomalainen muotoilu.
Opetuksessa voidaan hyödyntää esimerkiksi Design-museota tai Kulttuurien museota.
Oppilas tutkii vieraisiin kuvakulttuureihin liittyviä ominaispiirteitä, kuten värejä, sommittelua
ja ornamentiikkaa ja käyttää niitä omassa ilmaisussaan.
Oppilas harjoittelee ihmisen kuvaamista ja mittasuhteita.
Oppilas suunnittelee, luonnostelee ja toteuttaa esineitä ja pienoismalleja.
Oppilas huolehtii omista työvälineistään ja noudattaa kestävän kehityksen periaatteita
kuvallisessa työskentelyssään.

Opetuksen lähtökohta on eri aikojen, eri ympäristöjen ja eri kulttuurien kuvataide.
Opetuksessa voidaan hyödyntää eri museoiden tarjontaa sekä ajankohtaisia
taidenäyttelyitä.
Oppilas tutustuu johonkin esihistorialliseen tai muinaiseen kuvakulttuuriin, esimerkiksi
muinaisen Egyptin tai antiikin taiteeseen.
Oppilas tutustuu johonkin sellaiseen kuvakulttuuriin, jota opetusryhmässä olevat oppilaat
edustavat.

Viidennen luokan kuvataiteen teema on: Taiteen tuntijaksi.
•
•

Vuosiluokat 3-6

•
•
•
•
•
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Opetuksen lähtökohtana käytetään oppilaiden itsensä tekemiä kuvia ja oppilaille tuttuja
kuvakulttuureja.
Oppilas kokeilee erilaisia ilmaisutapoja ja tekniikoita työstäessään mielikuviaan kuviksi.
Oppilas kokeilee esimerkiksi maalausta, piirtämistä, kollaasityöskentelyä, grafiikkaa,
savityöskentelyä, rakentelua, valokuvausta sekä tekee animaatioita.
Oppilas havainnoi, tunnistaa, nimeää ja sekoittaa värejä esimerkiksi liiduilla, värikynillä,
vesiväreillä ja peiteväreillä.
Oppilas harjoittelee luonnostelua ja kokeilujen tekemistä.
Oppilas harjoittelee oman työn arviointia ja tallentaa työskentelyn eri vaiheita.
Oppilas harjoittelee työskentelyotteita omassa ilmaisussaan.
Oppilas huolehtii omista työvälineistään.

T11 kannustaa oppilasta ottamaan huomioon kulttuurinen moninaisuus ja
kestävä kehitys kuvailmaisun sisältöjä ja toimintatapoja valitessaan
•

Kannustetaan oppilaita arvostamaan kulttuurista moninaisuutta

Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Kuvailmaisun sisältöjen ja toimintatapojen
valinta

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas ottaa kuvailmaisussaan huomioon
kulttuurisen moninaisuuteen ja kestävään
kehitykseen liittyviä näkökulmia

Opetuksen lähtökohta on eri aikojen, eri ympäristöjen ja eri kulttuurien kuvataide.
Opetuksessa voidaan hyödyntää eri museoiden tarjontaa sekä ajankohtaisia
taidenäyttelyitä.
Oppilas tutustuu johonkin esihistorialliseen tai muinaiseen kuvakulttuuriin, esimerkiksi
muinaisen Egyptin tai antiikin taiteeseen.
Oppilas tutustuu johonkin sellaiseen kuvakulttuuriin, jota opetusryhmässä olevat oppilaat
edustavat.
Opetuksen lähtökohtana on lähiympäristön lisäksi oppilaiden laajeneva elinpiiri, sen
kuvakulttuuri ja suomalainen muotoilu.
Opetuksessa voidaan hyödyntää esimerkiksi Design-museota tai Kulttuurien museota.
Oppilas tutkii vieraisiin kuvakulttuureihin liittyviä ominaispiirteitä, kuten värejä, sommittelua
ja ornamentiikkaa ja käyttää niitä omassa ilmaisussaan.
Oppilas harjoittelee ihmisen kuvaamista ja mittasuhteita.
Oppilas suunnittelee, luonnostelee ja toteuttaa esineitä ja pienoismalleja.
Oppilas huolehtii omista työvälineistään ja noudattaa kestävän kehityksen periaatteita
kuvallisessa työskentelyssään.

Viidennen luokan kuvataiteen teema on: Taiteen tuntijaksi.
•
•
•
•
•
•
•

Opetuksen lähtökohtana käytetään oppilaiden itsensä tekemiä kuvia ja oppilaille tuttuja
kuvakulttuureja.
Oppilas kokeilee erilaisia ilmaisutapoja ja tekniikoita työstäessään mielikuviaan kuviksi.
Oppilas kokeilee esimerkiksi maalausta, piirtämistä, kollaasityöskentelyä, grafiikkaa,
savityöskentelyä, rakentelua, valokuvausta sekä tekee animaatioita.
Oppilas havainnoi, tunnistaa, nimeää ja sekoittaa värejä esimerkiksi liiduilla, värikynillä,
vesiväreillä ja peiteväreillä.
Oppilas harjoittelee luonnostelua ja kokeilujen tekemistä.
Oppilas harjoittelee oman työn arviointia ja tallentaa työskentelyn eri vaiheita.
Oppilas harjoittelee työskentelyotteita omassa ilmaisussaan.
Oppilas huolehtii omista työvälineistään.

Vuosiluokka 6

S1 Omat kuvakulttuurit
S1 Omat kuvakulttuurit: Opetuksen sisällöiksi valitaan oppilaiden tekemiä kuvia ja
kuvakulttuureja, joihin he osallistuvat omaehtoisesti. Oppilaiden kuvakulttuureja tarkastellaan
suhteessa muihin kuvakulttuureihin. Omia kuvakulttuureja käytetään kuvallisen työskentelyn
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Vuosiluokan keskeiset sisältöalueet

lähtökohtana. Opetuksessa käsitellään omien kuvakulttuurien
osallistumiselle eri yhteisöissä, ympäristöissä ja yhteyksissä.

merkitystä

oppilaiden

Kuudennen luokan teemana kuvataiteessa: Kuva kulttuurien tulkkina.
•
•
•
•
•
•
•
•

Opetuksen lähtökohtana käytetään oppilaiden itsensä tekemiä kuvia ja oppilaille tuttuja
kuvakulttuureja.
Oppilas kokeilee erilaisia ilmaisutapoja ja tekniikoita työstäessään mielikuviaan kuviksi.
Oppilas kokeilee esimerkiksi maalausta, piirtämistä, kollaasityöskentelyä, grafiikkaa,
savityöskentelyä, rakentelua, valokuvausta sekä tekee animaatioita.
Oppilas havainnoi, tunnistaa, nimeää ja sekoittaa värejä esimerkiksi liiduilla, värikynillä,
vesiväreillä ja peiteväreillä.
Oppilas harjoittelee tilan kuvaamista esimerkiksi keskeisperspektiivin ja väriperspektiivin
avulla sekä kokosuhteita tutkimalla.
Oppilas harjoittelee luonnostelua ja kokeilujen tekemistä.
Oppilas harjoittelee oman työn arviointia ja tallentaa työskentelyn eri vaiheita.
Oppilas harjoittelee työskentelyotteita omassa ilmaisussaan.
Oppilas huolehtii omista työvälineistään.

S2 Ympäristön kuvakulttuurit
S2 Ympäristön kuvakulttuurit: Opetuksen sisällöt valitaan erilaisista ympäristöistä, esineistä,
mediakulttuureista ja virtuaalimaailmoista. Sisältöjä valitaan monipuolisesti rakennetuista
ja luonnon ympäristöistä sekä mediasta. Opetuksen sisältöjä valitaan myös vakiintuneita
kuvakulttuureja uudistavista, erilaisten yhteisöjen ja ryhmien tuottamista kuvista ja visuaalisen
kulttuurin ilmiöistä. Ympäristön kuvakulttuureja käytetään kuvallisen työskentelyn lähtökohtana.
Opetuksessa käsitellään oppilaiden laajenevaa elinpiiriä ja medioiden merkitystä yhteiskunnassa.
•
•
•

Opetuksen lähtökohtana on eri kulttuurien ympäristöt, esinemaailma, taide ja arkkitehtuuri.
Oppilaat harjoittelevat valokuvausta ja videokuvausta sekä tutustuvat valokuvan
ja elokuvan ilmaisukeinoihin esimerkiksi kameran liikkeisiin, kuvan rajaamiseen ja
sommitteluun.
Oppilas huolehtii omista työvälineistään ja noudattaa kestävän kehityksen periaatteita
kuvallisessa työskentelyssään.

S3 Taiteen maailmat:
S3 Taiteen maailmat: Opetuksen sisällöt valitaan eri aikoina, eri ympäristöissä ja eri kulttuureissa
tuotetusta kuvataiteesta. Oppilaat perehtyvät taiteelle ominaisiin toimintatapoihin, taiteen eri
lajeihin sekä erilaisiin käsityksiin taiteesta. Taideteoksia käytetään kuvallisen työskentelyn
lähtökohtana. Opetuksessa käsitellään kulttuuri-identiteetin vaikutusta taiteen tekemiseen ja
vastaanottamiseen.
•
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•
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Opetuksen lähtökohta on jonkin vieraan kulttuurin visuaalinen taide. Opetuksessa voidaan
huomioida omassa opetusryhmässä olevien oppilaiden kulttuurinen identiteetti.
Oppilas tutustuu renessanssin taiteeseen.

Opetuksen tavoitteet

Tavoitteisiin liittyvät
sisältöalueet

Laaja-alainen osaaminen

T1

S1, S2, S3

L1, L3, L4, L5

T2

S1, S2, S3

L2, L4, L5, L6

T3

S1, S2, S3

L2, L3, L4, L5

T4

S1, S2, S3

L2, L3, L5, L6

T5

S1, S2, S3

L1, L2, L3, L5

T7

S1, S2, S3

L1, L2, L4, L5

T8

S1, S2, S3

L1, L4, L5, L6

T9

S1, S2, S3

L1, L2, L5, L6

T10

S1, S2, S3

L3, L4, L6, L7

T11

S1, S2, S3

L1, L2, L4, L7

Vuosiluokan tavoitteet
T1 kannustaa oppilasta havainnoimaan taidetta, ympäristöä ja muuta
visuaalista kulttuuria moniaistisesti ja erilaisia kuvallisia välineitä
hyödyntäen
•

Ohjataan oppilasta tutustumaan erilaisiin kuvakulttuureihin, niiden kuvamaailmaan ja perinteeseen

Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Taiteen, ympäristön ja muun visuaalisen
kulttuurin havainnoiminen

•
•

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa tehdä monipuolisia havaintoja
ympäristöstä ja sen kuvista käyttämällä
kuvallisia välineitä

Opetuksen lähtökohta on jonkin vieraan kulttuurin visuaalinen taide. Opetuksessa voidaan
huomioida omassa opetusryhmässä olevien oppilaiden kulttuurinen identiteetti.
Oppilas tutustuu renessanssin taiteeseen.

•
•
•
•
•
•
•
•

Opetuksen lähtökohtana käytetään oppilaiden itsensä tekemiä kuvia ja oppilaille tuttuja
kuvakulttuureja.
Oppilas kokeilee erilaisia ilmaisutapoja ja tekniikoita työstäessään mielikuviaan kuviksi.
Oppilas kokeilee esimerkiksi maalausta, piirtämistä, kollaasityöskentelyä, grafiikkaa,
savityöskentelyä, rakentelua, valokuvausta sekä tekee animaatioita.
Oppilas havainnoi, tunnistaa, nimeää ja sekoittaa värejä esimerkiksi liiduilla, värikynillä,
vesiväreillä ja peiteväreillä.
Oppilas harjoittelee tilan kuvaamista esimerkiksi keskeisperspektiivin ja väriperspektiivin
avulla sekä kokosuhteita tutkimalla.
Oppilas harjoittelee luonnostelua ja kokeilujen tekemistä.
Oppilas harjoittelee oman työn arviointia ja tallentaa työskentelyn eri vaiheita.
Oppilas harjoittelee työskentelyotteita omassa ilmaisussaan.
Oppilas huolehtii omista työvälineistään.
445

Vuosiluokat 3-6

Kuudennen luokan teemana kuvataiteessa: Kuva kulttuurien tulkkina.

•
•
•

Opetuksen lähtökohtana on eri kulttuurien ympäristöt, esinemaailma, taide ja arkkitehtuuri.
Oppilaat harjoittelevat valokuvausta ja videokuvausta sekä tutustuvat valokuvan
ja elokuvan ilmaisukeinoihin esimerkiksi kameran liikkeisiin, kuvan rajaamiseen ja
sommitteluun.
Oppilas huolehtii omista työvälineistään ja noudattaa kestävän kehityksen periaatteita
kuvallisessa työskentelyssään.

T2 rohkaista oppilasta keskustelemaan havainnoistaan ja ajatuksistaan
sekä harjoittelemaan näkemystensä perustelemista
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Havaintojen ja ajatusten sanallistaminen

•
•
•

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa kuvailla taiteeseen, ympäristöön
ja muuhun visuaaliseen kulttuuriin liittyviä
havaintojaan ja perustella ajatuksiaan
sanallisesti

Opetuksen lähtökohtana on eri kulttuurien ympäristöt, esinemaailma, taide ja arkkitehtuuri.
Oppilaat harjoittelevat valokuvausta ja videokuvausta sekä tutustuvat valokuvan
ja elokuvan ilmaisukeinoihin esimerkiksi kameran liikkeisiin, kuvan rajaamiseen ja
sommitteluun.
Oppilas huolehtii omista työvälineistään ja noudattaa kestävän kehityksen periaatteita
kuvallisessa työskentelyssään.

Kuudennen luokan teemana kuvataiteessa: Kuva kulttuurien tulkkina.
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Opetuksen lähtökohtana käytetään oppilaiden itsensä tekemiä kuvia ja oppilaille tuttuja
kuvakulttuureja.
Oppilas kokeilee erilaisia ilmaisutapoja ja tekniikoita työstäessään mielikuviaan kuviksi.
Oppilas kokeilee esimerkiksi maalausta, piirtämistä, kollaasityöskentelyä, grafiikkaa,
savityöskentelyä, rakentelua, valokuvausta sekä tekee animaatioita.
Oppilas havainnoi, tunnistaa, nimeää ja sekoittaa värejä esimerkiksi liiduilla, värikynillä,
vesiväreillä ja peiteväreillä.
Oppilas harjoittelee tilan kuvaamista esimerkiksi keskeisperspektiivin ja väriperspektiivin
avulla sekä kokosuhteita tutkimalla.
Oppilas harjoittelee luonnostelua ja kokeilujen tekemistä.
Oppilas harjoittelee oman työn arviointia ja tallentaa työskentelyn eri vaiheita.
Oppilas harjoittelee työskentelyotteita omassa ilmaisussaan.
Oppilas huolehtii omista työvälineistään.

Opetuksen lähtökohta on jonkin vieraan kulttuurin visuaalinen taide. Opetuksessa voidaan
huomioida omassa opetusryhmässä olevien oppilaiden kulttuurinen identiteetti.
Oppilas tutustuu renessanssin taiteeseen.

Vuosiluokat 3-6

T3 innostaa oppilasta ilmaisemaan havaintojaan ja ajatuksiaan kuvallisesti
ja muita tiedon tuottamisen tapoja käyttäen
•

Annetaan oppilaalle mahdollisuus pohtia oman identiteetin rakentumiseen vaikuttavia
tekijöitä

Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
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Arvioinnin kohde
Havaintojen ja ajatusten kuvallinen
ilmaiseminen

•
•

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa ilmaista havaintojaan ja
ajatuksiaan hyödyntämällä kuvien rinnalla
myös muita tiedon tuottamisen tapoja

Opetuksen lähtökohta on jonkin vieraan kulttuurin visuaalinen taide. Opetuksessa voidaan
huomioida omassa opetusryhmässä olevien oppilaiden kulttuurinen identiteetti.
Oppilas tutustuu renessanssin taiteeseen.

Kuudennen luokan teemana kuvataiteessa: Kuva kulttuurien tulkkina.
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Opetuksen lähtökohtana käytetään oppilaiden itsensä tekemiä kuvia ja oppilaille tuttuja
kuvakulttuureja.
Oppilas kokeilee erilaisia ilmaisutapoja ja tekniikoita työstäessään mielikuviaan kuviksi.
Oppilas kokeilee esimerkiksi maalausta, piirtämistä, kollaasityöskentelyä, grafiikkaa,
savityöskentelyä, rakentelua, valokuvausta sekä tekee animaatioita.
Oppilas havainnoi, tunnistaa, nimeää ja sekoittaa värejä esimerkiksi liiduilla, värikynillä,
vesiväreillä ja peiteväreillä.
Oppilas harjoittelee tilan kuvaamista esimerkiksi keskeisperspektiivin ja väriperspektiivin
avulla sekä kokosuhteita tutkimalla.
Oppilas harjoittelee luonnostelua ja kokeilujen tekemistä.
Oppilas harjoittelee oman työn arviointia ja tallentaa työskentelyn eri vaiheita.
Oppilas harjoittelee työskentelyotteita omassa ilmaisussaan.
Oppilas huolehtii omista työvälineistään.

Opetuksen lähtökohtana on eri kulttuurien ympäristöt, esinemaailma, taide ja arkkitehtuuri.
Oppilaat harjoittelevat valokuvausta ja videokuvausta sekä tutustuvat valokuvan
ja elokuvan ilmaisukeinoihin esimerkiksi kameran liikkeisiin, kuvan rajaamiseen ja
sommitteluun.
Oppilas huolehtii omista työvälineistään ja noudattaa kestävän kehityksen periaatteita
kuvallisessa työskentelyssään.

T4 ohjata oppilasta käyttämään monipuolisesti erilaisia materiaaleja,
tekniikoita ja ilmaisun keinoja sekä harjaannuttamaan kuvan tekemisen
taitojaan
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Kuvallisten ilmaisukeinojen käyttäminen

•
•
•

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa soveltaa erilaisia materiaaleja,
tekniikoita ja ilmaisukeinoja kuvallisessa
tuottamisessaan

Opetuksen lähtökohtana on eri kulttuurien ympäristöt, esinemaailma, taide ja arkkitehtuuri.
Oppilaat harjoittelevat valokuvausta ja videokuvausta sekä tutustuvat valokuvan
ja elokuvan ilmaisukeinoihin esimerkiksi kameran liikkeisiin, kuvan rajaamiseen ja
sommitteluun.
Oppilas huolehtii omista työvälineistään ja noudattaa kestävän kehityksen periaatteita
kuvallisessa työskentelyssään.

Kuudennen luokan teemana kuvataiteessa: Kuva kulttuurien tulkkina.
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Arvioinnin kohde

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Opetuksen lähtökohtana käytetään oppilaiden itsensä tekemiä kuvia ja oppilaille tuttuja
kuvakulttuureja.
Oppilas kokeilee erilaisia ilmaisutapoja ja tekniikoita työstäessään mielikuviaan kuviksi.
Oppilas kokeilee esimerkiksi maalausta, piirtämistä, kollaasityöskentelyä, grafiikkaa,
savityöskentelyä, rakentelua, valokuvausta sekä tekee animaatioita.
Oppilas havainnoi, tunnistaa, nimeää ja sekoittaa värejä esimerkiksi liiduilla, värikynillä,
vesiväreillä ja peiteväreillä.
Oppilas harjoittelee tilan kuvaamista esimerkiksi keskeisperspektiivin ja väriperspektiivin
avulla sekä kokosuhteita tutkimalla.
Oppilas harjoittelee luonnostelua ja kokeilujen tekemistä.
Oppilas harjoittelee oman työn arviointia ja tallentaa työskentelyn eri vaiheita.
Oppilas harjoittelee työskentelyotteita omassa ilmaisussaan.
Oppilas huolehtii omista työvälineistään.

Opetuksen lähtökohta on jonkin vieraan kulttuurin visuaalinen taide. Opetuksessa voidaan
huomioida omassa opetusryhmässä olevien oppilaiden kulttuurinen identiteetti.
Oppilas tutustuu renessanssin taiteeseen.

T5 ohjata oppilasta tavoitteelliseen kuvallisten taitojen kehittämiseen
yksin ja yhteistyössä muiden kanssa
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Kuvailmaisun taitojen kehittäminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa asettaa tavoitteita ja pyrkii
kehittämään kuvailmaisuaan yksin ja ryhmän
jäsenenä

Kuudennen luokan teemana kuvataiteessa: Kuva kulttuurien tulkkina.
•
•
•
•
•
•
•
•
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•
•
•

•
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Opetuksen lähtökohtana käytetään oppilaiden itsensä tekemiä kuvia ja oppilaille tuttuja
kuvakulttuureja.
Oppilas kokeilee erilaisia ilmaisutapoja ja tekniikoita työstäessään mielikuviaan kuviksi.
Oppilas kokeilee esimerkiksi maalausta, piirtämistä, kollaasityöskentelyä, grafiikkaa,
savityöskentelyä, rakentelua, valokuvausta sekä tekee animaatioita.
Oppilas havainnoi, tunnistaa, nimeää ja sekoittaa värejä esimerkiksi liiduilla, värikynillä,
vesiväreillä ja peiteväreillä.
Oppilas harjoittelee tilan kuvaamista esimerkiksi keskeisperspektiivin ja väriperspektiivin
avulla sekä kokosuhteita tutkimalla.
Oppilas harjoittelee luonnostelua ja kokeilujen tekemistä.
Oppilas harjoittelee oman työn arviointia ja tallentaa työskentelyn eri vaiheita.
Oppilas harjoittelee työskentelyotteita omassa ilmaisussaan.
Oppilas huolehtii omista työvälineistään.

Opetuksen lähtökohtana on eri kulttuurien ympäristöt, esinemaailma, taide ja arkkitehtuuri.
Oppilaat harjoittelevat valokuvausta ja videokuvausta sekä tutustuvat valokuvan
ja elokuvan ilmaisukeinoihin esimerkiksi kameran liikkeisiin, kuvan rajaamiseen ja
sommitteluun.
Oppilas huolehtii omista työvälineistään ja noudattaa kestävän kehityksen periaatteita
kuvallisessa työskentelyssään.
Opetuksen lähtökohta on jonkin vieraan kulttuurin visuaalinen taide. Opetuksessa voidaan
huomioida omassa opetusryhmässä olevien oppilaiden kulttuurinen identiteetti.

•

Oppilas tutustuu renessanssin taiteeseen.

T7 ohjata oppilasta tarkastelemaan kuvia eri lähtökohdista ja eri
yhteyksissä sekä pohtimaan todellisuuden ja fiktion suhdetta
•

Ohjataan oppilasta tarkastelemaan eri kulttuurien ja aikakausien kuvia

•

Ohjataan oppilasta huomaamaan sisällön, muodon ja asiayhteyden vaikutus kuvien
tulkinnassa

Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Kuvien tarkastelu

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa tarkastella sisällön, muodon
ja asiayhteyden vaikutusta erilaisten kuvien
tulkintaan

Kuudennen luokan teemana kuvataiteessa: Kuva kulttuurien tulkkina.

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Opetuksen lähtökohtana käytetään oppilaiden itsensä tekemiä kuvia ja oppilaille tuttuja
kuvakulttuureja.
Oppilas kokeilee erilaisia ilmaisutapoja ja tekniikoita työstäessään mielikuviaan kuviksi.
Oppilas kokeilee esimerkiksi maalausta, piirtämistä, kollaasityöskentelyä, grafiikkaa,
savityöskentelyä, rakentelua, valokuvausta sekä tekee animaatioita.
Oppilas havainnoi, tunnistaa, nimeää ja sekoittaa värejä esimerkiksi liiduilla, värikynillä,
vesiväreillä ja peiteväreillä.
Oppilas harjoittelee tilan kuvaamista esimerkiksi keskeisperspektiivin ja väriperspektiivin
avulla sekä kokosuhteita tutkimalla.
Oppilas harjoittelee luonnostelua ja kokeilujen tekemistä.
Oppilas harjoittelee oman työn arviointia ja tallentaa työskentelyn eri vaiheita.
Oppilas harjoittelee työskentelyotteita omassa ilmaisussaan.
Oppilas huolehtii omista työvälineistään.

Opetuksen lähtökohta on jonkin vieraan kulttuurin visuaalinen taide. Opetuksessa voidaan
huomioida omassa opetusryhmässä olevien oppilaiden kulttuurinen identiteetti.
Oppilas tutustuu renessanssin taiteeseen.
Opetuksen lähtökohtana on eri kulttuurien ympäristöt, esinemaailma, taide ja arkkitehtuuri.
Oppilaat harjoittelevat valokuvausta ja videokuvausta sekä tutustuvat valokuvan
ja elokuvan ilmaisukeinoihin esimerkiksi kameran liikkeisiin, kuvan rajaamiseen ja
sommitteluun.
Oppilas huolehtii omista työvälineistään ja noudattaa kestävän kehityksen periaatteita
kuvallisessa työskentelyssään.

T8 ohjata oppilasta tarkastelemaan taidetta ja muuta visuaalista kulttuuria
teoksen, tekijän ja katsojan näkökulmista sekä pohtimaan historiallisten ja
kulttuuristen tekijöiden vaikutusta kuviin
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
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•

Arvioinnin kohde
Kuvatulkinnan menetelmien käyttäminen

•
•
•

•
•

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa tulkita kuvia teoksen, tekijän
ja katsojan näkökulmista sekä hyödyntää
tulkintojaan kuvista keskusteltaessa

Opetuksen lähtökohtana on eri kulttuurien ympäristöt, esinemaailma, taide ja arkkitehtuuri.
Oppilaat harjoittelevat valokuvausta ja videokuvausta sekä tutustuvat valokuvan
ja elokuvan ilmaisukeinoihin esimerkiksi kameran liikkeisiin, kuvan rajaamiseen ja
sommitteluun.
Oppilas huolehtii omista työvälineistään ja noudattaa kestävän kehityksen periaatteita
kuvallisessa työskentelyssään.
Opetuksen lähtökohta on jonkin vieraan kulttuurin visuaalinen taide. Opetuksessa voidaan
huomioida omassa opetusryhmässä olevien oppilaiden kulttuurinen identiteetti.
Oppilas tutustuu renessanssin taiteeseen.

Kuudennen luokan teemana kuvataiteessa: Kuva kulttuurien tulkkina.
•
•
•
•
•
•
•
•

Opetuksen lähtökohtana käytetään oppilaiden itsensä tekemiä kuvia ja oppilaille tuttuja
kuvakulttuureja.
Oppilas kokeilee erilaisia ilmaisutapoja ja tekniikoita työstäessään mielikuviaan kuviksi.
Oppilas kokeilee esimerkiksi maalausta, piirtämistä, kollaasityöskentelyä, grafiikkaa,
savityöskentelyä, rakentelua, valokuvausta sekä tekee animaatioita.
Oppilas havainnoi, tunnistaa, nimeää ja sekoittaa värejä esimerkiksi liiduilla, värikynillä,
vesiväreillä ja peiteväreillä.
Oppilas harjoittelee tilan kuvaamista esimerkiksi keskeisperspektiivin ja väriperspektiivin
avulla sekä kokosuhteita tutkimalla.
Oppilas harjoittelee luonnostelua ja kokeilujen tekemistä.
Oppilas harjoittelee oman työn arviointia ja tallentaa työskentelyn eri vaiheita.
Oppilas harjoittelee työskentelyotteita omassa ilmaisussaan.
Oppilas huolehtii omista työvälineistään.

T9 innostaa oppilasta kokeilemaan eri aikojen ja kulttuurien kuvailmaisun
tapoja omissa kuvissaan
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Kuvailmaisun tapojen käyttäminen

•

Vuosiluokat 3-6

•
•
•

450

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa hyödyntää erilaisia kuvailmaisun
tapoja tarkastellessaan taidetta ja muuta
visuaalista kulttuuria sekä tehdessään omia
kuvia

Opetuksen lähtökohta on jonkin vieraan kulttuurin visuaalinen taide. Opetuksessa voidaan
huomioida omassa opetusryhmässä olevien oppilaiden kulttuurinen identiteetti.
Oppilas tutustuu renessanssin taiteeseen.
Opetuksen lähtökohtana on eri kulttuurien ympäristöt, esinemaailma, taide ja arkkitehtuuri.
Oppilaat harjoittelevat valokuvausta ja videokuvausta sekä tutustuvat valokuvan
ja elokuvan ilmaisukeinoihin esimerkiksi kameran liikkeisiin, kuvan rajaamiseen ja
sommitteluun.

•

Oppilas huolehtii omista työvälineistään ja noudattaa kestävän kehityksen periaatteita
kuvallisessa työskentelyssään.

Kuudennen luokan teemana kuvataiteessa: Kuva kulttuurien tulkkina.
•
•
•
•
•
•
•
•

Opetuksen lähtökohtana käytetään oppilaiden itsensä tekemiä kuvia ja oppilaille tuttuja
kuvakulttuureja.
Oppilas kokeilee erilaisia ilmaisutapoja ja tekniikoita työstäessään mielikuviaan kuviksi.
Oppilas kokeilee esimerkiksi maalausta, piirtämistä, kollaasityöskentelyä, grafiikkaa,
savityöskentelyä, rakentelua, valokuvausta sekä tekee animaatioita.
Oppilas havainnoi, tunnistaa, nimeää ja sekoittaa värejä esimerkiksi liiduilla, värikynillä,
vesiväreillä ja peiteväreillä.
Oppilas harjoittelee tilan kuvaamista esimerkiksi keskeisperspektiivin ja väriperspektiivin
avulla sekä kokosuhteita tutkimalla.
Oppilas harjoittelee luonnostelua ja kokeilujen tekemistä.
Oppilas harjoittelee oman työn arviointia ja tallentaa työskentelyn eri vaiheita.
Oppilas harjoittelee työskentelyotteita omassa ilmaisussaan.
Oppilas huolehtii omista työvälineistään.

T10 ohjata oppilasta keskustelemaan taiteessa, ympäristössä ja muussa
visuaalisessa kulttuurissa ilmenevistä arvoista
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Arvojen tarkasteleminen

•
•
•

•
•

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa ilmaista näkemyksiään
taiteessa, ympäristössä ja muussa
visuaalisessa kulttuurissa ilmenevistä arvoista

Opetuksen lähtökohtana on eri kulttuurien ympäristöt, esinemaailma, taide ja arkkitehtuuri.
Oppilaat harjoittelevat valokuvausta ja videokuvausta sekä tutustuvat valokuvan
ja elokuvan ilmaisukeinoihin esimerkiksi kameran liikkeisiin, kuvan rajaamiseen ja
sommitteluun.
Oppilas huolehtii omista työvälineistään ja noudattaa kestävän kehityksen periaatteita
kuvallisessa työskentelyssään.
Opetuksen lähtökohta on jonkin vieraan kulttuurin visuaalinen taide. Opetuksessa voidaan
huomioida omassa opetusryhmässä olevien oppilaiden kulttuurinen identiteetti.
Oppilas tutustuu renessanssin taiteeseen.

•
•
•
•
•
•
•

Opetuksen lähtökohtana käytetään oppilaiden itsensä tekemiä kuvia ja oppilaille tuttuja
kuvakulttuureja.
Oppilas kokeilee erilaisia ilmaisutapoja ja tekniikoita työstäessään mielikuviaan kuviksi.
Oppilas kokeilee esimerkiksi maalausta, piirtämistä, kollaasityöskentelyä, grafiikkaa,
savityöskentelyä, rakentelua, valokuvausta sekä tekee animaatioita.
Oppilas havainnoi, tunnistaa, nimeää ja sekoittaa värejä esimerkiksi liiduilla, värikynillä,
vesiväreillä ja peiteväreillä.
Oppilas harjoittelee tilan kuvaamista esimerkiksi keskeisperspektiivin ja väriperspektiivin
avulla sekä kokosuhteita tutkimalla.
Oppilas harjoittelee luonnostelua ja kokeilujen tekemistä.
Oppilas harjoittelee oman työn arviointia ja tallentaa työskentelyn eri vaiheita.
Oppilas harjoittelee työskentelyotteita omassa ilmaisussaan.
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Kuudennen luokan teemana kuvataiteessa: Kuva kulttuurien tulkkina.

•

Oppilas huolehtii omista työvälineistään.

T11 kannustaa oppilasta ottamaan huomioon kulttuurinen moninaisuus ja
kestävä kehitys kuvailmaisun sisältöjä ja toimintatapoja valitessaan
•

Kannustetaan oppilaita arvostamaan kulttuurista moninaisuutta

Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Kuvailmaisun sisältöjen ja toimintatapojen
valinta

•
•
•

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas ottaa kuvailmaisussaan huomioon
kulttuurisen moninaisuuteen ja kestävään
kehitykseen liittyviä näkökulmia

Opetuksen lähtökohtana on eri kulttuurien ympäristöt, esinemaailma, taide ja arkkitehtuuri.
Oppilaat harjoittelevat valokuvausta ja videokuvausta sekä tutustuvat valokuvan
ja elokuvan ilmaisukeinoihin esimerkiksi kameran liikkeisiin, kuvan rajaamiseen ja
sommitteluun.
Oppilas huolehtii omista työvälineistään ja noudattaa kestävän kehityksen periaatteita
kuvallisessa työskentelyssään.

Kuudennen luokan teemana kuvataiteessa: Kuva kulttuurien tulkkina.
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Opetuksen lähtökohtana käytetään oppilaiden itsensä tekemiä kuvia ja oppilaille tuttuja
kuvakulttuureja.
Oppilas kokeilee erilaisia ilmaisutapoja ja tekniikoita työstäessään mielikuviaan kuviksi.
Oppilas kokeilee esimerkiksi maalausta, piirtämistä, kollaasityöskentelyä, grafiikkaa,
savityöskentelyä, rakentelua, valokuvausta sekä tekee animaatioita.
Oppilas havainnoi, tunnistaa, nimeää ja sekoittaa värejä esimerkiksi liiduilla, värikynillä,
vesiväreillä ja peiteväreillä.
Oppilas harjoittelee tilan kuvaamista esimerkiksi keskeisperspektiivin ja väriperspektiivin
avulla sekä kokosuhteita tutkimalla.
Oppilas harjoittelee luonnostelua ja kokeilujen tekemistä.
Oppilas harjoittelee oman työn arviointia ja tallentaa työskentelyn eri vaiheita.
Oppilas harjoittelee työskentelyotteita omassa ilmaisussaan.
Oppilas huolehtii omista työvälineistään.

Opetuksen lähtökohta on jonkin vieraan kulttuurin visuaalinen taide. Opetuksessa voidaan
huomioida omassa opetusryhmässä olevien oppilaiden kulttuurinen identiteetti.
Oppilas tutustuu renessanssin taiteeseen.

34.6.4. Käsityö
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Oppiaineen tehtävä
Käsityön oppiaineen tehtävänä on ohjata oppilaita kokonaiseen käsityöprosessin hallintaan.
Käsityö on monimateriaalinen oppiaine, jossa toteutetaan käsityöilmaisuun, muotoiluun ja
teknologiaan perustuvaa toimintaa. Tähän kuuluu tuotteen tai teoksen itsenäinen tai yhteisöllinen
suunnittelu, valmistus ja oman tai yhteisen käsityöprosessin arviointi. Käsityön tekeminen
on tutkivaa, keksivää ja kokeilevaa toimintaa ja siinä toteutetaan ennakkoluulottomasti
erilaisia visuaalisia, materiaalisia, teknisiä sekä valmistusmenetelmällisiä ratkaisuja. Käsityössä
452

opetellaan ymmärtämään, arvioimaan ja kehittämään erilaisia teknologisia sovelluksia sekä
käyttämään opittuja tietoja ja taitoja arjessa. Käsityössä kehitetään oppilaiden avaruudellista
hahmottamista, tuntoaistia ja käsillä tekemistä, jotka edistävät motorisia taitoja, luovuutta
ja suunnitteluosaamista. Opetuksella vahvistetaan edellytyksiä monipuoliseen työskentelyyn.
Käsityön merkitys on pitkäjänteisessä ja innovatiivisessa työskentelyprosessissa sekä itsetuntoa
vahvistavassa, mielihyvää tuottavassa kokemuksessa.
Opetuksessa painotetaan oppilaiden erilaisia kiinnostuksen kohteita ja korostetaan yhteisöllistä
toimintaa. Käsityössä lähtökohtana on erilaisten laaja-alaisten teemojen kokonaisvaltainen
tarkastelu oppiainerajat luontevasti ylittäen. Ympäröivän materiaalisen maailman tuntemus
luo perustaa kestävälle elämäntavalle ja kehitykselle. Tähän sisältyy myös oppilaiden oma
elämänpiiri, paikallinen kulttuuriperintö sekä yhteisön kulttuurinen moninaisuus. Käsityö kasvattaa
eettisiä, tiedostavia, osallistuvia sekä osaavia ja yritteliäitä kansalaisia, jotka arvostavat itseään
tekijöinä ja joilla on taito käsityöilmaisuun sekä halu ylläpitää ja kehittää käsityökulttuuria.

Oppiaineen tehtävä vuosiluokilla 3-6
Vuosiluokilla 3-6 käsityön tehtävänä on tukea ja vahvistaa oppilaiden kokonaisen
käsityöprosessin hallintaa. Opetus edistää käsityöhön liittyvien käsitteiden, sanaston ja symbolien
oppimista ja soveltamista. Materiaalien ominaisuuksiin tutustuminen edellyttää niiden käsityöllistä
työstämistä, jonka myötä päästään kehittämään toimivia ratkaisuja. Oppilasta ohjataan tekemään
valintoja työstämismenetelmien, työvälineiden, koneiden ja laitteiden välillä sekä työskentelemään
niiden avulla. Käsityön kasvatustehtävänä on haastaa oppilaat tarkastelemaan ihmisten
kulutus- ja tuotantotapoja kriittisesti oikeudenmukaisuuden, eettisyyden ja kestävän kehityksen
näkökulmista.

Käsityön oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät tavoitteet
vuosiluokilla 3-6
Asianmukaiset ja turvalliset tilat, työvälineet, koneet, laitteet ja materiaalit muodostavat
käsityön oppimista tukevan oppimisympäristön. Samalla ympäristö tukee käsityössä
tarvittavan teknologian toimintaperiaatteiden ymmärtämistä. Tieto- ja viestintäteknologia tarjoaa
mahdollisuuden käyttää erilaisia oppimateriaaleja, oppimisalustoja, piirto-ohjelmia, digitaalisten
kuvien muokkausta sekä piirrosten ja mallien tekemistä oman ilmaisun ja suunnittelun tukena.
Opetuksessa käytetään teknisen työn ja tekstiilityön työtapoja.
Toiminnallista oppimista tuetaan tutkivan oppimisen projekteilla oppiainerajat ylittäen ja
yhteistyössä ulkopuolisten asiantuntijoiden ja yhteisöjen kanssa. Kansalliseen ja kansainväliseen
kulttuuriin ja kulttuuriperintöön tutustutaan esimerkiksi virtuaalisesti sekä museo-, näyttely- ja
kirjastokäynneillä. Näyttelyihin ja yrityksiin tehtävillä opintokäynneillä tuetaan ja vahvistetaan
koulussa opittua ja käyntejä hyödynnetään oppimistehtävissä. Opetustilanteissa teknologioita ja
verkkoympäristöjä käytetään monipuolisesti, vastuullisesti ja turvallisesti.

Oppiaineen tavoitteiden kannalta keskeistä on ottaa huomioon oppilaiden erilaiset edellytykset
ja tarpeet käsityön opiskeluun ja tehdään sen mukaisia eriytettyjä ratkaisuja esimerkiksi
käytettävien oppimisympäristöjen, työtapojen ja oppimistehtävien valinnassa. Oppilasta tuetaan
kehittämään käsityöllisiä taitojaan joustavasti itselleen sopivalla tavalla ja kannustetaan
nauttimaan tekemisestään. Käsityössä tuetaan oppilaiden omia ratkaisuja sekä vahvistetaan uutta
luovan tiedon rakentamista ja käyttöönottoa yksin tai yhdessä muiden kanssa. Ohjaukselle ja
tuelle varataan riittävästi aikaa.
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Ohjaus, eriyttäminen ja tuki käsityössä vuosiluokilla 3-6

Oppilaan oppimisen arviointi käsityössä vuosiluokilla 3-6
Oppimisen arviointi ja siihen perustuva palaute on ohjaavaa ja kannustavaa, koko
käsityöprosessia koskevaa. Eri vaiheiden dokumentointi toimii arvioinnin välineenä. Palautteen
antamisessa korostetaan myönteisesti oppilaan kehittymistä ja kannustetaan osaamisen
laajentamiseen ja syventämiseen. Keskeisten oppisisältöjen oppimisen ja omaksumisen
rinnalla arvioidaan monipuolisesti laaja-alaisen käsityötaidon ja -tiedon kehittymistä.
Arviointikeskustelussa ja muussa palautteessa osoitetaan kehittämiskohde ja ohjataan
kehittämään suoritusta. Oppilaat osallistuvat arviointiin ja heille tarjotaan erilaisia tapoja tehdä
itse- ja vertaisarviointia. Ryhmän työskentelyä ja tuotosta voidaan esitellä ja arvioida, jolloin
oppilaat oppivat esiintymistä, asioiden selkeää ja jäsenneltyä esittämistä, toisten työskentelyn
arvostamista ja rakentavaa palautteen antoa.
Käsityön sanallista arviota tai arvosanaa antaessaan opettaja arvioi oppilaan osaamista
suhteessa paikallisessa opetussuunnitelmassa asetettuihin tavoitteisiin. Määritellessään
osaamisen tasoa 6. vuosiluokan lukuvuositodistusta varten opettaja käyttää käsityön
valtakunnallisia arviointikriteereitä. Opinnoissa edistymisen kannalta on keskeistä havainnoida
kokonaista käsityön prosessia, monimateriaalisen tekemisen tapoja, työskentelyn sujuvuutta ja
tuotosten laatua sekä muissa oppiaineissa opitun soveltamista.

Vuosiluokka 3
Vuosiluokan keskeiset sisältöalueet
S1 Ideointi
Suunnittelussa perehdytään erilaisiin lähtökohtiin ja hyödynnetään omia moniaistisia kokemuksia
ja elämyksiä sekä havainnoidaan ja analysoidaan esineitä, rakennettua ja luonnon ympäristöä
uusien ideoiden kehittämiseksi. Käsityössä yhdistetään värejä, kuviota, erilaisia pintoja, tyylejä
ja muotoja. Sovelletaan materiaalien lujuus- ja taipumisominaisuuksia. Tutkitaan rakenteiden
syntymistä ja energian käyttöä.
Kiinnitetään erityistä huomiota motivointiin ja suunnittelutehtävän tai ongelmanasettelun
sopivuuteen tälle ikätasolle. Kartoitetaan työskentelyssä tarvittavat olemassa olevat tiedot ja
taidot. Tutkitaan yhdessä mitä uusia työtapoja ja materiaaleja käytetään. Ohjataan ideointia.
Omaan tuotteeseen soveltuvat rakenteelliset ja toiminnalliset ratkaisut valitaan yhdessä mietityistä
vaihtoehdoista.
S2 Suunnittelu
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Laaditaan omalle tuotteelle tai teokselle ja työskentelylle suunnitelma ja kehitetään sitä
tarvittaessa. Kokeillaan erilaisia materiaaleja ja työskentelytekniikoita ideoiden kehittämiseksi
tuotteeksi tai teokseksi. Harjoitellaan suunnitelman dokumentointia sanallisesti ja/tai visuaalisesti
sekä numeerisesti käyttäen esimerkiksi mittoja, määriä ja mittakaavoja.
Tavoitteena on, että oppilas suunnittelee mahdollisuuksien mukaan työn ulkoasun ja
rakenteelliset ratkaisut annettujen ohjeiden mukaan. Suunnittelussa kiinnitetään huomiota
tuotteen toimivuuteen, esteettisyyteen ja tarkoituksenmukaisuuteen. Samalla harjaannutetaan
avaruudellista hahmottamista, kehitetään ongelmanratkaisutaitoja ja luovuutta ja opitaan
soveltamaan opittuja käsityötaitoja. Suunnitelmasta tulee näkyä työn ulkonäkö, käyttötarkoitus ja
rakenne. Harjoitellaan työjärjestyksen ja työpiirrosten tekoa. Huomioidaan työhön käytettävä aika.
S3 Kokeilu
Tutkitaan materiaalien ominaisuuksia sekä käsityön tekemisessä tarvittavien tavallisimpien
koneiden ja laitteiden toimintaperiaatteita. Sovelletaan näin hankittua tietoa omassa työssä.
454

Kokeillaan monipuolisesti erilaisia materiaaleja kuten erilaisia puulajeja, metalleja, muoveja,
kuituja, lankoja, kankaita ja kierrätysmateriaaleja. Harjoitellaan ohjelmoimalla aikaan saatuja
toimintoja, joista esimerkkinä robotiikka ja automaatio. Kokeilujen pohjalta tuotetta tai teosta
kehitetään vielä eteenpäin.
Aikaisemmin opitun lisäksi esimerkiksi:
Opetellaan käyttämään turvallisesti sahaa, hiomalautaa, suorakulmaa, viivainta,
pylväsporakonetta ja tasolämmitintä. Kokeillaan puun sahaamista, naulaamista, hiomista
hiomalaudalla, värittämistä, petsaamista ja poraamista. Tutustutaan ohuen metallilevyn
ominaisuuksiin, leikkaamiseen, viilaamiseen ja taitteluun. Tutustutaan virtapiiriin, johtimeen,
hehkulamppuihin, summereihin ja kytkimiin. Opetellaan käyttämään ompelukonetta, neulatyynyä,
mittanauhaa, mittalevyä ja ratkojaa. Harjoitellaan helpon kaavan piirtämistä. Opetellaan
valitsemaan oikeankokoinen virkkuu- tai koukkuamiskoukku. Tutustutaan puuvillaan ja villaan,
niiden ominaisuuksiin ja niistä tehtyihin kankaisiin ja lankoihin. Tutustutaan silitysraudan
toimintaan. Kokeillaan leimasin- tai kaaviopainantaa.
S4 Tekeminen
Valmistetaan erilaisia yksilöllisiä ja /tai yhteisöllisiä tuotteita ja teoksia, joiden toteuttamiseen
käytetään monenlaisia käsityössä tarvittavia valmistustekniikoita, työvälineitä, koneita ja laitteita.
Työskennellään itse tehdyn suunnitelman ohjaamana.
Esimerkiksi:
Mitataan, sahataan, viilataan, porataan ja hiotaan puuta. Opetellaan liima-naulaliitos. Petsataan
ja koristellaan puuta erilaisilla menetelmillä. Leikataan ja taivutetaan ohutta metallilevyä.
Rakennetaan avointa ja suljettua virtapiiriä havainnoiva laite.
Ommellaan ompelukoneella. Opetellaan saumanvara, sauma ja päärme. Koristellaan
kangasta koneompeleilla. Virkataan ketjusilmukoita ja kiinteitä silmukoita tai koukutaan.
Maalataan ja painetaan kangasta kangasväreillä. Punotaan nyörejä. Huovutetaan villaa joko
neulahuovutuksella tai märkähuovutuksella. Opetellaan silittämään.
S5 Soveltaminen
Työskennellessä opitaan käyttämään alan peruskäsitteistöä ja tutustutaan turvallisiin
materiaaleihin ja työtapoihin. Perehdytään laadukkaan tuotteen ominaisuuksiin ja turvalliseen
työskentelykulttuuriin.
Opetellaan huomioimaan muut työtilanteissa, autetaan ja kannustetaan.
työskentelemään pitkäjänteisesti sekä ryhmän jäsenenä että itsenäisesti.

Pyritään

S6 Dokumentointi ja arviointi

Opetellaan arvioimaan ja arvostamaan omaa ja toisten työskentelyä, oppimista ja työn tuloksia.
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Tieto- ja viestintäteknologiaa käytetään osana ideointia, suunnittelua ja dokumentointia. Tehdään
käsityöprosessin itse- ja vertaisarviointia prosessin edetessä. Opetellaan antamaan yksilö- ja
ryhmäpalautetta.

Opetuksen tavoitteet

Tavoitteisiin liittyvät
sisältöalueet

Laaja-alainen osaaminen

T1

S1, S2, S3, S4, S5, S6

L1, L2

T2

S1, S2, S3, S4, S5, S6

L1, L5

T3

S1, S2, S3, S4

L2, L4, L5

T4

S3, S5

L4, L6

T5

S1, S2, S3, S4, S5

L3, L6

T6

S1, S2, S6

L5

T7

S6

L1, L4, L7

T8

S1, S2, S3, S5

L1, L3, L7

Vuosiluokan tavoitteet
T1 vahvistaa oppilaan kiinnostusta käsin tekemiseen sekä innostaa
keksivään, kokeilevaan ja paikallisuutta hyödyntävään käsityöhön
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Ei vaikuta arvosanan muodostamiseen.
Oppilaita ohjataan pohtimaan kokemuksia
osana itsearviointia.

Aikaisemmin opitun lisäksi esimerkiksi:
Opetellaan käyttämään turvallisesti sahaa, hiomalautaa, suorakulmaa, viivainta,
pylväsporakonetta ja tasolämmitintä. Kokeillaan puun sahaamista, naulaamista, hiomista
hiomalaudalla, värittämistä, petsaamista ja poraamista. Tutustutaan ohuen metallilevyn
ominaisuuksiin, leikkaamiseen, viilaamiseen ja taitteluun. Tutustutaan virtapiiriin, johtimeen,
hehkulamppuihin, summereihin ja kytkimiin. Opetellaan käyttämään ompelukonetta, neulatyynyä,
mittanauhaa, mittalevyä ja ratkojaa. Harjoitellaan helpon kaavan piirtämistä. Opetellaan
valitsemaan oikeankokoinen virkkuu- tai koukkuamiskoukku. Tutustutaan puuvillaan ja villaan,
niiden ominaisuuksiin ja niistä tehtyihin kankaisiin ja lankoihin. Tutustutaan silitysraudan
toimintaan. Kokeillaan leimasin- tai kaaviopainantaa.
Opetellaan huomioimaan muut työtilanteissa, autetaan ja kannustetaan.
työskentelemään pitkäjänteisesti sekä ryhmän jäsenenä että itsenäisesti.

Pyritään

Vuosiluokat 3-6

Opetellaan arvioimaan ja arvostamaan omaa ja toisten työskentelyä, oppimista ja työn tuloksia.
Kiinnitetään erityistä huomiota motivointiin ja suunnittelutehtävän tai ongelmanasettelun
sopivuuteen tälle ikätasolle. Kartoitetaan työskentelyssä tarvittavat olemassa olevat tiedot ja
taidot. Tutkitaan yhdessä mitä uusia työtapoja ja materiaaleja käytetään. Ohjataan ideointia.
Omaan tuotteeseen soveltuvat rakenteelliset ja toiminnalliset ratkaisut valitaan yhdessä mietityistä
vaihtoehdoista.
Esimerkiksi:
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Mitataan, sahataan, viilataan, porataan ja hiotaan puuta. Opetellaan liima-naulaliitos. Petsataan
ja koristellaan puuta erilaisilla menetelmillä. Leikataan ja taivutetaan ohutta metallilevyä.
Rakennetaan avointa ja suljettua virtapiiriä havainnoiva laite.
Ommellaan ompelukoneella. Opetellaan saumanvara, sauma ja päärme. Koristellaan
kangasta koneompeleilla. Virkataan ketjusilmukoita ja kiinteitä silmukoita tai koukutaan.
Maalataan ja painetaan kangasta kangasväreillä. Punotaan nyörejä. Huovutetaan villaa joko
neulahuovutuksella tai märkähuovutuksella. Opetellaan silittämään.
Tavoitteena on, että oppilas suunnittelee mahdollisuuksien mukaan työn ulkoasun ja
rakenteelliset ratkaisut annettujen ohjeiden mukaan. Suunnittelussa kiinnitetään huomiota
tuotteen toimivuuteen, esteettisyyteen ja tarkoituksenmukaisuuteen. Samalla harjaannutetaan
avaruudellista hahmottamista, kehitetään ongelmanratkaisutaitoja ja luovuutta ja opitaan
soveltamaan opittuja käsityötaitoja. Suunnitelmasta tulee näkyä työn ulkonäkö, käyttötarkoitus ja
rakenne. Harjoitellaan työjärjestyksen ja työpiirrosten tekoa. Huomioidaan työhön käytettävä aika.

T2 ohjata oppilasta hahmottamaan ja hallitsemaan kokonainen
käsityöprosessi ja sen dokumentointi
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Oman työn suunnittelu, valmistus, arviointi ja
prosessin dokumentointi

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa toteuttaa kokonaisen
käsityöprosessin ja tehdä dokumentointia
prosessin eri vaiheista.

Kiinnitetään erityistä huomiota motivointiin ja suunnittelutehtävän tai ongelmanasettelun
sopivuuteen tälle ikätasolle. Kartoitetaan työskentelyssä tarvittavat olemassa olevat tiedot ja
taidot. Tutkitaan yhdessä mitä uusia työtapoja ja materiaaleja käytetään. Ohjataan ideointia.
Omaan tuotteeseen soveltuvat rakenteelliset ja toiminnalliset ratkaisut valitaan yhdessä mietityistä
vaihtoehdoista.
Tavoitteena on, että oppilas suunnittelee mahdollisuuksien mukaan työn ulkoasun ja
rakenteelliset ratkaisut annettujen ohjeiden mukaan. Suunnittelussa kiinnitetään huomiota
tuotteen toimivuuteen, esteettisyyteen ja tarkoituksenmukaisuuteen. Samalla harjaannutetaan
avaruudellista hahmottamista, kehitetään ongelmanratkaisutaitoja ja luovuutta ja opitaan
soveltamaan opittuja käsityötaitoja. Suunnitelmasta tulee näkyä työn ulkonäkö, käyttötarkoitus ja
rakenne. Harjoitellaan työjärjestyksen ja työpiirrosten tekoa. Huomioidaan työhön käytettävä aika.
Esimerkiksi:
Mitataan, sahataan, viilataan, porataan ja hiotaan puuta. Opetellaan liima-naulaliitos. Petsataan
ja koristellaan puuta erilaisilla menetelmillä. Leikataan ja taivutetaan ohutta metallilevyä.
Rakennetaan avointa ja suljettua virtapiiriä havainnoiva laite.

Opetellaan arvioimaan ja arvostamaan omaa ja toisten työskentelyä, oppimista ja työn tuloksia.
Aikaisemmin opitun lisäksi esimerkiksi:
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Ommellaan ompelukoneella. Opetellaan saumanvara, sauma ja päärme. Koristellaan
kangasta koneompeleilla. Virkataan ketjusilmukoita ja kiinteitä silmukoita tai koukutaan.
Maalataan ja painetaan kangasta kangasväreillä. Punotaan nyörejä. Huovutetaan villaa joko
neulahuovutuksella tai märkähuovutuksella. Opetellaan silittämään.

Opetellaan käyttämään turvallisesti sahaa, hiomalautaa, suorakulmaa, viivainta,
pylväsporakonetta ja tasolämmitintä. Kokeillaan puun sahaamista, naulaamista, hiomista
hiomalaudalla, värittämistä, petsaamista ja poraamista. Tutustutaan ohuen metallilevyn
ominaisuuksiin, leikkaamiseen, viilaamiseen ja taitteluun. Tutustutaan virtapiiriin, johtimeen,
hehkulamppuihin, summereihin ja kytkimiin. Opetellaan käyttämään ompelukonetta, neulatyynyä,
mittanauhaa, mittalevyä ja ratkojaa. Harjoitellaan helpon kaavan piirtämistä. Opetellaan
valitsemaan oikeankokoinen virkkuu- tai koukkuamiskoukku. Tutustutaan puuvillaan ja villaan,
niiden ominaisuuksiin ja niistä tehtyihin kankaisiin ja lankoihin. Tutustutaan silitysraudan
toimintaan. Kokeillaan leimasin- tai kaaviopainantaa.
Opetellaan huomioimaan muut työtilanteissa, autetaan ja kannustetaan.
työskentelemään pitkäjänteisesti sekä ryhmän jäsenenä että itsenäisesti.

Pyritään

T3 opastaa oppilasta suunnittelemaan ja valmistamaan yksin tai yhdessä
käsityötuote tai -teos luottaen omiin esteettisiin ja teknisiin ratkaisuihin
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Tuotteen valmistaminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa valmistaa omaan tai yhteiseen
suunnitelmaansa perustuvan tuotteen tai
teoksen, jossa on huomioitu esteettisyys ja
toimivuus.

Kiinnitetään erityistä huomiota motivointiin ja suunnittelutehtävän tai ongelmanasettelun
sopivuuteen tälle ikätasolle. Kartoitetaan työskentelyssä tarvittavat olemassa olevat tiedot ja
taidot. Tutkitaan yhdessä mitä uusia työtapoja ja materiaaleja käytetään. Ohjataan ideointia.
Omaan tuotteeseen soveltuvat rakenteelliset ja toiminnalliset ratkaisut valitaan yhdessä mietityistä
vaihtoehdoista.
Tavoitteena on, että oppilas suunnittelee mahdollisuuksien mukaan työn ulkoasun ja
rakenteelliset ratkaisut annettujen ohjeiden mukaan. Suunnittelussa kiinnitetään huomiota
tuotteen toimivuuteen, esteettisyyteen ja tarkoituksenmukaisuuteen. Samalla harjaannutetaan
avaruudellista hahmottamista, kehitetään ongelmanratkaisutaitoja ja luovuutta ja opitaan
soveltamaan opittuja käsityötaitoja. Suunnitelmasta tulee näkyä työn ulkonäkö, käyttötarkoitus ja
rakenne. Harjoitellaan työjärjestyksen ja työpiirrosten tekoa. Huomioidaan työhön käytettävä aika.
Esimerkiksi:
Mitataan, sahataan, viilataan, porataan ja hiotaan puuta. Opetellaan liima-naulaliitos. Petsataan
ja koristellaan puuta erilaisilla menetelmillä. Leikataan ja taivutetaan ohutta metallilevyä.
Rakennetaan avointa ja suljettua virtapiiriä havainnoiva laite.

Vuosiluokat 3-6

Ommellaan ompelukoneella. Opetellaan saumanvara, sauma ja päärme. Koristellaan
kangasta koneompeleilla. Virkataan ketjusilmukoita ja kiinteitä silmukoita tai koukutaan.
Maalataan ja painetaan kangasta kangasväreillä. Punotaan nyörejä. Huovutetaan villaa joko
neulahuovutuksella tai märkähuovutuksella. Opetellaan silittämään.
Aikaisemmin opitun lisäksi esimerkiksi:
Opetellaan käyttämään turvallisesti sahaa, hiomalautaa, suorakulmaa, viivainta,
pylväsporakonetta ja tasolämmitintä. Kokeillaan puun sahaamista, naulaamista, hiomista
hiomalaudalla, värittämistä, petsaamista ja poraamista. Tutustutaan ohuen metallilevyn
ominaisuuksiin, leikkaamiseen, viilaamiseen ja taitteluun. Tutustutaan virtapiiriin, johtimeen,
hehkulamppuihin, summereihin ja kytkimiin. Opetellaan käyttämään ompelukonetta, neulatyynyä,
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mittanauhaa, mittalevyä ja ratkojaa. Harjoitellaan helpon kaavan piirtämistä. Opetellaan
valitsemaan oikeankokoinen virkkuu- tai koukkuamiskoukku. Tutustutaan puuvillaan ja villaan,
niiden ominaisuuksiin ja niistä tehtyihin kankaisiin ja lankoihin. Tutustutaan silitysraudan
toimintaan. Kokeillaan leimasin- tai kaaviopainantaa.

T4 ohjata oppilasta tunnistamaan käsitteistöä sekä tuntemaan monia
erilaisia materiaaleja ja työstämään niitä tarkoituksenmukaisesti
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Käsityössä käytettävien materiaalien ja
valmistustekniikoiden valinta, yhdistäminen ja
työstäminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas valitsee, yhdistää ja käyttää
tarkoituksenmukaisesti eri materiaaleja ja
valmistustekniikoita. Oppilas tuntee ja osaa
käyttää käsityön käsitteistöä.

Opetellaan huomioimaan muut työtilanteissa, autetaan ja kannustetaan.
työskentelemään pitkäjänteisesti sekä ryhmän jäsenenä että itsenäisesti.

Pyritään

Aikaisemmin opitun lisäksi esimerkiksi:
Opetellaan käyttämään turvallisesti sahaa, hiomalautaa, suorakulmaa, viivainta,
pylväsporakonetta ja tasolämmitintä. Kokeillaan puun sahaamista, naulaamista, hiomista
hiomalaudalla, värittämistä, petsaamista ja poraamista. Tutustutaan ohuen metallilevyn
ominaisuuksiin, leikkaamiseen, viilaamiseen ja taitteluun. Tutustutaan virtapiiriin, johtimeen,
hehkulamppuihin, summereihin ja kytkimiin. Opetellaan käyttämään ompelukonetta, neulatyynyä,
mittanauhaa, mittalevyä ja ratkojaa. Harjoitellaan helpon kaavan piirtämistä. Opetellaan
valitsemaan oikeankokoinen virkkuu- tai koukkuamiskoukku. Tutustutaan puuvillaan ja villaan,
niiden ominaisuuksiin ja niistä tehtyihin kankaisiin ja lankoihin. Tutustutaan silitysraudan
toimintaan. Kokeillaan leimasin- tai kaaviopainantaa.

T5 kannustaa oppilasta toimimaan pitkäjänteisesti ja vastuuntuntoisesti,
huolehtimaan turvallisesta työskentelystä sekä valitsemaan ja käyttämään
työhön sopivaa välineistöä
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Työskentelytaidot

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas ottaa vastuuta omasta työstään ja
toimii tavoitteellisesti. Oppilas osaa kuvata
yksinkertaisten ja arkipäivään liittyvien
laitteiden toimintaperiaatteita. Oppilas
osaa käyttää asianmukaisia työvälineitä,
koneita ja laitteita oikein, turvallisesti ja
tarkoituksenmukaisesti.

Kiinnitetään erityistä huomiota motivointiin ja suunnittelutehtävän tai ongelmanasettelun
sopivuuteen tälle ikätasolle. Kartoitetaan työskentelyssä tarvittavat olemassa olevat tiedot ja
taidot. Tutkitaan yhdessä mitä uusia työtapoja ja materiaaleja käytetään. Ohjataan ideointia.
Omaan tuotteeseen soveltuvat rakenteelliset ja toiminnalliset ratkaisut valitaan yhdessä mietityistä
vaihtoehdoista.
Esimerkiksi:
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Arvioinnin kohde

Mitataan, sahataan, viilataan, porataan ja hiotaan puuta. Opetellaan liima-naulaliitos. Petsataan
ja koristellaan puuta erilaisilla menetelmillä. Leikataan ja taivutetaan ohutta metallilevyä.
Rakennetaan avointa ja suljettua virtapiiriä havainnoiva laite.
Ommellaan ompelukoneella. Opetellaan saumanvara, sauma ja päärme. Koristellaan
kangasta koneompeleilla. Virkataan ketjusilmukoita ja kiinteitä silmukoita tai koukutaan.
Maalataan ja painetaan kangasta kangasväreillä. Punotaan nyörejä. Huovutetaan villaa joko
neulahuovutuksella tai märkähuovutuksella. Opetellaan silittämään.
Aikaisemmin opitun lisäksi esimerkiksi:
Opetellaan käyttämään turvallisesti sahaa, hiomalautaa, suorakulmaa, viivainta,
pylväsporakonetta ja tasolämmitintä. Kokeillaan puun sahaamista, naulaamista, hiomista
hiomalaudalla, värittämistä, petsaamista ja poraamista. Tutustutaan ohuen metallilevyn
ominaisuuksiin, leikkaamiseen, viilaamiseen ja taitteluun. Tutustutaan virtapiiriin, johtimeen,
hehkulamppuihin, summereihin ja kytkimiin. Opetellaan käyttämään ompelukonetta, neulatyynyä,
mittanauhaa, mittalevyä ja ratkojaa. Harjoitellaan helpon kaavan piirtämistä. Opetellaan
valitsemaan oikeankokoinen virkkuu- tai koukkuamiskoukku. Tutustutaan puuvillaan ja villaan,
niiden ominaisuuksiin ja niistä tehtyihin kankaisiin ja lankoihin. Tutustutaan silitysraudan
toimintaan. Kokeillaan leimasin- tai kaaviopainantaa.
Opetellaan huomioimaan muut työtilanteissa, autetaan ja kannustetaan.
työskentelemään pitkäjänteisesti sekä ryhmän jäsenenä että itsenäisesti.

Pyritään

Tavoitteena on, että oppilas suunnittelee mahdollisuuksien mukaan työn ulkoasun ja
rakenteelliset ratkaisut annettujen ohjeiden mukaan. Suunnittelussa kiinnitetään huomiota
tuotteen toimivuuteen, esteettisyyteen ja tarkoituksenmukaisuuteen. Samalla harjaannutetaan
avaruudellista hahmottamista, kehitetään ongelmanratkaisutaitoja ja luovuutta ja opitaan
soveltamaan opittuja käsityötaitoja. Suunnitelmasta tulee näkyä työn ulkonäkö, käyttötarkoitus ja
rakenne. Harjoitellaan työjärjestyksen ja työpiirrosten tekoa. Huomioidaan työhön käytettävä aika.

T6 opastaa oppilasta käyttämään tieto- ja viestintäteknologiaa käsityön
suunnittelussa, valmistamisessa ja käsityöprosessin dokumentoinnissa
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Tieto- ja viestintäteknologian käyttäminen
omassa työskentelyssä

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa käyttää tieto- ja
viestintäteknologiaa ohjatusti käsityön
suunnittelussa, valmistuksessa ja
käsityöprosessin dokumentoinnissa.

Vuosiluokat 3-6

Opetellaan arvioimaan ja arvostamaan omaa ja toisten työskentelyä, oppimista ja työn tuloksia.
Kiinnitetään erityistä huomiota motivointiin ja suunnittelutehtävän tai ongelmanasettelun
sopivuuteen tälle ikätasolle. Kartoitetaan työskentelyssä tarvittavat olemassa olevat tiedot ja
taidot. Tutkitaan yhdessä mitä uusia työtapoja ja materiaaleja käytetään. Ohjataan ideointia.
Omaan tuotteeseen soveltuvat rakenteelliset ja toiminnalliset ratkaisut valitaan yhdessä mietityistä
vaihtoehdoista.
Tavoitteena on, että oppilas suunnittelee mahdollisuuksien mukaan työn ulkoasun ja
rakenteelliset ratkaisut annettujen ohjeiden mukaan. Suunnittelussa kiinnitetään huomiota
tuotteen toimivuuteen, esteettisyyteen ja tarkoituksenmukaisuuteen. Samalla harjaannutetaan
avaruudellista hahmottamista, kehitetään ongelmanratkaisutaitoja ja luovuutta ja opitaan
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soveltamaan opittuja käsityötaitoja. Suunnitelmasta tulee näkyä työn ulkonäkö, käyttötarkoitus ja
rakenne. Harjoitellaan työjärjestyksen ja työpiirrosten tekoa. Huomioidaan työhön käytettävä aika.

T7 ohjata oppilasta arvioimaan, arvostamaan ja tarkastelemaan
vuorovaikutteisesti omaa ja muiden kokonaisen käsityön prosessia
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Oman ja muiden työn arviointi,
vertaispalautteen antaminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osallistuu rakentavasti oman ja
toisten työn ja työskentelyn arviointiin ja
vertaispalautteen antamiseen.

Opetellaan arvioimaan ja arvostamaan omaa ja toisten työskentelyä, oppimista ja työn tuloksia.

T8 herättää oppilas arvioimaan kulutus- ja tuotantotapoja kriittisesti
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Kulutus- ja tuotantotapojen pohdinta

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa ilmaista, miten kulutus- ja
tuotantotavat vaikuttavat tuotteen elinkaaren.

Tavoitteena on, että oppilas suunnittelee mahdollisuuksien mukaan työn ulkoasun ja
rakenteelliset ratkaisut annettujen ohjeiden mukaan. Suunnittelussa kiinnitetään huomiota
tuotteen toimivuuteen, esteettisyyteen ja tarkoituksenmukaisuuteen. Samalla harjaannutetaan
avaruudellista hahmottamista, kehitetään ongelmanratkaisutaitoja ja luovuutta ja opitaan
soveltamaan opittuja käsityötaitoja. Suunnitelmasta tulee näkyä työn ulkonäkö, käyttötarkoitus ja
rakenne. Harjoitellaan työjärjestyksen ja työpiirrosten tekoa. Huomioidaan työhön käytettävä aika.
Aikaisemmin opitun lisäksi esimerkiksi:
Opetellaan käyttämään turvallisesti sahaa, hiomalautaa, suorakulmaa, viivainta,
pylväsporakonetta ja tasolämmitintä. Kokeillaan puun sahaamista, naulaamista, hiomista
hiomalaudalla, värittämistä, petsaamista ja poraamista. Tutustutaan ohuen metallilevyn
ominaisuuksiin, leikkaamiseen, viilaamiseen ja taitteluun. Tutustutaan virtapiiriin, johtimeen,
hehkulamppuihin, summereihin ja kytkimiin. Opetellaan käyttämään ompelukonetta, neulatyynyä,
mittanauhaa, mittalevyä ja ratkojaa. Harjoitellaan helpon kaavan piirtämistä. Opetellaan
valitsemaan oikeankokoinen virkkuu- tai koukkuamiskoukku. Tutustutaan puuvillaan ja villaan,
niiden ominaisuuksiin ja niistä tehtyihin kankaisiin ja lankoihin. Tutustutaan silitysraudan
toimintaan. Kokeillaan leimasin- tai kaaviopainantaa.
Pyritään

Kiinnitetään erityistä huomiota motivointiin ja suunnittelutehtävän tai ongelmanasettelun
sopivuuteen tälle ikätasolle. Kartoitetaan työskentelyssä tarvittavat olemassa olevat tiedot ja
taidot. Tutkitaan yhdessä mitä uusia työtapoja ja materiaaleja käytetään. Ohjataan ideointia.
Omaan tuotteeseen soveltuvat rakenteelliset ja toiminnalliset ratkaisut valitaan yhdessä mietityistä
vaihtoehdoista.
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Opetellaan huomioimaan muut työtilanteissa, autetaan ja kannustetaan.
työskentelemään pitkäjänteisesti sekä ryhmän jäsenenä että itsenäisesti.

Vuosiluokka 4
Vuosiluokan keskeiset sisältöalueet
S1 Ideointi
Suunnittelussa perehdytään erilaisiin lähtökohtiin ja hyödynnetään omia moniaistisia kokemuksia
ja elämyksiä sekä havainnoidaan ja analysoidaan esineitä, rakennettua ja luonnon ympäristöä
uusien ideoiden kehittämiseksi. Käsityössä yhdistetään värejä, kuviota, erilaisia pintoja, tyylejä
ja muotoja. Sovelletaan materiaalien lujuus- ja taipumisominaisuuksia. Tutkitaan rakenteiden
syntymistä ja energian käyttöä.
Kiinnitetään erityistä huomiota motivointiin ja suunnittelutehtävän tai ongelmanasettelun
sopivuuteen tälle ikätasolle. Kartoitetaan työskentelyssä tarvittavat olemassa olevat tiedot ja
taidot. Tutkitaan yhdessä tai pienissä ryhmissä mitä uusia työtapoja ja materiaaleja käytetään.
Omaan tuotteeseen soveltuvat rakenteelliset ja toiminnalliset ratkaisut valitaan yhdessä mietityistä
vaihtoehdoista.
S2 Suunnittelu
Laaditaan omalle tuotteelle tai teokselle ja työskentelylle suunnitelma ja kehitetään sitä
tarvittaessa. Kokeillaan erilaisia materiaaleja ja työskentelytekniikoita ideoiden kehittämiseksi
tuotteeksi tai teokseksi. Harjoitellaan suunnitelman dokumentointia sanallisesti ja/tai visuaalisesti
sekä numeerisesti käyttäen esimerkiksi mittoja, määriä ja mittakaavoja.
Tavoitteena on, että oppilas suunnittelee mahdollisuuksien mukaan työn ulkoasun ja rakenteelliset
ratkaisut. Suunnittelussa kiinnitetään huomiota tuotteen toimivuuteen, esteettisyyteen ja
tarkoituksenmukaisuuteen. Samalla harjaannutetaan avaruudellista hahmottamista, kehitetään
ongelmanratkaisutaitoja ja luovuutta ja opitaan soveltamaan opittuja käsityötaitoja.
Suunnitelmasta tulee näkyä työn ulkonäkö, käyttötarkoitus ja rakenne. Harjoitellaan
työjärjestyksen ja työpiirrosten tekoa. Opetellaan käyttämään valmista kaavaa ja ohjetta.
Huomioidaan työhön käytettävä aika.
S3 Kokeilu
Tutkitaan materiaalien ominaisuuksia sekä käsityön tekemisessä tarvittavien tavallisimpien
koneiden ja laitteiden toimintaperiaatteita. Sovelletaan näin hankittua tietoa omassa työssä.
Kokeillaan monipuolisesti erilaisia materiaaleja kuten erilaisia puulajeja, metalleja, muoveja,
kuituja, lankoja, kankaita ja kierrätysmateriaaleja. Harjoitellaan ohjelmoimalla aikaan saatuja
toimintoja, joista esimerkkinä robotiikka ja automaatio. Kokeilujen pohjalta tuotetta tai teosta
kehitetään vielä eteenpäin.
Aikaisemmin opitun lisäksi esimerkiksi:
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Tutustutaan puun lujuusominaisuuksiin. Opetellaan halkisahaus, talttaus, kairaus, hiominen ja
lakkaaminen. Opetellaan kiinnittämään kappale pylväsporakoneeseen ja opetellaan käyttämään
sitä opettajan avustuksella. Opetellaan käyttämään laikkahiomakonetta puun hiomiseen.
Tutustutaan sähkökäyttöiseen käsiporaan. Tutustutaan muovin ominaisuuksiin: kovuuteen,
haurauteen, veto- ja taivutuslujuuteen ja poraukseen.
Tutustutaan lankavyötteen tietoihin. Opetellaan neulonnan alkeet. Opitaan käyttämään
kaavaa vaatetta valmistettaessa. Opitaan käyttämään merkitsemisvälineitä. Tutustutaan
erilaisiin kiinnittimiin; nappeihin, neppareihin, painonappeihin, vetoketjuihin ja niiden käyttöön.
Kokeillaan erilaisia kuminauhoja. Tutustutaan solmeiluun, silkkipainantaan ja tilkkutyötekniikkaan.
Opetellaan käyttämään TSL-hoito-ohjemerkkejä.
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S4 Tekeminen
Valmistetaan erilaisia yksilöllisiä ja /tai yhteisöllisiä tuotteita ja teoksia, joiden toteuttamiseen
käytetään monenlaisia käsityössä tarvittavia valmistustekniikoita, työvälineitä, koneita ja laitteita.
Työskennellään itse tehdyn suunnitelman ohjaamana.
Esimerkiksi:
Syvennetään virtapiirikäsitettä työssä. Rakennetaan laite, jossa on led ja/tai summeri ja kytkin.
Työstetään puuta eri tavoin.
Valmistetaan yksinkertainen vaate valmista kaavaa käyttäen. Tehdään neuletyö. Opetellaan
luomaan silmukat, neulomaan oikeita silmukoita, päättelemään silmukat ja viimeistelemään
työ. Painetaan kangasta silkkipainotekniikalla. Kokeillaan solmuvärjäystä. Käytetään
tilkkutyötekniikkaa. Solmeillaan (makramé).
S5 Soveltaminen
Työskennellessä opitaan käyttämään alan peruskäsitteistöä ja tutustutaan turvallisiin
materiaaleihin ja työtapoihin. Perehdytään laadukkaan tuotteen ominaisuuksiin ja turvalliseen
työskentelykulttuuriin.
Opetellaan huomioimaan muut työtilanteissa, autetaan ja kannustetaan.
työskentelemään pitkäjänteisesti sekä ryhmän jäsenenä että itsenäisesti.

Pyritään

S6 Dokumentointi ja arviointi
Tieto- ja viestintäteknologiaa käytetään osana ideointia, suunnittelua ja dokumentointia. Tehdään
käsityöprosessin itse- ja vertaisarviointia prosessin edetessä. Opetellaan antamaan yksilö- ja
ryhmäpalautetta.
Opetellaan arvioimaan ja arvostamaan omaa ja toisten työskentelyä, oppimista ja työn tuloksia.
Tavoitteisiin liittyvät
sisältöalueet

Laaja-alainen osaaminen

T1

S1, S2, S3, S4, S5, S6

L1, L2

T2

S1, S2, S3, S4, S5, S6

L1, L5

T3

S1, S2, S3, S4

L2, L4, L5

T4

S3, S5

L4, L6

T5

S1, S2, S3, S4, S5

L3, L6

T6

S1, S2, S6

L5

T7

S6

L1, L4, L7

T8

S1, S2, S3, S5

L1, L3, L7

Vuosiluokan tavoitteet
T1 vahvistaa oppilaan kiinnostusta käsin tekemiseen sekä innostaa
keksivään, kokeilevaan ja paikallisuutta hyödyntävään käsityöhön
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
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Opetuksen tavoitteet

Arvioinnin kohde

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Ei vaikuta arvosanan muodostamiseen.
Oppilaita ohjataan pohtimaan kokemuksia
osana itsearviointia.

Kiinnitetään erityistä huomiota motivointiin ja suunnittelutehtävän tai ongelmanasettelun
sopivuuteen tälle ikätasolle. Kartoitetaan työskentelyssä tarvittavat olemassa olevat tiedot ja
taidot. Tutkitaan yhdessä tai pienissä ryhmissä mitä uusia työtapoja ja materiaaleja käytetään.
Omaan tuotteeseen soveltuvat rakenteelliset ja toiminnalliset ratkaisut valitaan yhdessä mietityistä
vaihtoehdoista.
Tavoitteena on, että oppilas suunnittelee mahdollisuuksien mukaan työn ulkoasun ja rakenteelliset
ratkaisut. Suunnittelussa kiinnitetään huomiota tuotteen toimivuuteen, esteettisyyteen ja
tarkoituksenmukaisuuteen. Samalla harjaannutetaan avaruudellista hahmottamista, kehitetään
ongelmanratkaisutaitoja ja luovuutta ja opitaan soveltamaan opittuja käsityötaitoja.
Suunnitelmasta tulee näkyä työn ulkonäkö, käyttötarkoitus ja rakenne. Harjoitellaan
työjärjestyksen ja työpiirrosten tekoa. Opetellaan käyttämään valmista kaavaa ja ohjetta.
Huomioidaan työhön käytettävä aika.
Aikaisemmin opitun lisäksi esimerkiksi:
Tutustutaan puun lujuusominaisuuksiin. Opetellaan halkisahaus, talttaus, kairaus, hiominen ja
lakkaaminen. Opetellaan kiinnittämään kappale pylväsporakoneeseen ja opetellaan käyttämään
sitä opettajan avustuksella. Opetellaan käyttämään laikkahiomakonetta puun hiomiseen.
Tutustutaan sähkökäyttöiseen käsiporaan. Tutustutaan muovin ominaisuuksiin: kovuuteen,
haurauteen, veto- ja taivutuslujuuteen ja poraukseen.
Tutustutaan lankavyötteen tietoihin. Opetellaan neulonnan alkeet. Opitaan käyttämään
kaavaa vaatetta valmistettaessa. Opitaan käyttämään merkitsemisvälineitä. Tutustutaan
erilaisiin kiinnittimiin; nappeihin, neppareihin, painonappeihin, vetoketjuihin ja niiden käyttöön.
Kokeillaan erilaisia kuminauhoja. Tutustutaan solmeiluun, silkkipainantaan ja tilkkutyötekniikkaan.
Opetellaan käyttämään TSL-hoito-ohjemerkkejä.
Esimerkiksi:
Syvennetään virtapiirikäsitettä työssä. Rakennetaan laite, jossa on led ja/tai summeri ja kytkin.
Työstetään puuta eri tavoin.
Valmistetaan yksinkertainen vaate valmista kaavaa käyttäen. Tehdään neuletyö. Opetellaan
luomaan silmukat, neulomaan oikeita silmukoita, päättelemään silmukat ja viimeistelemään
työ. Painetaan kangasta silkkipainotekniikalla. Kokeillaan solmuvärjäystä. Käytetään
tilkkutyötekniikkaa. Solmeillaan (makramé).
Opetellaan huomioimaan muut työtilanteissa, autetaan ja kannustetaan.
työskentelemään pitkäjänteisesti sekä ryhmän jäsenenä että itsenäisesti.

Pyritään

Vuosiluokat 3-6

Opetellaan arvioimaan ja arvostamaan omaa ja toisten työskentelyä, oppimista ja työn tuloksia.

T2 ohjata oppilasta hahmottamaan ja hallitsemaan kokonainen
käsityöprosessi ja sen dokumentointi
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
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Arvioinnin kohde
Oman työn suunnittelu, valmistus, arviointi ja
prosessin dokumentointi

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa toteuttaa kokonaisen
käsityöprosessin ja tehdä dokumentointia
prosessin eri vaiheista.

Kiinnitetään erityistä huomiota motivointiin ja suunnittelutehtävän tai ongelmanasettelun
sopivuuteen tälle ikätasolle. Kartoitetaan työskentelyssä tarvittavat olemassa olevat tiedot ja
taidot. Tutkitaan yhdessä tai pienissä ryhmissä mitä uusia työtapoja ja materiaaleja käytetään.
Omaan tuotteeseen soveltuvat rakenteelliset ja toiminnalliset ratkaisut valitaan yhdessä mietityistä
vaihtoehdoista.
Opetellaan huomioimaan muut työtilanteissa, autetaan ja kannustetaan.
työskentelemään pitkäjänteisesti sekä ryhmän jäsenenä että itsenäisesti.

Pyritään

Esimerkiksi:
Syvennetään virtapiirikäsitettä työssä. Rakennetaan laite, jossa on led ja/tai summeri ja kytkin.
Työstetään puuta eri tavoin.
Valmistetaan yksinkertainen vaate valmista kaavaa käyttäen. Tehdään neuletyö. Opetellaan
luomaan silmukat, neulomaan oikeita silmukoita, päättelemään silmukat ja viimeistelemään
työ. Painetaan kangasta silkkipainotekniikalla. Kokeillaan solmuvärjäystä. Käytetään
tilkkutyötekniikkaa. Solmeillaan (makramé).
Opetellaan arvioimaan ja arvostamaan omaa ja toisten työskentelyä, oppimista ja työn tuloksia.
Tavoitteena on, että oppilas suunnittelee mahdollisuuksien mukaan työn ulkoasun ja rakenteelliset
ratkaisut. Suunnittelussa kiinnitetään huomiota tuotteen toimivuuteen, esteettisyyteen ja
tarkoituksenmukaisuuteen. Samalla harjaannutetaan avaruudellista hahmottamista, kehitetään
ongelmanratkaisutaitoja ja luovuutta ja opitaan soveltamaan opittuja käsityötaitoja.
Suunnitelmasta tulee näkyä työn ulkonäkö, käyttötarkoitus ja rakenne. Harjoitellaan
työjärjestyksen ja työpiirrosten tekoa. Opetellaan käyttämään valmista kaavaa ja ohjetta.
Huomioidaan työhön käytettävä aika.
Aikaisemmin opitun lisäksi esimerkiksi:
Tutustutaan puun lujuusominaisuuksiin. Opetellaan halkisahaus, talttaus, kairaus, hiominen ja
lakkaaminen. Opetellaan kiinnittämään kappale pylväsporakoneeseen ja opetellaan käyttämään
sitä opettajan avustuksella. Opetellaan käyttämään laikkahiomakonetta puun hiomiseen.
Tutustutaan sähkökäyttöiseen käsiporaan. Tutustutaan muovin ominaisuuksiin: kovuuteen,
haurauteen, veto- ja taivutuslujuuteen ja poraukseen.

T3 opastaa oppilasta suunnittelemaan ja valmistamaan yksin tai yhdessä
käsityötuote tai -teos luottaen omiin esteettisiin ja teknisiin ratkaisuihin
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
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Tutustutaan lankavyötteen tietoihin. Opetellaan neulonnan alkeet. Opitaan käyttämään
kaavaa vaatetta valmistettaessa. Opitaan käyttämään merkitsemisvälineitä. Tutustutaan
erilaisiin kiinnittimiin; nappeihin, neppareihin, painonappeihin, vetoketjuihin ja niiden käyttöön.
Kokeillaan erilaisia kuminauhoja. Tutustutaan solmeiluun, silkkipainantaan ja tilkkutyötekniikkaan.
Opetellaan käyttämään TSL-hoito-ohjemerkkejä.

Arvioinnin kohde
Tuotteen valmistaminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa valmistaa omaan tai yhteiseen
suunnitelmaansa perustuvan tuotteen tai
teoksen, jossa on huomioitu esteettisyys ja
toimivuus.

Aikaisemmin opitun lisäksi esimerkiksi:
Tutustutaan puun lujuusominaisuuksiin. Opetellaan halkisahaus, talttaus, kairaus, hiominen ja
lakkaaminen. Opetellaan kiinnittämään kappale pylväsporakoneeseen ja opetellaan käyttämään
sitä opettajan avustuksella. Opetellaan käyttämään laikkahiomakonetta puun hiomiseen.
Tutustutaan sähkökäyttöiseen käsiporaan. Tutustutaan muovin ominaisuuksiin: kovuuteen,
haurauteen, veto- ja taivutuslujuuteen ja poraukseen.
Tutustutaan lankavyötteen tietoihin. Opetellaan neulonnan alkeet. Opitaan käyttämään
kaavaa vaatetta valmistettaessa. Opitaan käyttämään merkitsemisvälineitä. Tutustutaan
erilaisiin kiinnittimiin; nappeihin, neppareihin, painonappeihin, vetoketjuihin ja niiden käyttöön.
Kokeillaan erilaisia kuminauhoja. Tutustutaan solmeiluun, silkkipainantaan ja tilkkutyötekniikkaan.
Opetellaan käyttämään TSL-hoito-ohjemerkkejä.
Esimerkiksi:
Syvennetään virtapiirikäsitettä työssä. Rakennetaan laite, jossa on led ja/tai summeri ja kytkin.
Työstetään puuta eri tavoin.
Valmistetaan yksinkertainen vaate valmista kaavaa käyttäen. Tehdään neuletyö. Opetellaan
luomaan silmukat, neulomaan oikeita silmukoita, päättelemään silmukat ja viimeistelemään
työ. Painetaan kangasta silkkipainotekniikalla. Kokeillaan solmuvärjäystä. Käytetään
tilkkutyötekniikkaa. Solmeillaan (makramé).
Kiinnitetään erityistä huomiota motivointiin ja suunnittelutehtävän tai ongelmanasettelun
sopivuuteen tälle ikätasolle. Kartoitetaan työskentelyssä tarvittavat olemassa olevat tiedot ja
taidot. Tutkitaan yhdessä tai pienissä ryhmissä mitä uusia työtapoja ja materiaaleja käytetään.
Omaan tuotteeseen soveltuvat rakenteelliset ja toiminnalliset ratkaisut valitaan yhdessä mietityistä
vaihtoehdoista.
Tavoitteena on, että oppilas suunnittelee mahdollisuuksien mukaan työn ulkoasun ja rakenteelliset
ratkaisut. Suunnittelussa kiinnitetään huomiota tuotteen toimivuuteen, esteettisyyteen ja
tarkoituksenmukaisuuteen. Samalla harjaannutetaan avaruudellista hahmottamista, kehitetään
ongelmanratkaisutaitoja ja luovuutta ja opitaan soveltamaan opittuja käsityötaitoja.
Suunnitelmasta tulee näkyä työn ulkonäkö, käyttötarkoitus ja rakenne. Harjoitellaan
työjärjestyksen ja työpiirrosten tekoa. Opetellaan käyttämään valmista kaavaa ja ohjetta.
Huomioidaan työhön käytettävä aika.

T4 ohjata oppilasta tunnistamaan käsitteistöä sekä tuntemaan monia
erilaisia materiaaleja ja työstämään niitä tarkoituksenmukaisesti
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Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Käsityössä käytettävien materiaalien ja
valmistustekniikoiden valinta, yhdistäminen ja
työstäminen
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Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas valitsee, yhdistää ja käyttää
tarkoituksenmukaisesti eri materiaaleja ja
valmistustekniikoita. Oppilas tuntee ja osaa
käyttää käsityön käsitteistöä.

Opetellaan huomioimaan muut työtilanteissa, autetaan ja kannustetaan.
työskentelemään pitkäjänteisesti sekä ryhmän jäsenenä että itsenäisesti.

Pyritään

Aikaisemmin opitun lisäksi esimerkiksi:
Tutustutaan puun lujuusominaisuuksiin. Opetellaan halkisahaus, talttaus, kairaus, hiominen ja
lakkaaminen. Opetellaan kiinnittämään kappale pylväsporakoneeseen ja opetellaan käyttämään
sitä opettajan avustuksella. Opetellaan käyttämään laikkahiomakonetta puun hiomiseen.
Tutustutaan sähkökäyttöiseen käsiporaan. Tutustutaan muovin ominaisuuksiin: kovuuteen,
haurauteen, veto- ja taivutuslujuuteen ja poraukseen.
Tutustutaan lankavyötteen tietoihin. Opetellaan neulonnan alkeet. Opitaan käyttämään
kaavaa vaatetta valmistettaessa. Opitaan käyttämään merkitsemisvälineitä. Tutustutaan
erilaisiin kiinnittimiin; nappeihin, neppareihin, painonappeihin, vetoketjuihin ja niiden käyttöön.
Kokeillaan erilaisia kuminauhoja. Tutustutaan solmeiluun, silkkipainantaan ja tilkkutyötekniikkaan.
Opetellaan käyttämään TSL-hoito-ohjemerkkejä.

T5 kannustaa oppilasta toimimaan pitkäjänteisesti ja vastuuntuntoisesti,
huolehtimaan turvallisesta työskentelystä sekä valitsemaan ja käyttämään
työhön sopivaa välineistöä
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Työskentelytaidot

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas ottaa vastuuta omasta työstään ja
toimii tavoitteellisesti. Oppilas osaa kuvata
yksinkertaisten ja arkipäivään liittyvien
laitteiden toimintaperiaatteita. Oppilas
osaa käyttää asianmukaisia työvälineitä,
koneita ja laitteita oikein, turvallisesti ja
tarkoituksenmukaisesti.

Esimerkiksi:
Syvennetään virtapiirikäsitettä työssä. Rakennetaan laite, jossa on led ja/tai summeri ja kytkin.
Työstetään puuta eri tavoin.
Valmistetaan yksinkertainen vaate valmista kaavaa käyttäen. Tehdään neuletyö. Opetellaan
luomaan silmukat, neulomaan oikeita silmukoita, päättelemään silmukat ja viimeistelemään
työ. Painetaan kangasta silkkipainotekniikalla. Kokeillaan solmuvärjäystä. Käytetään
tilkkutyötekniikkaa. Solmeillaan (makramé).
Pyritään

Kiinnitetään erityistä huomiota motivointiin ja suunnittelutehtävän tai ongelmanasettelun
sopivuuteen tälle ikätasolle. Kartoitetaan työskentelyssä tarvittavat olemassa olevat tiedot ja
taidot. Tutkitaan yhdessä tai pienissä ryhmissä mitä uusia työtapoja ja materiaaleja käytetään.
Omaan tuotteeseen soveltuvat rakenteelliset ja toiminnalliset ratkaisut valitaan yhdessä mietityistä
vaihtoehdoista.
Tavoitteena on, että oppilas suunnittelee mahdollisuuksien mukaan työn ulkoasun ja rakenteelliset
ratkaisut. Suunnittelussa kiinnitetään huomiota tuotteen toimivuuteen, esteettisyyteen ja
tarkoituksenmukaisuuteen. Samalla harjaannutetaan avaruudellista hahmottamista, kehitetään
ongelmanratkaisutaitoja ja luovuutta ja opitaan soveltamaan opittuja käsityötaitoja.
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Opetellaan huomioimaan muut työtilanteissa, autetaan ja kannustetaan.
työskentelemään pitkäjänteisesti sekä ryhmän jäsenenä että itsenäisesti.

Suunnitelmasta tulee näkyä työn ulkonäkö, käyttötarkoitus ja rakenne. Harjoitellaan
työjärjestyksen ja työpiirrosten tekoa. Opetellaan käyttämään valmista kaavaa ja ohjetta.
Huomioidaan työhön käytettävä aika.
Aikaisemmin opitun lisäksi esimerkiksi:
Tutustutaan puun lujuusominaisuuksiin. Opetellaan halkisahaus, talttaus, kairaus, hiominen ja
lakkaaminen. Opetellaan kiinnittämään kappale pylväsporakoneeseen ja opetellaan käyttämään
sitä opettajan avustuksella. Opetellaan käyttämään laikkahiomakonetta puun hiomiseen.
Tutustutaan sähkökäyttöiseen käsiporaan. Tutustutaan muovin ominaisuuksiin: kovuuteen,
haurauteen, veto- ja taivutuslujuuteen ja poraukseen.
Tutustutaan lankavyötteen tietoihin. Opetellaan neulonnan alkeet. Opitaan käyttämään
kaavaa vaatetta valmistettaessa. Opitaan käyttämään merkitsemisvälineitä. Tutustutaan
erilaisiin kiinnittimiin; nappeihin, neppareihin, painonappeihin, vetoketjuihin ja niiden käyttöön.
Kokeillaan erilaisia kuminauhoja. Tutustutaan solmeiluun, silkkipainantaan ja tilkkutyötekniikkaan.
Opetellaan käyttämään TSL-hoito-ohjemerkkejä.

T6 opastaa oppilasta käyttämään tieto- ja viestintäteknologiaa käsityön
suunnittelussa, valmistamisessa ja käsityöprosessin dokumentoinnissa
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Tieto- ja viestintäteknologian käyttäminen
omassa työskentelyssä

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa käyttää tieto- ja
viestintäteknologiaa ohjatusti käsityön
suunnittelussa, valmistuksessa ja
käsityöprosessin dokumentoinnissa.

Tavoitteena on, että oppilas suunnittelee mahdollisuuksien mukaan työn ulkoasun ja rakenteelliset
ratkaisut. Suunnittelussa kiinnitetään huomiota tuotteen toimivuuteen, esteettisyyteen ja
tarkoituksenmukaisuuteen. Samalla harjaannutetaan avaruudellista hahmottamista, kehitetään
ongelmanratkaisutaitoja ja luovuutta ja opitaan soveltamaan opittuja käsityötaitoja.
Suunnitelmasta tulee näkyä työn ulkonäkö, käyttötarkoitus ja rakenne. Harjoitellaan
työjärjestyksen ja työpiirrosten tekoa. Opetellaan käyttämään valmista kaavaa ja ohjetta.
Huomioidaan työhön käytettävä aika.
Opetellaan arvioimaan ja arvostamaan omaa ja toisten työskentelyä, oppimista ja työn tuloksia.
Kiinnitetään erityistä huomiota motivointiin ja suunnittelutehtävän tai ongelmanasettelun
sopivuuteen tälle ikätasolle. Kartoitetaan työskentelyssä tarvittavat olemassa olevat tiedot ja
taidot. Tutkitaan yhdessä tai pienissä ryhmissä mitä uusia työtapoja ja materiaaleja käytetään.
Omaan tuotteeseen soveltuvat rakenteelliset ja toiminnalliset ratkaisut valitaan yhdessä mietityistä
vaihtoehdoista.

Vuosiluokat 3-6

T7 ohjata oppilasta arvioimaan, arvostamaan ja tarkastelemaan
vuorovaikutteisesti omaa ja muiden kokonaisen käsityön prosessia
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Oman ja muiden työn arviointi,
vertaispalautteen antaminen
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Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osallistuu rakentavasti oman ja
toisten työn ja työskentelyn arviointiin ja
vertaispalautteen antamiseen.

Opetellaan arvioimaan ja arvostamaan omaa ja toisten työskentelyä, oppimista ja työn tuloksia.

T8 herättää oppilas arvioimaan kulutus- ja tuotantotapoja kriittisesti
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Kulutus- ja tuotantotapojen pohdinta

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa ilmaista, miten kulutus- ja
tuotantotavat vaikuttavat tuotteen elinkaaren.

Kiinnitetään erityistä huomiota motivointiin ja suunnittelutehtävän tai ongelmanasettelun
sopivuuteen tälle ikätasolle. Kartoitetaan työskentelyssä tarvittavat olemassa olevat tiedot ja
taidot. Tutkitaan yhdessä tai pienissä ryhmissä mitä uusia työtapoja ja materiaaleja käytetään.
Omaan tuotteeseen soveltuvat rakenteelliset ja toiminnalliset ratkaisut valitaan yhdessä mietityistä
vaihtoehdoista.
Tavoitteena on, että oppilas suunnittelee mahdollisuuksien mukaan työn ulkoasun ja rakenteelliset
ratkaisut. Suunnittelussa kiinnitetään huomiota tuotteen toimivuuteen, esteettisyyteen ja
tarkoituksenmukaisuuteen. Samalla harjaannutetaan avaruudellista hahmottamista, kehitetään
ongelmanratkaisutaitoja ja luovuutta ja opitaan soveltamaan opittuja käsityötaitoja.
Suunnitelmasta tulee näkyä työn ulkonäkö, käyttötarkoitus ja rakenne. Harjoitellaan
työjärjestyksen ja työpiirrosten tekoa. Opetellaan käyttämään valmista kaavaa ja ohjetta.
Huomioidaan työhön käytettävä aika.
Opetellaan huomioimaan muut työtilanteissa, autetaan ja kannustetaan.
työskentelemään pitkäjänteisesti sekä ryhmän jäsenenä että itsenäisesti.

Pyritään

Aikaisemmin opitun lisäksi esimerkiksi:
Tutustutaan puun lujuusominaisuuksiin. Opetellaan halkisahaus, talttaus, kairaus, hiominen ja
lakkaaminen. Opetellaan kiinnittämään kappale pylväsporakoneeseen ja opetellaan käyttämään
sitä opettajan avustuksella. Opetellaan käyttämään laikkahiomakonetta puun hiomiseen.
Tutustutaan sähkökäyttöiseen käsiporaan. Tutustutaan muovin ominaisuuksiin: kovuuteen,
haurauteen, veto- ja taivutuslujuuteen ja poraukseen.
Tutustutaan lankavyötteen tietoihin. Opetellaan neulonnan alkeet. Opitaan käyttämään
kaavaa vaatetta valmistettaessa. Opitaan käyttämään merkitsemisvälineitä. Tutustutaan
erilaisiin kiinnittimiin; nappeihin, neppareihin, painonappeihin, vetoketjuihin ja niiden käyttöön.
Kokeillaan erilaisia kuminauhoja. Tutustutaan solmeiluun, silkkipainantaan ja tilkkutyötekniikkaan.
Opetellaan käyttämään TSL-hoito-ohjemerkkejä.

Vuosiluokka 5
Vuosiluokan keskeiset sisältöalueet

Suunnittelussa perehdytään erilaisiin lähtökohtiin ja hyödynnetään omia moniaistisia kokemuksia
ja elämyksiä sekä havainnoidaan ja analysoidaan esineitä, rakennettua ja luonnon ympäristöä
uusien ideoiden kehittämiseksi. Käsityössä yhdistetään värejä, kuviota, erilaisia pintoja, tyylejä
ja muotoja. Sovelletaan materiaalien lujuus- ja taipumisominaisuuksia. Tutkitaan rakenteiden
syntymistä ja energian käyttöä.
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S1 Ideointi

Kiinnitetään erityistä huomiota motivointiin ja suunnittelutehtävän tai ongelmanasettelun
sopivuuteen tälle ikätasolle. Kartoitetaan työskentelyssä tarvittavat olemassa olevat tiedot ja
taidot. Tutkitaan yhdessä mitä uusia työtapoja ja materiaaleja käytetään. Opetellaan huomioimaan
oma taitotaso niin työskentelyssä kuin materiaalien valinnassa. Pyritään vähitellen pienissä
ryhmissä tai itsenäisesti tehtävän suunnitteluun.
S2 Suunnittelu
Laaditaan omalle tuotteelle tai teokselle ja työskentelylle suunnitelma ja kehitetään sitä
tarvittaessa. Kokeillaan erilaisia materiaaleja ja työskentelytekniikoita ideoiden kehittämiseksi
tuotteeksi tai teokseksi. Harjoitellaan suunnitelman dokumentointia sanallisesti ja/tai visuaalisesti
sekä numeerisesti käyttäen esimerkiksi mittoja, määriä ja mittakaavoja.
Tavoitteena on, että oppilas suunnittelee mahdollisuuksien mukaan työn ulkoasun ja rakenteelliset
ratkaisut. Suunnittelussa kiinnitetään huomiota tuotteen toimivuuteen, esteettisyyteen ja
tarkoituksenmukaisuuteen. Samalla harjaannutetaan avaruudellista hahmottamista, kehitetään
ongelmanratkaisutaitoja ja luovuutta ja opitaan soveltamaan opittuja käsityötaitoja.
Suunnitelmasta tulee näkyä työn ulkonäkö, käyttötarkoitus ja rakenne. Harjoitellaan
työjärjestyksen ja työpiirrosten tekoa. Opetellaan piirtämään helpohko kaava. Harjoitellaan
ajankäyttösuunnitelman käyttöä.
S3 Kokeilu
Tutkitaan materiaalien ominaisuuksia sekä käsityön tekemisessä tarvittavien tavallisimpien
koneiden ja laitteiden toimintaperiaatteita. Sovelletaan näin hankittua tietoa omassa työssä.
Kokeillaan monipuolisesti erilaisia materiaaleja kuten erilaisia puulajeja, metalleja, muoveja,
kuituja, lankoja, kankaita ja kierrätysmateriaaleja. Harjoitellaan ohjelmoimalla aikaan saatuja
toimintoja, joista esimerkkinä robotiikka ja automaatio. Kokeilujen pohjalta tuotetta tai teosta
kehitetään vielä eteenpäin.
Aikaisemmin opitun lisäksi esimerkiksi:
Syvennetään tietoja puun lujuusominaisuuksista ja sovelletaan niitä erilaisiin puuliitoksiin.
Opetellaan muotosahaaminen, pyörötappiliitokset ja höyläys. Opitaan kiinnittämään poranterä
ja porattava kappale pylväsporakoneeseen ja käyttämään sitä työparin kanssa. Opetellaan
käyttämään akkuporakonetta poraamiseen ja ruuvien kiinnittämiseen. Opetellaan valmistamaan
sähkölaite, jossa käytetään kytkintä, ledejä ja vastuksia.
Opetellaan huoltamaan, tunnistamaan ja korjaamaan pieniä ompelukonevikoja. Tutustutaan
konekirjontaan, esim. päällikeompeluun. Monipuolistetaan virkkaustaitoja. Opetellaan tuntemaan
virkkausmerkkejä ja virkkaamaan merkkien mukaan. Tutustutaan erilaisten kudottujen kankaiden
rakenteisiin, materiaaleihin ja ominaisuuksiin, esim. lakanakangas, pellavakangas, denim,
sametti, frotee, flanelli ja silkki. Tutustutaan kudontakehyksen käyttöön tai kangaspuiden
toimintaan. Käytetään kierrätysmateriaaleja. Kokeillaan kankaan värjäämistä kastamalla.
S4 Tekeminen

Vuosiluokat 3-6

Valmistetaan erilaisia yksilöllisiä ja /tai yhteisöllisiä tuotteita ja teoksia, joiden toteuttamiseen
käytetään monenlaisia käsityössä tarvittavia valmistustekniikoita, työvälineitä, koneita ja laitteita.
Työskennellään itse tehdyn suunnitelman ohjaamana.
Esimerkiksi:
Tutustutaan sähkömagneettiin. Syvennetään
käyttöesine. Valmistetaan ledejä käyttävä tuote.
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puunkäsittelytaitoja

valmistamalla

kodin

Tehdään virkkaustyö tai käytetään virkkausta jonkin työn osana. Valmistetaan työ
kierrätysmateriaaleista esimerkiksi tuunaamalla asusteita tai vaatteita. Tutustutaan erilaisiin
korjaustapoihin. Valmistetaan pienoisryijy ompelemalla. Kudotaan kangaspuilla tai pujotellaan
kudontakehyksessä tai tehdään helmikudontaa. Valmistetaan jokin kodintekstiili.
S5 Soveltaminen
Työskennellessä opitaan käyttämään alan peruskäsitteistöä ja tutustutaan turvallisiin
materiaaleihin ja työtapoihin. Perehdytään laadukkaan tuotteen ominaisuuksiin ja turvalliseen
työskentelykulttuuriin.
Opetellaan huomioimaan muut työtilanteissa, autetaan ja kannustetaan. Pyritään
työskentelemään pitkäjänteisesti sekä ryhmän jäsenenä että itsenäisesti. Pyritään muuttamaan
ja kehittämään suunnitelmia työskentelyn kuluessa.
S6 Dokumentointi ja arviointi
Tieto- ja viestintäteknologiaa käytetään osana ideointia, suunnittelua ja dokumentointia. Tehdään
käsityöprosessin itse- ja vertaisarviointia prosessin edetessä. Opetellaan antamaan yksilö- ja
ryhmäpalautetta.
Opetellaan arvioimaan ja arvostamaan omaa ja toisten työskentelyä, oppimista ja työn tuloksia.
Opetuksen tavoitteet

Tavoitteisiin liittyvät
sisältöalueet

Laaja-alainen osaaminen

T1

S1, S2, S3, S4, S5, S6

L1, L2

T2

S1, S2, S3, S4, S5, S6

L1, L5

T3

S1, S2, S3, S4

L2, L4, L5

T4

S3, S5

L4, L6

T5

S1, S2, S3, S4, S5

L3, L6

T6

S1, S2, S6

L5

T7

S6

L1, L4, L7

T8

S1, S2, S3, S5

L1, L3, L7

Vuosiluokan tavoitteet
T1 vahvistaa oppilaan kiinnostusta käsin tekemiseen sekä innostaa
keksivään, kokeilevaan ja paikallisuutta hyödyntävään käsityöhön
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Ei vaikuta arvosanan muodostamiseen.
Oppilaita ohjataan pohtimaan kokemuksia
osana itsearviointia.
Tavoitteena on, että oppilas suunnittelee mahdollisuuksien mukaan työn ulkoasun ja rakenteelliset
ratkaisut. Suunnittelussa kiinnitetään huomiota tuotteen toimivuuteen, esteettisyyteen ja
tarkoituksenmukaisuuteen. Samalla harjaannutetaan avaruudellista hahmottamista, kehitetään
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Arvioinnin kohde

ongelmanratkaisutaitoja ja luovuutta ja opitaan soveltamaan opittuja käsityötaitoja.
Suunnitelmasta tulee näkyä työn ulkonäkö, käyttötarkoitus ja rakenne. Harjoitellaan
työjärjestyksen ja työpiirrosten tekoa. Opetellaan piirtämään helpohko kaava. Harjoitellaan
ajankäyttösuunnitelman käyttöä.
Esimerkiksi:
Tutustutaan sähkömagneettiin. Syvennetään
käyttöesine. Valmistetaan ledejä käyttävä tuote.

puunkäsittelytaitoja

valmistamalla

kodin

Tehdään virkkaustyö tai käytetään virkkausta jonkin työn osana. Valmistetaan työ
kierrätysmateriaaleista esimerkiksi tuunaamalla asusteita tai vaatteita. Tutustutaan erilaisiin
korjaustapoihin. Valmistetaan pienoisryijy ompelemalla. Kudotaan kangaspuilla tai pujotellaan
kudontakehyksessä tai tehdään helmikudontaa. Valmistetaan jokin kodintekstiili.
Aikaisemmin opitun lisäksi esimerkiksi:
Syvennetään tietoja puun lujuusominaisuuksista ja sovelletaan niitä erilaisiin puuliitoksiin.
Opetellaan muotosahaaminen, pyörötappiliitokset ja höyläys. Opitaan kiinnittämään poranterä
ja porattava kappale pylväsporakoneeseen ja käyttämään sitä työparin kanssa. Opetellaan
käyttämään akkuporakonetta poraamiseen ja ruuvien kiinnittämiseen. Opetellaan valmistamaan
sähkölaite, jossa käytetään kytkintä, ledejä ja vastuksia.
Opetellaan huoltamaan, tunnistamaan ja korjaamaan pieniä ompelukonevikoja. Tutustutaan
konekirjontaan, esim. päällikeompeluun. Monipuolistetaan virkkaustaitoja. Opetellaan tuntemaan
virkkausmerkkejä ja virkkaamaan merkkien mukaan. Tutustutaan erilaisten kudottujen kankaiden
rakenteisiin, materiaaleihin ja ominaisuuksiin, esim. lakanakangas, pellavakangas, denim,
sametti, frotee, flanelli ja silkki. Tutustutaan kudontakehyksen käyttöön tai kangaspuiden
toimintaan. Käytetään kierrätysmateriaaleja. Kokeillaan kankaan värjäämistä kastamalla.
Kiinnitetään erityistä huomiota motivointiin ja suunnittelutehtävän tai ongelmanasettelun
sopivuuteen tälle ikätasolle. Kartoitetaan työskentelyssä tarvittavat olemassa olevat tiedot ja
taidot. Tutkitaan yhdessä mitä uusia työtapoja ja materiaaleja käytetään. Opetellaan huomioimaan
oma taitotaso niin työskentelyssä kuin materiaalien valinnassa. Pyritään vähitellen pienissä
ryhmissä tai itsenäisesti tehtävän suunnitteluun.
Opetellaan huomioimaan muut työtilanteissa, autetaan ja kannustetaan. Pyritään
työskentelemään pitkäjänteisesti sekä ryhmän jäsenenä että itsenäisesti. Pyritään muuttamaan
ja kehittämään suunnitelmia työskentelyn kuluessa.
Opetellaan arvioimaan ja arvostamaan omaa ja toisten työskentelyä, oppimista ja työn tuloksia.

T2 ohjata oppilasta hahmottamaan ja hallitsemaan kokonainen
käsityöprosessi ja sen dokumentointi
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi

Vuosiluokat 3-6

Arvioinnin kohde
Oman työn suunnittelu, valmistus, arviointi ja
prosessin dokumentointi

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa toteuttaa kokonaisen
käsityöprosessin ja tehdä dokumentointia
prosessin eri vaiheista.

Kiinnitetään erityistä huomiota motivointiin ja suunnittelutehtävän tai ongelmanasettelun
sopivuuteen tälle ikätasolle. Kartoitetaan työskentelyssä tarvittavat olemassa olevat tiedot ja
taidot. Tutkitaan yhdessä mitä uusia työtapoja ja materiaaleja käytetään. Opetellaan huomioimaan
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oma taitotaso niin työskentelyssä kuin materiaalien valinnassa. Pyritään vähitellen pienissä
ryhmissä tai itsenäisesti tehtävän suunnitteluun.
Tavoitteena on, että oppilas suunnittelee mahdollisuuksien mukaan työn ulkoasun ja rakenteelliset
ratkaisut. Suunnittelussa kiinnitetään huomiota tuotteen toimivuuteen, esteettisyyteen ja
tarkoituksenmukaisuuteen. Samalla harjaannutetaan avaruudellista hahmottamista, kehitetään
ongelmanratkaisutaitoja ja luovuutta ja opitaan soveltamaan opittuja käsityötaitoja.
Suunnitelmasta tulee näkyä työn ulkonäkö, käyttötarkoitus ja rakenne. Harjoitellaan
työjärjestyksen ja työpiirrosten tekoa. Opetellaan piirtämään helpohko kaava. Harjoitellaan
ajankäyttösuunnitelman käyttöä.
Opetellaan arvioimaan ja arvostamaan omaa ja toisten työskentelyä, oppimista ja työn tuloksia.
Opetellaan huomioimaan muut työtilanteissa, autetaan ja kannustetaan. Pyritään
työskentelemään pitkäjänteisesti sekä ryhmän jäsenenä että itsenäisesti. Pyritään muuttamaan
ja kehittämään suunnitelmia työskentelyn kuluessa.
Esimerkiksi:
Tutustutaan sähkömagneettiin. Syvennetään
käyttöesine. Valmistetaan ledejä käyttävä tuote.

puunkäsittelytaitoja

valmistamalla

kodin

Tehdään virkkaustyö tai käytetään virkkausta jonkin työn osana. Valmistetaan työ
kierrätysmateriaaleista esimerkiksi tuunaamalla asusteita tai vaatteita. Tutustutaan erilaisiin
korjaustapoihin. Valmistetaan pienoisryijy ompelemalla. Kudotaan kangaspuilla tai pujotellaan
kudontakehyksessä tai tehdään helmikudontaa. Valmistetaan jokin kodintekstiili.
Aikaisemmin opitun lisäksi esimerkiksi:
Syvennetään tietoja puun lujuusominaisuuksista ja sovelletaan niitä erilaisiin puuliitoksiin.
Opetellaan muotosahaaminen, pyörötappiliitokset ja höyläys. Opitaan kiinnittämään poranterä
ja porattava kappale pylväsporakoneeseen ja käyttämään sitä työparin kanssa. Opetellaan
käyttämään akkuporakonetta poraamiseen ja ruuvien kiinnittämiseen. Opetellaan valmistamaan
sähkölaite, jossa käytetään kytkintä, ledejä ja vastuksia.
Opetellaan huoltamaan, tunnistamaan ja korjaamaan pieniä ompelukonevikoja. Tutustutaan
konekirjontaan, esim. päällikeompeluun. Monipuolistetaan virkkaustaitoja. Opetellaan tuntemaan
virkkausmerkkejä ja virkkaamaan merkkien mukaan. Tutustutaan erilaisten kudottujen kankaiden
rakenteisiin, materiaaleihin ja ominaisuuksiin, esim. lakanakangas, pellavakangas, denim,
sametti, frotee, flanelli ja silkki. Tutustutaan kudontakehyksen käyttöön tai kangaspuiden
toimintaan. Käytetään kierrätysmateriaaleja. Kokeillaan kankaan värjäämistä kastamalla.

T3 opastaa oppilasta suunnittelemaan ja valmistamaan yksin tai yhdessä
käsityötuote tai -teos luottaen omiin esteettisiin ja teknisiin ratkaisuihin
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Tuotteen valmistaminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa valmistaa omaan tai yhteiseen
suunnitelmaansa perustuvan tuotteen tai
teoksen, jossa on huomioitu esteettisyys ja
toimivuus.

Esimerkiksi:
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Arvioinnin kohde

Tutustutaan sähkömagneettiin. Syvennetään
käyttöesine. Valmistetaan ledejä käyttävä tuote.

puunkäsittelytaitoja

valmistamalla

kodin

Tehdään virkkaustyö tai käytetään virkkausta jonkin työn osana. Valmistetaan työ
kierrätysmateriaaleista esimerkiksi tuunaamalla asusteita tai vaatteita. Tutustutaan erilaisiin
korjaustapoihin. Valmistetaan pienoisryijy ompelemalla. Kudotaan kangaspuilla tai pujotellaan
kudontakehyksessä tai tehdään helmikudontaa. Valmistetaan jokin kodintekstiili.
Tavoitteena on, että oppilas suunnittelee mahdollisuuksien mukaan työn ulkoasun ja rakenteelliset
ratkaisut. Suunnittelussa kiinnitetään huomiota tuotteen toimivuuteen, esteettisyyteen ja
tarkoituksenmukaisuuteen. Samalla harjaannutetaan avaruudellista hahmottamista, kehitetään
ongelmanratkaisutaitoja ja luovuutta ja opitaan soveltamaan opittuja käsityötaitoja.
Suunnitelmasta tulee näkyä työn ulkonäkö, käyttötarkoitus ja rakenne. Harjoitellaan
työjärjestyksen ja työpiirrosten tekoa. Opetellaan piirtämään helpohko kaava. Harjoitellaan
ajankäyttösuunnitelman käyttöä.
Kiinnitetään erityistä huomiota motivointiin ja suunnittelutehtävän tai ongelmanasettelun
sopivuuteen tälle ikätasolle. Kartoitetaan työskentelyssä tarvittavat olemassa olevat tiedot ja
taidot. Tutkitaan yhdessä mitä uusia työtapoja ja materiaaleja käytetään. Opetellaan huomioimaan
oma taitotaso niin työskentelyssä kuin materiaalien valinnassa. Pyritään vähitellen pienissä
ryhmissä tai itsenäisesti tehtävän suunnitteluun.
Aikaisemmin opitun lisäksi esimerkiksi:
Syvennetään tietoja puun lujuusominaisuuksista ja sovelletaan niitä erilaisiin puuliitoksiin.
Opetellaan muotosahaaminen, pyörötappiliitokset ja höyläys. Opitaan kiinnittämään poranterä
ja porattava kappale pylväsporakoneeseen ja käyttämään sitä työparin kanssa. Opetellaan
käyttämään akkuporakonetta poraamiseen ja ruuvien kiinnittämiseen. Opetellaan valmistamaan
sähkölaite, jossa käytetään kytkintä, ledejä ja vastuksia.
Opetellaan huoltamaan, tunnistamaan ja korjaamaan pieniä ompelukonevikoja. Tutustutaan
konekirjontaan, esim. päällikeompeluun. Monipuolistetaan virkkaustaitoja. Opetellaan tuntemaan
virkkausmerkkejä ja virkkaamaan merkkien mukaan. Tutustutaan erilaisten kudottujen kankaiden
rakenteisiin, materiaaleihin ja ominaisuuksiin, esim. lakanakangas, pellavakangas, denim,
sametti, frotee, flanelli ja silkki. Tutustutaan kudontakehyksen käyttöön tai kangaspuiden
toimintaan. Käytetään kierrätysmateriaaleja. Kokeillaan kankaan värjäämistä kastamalla.

T4 ohjata oppilasta tunnistamaan käsitteistöä sekä tuntemaan monia
erilaisia materiaaleja ja työstämään niitä tarkoituksenmukaisesti
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde

Vuosiluokat 3-6

Käsityössä käytettävien materiaalien ja
valmistustekniikoiden valinta, yhdistäminen ja
työstäminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas valitsee, yhdistää ja käyttää
tarkoituksenmukaisesti eri materiaaleja ja
valmistustekniikoita. Oppilas tuntee ja osaa
käyttää käsityön käsitteistöä.

Opetellaan huomioimaan muut työtilanteissa, autetaan ja kannustetaan. Pyritään
työskentelemään pitkäjänteisesti sekä ryhmän jäsenenä että itsenäisesti. Pyritään muuttamaan
ja kehittämään suunnitelmia työskentelyn kuluessa.
Aikaisemmin opitun lisäksi esimerkiksi:
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Syvennetään tietoja puun lujuusominaisuuksista ja sovelletaan niitä erilaisiin puuliitoksiin.
Opetellaan muotosahaaminen, pyörötappiliitokset ja höyläys. Opitaan kiinnittämään poranterä
ja porattava kappale pylväsporakoneeseen ja käyttämään sitä työparin kanssa. Opetellaan
käyttämään akkuporakonetta poraamiseen ja ruuvien kiinnittämiseen. Opetellaan valmistamaan
sähkölaite, jossa käytetään kytkintä, ledejä ja vastuksia.
Opetellaan huoltamaan, tunnistamaan ja korjaamaan pieniä ompelukonevikoja. Tutustutaan
konekirjontaan, esim. päällikeompeluun. Monipuolistetaan virkkaustaitoja. Opetellaan tuntemaan
virkkausmerkkejä ja virkkaamaan merkkien mukaan. Tutustutaan erilaisten kudottujen kankaiden
rakenteisiin, materiaaleihin ja ominaisuuksiin, esim. lakanakangas, pellavakangas, denim,
sametti, frotee, flanelli ja silkki. Tutustutaan kudontakehyksen käyttöön tai kangaspuiden
toimintaan. Käytetään kierrätysmateriaaleja. Kokeillaan kankaan värjäämistä kastamalla.

T5 kannustaa oppilasta toimimaan pitkäjänteisesti ja vastuuntuntoisesti,
huolehtimaan turvallisesta työskentelystä sekä valitsemaan ja käyttämään
työhön sopivaa välineistöä
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Työskentelytaidot

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas ottaa vastuuta omasta työstään ja
toimii tavoitteellisesti. Oppilas osaa kuvata
yksinkertaisten ja arkipäivään liittyvien
laitteiden toimintaperiaatteita. Oppilas
osaa käyttää asianmukaisia työvälineitä,
koneita ja laitteita oikein, turvallisesti ja
tarkoituksenmukaisesti.

Tavoitteena on, että oppilas suunnittelee mahdollisuuksien mukaan työn ulkoasun ja rakenteelliset
ratkaisut. Suunnittelussa kiinnitetään huomiota tuotteen toimivuuteen, esteettisyyteen ja
tarkoituksenmukaisuuteen. Samalla harjaannutetaan avaruudellista hahmottamista, kehitetään
ongelmanratkaisutaitoja ja luovuutta ja opitaan soveltamaan opittuja käsityötaitoja.
Suunnitelmasta tulee näkyä työn ulkonäkö, käyttötarkoitus ja rakenne. Harjoitellaan
työjärjestyksen ja työpiirrosten tekoa. Opetellaan piirtämään helpohko kaava. Harjoitellaan
ajankäyttösuunnitelman käyttöä.
Esimerkiksi:
Tutustutaan sähkömagneettiin. Syvennetään
käyttöesine. Valmistetaan ledejä käyttävä tuote.

puunkäsittelytaitoja

valmistamalla

kodin

Kiinnitetään erityistä huomiota motivointiin ja suunnittelutehtävän tai ongelmanasettelun
sopivuuteen tälle ikätasolle. Kartoitetaan työskentelyssä tarvittavat olemassa olevat tiedot ja
taidot. Tutkitaan yhdessä mitä uusia työtapoja ja materiaaleja käytetään. Opetellaan huomioimaan
oma taitotaso niin työskentelyssä kuin materiaalien valinnassa. Pyritään vähitellen pienissä
ryhmissä tai itsenäisesti tehtävän suunnitteluun.
Opetellaan huomioimaan muut työtilanteissa, autetaan ja kannustetaan. Pyritään
työskentelemään pitkäjänteisesti sekä ryhmän jäsenenä että itsenäisesti. Pyritään muuttamaan
ja kehittämään suunnitelmia työskentelyn kuluessa.
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Tehdään virkkaustyö tai käytetään virkkausta jonkin työn osana. Valmistetaan työ
kierrätysmateriaaleista esimerkiksi tuunaamalla asusteita tai vaatteita. Tutustutaan erilaisiin
korjaustapoihin. Valmistetaan pienoisryijy ompelemalla. Kudotaan kangaspuilla tai pujotellaan
kudontakehyksessä tai tehdään helmikudontaa. Valmistetaan jokin kodintekstiili.

Aikaisemmin opitun lisäksi esimerkiksi:
Syvennetään tietoja puun lujuusominaisuuksista ja sovelletaan niitä erilaisiin puuliitoksiin.
Opetellaan muotosahaaminen, pyörötappiliitokset ja höyläys. Opitaan kiinnittämään poranterä
ja porattava kappale pylväsporakoneeseen ja käyttämään sitä työparin kanssa. Opetellaan
käyttämään akkuporakonetta poraamiseen ja ruuvien kiinnittämiseen. Opetellaan valmistamaan
sähkölaite, jossa käytetään kytkintä, ledejä ja vastuksia.
Opetellaan huoltamaan, tunnistamaan ja korjaamaan pieniä ompelukonevikoja. Tutustutaan
konekirjontaan, esim. päällikeompeluun. Monipuolistetaan virkkaustaitoja. Opetellaan tuntemaan
virkkausmerkkejä ja virkkaamaan merkkien mukaan. Tutustutaan erilaisten kudottujen kankaiden
rakenteisiin, materiaaleihin ja ominaisuuksiin, esim. lakanakangas, pellavakangas, denim,
sametti, frotee, flanelli ja silkki. Tutustutaan kudontakehyksen käyttöön tai kangaspuiden
toimintaan. Käytetään kierrätysmateriaaleja. Kokeillaan kankaan värjäämistä kastamalla.

T6 opastaa oppilasta käyttämään tieto- ja viestintäteknologiaa käsityön
suunnittelussa, valmistamisessa ja käsityöprosessin dokumentoinnissa
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Tieto- ja viestintäteknologian käyttäminen
omassa työskentelyssä

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa käyttää tieto- ja
viestintäteknologiaa ohjatusti käsityön
suunnittelussa, valmistuksessa ja
käsityöprosessin dokumentoinnissa.

Tavoitteena on, että oppilas suunnittelee mahdollisuuksien mukaan työn ulkoasun ja rakenteelliset
ratkaisut. Suunnittelussa kiinnitetään huomiota tuotteen toimivuuteen, esteettisyyteen ja
tarkoituksenmukaisuuteen. Samalla harjaannutetaan avaruudellista hahmottamista, kehitetään
ongelmanratkaisutaitoja ja luovuutta ja opitaan soveltamaan opittuja käsityötaitoja.
Suunnitelmasta tulee näkyä työn ulkonäkö, käyttötarkoitus ja rakenne. Harjoitellaan
työjärjestyksen ja työpiirrosten tekoa. Opetellaan piirtämään helpohko kaava. Harjoitellaan
ajankäyttösuunnitelman käyttöä.
Opetellaan arvioimaan ja arvostamaan omaa ja toisten työskentelyä, oppimista ja työn tuloksia.
Kiinnitetään erityistä huomiota motivointiin ja suunnittelutehtävän tai ongelmanasettelun
sopivuuteen tälle ikätasolle. Kartoitetaan työskentelyssä tarvittavat olemassa olevat tiedot ja
taidot. Tutkitaan yhdessä mitä uusia työtapoja ja materiaaleja käytetään. Opetellaan huomioimaan
oma taitotaso niin työskentelyssä kuin materiaalien valinnassa. Pyritään vähitellen pienissä
ryhmissä tai itsenäisesti tehtävän suunnitteluun.

T7 ohjata oppilasta arvioimaan, arvostamaan ja tarkastelemaan
vuorovaikutteisesti omaa ja muiden kokonaisen käsityön prosessia
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
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Arvioinnin kohde
Oman ja muiden työn arviointi,
vertaispalautteen antaminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osallistuu rakentavasti oman ja
toisten työn ja työskentelyn arviointiin ja
vertaispalautteen antamiseen.

Opetellaan arvioimaan ja arvostamaan omaa ja toisten työskentelyä, oppimista ja työn tuloksia.
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T8 herättää oppilas arvioimaan kulutus- ja tuotantotapoja kriittisesti
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Kulutus- ja tuotantotapojen pohdinta

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa ilmaista, miten kulutus- ja
tuotantotavat vaikuttavat tuotteen elinkaaren.

Aikaisemmin opitun lisäksi esimerkiksi:
Syvennetään tietoja puun lujuusominaisuuksista ja sovelletaan niitä erilaisiin puuliitoksiin.
Opetellaan muotosahaaminen, pyörötappiliitokset ja höyläys. Opitaan kiinnittämään poranterä
ja porattava kappale pylväsporakoneeseen ja käyttämään sitä työparin kanssa. Opetellaan
käyttämään akkuporakonetta poraamiseen ja ruuvien kiinnittämiseen. Opetellaan valmistamaan
sähkölaite, jossa käytetään kytkintä, ledejä ja vastuksia.
Opetellaan huoltamaan, tunnistamaan ja korjaamaan pieniä ompelukonevikoja. Tutustutaan
konekirjontaan, esim. päällikeompeluun. Monipuolistetaan virkkaustaitoja. Opetellaan tuntemaan
virkkausmerkkejä ja virkkaamaan merkkien mukaan. Tutustutaan erilaisten kudottujen kankaiden
rakenteisiin, materiaaleihin ja ominaisuuksiin, esim. lakanakangas, pellavakangas, denim,
sametti, frotee, flanelli ja silkki. Tutustutaan kudontakehyksen käyttöön tai kangaspuiden
toimintaan. Käytetään kierrätysmateriaaleja. Kokeillaan kankaan värjäämistä kastamalla.
Opetellaan huomioimaan muut työtilanteissa, autetaan ja kannustetaan. Pyritään
työskentelemään pitkäjänteisesti sekä ryhmän jäsenenä että itsenäisesti. Pyritään muuttamaan
ja kehittämään suunnitelmia työskentelyn kuluessa.
Kiinnitetään erityistä huomiota motivointiin ja suunnittelutehtävän tai ongelmanasettelun
sopivuuteen tälle ikätasolle. Kartoitetaan työskentelyssä tarvittavat olemassa olevat tiedot ja
taidot. Tutkitaan yhdessä mitä uusia työtapoja ja materiaaleja käytetään. Opetellaan huomioimaan
oma taitotaso niin työskentelyssä kuin materiaalien valinnassa. Pyritään vähitellen pienissä
ryhmissä tai itsenäisesti tehtävän suunnitteluun.
Tavoitteena on, että oppilas suunnittelee mahdollisuuksien mukaan työn ulkoasun ja rakenteelliset
ratkaisut. Suunnittelussa kiinnitetään huomiota tuotteen toimivuuteen, esteettisyyteen ja
tarkoituksenmukaisuuteen. Samalla harjaannutetaan avaruudellista hahmottamista, kehitetään
ongelmanratkaisutaitoja ja luovuutta ja opitaan soveltamaan opittuja käsityötaitoja.
Suunnitelmasta tulee näkyä työn ulkonäkö, käyttötarkoitus ja rakenne. Harjoitellaan
työjärjestyksen ja työpiirrosten tekoa. Opetellaan piirtämään helpohko kaava. Harjoitellaan
ajankäyttösuunnitelman käyttöä.

Vuosiluokka 6
Vuosiluokan keskeiset sisältöalueet

Suunnittelussa perehdytään erilaisiin lähtökohtiin ja hyödynnetään omia moniaistisia kokemuksia
ja elämyksiä sekä havainnoidaan ja analysoidaan esineitä, rakennettua ja luonnon ympäristöä
uusien ideoiden kehittämiseksi. Käsityössä yhdistetään värejä, kuviota, erilaisia pintoja, tyylejä
ja muotoja. Sovelletaan materiaalien lujuus- ja taipumisominaisuuksia. Tutkitaan rakenteiden
syntymistä ja energian käyttöä.
Kiinnitetään erityistä huomiota motivointiin ja suunnittelutehtävän tai ongelmanasettelun
sopivuuteen tälle ikätasolle. Kartoitetaan työskentelyssä tarvittavat olemassa olevat tiedot
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S1 Ideointi

ja taidot. Tutkitaan yhdessä mitä uusia työtapoja ja materiaaleja käytetään. Opetellaan
huomioimaan oma taitotaso niin työskentelyssä kuin materiaalien valinnassa. Pyritään vähitellen
itsenäisesti tehtävään suunnitteluun, joka perustuu aikaisemmin opittuihin tietoihin ja taitoihin sekä
itsenäiseen tiedonhankintaan.
S2 Suunnittelu
Laaditaan omalle tuotteelle tai teokselle ja työskentelylle suunnitelma ja kehitetään sitä
tarvittaessa. Kokeillaan erilaisia materiaaleja ja työskentelytekniikoita ideoiden kehittämiseksi
tuotteeksi tai teokseksi. Harjoitellaan suunnitelman dokumentointia sanallisesti ja/tai visuaalisesti
sekä numeerisesti käyttäen esimerkiksi mittoja, määriä ja mittakaavoja.
Tavoitteena on, että oppilas suunnittelee mahdollisuuksien mukaan työn ulkoasun ja rakenteelliset
ratkaisut. Suunnittelussa kiinnitetään huomiota tuotteen toimivuuteen, esteettisyyteen ja
tarkoituksenmukaisuuteen. Samalla harjaannutetaan avaruudellista hahmottamista, kehitetään
ongelmanratkaisutaitoja ja luovuutta ja opitaan soveltamaan opittuja käsityötaitoja.
Suunnitelmasta tulee näkyä työn ulkonäkö, käyttötarkoitus ja rakenne. Harjoitellaan
työjärjestyksen ja työpiirrosten tekoa. Opetellaan soveltamaan valmiita ohjeita ja kaavoja omassa
työssä. Tehdään ajankäyttösuunnitelma.
S3 Kokeilu
Tutkitaan materiaalien ominaisuuksia sekä käsityön tekemisessä tarvittavien tavallisimpien
koneiden ja laitteiden toimintaperiaatteita. Sovelletaan näin hankittua tietoa omassa työssä.
Kokeillaan monipuolisesti erilaisia materiaaleja kuten erilaisia puulajeja, metalleja, muoveja,
kuituja, lankoja, kankaita ja kierrätysmateriaaleja. Harjoitellaan ohjelmoimalla aikaan saatuja
toimintoja, joista esimerkkinä robotiikka ja automaatio. Kokeilujen pohjalta tuotetta tai teosta
kehitetään vielä eteenpäin.
Aikaisemmin opitun lisäksi esimerkiksi:
Tutustutaan design-käsitteeseen ja suunnitellaan omaperäistä ja toimivaa muotoilua.
Tutustutaan vaahdotettuun muoviin, sähkömoottoriin ja tehdään sähkökytkentöjä. Tutustutaan
lieriösorvaukseen. Tutustutaan ahjon käyttöön ja metallin kuumamuokkaukseen. Liitetään
metallilevyjä ja lautaa toisiinsa.
Tutustutaan tekokuituihin ja niiden ominaisuuksiin. Opetellaan joustavan kankaan
käsitteleminen. Syvennetään kaavojen käyttötaitoja. Monipuolistetaan neulontataitoja.
Tutustutaan kansanomaisiin kirjontatapoihin ja kudottuihin nauhoihin ja niiden teossa tarvittaviin
välineisiin.
S4 Tekeminen
Valmistetaan erilaisia yksilöllisiä ja /tai yhteisöllisiä tuotteita ja teoksia, joiden toteuttamiseen
käytetään monenlaisia käsityössä tarvittavia valmistustekniikoita, työvälineitä, koneita ja laitteita.
Työskennellään itse tehdyn suunnitelman ohjaamana.
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Esimerkiksi:
Rakennetaan laite, joka käyttää sähkömoottoria. Syvennetään omia metallin käsittelytaitoja
hiomalla, poraamalla, takomalla, taivuttamalla, niittaamalla ja maalaamalla metallia. Pyritään
erinomaiseen viimeistelyyn.
Toteutetaan ompelutyö esimerkiksi collegekankaasta. Opetellaan neulomaan nurja silmukka,
leventäminen ja kaventaminen. Neulotaan omaa suunnitelmaa noudattaen työ. Sovelletaan
478

kansanomaisia kirjontatapoja, esimerkiksi virvittäin ompelua, peittokirjontaa tai revinnäisiä
nykytekstiiliin. Kudotaan pirta- tai lautanauhoja.
S5 Soveltaminen
Työskennellessä opitaan käyttämään alan peruskäsitteistöä ja tutustutaan turvallisiin
materiaaleihin ja työtapoihin. Perehdytään laadukkaan tuotteen ominaisuuksiin ja turvalliseen
työskentelykulttuuriin.
Opetellaan huomioimaan muut työtilanteissa, autetaan ja kannustetaan. Pyritään
työskentelemään pitkäjänteisesti sekä ryhmän jäsenenä että itsenäisesti. Pyritään muuttamaan
ja kehittämään suunnitelmia työskentelyn kuluessa.
S6 Dokumentointi ja arviointi
Tieto- ja viestintäteknologiaa käytetään osana ideointia, suunnittelua ja dokumentointia. Tehdään
käsityöprosessin itse- ja vertaisarviointia prosessin edetessä. Opetellaan antamaan yksilö- ja
ryhmäpalautetta.
Vahvistetaan itseluottamusta toteuttamalla ja arvioimalla omia projekteja.
Opetuksen tavoitteet

Tavoitteisiin liittyvät
sisältöalueet

Laaja-alainen osaaminen

T1

S1, S2, S3, S4, S5, S6

L1, L2

T2

S1, S2, S3, S4, S5, S6

L1, L5

T3

S1, S2, S3, S4

L2, L4, L5

T4

S3, S5

L4, L6

T5

S1, S2, S3, S4, S5

L3, L6

T6

S1, S2, S6

L5

T7

S6

L1, L4, L7

T8

S1, S2, S3, S5

L1, L3, L7

Vuosiluokan tavoitteet
T1 vahvistaa oppilaan kiinnostusta käsin tekemiseen sekä innostaa
keksivään, kokeilevaan ja paikallisuutta hyödyntävään käsityöhön
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen

Vahvistetaan itseluottamusta toteuttamalla ja arvioimalla omia projekteja.
Aikaisemmin opitun lisäksi esimerkiksi:
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Ei vaikuta arvosanan muodostamiseen.
Oppilaita ohjataan pohtimaan kokemuksia
osana itsearviointia.

Tutustutaan design-käsitteeseen ja suunnitellaan omaperäistä ja toimivaa muotoilua.
Tutustutaan vaahdotettuun muoviin, sähkömoottoriin ja tehdään sähkökytkentöjä. Tutustutaan
lieriösorvaukseen. Tutustutaan ahjon käyttöön ja metallin kuumamuokkaukseen. Liitetään
metallilevyjä ja lautaa toisiinsa.
Tutustutaan tekokuituihin ja niiden ominaisuuksiin. Opetellaan joustavan kankaan
käsitteleminen. Syvennetään kaavojen käyttötaitoja. Monipuolistetaan neulontataitoja.
Tutustutaan kansanomaisiin kirjontatapoihin ja kudottuihin nauhoihin ja niiden teossa tarvittaviin
välineisiin.
Opetellaan huomioimaan muut työtilanteissa, autetaan ja kannustetaan. Pyritään
työskentelemään pitkäjänteisesti sekä ryhmän jäsenenä että itsenäisesti. Pyritään muuttamaan
ja kehittämään suunnitelmia työskentelyn kuluessa.
Kiinnitetään erityistä huomiota motivointiin ja suunnittelutehtävän tai ongelmanasettelun
sopivuuteen tälle ikätasolle. Kartoitetaan työskentelyssä tarvittavat olemassa olevat tiedot
ja taidot. Tutkitaan yhdessä mitä uusia työtapoja ja materiaaleja käytetään. Opetellaan
huomioimaan oma taitotaso niin työskentelyssä kuin materiaalien valinnassa. Pyritään vähitellen
itsenäisesti tehtävään suunnitteluun, joka perustuu aikaisemmin opittuihin tietoihin ja taitoihin sekä
itsenäiseen tiedonhankintaan.
Tavoitteena on, että oppilas suunnittelee mahdollisuuksien mukaan työn ulkoasun ja rakenteelliset
ratkaisut. Suunnittelussa kiinnitetään huomiota tuotteen toimivuuteen, esteettisyyteen ja
tarkoituksenmukaisuuteen. Samalla harjaannutetaan avaruudellista hahmottamista, kehitetään
ongelmanratkaisutaitoja ja luovuutta ja opitaan soveltamaan opittuja käsityötaitoja.
Suunnitelmasta tulee näkyä työn ulkonäkö, käyttötarkoitus ja rakenne. Harjoitellaan
työjärjestyksen ja työpiirrosten tekoa. Opetellaan soveltamaan valmiita ohjeita ja kaavoja omassa
työssä. Tehdään ajankäyttösuunnitelma.
Esimerkiksi:
Rakennetaan laite, joka käyttää sähkömoottoria. Syvennetään omia metallin käsittelytaitoja
hiomalla, poraamalla, takomalla, taivuttamalla, niittaamalla ja maalaamalla metallia. Pyritään
erinomaiseen viimeistelyyn.
Toteutetaan ompelutyö esimerkiksi collegekankaasta. Opetellaan neulomaan nurja silmukka,
leventäminen ja kaventaminen. Neulotaan omaa suunnitelmaa noudattaen työ. Sovelletaan
kansanomaisia kirjontatapoja, esimerkiksi virvittäin ompelua, peittokirjontaa tai revinnäisiä
nykytekstiiliin. Kudotaan pirta- tai lautanauhoja.

T2 ohjata oppilasta hahmottamaan ja hallitsemaan kokonainen
käsityöprosessi ja sen dokumentointi
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
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Oman työn suunnittelu, valmistus, arviointi ja
prosessin dokumentointi

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa toteuttaa kokonaisen
käsityöprosessin ja tehdä dokumentointia
prosessin eri vaiheista.

Aikaisemmin opitun lisäksi esimerkiksi:
Tutustutaan design-käsitteeseen ja suunnitellaan omaperäistä ja toimivaa muotoilua.
Tutustutaan vaahdotettuun muoviin, sähkömoottoriin ja tehdään sähkökytkentöjä. Tutustutaan
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lieriösorvaukseen. Tutustutaan ahjon käyttöön ja metallin kuumamuokkaukseen. Liitetään
metallilevyjä ja lautaa toisiinsa.
Tutustutaan tekokuituihin ja niiden ominaisuuksiin. Opetellaan joustavan kankaan
käsitteleminen. Syvennetään kaavojen käyttötaitoja. Monipuolistetaan neulontataitoja.
Tutustutaan kansanomaisiin kirjontatapoihin ja kudottuihin nauhoihin ja niiden teossa tarvittaviin
välineisiin.
Kiinnitetään erityistä huomiota motivointiin ja suunnittelutehtävän tai ongelmanasettelun
sopivuuteen tälle ikätasolle. Kartoitetaan työskentelyssä tarvittavat olemassa olevat tiedot
ja taidot. Tutkitaan yhdessä mitä uusia työtapoja ja materiaaleja käytetään. Opetellaan
huomioimaan oma taitotaso niin työskentelyssä kuin materiaalien valinnassa. Pyritään vähitellen
itsenäisesti tehtävään suunnitteluun, joka perustuu aikaisemmin opittuihin tietoihin ja taitoihin sekä
itsenäiseen tiedonhankintaan.
Tavoitteena on, että oppilas suunnittelee mahdollisuuksien mukaan työn ulkoasun ja rakenteelliset
ratkaisut. Suunnittelussa kiinnitetään huomiota tuotteen toimivuuteen, esteettisyyteen ja
tarkoituksenmukaisuuteen. Samalla harjaannutetaan avaruudellista hahmottamista, kehitetään
ongelmanratkaisutaitoja ja luovuutta ja opitaan soveltamaan opittuja käsityötaitoja.
Suunnitelmasta tulee näkyä työn ulkonäkö, käyttötarkoitus ja rakenne. Harjoitellaan
työjärjestyksen ja työpiirrosten tekoa. Opetellaan soveltamaan valmiita ohjeita ja kaavoja omassa
työssä. Tehdään ajankäyttösuunnitelma.
Esimerkiksi:
Rakennetaan laite, joka käyttää sähkömoottoria. Syvennetään omia metallin käsittelytaitoja
hiomalla, poraamalla, takomalla, taivuttamalla, niittaamalla ja maalaamalla metallia. Pyritään
erinomaiseen viimeistelyyn.
Toteutetaan ompelutyö esimerkiksi collegekankaasta. Opetellaan neulomaan nurja silmukka,
leventäminen ja kaventaminen. Neulotaan omaa suunnitelmaa noudattaen työ. Sovelletaan
kansanomaisia kirjontatapoja, esimerkiksi virvittäin ompelua, peittokirjontaa tai revinnäisiä
nykytekstiiliin. Kudotaan pirta- tai lautanauhoja.
Vahvistetaan itseluottamusta toteuttamalla ja arvioimalla omia projekteja.
Opetellaan huomioimaan muut työtilanteissa, autetaan ja kannustetaan. Pyritään
työskentelemään pitkäjänteisesti sekä ryhmän jäsenenä että itsenäisesti. Pyritään muuttamaan
ja kehittämään suunnitelmia työskentelyn kuluessa.

T3 opastaa oppilasta suunnittelemaan ja valmistamaan yksin tai yhdessä
käsityötuote tai -teos luottaen omiin esteettisiin ja teknisiin ratkaisuihin
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Tuotteen valmistaminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa valmistaa omaan tai yhteiseen
suunnitelmaansa perustuvan tuotteen tai
teoksen, jossa on huomioitu esteettisyys ja
toimivuus.

Aikaisemmin opitun lisäksi esimerkiksi:
Tutustutaan design-käsitteeseen ja suunnitellaan omaperäistä ja toimivaa muotoilua.
Tutustutaan vaahdotettuun muoviin, sähkömoottoriin ja tehdään sähkökytkentöjä. Tutustutaan
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Arvioinnin kohde

lieriösorvaukseen. Tutustutaan ahjon käyttöön ja metallin kuumamuokkaukseen. Liitetään
metallilevyjä ja lautaa toisiinsa.
Tutustutaan tekokuituihin ja niiden ominaisuuksiin. Opetellaan joustavan kankaan
käsitteleminen. Syvennetään kaavojen käyttötaitoja. Monipuolistetaan neulontataitoja.
Tutustutaan kansanomaisiin kirjontatapoihin ja kudottuihin nauhoihin ja niiden teossa tarvittaviin
välineisiin.
Kiinnitetään erityistä huomiota motivointiin ja suunnittelutehtävän tai ongelmanasettelun
sopivuuteen tälle ikätasolle. Kartoitetaan työskentelyssä tarvittavat olemassa olevat tiedot
ja taidot. Tutkitaan yhdessä mitä uusia työtapoja ja materiaaleja käytetään. Opetellaan
huomioimaan oma taitotaso niin työskentelyssä kuin materiaalien valinnassa. Pyritään vähitellen
itsenäisesti tehtävään suunnitteluun, joka perustuu aikaisemmin opittuihin tietoihin ja taitoihin sekä
itsenäiseen tiedonhankintaan.
Tavoitteena on, että oppilas suunnittelee mahdollisuuksien mukaan työn ulkoasun ja rakenteelliset
ratkaisut. Suunnittelussa kiinnitetään huomiota tuotteen toimivuuteen, esteettisyyteen ja
tarkoituksenmukaisuuteen. Samalla harjaannutetaan avaruudellista hahmottamista, kehitetään
ongelmanratkaisutaitoja ja luovuutta ja opitaan soveltamaan opittuja käsityötaitoja.
Suunnitelmasta tulee näkyä työn ulkonäkö, käyttötarkoitus ja rakenne. Harjoitellaan
työjärjestyksen ja työpiirrosten tekoa. Opetellaan soveltamaan valmiita ohjeita ja kaavoja omassa
työssä. Tehdään ajankäyttösuunnitelma.
Esimerkiksi:
Rakennetaan laite, joka käyttää sähkömoottoria. Syvennetään omia metallin käsittelytaitoja
hiomalla, poraamalla, takomalla, taivuttamalla, niittaamalla ja maalaamalla metallia. Pyritään
erinomaiseen viimeistelyyn.
Toteutetaan ompelutyö esimerkiksi collegekankaasta. Opetellaan neulomaan nurja silmukka,
leventäminen ja kaventaminen. Neulotaan omaa suunnitelmaa noudattaen työ. Sovelletaan
kansanomaisia kirjontatapoja, esimerkiksi virvittäin ompelua, peittokirjontaa tai revinnäisiä
nykytekstiiliin. Kudotaan pirta- tai lautanauhoja.

T4 ohjata oppilasta tunnistamaan käsitteistöä sekä tuntemaan monia
erilaisia materiaaleja ja työstämään niitä tarkoituksenmukaisesti
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Käsityössä käytettävien materiaalien ja
valmistustekniikoiden valinta, yhdistäminen ja
työstäminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas valitsee, yhdistää ja käyttää
tarkoituksenmukaisesti eri materiaaleja ja
valmistustekniikoita. Oppilas tuntee ja osaa
käyttää käsityön käsitteistöä.
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Aikaisemmin opitun lisäksi esimerkiksi:
Tutustutaan design-käsitteeseen ja suunnitellaan omaperäistä ja toimivaa muotoilua.
Tutustutaan vaahdotettuun muoviin, sähkömoottoriin ja tehdään sähkökytkentöjä. Tutustutaan
lieriösorvaukseen. Tutustutaan ahjon käyttöön ja metallin kuumamuokkaukseen. Liitetään
metallilevyjä ja lautaa toisiinsa.
Tutustutaan tekokuituihin ja niiden ominaisuuksiin. Opetellaan joustavan kankaan
käsitteleminen. Syvennetään kaavojen käyttötaitoja. Monipuolistetaan neulontataitoja.
Tutustutaan kansanomaisiin kirjontatapoihin ja kudottuihin nauhoihin ja niiden teossa tarvittaviin
välineisiin.
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Opetellaan huomioimaan muut työtilanteissa, autetaan ja kannustetaan. Pyritään
työskentelemään pitkäjänteisesti sekä ryhmän jäsenenä että itsenäisesti. Pyritään muuttamaan
ja kehittämään suunnitelmia työskentelyn kuluessa.

T5 kannustaa oppilasta toimimaan pitkäjänteisesti ja vastuuntuntoisesti,
huolehtimaan turvallisesta työskentelystä sekä valitsemaan ja käyttämään
työhön sopivaa välineistöä
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Työskentelytaidot

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas ottaa vastuuta omasta työstään ja
toimii tavoitteellisesti. Oppilas osaa kuvata
yksinkertaisten ja arkipäivään liittyvien
laitteiden toimintaperiaatteita. Oppilas
osaa käyttää asianmukaisia työvälineitä,
koneita ja laitteita oikein, turvallisesti ja
tarkoituksenmukaisesti.

Kiinnitetään erityistä huomiota motivointiin ja suunnittelutehtävän tai ongelmanasettelun
sopivuuteen tälle ikätasolle. Kartoitetaan työskentelyssä tarvittavat olemassa olevat tiedot
ja taidot. Tutkitaan yhdessä mitä uusia työtapoja ja materiaaleja käytetään. Opetellaan
huomioimaan oma taitotaso niin työskentelyssä kuin materiaalien valinnassa. Pyritään vähitellen
itsenäisesti tehtävään suunnitteluun, joka perustuu aikaisemmin opittuihin tietoihin ja taitoihin sekä
itsenäiseen tiedonhankintaan.
Aikaisemmin opitun lisäksi esimerkiksi:
Tutustutaan design-käsitteeseen ja suunnitellaan omaperäistä ja toimivaa muotoilua.
Tutustutaan vaahdotettuun muoviin, sähkömoottoriin ja tehdään sähkökytkentöjä. Tutustutaan
lieriösorvaukseen. Tutustutaan ahjon käyttöön ja metallin kuumamuokkaukseen. Liitetään
metallilevyjä ja lautaa toisiinsa.
Tutustutaan tekokuituihin ja niiden ominaisuuksiin. Opetellaan joustavan kankaan
käsitteleminen. Syvennetään kaavojen käyttötaitoja. Monipuolistetaan neulontataitoja.
Tutustutaan kansanomaisiin kirjontatapoihin ja kudottuihin nauhoihin ja niiden teossa tarvittaviin
välineisiin.
Opetellaan huomioimaan muut työtilanteissa, autetaan ja kannustetaan. Pyritään
työskentelemään pitkäjänteisesti sekä ryhmän jäsenenä että itsenäisesti. Pyritään muuttamaan
ja kehittämään suunnitelmia työskentelyn kuluessa.
Esimerkiksi:

Toteutetaan ompelutyö esimerkiksi collegekankaasta. Opetellaan neulomaan nurja silmukka,
leventäminen ja kaventaminen. Neulotaan omaa suunnitelmaa noudattaen työ. Sovelletaan
kansanomaisia kirjontatapoja, esimerkiksi virvittäin ompelua, peittokirjontaa tai revinnäisiä
nykytekstiiliin. Kudotaan pirta- tai lautanauhoja.
Tavoitteena on, että oppilas suunnittelee mahdollisuuksien mukaan työn ulkoasun ja rakenteelliset
ratkaisut. Suunnittelussa kiinnitetään huomiota tuotteen toimivuuteen, esteettisyyteen ja
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Rakennetaan laite, joka käyttää sähkömoottoria. Syvennetään omia metallin käsittelytaitoja
hiomalla, poraamalla, takomalla, taivuttamalla, niittaamalla ja maalaamalla metallia. Pyritään
erinomaiseen viimeistelyyn.

tarkoituksenmukaisuuteen. Samalla harjaannutetaan avaruudellista hahmottamista, kehitetään
ongelmanratkaisutaitoja ja luovuutta ja opitaan soveltamaan opittuja käsityötaitoja.
Suunnitelmasta tulee näkyä työn ulkonäkö, käyttötarkoitus ja rakenne. Harjoitellaan
työjärjestyksen ja työpiirrosten tekoa. Opetellaan soveltamaan valmiita ohjeita ja kaavoja omassa
työssä. Tehdään ajankäyttösuunnitelma.

T6 opastaa oppilasta käyttämään tieto- ja viestintäteknologiaa käsityön
suunnittelussa, valmistamisessa ja käsityöprosessin dokumentoinnissa
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Tieto- ja viestintäteknologian käyttäminen
omassa työskentelyssä

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa käyttää tieto- ja
viestintäteknologiaa ohjatusti käsityön
suunnittelussa, valmistuksessa ja
käsityöprosessin dokumentoinnissa.

Tavoitteena on, että oppilas suunnittelee mahdollisuuksien mukaan työn ulkoasun ja rakenteelliset
ratkaisut. Suunnittelussa kiinnitetään huomiota tuotteen toimivuuteen, esteettisyyteen ja
tarkoituksenmukaisuuteen. Samalla harjaannutetaan avaruudellista hahmottamista, kehitetään
ongelmanratkaisutaitoja ja luovuutta ja opitaan soveltamaan opittuja käsityötaitoja.
Suunnitelmasta tulee näkyä työn ulkonäkö, käyttötarkoitus ja rakenne. Harjoitellaan
työjärjestyksen ja työpiirrosten tekoa. Opetellaan soveltamaan valmiita ohjeita ja kaavoja omassa
työssä. Tehdään ajankäyttösuunnitelma.
Kiinnitetään erityistä huomiota motivointiin ja suunnittelutehtävän tai ongelmanasettelun
sopivuuteen tälle ikätasolle. Kartoitetaan työskentelyssä tarvittavat olemassa olevat tiedot
ja taidot. Tutkitaan yhdessä mitä uusia työtapoja ja materiaaleja käytetään. Opetellaan
huomioimaan oma taitotaso niin työskentelyssä kuin materiaalien valinnassa. Pyritään vähitellen
itsenäisesti tehtävään suunnitteluun, joka perustuu aikaisemmin opittuihin tietoihin ja taitoihin sekä
itsenäiseen tiedonhankintaan.
Vahvistetaan itseluottamusta toteuttamalla ja arvioimalla omia projekteja.

T7 ohjata oppilasta arvioimaan, arvostamaan ja tarkastelemaan
vuorovaikutteisesti omaa ja muiden kokonaisen käsityön prosessia
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Oman ja muiden työn arviointi,
vertaispalautteen antaminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osallistuu rakentavasti oman ja
toisten työn ja työskentelyn arviointiin ja
vertaispalautteen antamiseen.
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Vahvistetaan itseluottamusta toteuttamalla ja arvioimalla omia projekteja.

T8 herättää oppilas arvioimaan kulutus- ja tuotantotapoja kriittisesti
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Kulutus- ja tuotantotapojen pohdinta
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Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa ilmaista, miten kulutus- ja
tuotantotavat vaikuttavat tuotteen elinkaaren.

Opetellaan huomioimaan muut työtilanteissa, autetaan ja kannustetaan. Pyritään
työskentelemään pitkäjänteisesti sekä ryhmän jäsenenä että itsenäisesti. Pyritään muuttamaan
ja kehittämään suunnitelmia työskentelyn kuluessa.
Aikaisemmin opitun lisäksi esimerkiksi:
Tutustutaan design-käsitteeseen ja suunnitellaan omaperäistä ja toimivaa muotoilua.
Tutustutaan vaahdotettuun muoviin, sähkömoottoriin ja tehdään sähkökytkentöjä. Tutustutaan
lieriösorvaukseen. Tutustutaan ahjon käyttöön ja metallin kuumamuokkaukseen. Liitetään
metallilevyjä ja lautaa toisiinsa.
Tutustutaan tekokuituihin ja niiden ominaisuuksiin. Opetellaan joustavan kankaan
käsitteleminen. Syvennetään kaavojen käyttötaitoja. Monipuolistetaan neulontataitoja.
Tutustutaan kansanomaisiin kirjontatapoihin ja kudottuihin nauhoihin ja niiden teossa tarvittaviin
välineisiin.
Kiinnitetään erityistä huomiota motivointiin ja suunnittelutehtävän tai ongelmanasettelun
sopivuuteen tälle ikätasolle. Kartoitetaan työskentelyssä tarvittavat olemassa olevat tiedot
ja taidot. Tutkitaan yhdessä mitä uusia työtapoja ja materiaaleja käytetään. Opetellaan
huomioimaan oma taitotaso niin työskentelyssä kuin materiaalien valinnassa. Pyritään vähitellen
itsenäisesti tehtävään suunnitteluun, joka perustuu aikaisemmin opittuihin tietoihin ja taitoihin sekä
itsenäiseen tiedonhankintaan.
Tavoitteena on, että oppilas suunnittelee mahdollisuuksien mukaan työn ulkoasun ja rakenteelliset
ratkaisut. Suunnittelussa kiinnitetään huomiota tuotteen toimivuuteen, esteettisyyteen ja
tarkoituksenmukaisuuteen. Samalla harjaannutetaan avaruudellista hahmottamista, kehitetään
ongelmanratkaisutaitoja ja luovuutta ja opitaan soveltamaan opittuja käsityötaitoja.
Suunnitelmasta tulee näkyä työn ulkonäkö, käyttötarkoitus ja rakenne. Harjoitellaan
työjärjestyksen ja työpiirrosten tekoa. Opetellaan soveltamaan valmiita ohjeita ja kaavoja omassa
työssä. Tehdään ajankäyttösuunnitelma.

34.6.5. Liikunta
Oppiaineen tehtävä

Liikunnassa oppilaat kasvavat liikkumaan ja liikunnan avulla. Liikkumaan kasvamisen osatekijöitä
ovat oppilaiden ikä- ja kehitystason mukainen fyysisesti aktiivinen toiminta, motoristen
perustaitojen oppiminen ja fyysisten ominaisuuksien harjoitteleminen. Oppilaat saavat tietoja
ja taitoja erilaisissa liikuntatilanteissa toimimiseen. Liikunnan avulla kasvamiseen kuuluu
toisia kunnioittava vuorovaikutus, vastuullisuus, pitkäjänteinen itsensä kehittäminen, tunteiden
tunnistaminen ja säätely sekä myönteisen minäkäsityksen kehittyminen. Liikunta tarjoaa
mahdollisuuksia iloon, keholliseen ilmaisuun, osallisuuteen, sosiaalisuuteen, rentoutumiseen,
leikinomaiseen kisailuun ja ponnisteluun sekä toisten auttamiseen. Liikunnassa oppilas saa
valmiuksia terveytensä edistämiseen.
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Liikunnan opetuksen tehtävänä on vaikuttaa oppilaiden hyvinvointiin tukemalla fyysistä,
sosiaalista ja psyykkistä toimintakykyä sekä myönteistä suhtautumista omaan kehoon.
Oppiaineessa tärkeitä ovat yksittäisiin liikuntatunteihin liittyvät positiiviset kokemukset ja
liikunnallisen elämäntavan tukeminen. Oppitunneilla korostuvat kehollisuus, fyysinen aktiivisuus ja
yhdessä tekeminen. Liikunnan avulla edistetään yhdenvertaisuutta, tasa-arvoa ja yhteisöllisyyttä
sekä tuetaan kulttuurista moninaisuutta. Opetus on turvallista, ja se perustuu eri vuodenaikojen
ja paikallisten olosuhteiden tarjoamiin mahdollisuuksiin. Liikunnassa hyödynnetään koulun tiloja,
lähiliikuntapaikkoja ja luontoa monipuolisesti. Oppilaita ohjataan ja sitoutetaan turvalliseen ja
eettisesti kestävään toimintaan ja oppimisilmapiiriin.

Oppiaineen tehtävä vuosiluokilla 3-6
”Liikutaan yhdessä toimien ja taitoja harjoitellen.”
Vuosiluokilla 3-6 opetuksen pääpaino on motoristen perustaitojen vakiinnuttamisessa
ja monipuolistamisessa sekä sosiaalisten taitojen vahvistamisessa. Monipuolinen ja
vuorovaikutuksellinen opetus tukee taitojen oppimista, oppilaiden hyvinvointia, kasvua
itsenäisyyteen ja osallisuuteen sekä luo valmiuksia liikunnalliseen elämäntapaan. Oppilaat
osallistuvat kehitysvaiheensa mukaisesti toiminnan suunnitteluun ja vastuulliseen toteuttamiseen.
Viikin normaalikoulun liikunnanopetuksessa vuosiluokilla 3-6 pääpaino on yhdessä toimimisessa
ja motoristen perustaitojen (liikkumis-, tasapaino- ja välineenkäsittelytaidot) harjoitelussa.
Oppilaita kannustetaan liikkumaan aktiivisesti osallistuen samalla harjoittaen fyysisiä
ominaisuuksia eli kestävyyttä, nopeutta, voimaa ja liikkuvuutta. Opetuksessaa hyödynnetään
oppilaiden mielikuvitusta ja omia oivalluksia.
Laaja-alaisen osaamisen tavoitteet toteutuvat osana monipuolista liikuntakasvatusta.

Liikunnan oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät tavoitteet
vuosiluokilla 3-6
Liikunnan tehtävää ja tavoitteita toteutetaan opettamalla turvallisesti ja monipuolisesti erilaisissa
oppimisympäristöissä sisä- ja ulkotiloissa oppilaita osallistaen. Liikunnan opetuksessa otetaan
huomioon vuodenajat, paikalliset olosuhteet sekä koulun ja ympäristön tarjoamat mahdollisuudet
tarkoituksenmukaisella tavalla. Opetuksen yhteydessä korostetaan fyysistä aktiivisuutta ja
yhteistoiminnallisuutta ylläpitäviä työtapoja, kannustavaa vuorovaikutusta ja toisten auttamista
sekä henkisesti ja fyysisesti turvallista toimintaa. Liikuntateknologian hyödyntämisellä tuetaan
liikunnanopetuksen tavoitteiden saavuttamista. Koulun ulkopuolisille liikuntapaikoille siirtymisessä
edistetään turvallista liikennekäyttäytymistä.
Monipuolisten aistimusten ja liikuntakokemusten mahdollistamiseksi liikunnanopetus toteutetaan
vaihtelevissa oppimisympäristöissä. Näin ollen liikunnanopetus kehittää myös valmiuksia liikkua
vapaa-ajalla.
Fyysisinä oppimisympäristöinä hyödynnetään liikuntatunneilla liikuntasalien ohella mm.
kuntosalia, koulun lähimaastoa, hiekka- ja nurmikenttiä, uimahallia, jääkenttää, suunnistus- ja
hiihtomaastoa.
Työtavat
Liikunnan opetuksessa käytetään monipuolisesti erilaisia työtapoja kuten koko ryhmän opetusta,
tehtäväpiste- ja tehtäväratatyöskentelyä, pariharjoitteita sekä pienryhmätyöskentelyä. Vaihtelevia
työtapoja käytettäessä oppilaiden osallisuus lisääntyy ja erilaiset oppijat otetaan huomioon.
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Ohjaus, eriyttäminen ja tuki liikunnassa vuosiluokilla 3-6
Kannustava ja hyväksyvä ilmapiiri on edellytys liikunnanopetuksen tavoitteiden saavuttamiselle.
Toiminnan tulee antaa kaikille oppilaille mahdollisuus onnistumiseen ja osallistumiseen sekä
tukea hyvinvoinnin kannalta riittävää toimintakykyä. Opetuksessa on keskeistä oppilaiden
yksilöllisyyden huomioon ottaminen, turvallinen työskentelyilmapiiri sekä organisoinnin ja
opetusviestinnän selkeys. Pätevyydenkokemuksia ja sosiaalista yhteenkuuluvuutta tuetaan
oppilaslähtöisillä ja osallistavilla työtavoilla, sopivilla tehtävillä ja rohkaisevalla palautteella.
Vuosiluokilla 3-6 kiinnitetään huomiota sellaisten perustaitojen hallintaan, joilla on merkitystä
yhteiseen toimintaan osallistumisessa.
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Oppilaan oppimisen arviointi liikunnassa vuosiluokilla 3-6
Oppilaiden kasvamista liikuntaan ja liikunnan avulla tuetaan monipuolisella, kannustavalla ja
ohjaavalla palautteella ja arvioinnilla. Ne tukevat oppilaiden myönteistä käsitystä itsestä liikkujana.
Arviointi perustuu monipuoliseen näyttöön oppilaan oppimisesta ja työskentelystä.
Palautteessa ja arvioinnissa otetaan huomioon oppilaiden yksilölliset vahvuudet sekä
kehittymistarpeet ja tuetaan niitä. Liikunnan opetuksessa ja arvioinnissa tulee ottaa huomioon
oppilaan terveydentila ja erityistarpeet. Arviointi toteutetaan oppilaan toimintaa ja työskentelyä
havainnoimalla. Liikunnan arviointi perustuu fyysisen-, sosiaalisen ja psyykkisen toimintakyvyn
tavoitteisiin. Arvioinnin kohteina ovat oppiminen (tavoitteet 2-6) ja työskentely (tavoitteet 1 ja 7-10),
joten fyysisten kunto-ominaisuuksien tasoa ei käytetä arvioinnin perusteena. Move!-mittausten
tuloksia ei käytetä oppilaan arvioinnin perusteina. Oppilaita ohjataan itsearviointiin.
Liikunnan sanallista arviota tai arvosanaa antaessaan opettaja arvioi oppilaan osaamista
suhteessa paikallisessa opetussuunnitelmassa asetettuihin tavoitteisiin. Määritellessään
osaamisen tasoa 6. vuosiluokan lukuvuositodistusta varten opettaja käyttää liikunnan
valtakunnallisia arviointikriteereitä.

Vuosiluokka 3
Vuosiluokan keskeiset sisältöalueet
S1 Fyysinen toimintakyky
Opetukseen sisältyy runsaasti fyysisesti aktiivista toimintaa. Opetukseen valitaan sellaisia
oppilaiden kehitysvaiheeseen soveltuvia turvallisia tehtäviä, joissa harjaannutetaan havainto- ja
ratkaisuntekotaitoja liikuntatilanteisiin sovellettuina (esim. luontoliikunta ja palloilut) sekä tehtäviä,
joissa eri vuodenaikoina ja erilaisissa oppimisympäristöissä vahvistetaan tasapaino-, liikkumis- ja
välineenkäsittelytaitoja monipuolisten liikuntamuotojen (kuten jää-, lumi-, luonto-, perus-, musiikkija tanssiliikunta sekä palloilut ja voimistelut) ja eri liikuntalajien avulla. Liikunnan opetukseen
kuuluu uinnin, vesiliikunnan ja vesipelastuksen opetusta. Oppilaille opetetaan liikkumiseen ja
liikunnan harrastamiseen liittyviä tarpeellisia tietoja.
Valitaan tehtäviä, joilla opitaan harjaannuttamaan nopeutta, liikkuvuutta, kestävyyttä ja voimaa.
Opetuksessa käytetään monipuolisesti leikkejä, harjoitteita ja pelejä, jotka mahdollistavat
osallisuuden, pätevyyden, itsenäisyyden sekä ilmaisun ja esteettisyyden kokemuksia.
Liikunnan opetukseen valitaan tehtäviä, joiden avulla tutustutaan myös oman toimintakyvyn
arviointiin. Valtakunnallisen fyysisen toimintakyvyn seurantajärjestelmä Move!:n mittaukset
tehdään niin, että ne tukevat 5. vuosiluokalla koulussa järjestettäviä laajoja terveystarkastuksia.

•
•
•
•
•
•
•

Perusliikunta
Palloilu
Voimistelu
Musiikki- ja tanssiliikunta
Luontoliikunta
Talven ulkoliikunta: jää- ja lumiliikunta
Uinti

http://edu.fi/perusopetus/liikunta/opetusmateriaalit_eri_lajeista
HAVAINTOMOTORISET TAIDOT
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Viikin normaalikoulussa liikunnanopetuksessa kolmannella vuosiluokalla liikutaan oppien
ja oivaltaen. Havaintomotorisia taitoja, motorisia perustaitoja (liikkumis-, tasapaino- ja
välineenkäsittelytaidot) sekä fyysistä toimintakykyä harjoitellaan leikin ja erilaisten tehtävien avulla
seuraavissa liikuntamuodoissa.

Viikin normaalikoulussa kolmannella vuosiluokalla liikunnanopetuksessa havaintomotorisia taitoja
voi harjaannuttaa esimerkiksi käsittelemällä erilaisista materiaaleista valmistettuja erikokoisia ja
painoisia palloja sekä ohjaamalla oppilasta suuntaamaan huomiotaan tehtävän onnistumisen
kannalta oleellisiin asioihin.
Erilaisilla välineillä harjoitellaan heittoja ja kiinniottoja vahvistetaan oppilaan taitoa liikkuvan
välineen liikkeen havaitsemiseen esim. kiinniotto suoraan ilmasta tai pompusta.
Harjoitellaan liikkumista
tilanhahmottaminen.

pallopeleissä

ja

leikeissä

esim.

vapaan

paikan

etsiminen/

Kehonhahmotus kehittyy tehtävissä, joissa oppilas saa tuntoaistimuksia eri puolille kehoa esim.
voimistellessa ja liikkuessa telineillä.
MOTORISET PERUSTAIDOT
Tasapainotaidot
•
•
•
•

liikutaan erilaisissa maastoissa/ympäristöissä
liikutaan erilaisilla välineillä, telineillä tai musiikkia ilmentäen esim. permanto, penkki ja
puomi
tehdään koko kehon liikkeitä eri asennoissa
tehdään koko kehon liikkeitä tukea käyttäen ja tasapainon hallintaan pyrkien

Liikkumistaidot
Liikkumistaitoja voidaan harjaannuttaa liikkumalla erilaisilla alustoilla (sali, hiekka, nurmi, jää, lumi,
metsämaasto) tasamaalla, ylämäkeen ja alamäkeen. Liikkumista harjoitellaan myös eteen- ja
taaksepäin, molemmille sivuille, ylös ja alas.
•
•
•
•

Juoksua matkan pituutta, vauhtia ja maastoa muuttaen.
Hyppyjä paikaltaan ja vauhdista sekä eteen- ja ylöspäin
Erilaisia liikkumistaitoja esim. kieriminen, pyöriminen ja kiipeäminen
Liikkeen ja musiikin yhdistäminen

Välineenkäsittelytaidot
Liikunnanopetuksessa
kolmannella
vuosiluokalla
pääpaino
on
karkeamotorisissa
käsittelytaidoissa, joita ovat esimerkiksi vieritys, pyöritys, heitto, kiinniotto, potku, lyönti,
laukaus, pomputus, kuljetus, työntö ja veto. Erilaisilla telineillä liikkumisessa tarvitaan koko
kehon käsittelytaitoa esim. riippumista tai nojaa. Silmien ja käsien/jalkojen yhteistyötä tulee
harjaannuttaa käsittelemällä erilaisia välineitä eli silmä-käsi/-jalka-koordinaatiota.
Välineenkäsittelytaitoja harjoitellaan esimerkiksi seuraavissa tehtävissä sekä paikallaan että
liikkeessä:
•
•
•
•
•
•
•

Heitto ja -työntö
Kiinniotto käsin tai räpylällä
Syöttö kahdella tai yhdellä kädellä
Lyönti kädellä tai erilaisilla mailoilla
Pallon kuljetus käsin, jaloin tai mailalla
Laukaus ja syöttö erilaisilla mailoilla tai jalalla
Pallon suojaaminen ja harhauttaminen

Vuosiluokat 3-6

FYYSINEN TOIMINTAKYKY
Kestävyys
Kestävyys harjaantuu koululiikunnassa esim. pallopeleissä, uinnissa ja maastossa eri
vuodenaikoina liikuttaessa kuten suunnistettaessa ja hiihdettäessä, jos olosuhteet sallivat.
Nopeus
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Nopeus koulun liikunnanopetuksessa kehittyy juoksupyrähdyksissä (myös osana pelejä ja
leikkejä), hypyissä, heitoissa, loikissa ja kisailuissa.
Voima
Voima koulun liikunnanopetuksessa harjaantuu lihaksia vahvistavia harjoitteita tehden esim.
kuntopiiritehtävät, erilaiset riipunta-, kiipeämis-, veto-, työntö- ja nojaliikkeet sekä hypyillä, heitoilla,
leikkimielellä kamppaillen sekä mäenlaskuilla ja -nousuilla .
Liikkuvuus
Liikkuvuus harjaantuu koulun liikunnanopetuksessa voimistelussa ja erilaisia venyttelytehtäviä
tehden.
http://edu.fi/ops2016_tukimateriaalit/liikunnan_tavoitteisiin_liittyvat_keskeiset_sisaltoalueet
S2 Sosiaalinen toimintakyky
Opetukseen valitaan myönteistä yhteisöllisyyttä lisääviä pari- ja ryhmätehtäviä, leikkejä,
harjoituksia ja pelejä, joissa opitaan ottamaan toiset huomioon ja auttamaan muita sekä tehtäviä,
joissa opitaan vastuun ottamista omasta toiminnasta, yhteisistä asioista ja säännöistä.
Koulumme liikunnanopetukseen valitaan tehtäviä, jotka harjaannuttavat oppilaiden
vuorovaikutustaitoja. Nämä taidot kehittyvät oppitunneille valituissa pari-, pienryhmä- ja
joukkuetehtävissä. Oppilaita ohjataan toimimaan ja sitoutumaan yhteisesti sovittuihin sääntöihin
sekä ottamaan vastuuta omasta toiminnasta ja yhteisistä asioista liikuntatilanteissa. Hyvät
tavat, toisten huomioiminen, erilaisuuden ymmärtäminen ja hyväksyminen tukevat liikuntatuntien
myönteistä ja turvallista oppimisilmapiiri.
S3 Psyykkinen toimintakyky
Opetuksessa käytetään tehtäviä, joissa opitaan pitkäjännitteisesti ponnistelemaan yksin ja
yhdessä muiden kanssa tavoitteen saavuttamiseksi. Yhteisillä tehtävillä harjoitellaan vastuun
ottamista. Iloa ja virkistystä tuottavilla liikuntatehtävillä autetaan myönteisten tunteiden kokemista,
jotka vahvistavat pätevyyden kokemuksia ja myönteistä minäkäsitystä.
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Liikunta toimii välineenä mielialan ja itsearvostuksen kohentamiseen, omien voimavarojen
lisäämiseen ja erilaisista haasteista selviytymiseen. Oppilas kokee liikuntatunnilla onnistumisen
tunteita ja saa iloa edistymisestään kokeillessaan erilaisia liikuntamuotoja ja tapoja harrastaa
liikuntaa.

Opetuksen tavoitteet

Tavoitteisiin liittyvät
sisältöalueet

Laaja-alainen osaaminen

T1

S1

L1, L3

T2

S1

L1, L3, L4

T3

S1

L3

T4

S1

L3

T5

S1

L3

T6

S1

L3

T7

S1

L3, L6, L7

T8

S2

L2, L3, L6, L7

T9

S2

L2, L6, L7

T10

S3

L1, L2, L3

T11

S3

L1, L2

Vuosiluokan tavoitteet
T1 kannustaa oppilaita fyysiseen aktiivisuuteen, kokeilemaan erilaisia
liikuntatehtäviä ja harjoittelemaan parhaansa yrittäen.
Viikin normaalikoulussa liikunnanopetukseen sisältyy runsaasti fyysisesti aktiivista toimintaa.
Oppilas kokeilee erilaisia liikuntamuotoja kuten perusliikunta, palloilu, voimistelu, luontoliikunta,
jää- ja lumiliikunta monipuolisissa ja turvallisissa oppimisympäristöissä.
Oppilaalle opetetaan liikkumiseen ja liikunnan harrastamiseen
liikuntakäsitteistöä esim. pikajuoksu ja sääntöjä eri peleistä ja leikeistä.

liittyviä

tietoja

kuten

Arviointi: Oppilaan toiminta oppitunneilla vastaa yleensä kestoltaan ja rasitukseltaan hänen omia
edellytyksiään ja mahdollisuuksiaan.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Työskentely ja yrittäminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osallistuu liikuntatuntien toimintaan
yleensä aktiivisesti kokeillen ja harjoitellen
erilaisia liikuntatehtäviä.

Vuosiluokat 3-6

Viikin normaalikoulussa liikunnanopetuksessa kolmannella vuosiluokalla liikutaan oppien
ja oivaltaen. Havaintomotorisia taitoja, motorisia perustaitoja (liikkumis-, tasapaino- ja
välineenkäsittelytaidot) sekä fyysistä toimintakykyä harjoitellaan leikin ja erilaisten tehtävien avulla
seuraavissa liikuntamuodoissa.
•
•
•
•
•
•
•

Perusliikunta
Palloilu
Voimistelu
Musiikki- ja tanssiliikunta
Luontoliikunta
Talven ulkoliikunta: jää- ja lumiliikunta
Uinti

http://edu.fi/perusopetus/liikunta/opetusmateriaalit_eri_lajeista
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HAVAINTOMOTORISET TAIDOT
Viikin normaalikoulussa kolmannella vuosiluokalla liikunnanopetuksessa havaintomotorisia taitoja
voi harjaannuttaa esimerkiksi käsittelemällä erilaisista materiaaleista valmistettuja erikokoisia ja
painoisia palloja sekä ohjaamalla oppilasta suuntaamaan huomiotaan tehtävän onnistumisen
kannalta oleellisiin asioihin.
Erilaisilla välineillä harjoitellaan heittoja ja kiinniottoja vahvistetaan oppilaan taitoa liikkuvan
välineen liikkeen havaitsemiseen esim. kiinniotto suoraan ilmasta tai pompusta.
Harjoitellaan liikkumista
tilanhahmottaminen.

pallopeleissä

ja

leikeissä

esim.

vapaan

paikan

etsiminen/

Kehonhahmotus kehittyy tehtävissä, joissa oppilas saa tuntoaistimuksia eri puolille kehoa esim.
voimistellessa ja liikkuessa telineillä.
MOTORISET PERUSTAIDOT
Tasapainotaidot
•
•
•
•

liikutaan erilaisissa maastoissa/ympäristöissä
liikutaan erilaisilla välineillä, telineillä tai musiikkia ilmentäen esim. permanto, penkki ja
puomi
tehdään koko kehon liikkeitä eri asennoissa
tehdään koko kehon liikkeitä tukea käyttäen ja tasapainon hallintaan pyrkien

Liikkumistaidot
Liikkumistaitoja voidaan harjaannuttaa liikkumalla erilaisilla alustoilla (sali, hiekka, nurmi, jää, lumi,
metsämaasto) tasamaalla, ylämäkeen ja alamäkeen. Liikkumista harjoitellaan myös eteen- ja
taaksepäin, molemmille sivuille, ylös ja alas.
•
•
•
•

Juoksua matkan pituutta, vauhtia ja maastoa muuttaen.
Hyppyjä paikaltaan ja vauhdista sekä eteen- ja ylöspäin
Erilaisia liikkumistaitoja esim. kieriminen, pyöriminen ja kiipeäminen
Liikkeen ja musiikin yhdistäminen

Välineenkäsittelytaidot
Liikunnanopetuksessa
kolmannella
vuosiluokalla
pääpaino
on
karkeamotorisissa
käsittelytaidoissa, joita ovat esimerkiksi vieritys, pyöritys, heitto, kiinniotto, potku, lyönti,
laukaus, pomputus, kuljetus, työntö ja veto. Erilaisilla telineillä liikkumisessa tarvitaan koko
kehon käsittelytaitoa esim. riippumista tai nojaa. Silmien ja käsien/jalkojen yhteistyötä tulee
harjaannuttaa käsittelemällä erilaisia välineitä eli silmä-käsi/-jalka-koordinaatiota.
Välineenkäsittelytaitoja harjoitellaan esimerkiksi seuraavissa tehtävissä sekä paikallaan että
liikkeessä:
Heitto ja -työntö
Kiinniotto käsin tai räpylällä
Syöttö kahdella tai yhdellä kädellä
Lyönti kädellä tai erilaisilla mailoilla
Pallon kuljetus käsin, jaloin tai mailalla
Laukaus ja syöttö erilaisilla mailoilla tai jalalla
Pallon suojaaminen ja harhauttaminen

FYYSINEN TOIMINTAKYKY
Kestävyys
Kestävyys harjaantuu koululiikunnassa esim. pallopeleissä, uinnissa ja maastossa eri
vuodenaikoina liikuttaessa kuten suunnistettaessa ja hiihdettäessä, jos olosuhteet sallivat.
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•
•
•
•
•
•
•

Nopeus
Nopeus koulun liikunnanopetuksessa kehittyy juoksupyrähdyksissä (myös osana pelejä ja
leikkejä), hypyissä, heitoissa, loikissa ja kisailuissa.
Voima
Voima koulun liikunnanopetuksessa harjaantuu lihaksia vahvistavia harjoitteita tehden esim.
kuntopiiritehtävät, erilaiset riipunta-, kiipeämis-, veto-, työntö- ja nojaliikkeet sekä hypyillä, heitoilla,
leikkimielellä kamppaillen sekä mäenlaskuilla ja -nousuilla .
Liikkuvuus
Liikkuvuus harjaantuu koulun liikunnanopetuksessa voimistelussa ja erilaisia venyttelytehtäviä
tehden.
http://edu.fi/ops2016_tukimateriaalit/liikunnan_tavoitteisiin_liittyvat_keskeiset_sisaltoalueet

T2 ohjata oppilasta harjaannuttamaan havaintomotorisia taitojaan eli
havainnoimaan itseään ja ympäristöään aistien avulla sekä tekemään
liikuntatilanteisiin sopivia ratkaisuja.
Opetuksessa käytetään monipuolisesti leikkejä, harjoitteita ja pelejä, jotka mahdollistavat
osallisuuden, pätevyyden, itsenäisyyden sekä ilmaisun ja esteettisyyden kokemuksia.
Opetukseen valitaan sellaisia oppilaiden kehitysvaiheeseen soveltuvia tehtäviä, joissa
harjaannutetaan havainto- ja ratkaisuntekotaitoja liikuntatilanteisiin sovellettuina esim.
luontoliikunta, voimistelu ja palloilut.
Arviointi: Oppilas osaa hyvin liikuntatunneilla opetetut havaintomotoriset sisällöt, hän tunnistaa
kehonsa eri puolet, kehon eri osat ja osaa suhteuttaa ne sekä kulloinkin käytössä olevat
välineet tilaan, aikaan ja voimaan.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Ratkaisujen teko erilaisissa liikuntatilanteissa

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas tekee eri liikuntatilanteissa,
kuten leikeissä ja peleissä, useimmiten
tarkoituksenmukaisia ratkaisuja.

Vuosiluokat 3-6

Viikin normaalikoulussa liikunnanopetuksessa kolmannella vuosiluokalla liikutaan oppien
ja oivaltaen. Havaintomotorisia taitoja, motorisia perustaitoja (liikkumis-, tasapaino- ja
välineenkäsittelytaidot) sekä fyysistä toimintakykyä harjoitellaan leikin ja erilaisten tehtävien avulla
seuraavissa liikuntamuodoissa.
•
•
•
•
•
•
•

Perusliikunta
Palloilu
Voimistelu
Musiikki- ja tanssiliikunta
Luontoliikunta
Talven ulkoliikunta: jää- ja lumiliikunta
Uinti

http://edu.fi/perusopetus/liikunta/opetusmateriaalit_eri_lajeista
HAVAINTOMOTORISET TAIDOT
Viikin normaalikoulussa kolmannella vuosiluokalla liikunnanopetuksessa havaintomotorisia taitoja
voi harjaannuttaa esimerkiksi käsittelemällä erilaisista materiaaleista valmistettuja erikokoisia ja
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painoisia palloja sekä ohjaamalla oppilasta suuntaamaan huomiotaan tehtävän onnistumisen
kannalta oleellisiin asioihin.
Erilaisilla välineillä harjoitellaan heittoja ja kiinniottoja vahvistetaan oppilaan taitoa liikkuvan
välineen liikkeen havaitsemiseen esim. kiinniotto suoraan ilmasta tai pompusta.
Harjoitellaan liikkumista
tilanhahmottaminen.

pallopeleissä

ja

leikeissä

esim.

vapaan

paikan

etsiminen/

Kehonhahmotus kehittyy tehtävissä, joissa oppilas saa tuntoaistimuksia eri puolille kehoa esim.
voimistellessa ja liikkuessa telineillä.
MOTORISET PERUSTAIDOT
Tasapainotaidot
•
•
•
•

liikutaan erilaisissa maastoissa/ympäristöissä
liikutaan erilaisilla välineillä, telineillä tai musiikkia ilmentäen esim. permanto, penkki ja
puomi
tehdään koko kehon liikkeitä eri asennoissa
tehdään koko kehon liikkeitä tukea käyttäen ja tasapainon hallintaan pyrkien

Liikkumistaidot
Liikkumistaitoja voidaan harjaannuttaa liikkumalla erilaisilla alustoilla (sali, hiekka, nurmi, jää, lumi,
metsämaasto) tasamaalla, ylämäkeen ja alamäkeen. Liikkumista harjoitellaan myös eteen- ja
taaksepäin, molemmille sivuille, ylös ja alas.
•
•
•
•

Juoksua matkan pituutta, vauhtia ja maastoa muuttaen.
Hyppyjä paikaltaan ja vauhdista sekä eteen- ja ylöspäin
Erilaisia liikkumistaitoja esim. kieriminen, pyöriminen ja kiipeäminen
Liikkeen ja musiikin yhdistäminen

Välineenkäsittelytaidot
Liikunnanopetuksessa
kolmannella
vuosiluokalla
pääpaino
on
karkeamotorisissa
käsittelytaidoissa, joita ovat esimerkiksi vieritys, pyöritys, heitto, kiinniotto, potku, lyönti,
laukaus, pomputus, kuljetus, työntö ja veto. Erilaisilla telineillä liikkumisessa tarvitaan koko
kehon käsittelytaitoa esim. riippumista tai nojaa. Silmien ja käsien/jalkojen yhteistyötä tulee
harjaannuttaa käsittelemällä erilaisia välineitä eli silmä-käsi/-jalka-koordinaatiota.
Välineenkäsittelytaitoja harjoitellaan esimerkiksi seuraavissa tehtävissä sekä paikallaan että
liikkeessä:
•
•
•
•
•
•
•

Heitto ja -työntö
Kiinniotto käsin tai räpylällä
Syöttö kahdella tai yhdellä kädellä
Lyönti kädellä tai erilaisilla mailoilla
Pallon kuljetus käsin, jaloin tai mailalla
Laukaus ja syöttö erilaisilla mailoilla tai jalalla
Pallon suojaaminen ja harhauttaminen

FYYSINEN TOIMINTAKYKY

Kestävyys harjaantuu koululiikunnassa esim. pallopeleissä, uinnissa ja maastossa eri
vuodenaikoina liikuttaessa kuten suunnistettaessa ja hiihdettäessä, jos olosuhteet sallivat.
Nopeus
Nopeus koulun liikunnanopetuksessa kehittyy juoksupyrähdyksissä (myös osana pelejä ja
leikkejä), hypyissä, heitoissa, loikissa ja kisailuissa.
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Kestävyys

Voima
Voima koulun liikunnanopetuksessa harjaantuu lihaksia vahvistavia harjoitteita tehden esim.
kuntopiiritehtävät, erilaiset riipunta-, kiipeämis-, veto-, työntö- ja nojaliikkeet sekä hypyillä, heitoilla,
leikkimielellä kamppaillen sekä mäenlaskuilla ja -nousuilla .
Liikkuvuus
Liikkuvuus harjaantuu koulun liikunnanopetuksessa voimistelussa ja erilaisia venyttelytehtäviä
tehden.
http://edu.fi/ops2016_tukimateriaalit/liikunnan_tavoitteisiin_liittyvat_keskeiset_sisaltoalueet

T3 ohjata oppilasta sekä vahvistamaan tasapaino- ja liikkumistaitojaan
että soveltamaan niitä monipuolisesti erilaisissa oppimisympäristöissä,
eri vuodenaikoina sekä eri tilanteissa.
Liikunnanopetuksessa vahvistetaan erilaisissa oppimisympäristöissä harjoitellen tasapaino- ja
liikkumistaitoja monipuolisten liikuntamuotojen kuten perusliikunta, palloilut, voimistelut, jää-,
lumi-, luonto- ja musiikki- ja tanssiliikunta avulla.
Arviointi: Oppilas osaa koulussa opetetut tasapaino- ja liikkumistaidot ja niiden sovellukset eri
oppimisympäristöissä, eri vuodenaikoina sekä eri liikuntamuodoissa.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen

Motoristen perustaitojen (tasapainoja liikkumistaidot) käyttäminen eri
liikuntamuodoissa

Oppilas osaa tasapainoilla ja liikkua erilaisissa
oppimisympäristöissä.

Viikin normaalikoulussa liikunnanopetuksessa kolmannella vuosiluokalla liikutaan oppien
ja oivaltaen. Havaintomotorisia taitoja, motorisia perustaitoja (liikkumis-, tasapaino- ja
välineenkäsittelytaidot) sekä fyysistä toimintakykyä harjoitellaan leikin ja erilaisten tehtävien avulla
seuraavissa liikuntamuodoissa.
•
•
•
•
•
•
•

Perusliikunta
Palloilu
Voimistelu
Musiikki- ja tanssiliikunta
Luontoliikunta
Talven ulkoliikunta: jää- ja lumiliikunta
Uinti

http://edu.fi/perusopetus/liikunta/opetusmateriaalit_eri_lajeista
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Viikin normaalikoulussa kolmannella vuosiluokalla liikunnanopetuksessa havaintomotorisia taitoja
voi harjaannuttaa esimerkiksi käsittelemällä erilaisista materiaaleista valmistettuja erikokoisia ja
painoisia palloja sekä ohjaamalla oppilasta suuntaamaan huomiotaan tehtävän onnistumisen
kannalta oleellisiin asioihin.
Erilaisilla välineillä harjoitellaan heittoja ja kiinniottoja vahvistetaan oppilaan taitoa liikkuvan
välineen liikkeen havaitsemiseen esim. kiinniotto suoraan ilmasta tai pompusta.
Harjoitellaan liikkumista
tilanhahmottaminen.
494

pallopeleissä

ja

leikeissä

esim.

vapaan

paikan

etsiminen/

Kehonhahmotus kehittyy tehtävissä, joissa oppilas saa tuntoaistimuksia eri puolille kehoa esim.
voimistellessa ja liikkuessa telineillä.
MOTORISET PERUSTAIDOT
Tasapainotaidot
•
•
•
•

liikutaan erilaisissa maastoissa/ympäristöissä
liikutaan erilaisilla välineillä, telineillä tai musiikkia ilmentäen esim. permanto, penkki ja
puomi
tehdään koko kehon liikkeitä eri asennoissa
tehdään koko kehon liikkeitä tukea käyttäen ja tasapainon hallintaan pyrkien

Liikkumistaidot
Liikkumistaitoja voidaan harjaannuttaa liikkumalla erilaisilla alustoilla (sali, hiekka, nurmi, jää, lumi,
metsämaasto) tasamaalla, ylämäkeen ja alamäkeen. Liikkumista harjoitellaan myös eteen- ja
taaksepäin, molemmille sivuille, ylös ja alas.
•
•
•
•

Juoksua matkan pituutta, vauhtia ja maastoa muuttaen.
Hyppyjä paikaltaan ja vauhdista sekä eteen- ja ylöspäin
Erilaisia liikkumistaitoja esim. kieriminen, pyöriminen ja kiipeäminen
Liikkeen ja musiikin yhdistäminen

Välineenkäsittelytaidot
Liikunnanopetuksessa
kolmannella
vuosiluokalla
pääpaino
on
karkeamotorisissa
käsittelytaidoissa, joita ovat esimerkiksi vieritys, pyöritys, heitto, kiinniotto, potku, lyönti,
laukaus, pomputus, kuljetus, työntö ja veto. Erilaisilla telineillä liikkumisessa tarvitaan koko
kehon käsittelytaitoa esim. riippumista tai nojaa. Silmien ja käsien/jalkojen yhteistyötä tulee
harjaannuttaa käsittelemällä erilaisia välineitä eli silmä-käsi/-jalka-koordinaatiota.
Välineenkäsittelytaitoja harjoitellaan esimerkiksi seuraavissa tehtävissä sekä paikallaan että
liikkeessä:
•
•
•
•
•
•
•

Heitto ja -työntö
Kiinniotto käsin tai räpylällä
Syöttö kahdella tai yhdellä kädellä
Lyönti kädellä tai erilaisilla mailoilla
Pallon kuljetus käsin, jaloin tai mailalla
Laukaus ja syöttö erilaisilla mailoilla tai jalalla
Pallon suojaaminen ja harhauttaminen

FYYSINEN TOIMINTAKYKY
Kestävyys
Kestävyys harjaantuu koululiikunnassa esim. pallopeleissä, uinnissa ja maastossa eri
vuodenaikoina liikuttaessa kuten suunnistettaessa ja hiihdettäessä, jos olosuhteet sallivat.
Nopeus
Nopeus koulun liikunnanopetuksessa kehittyy juoksupyrähdyksissä (myös osana pelejä ja
leikkejä), hypyissä, heitoissa, loikissa ja kisailuissa.

Voima koulun liikunnanopetuksessa harjaantuu lihaksia vahvistavia harjoitteita tehden esim.
kuntopiiritehtävät, erilaiset riipunta-, kiipeämis-, veto-, työntö- ja nojaliikkeet sekä hypyillä, heitoilla,
leikkimielellä kamppaillen sekä mäenlaskuilla ja -nousuilla .
Liikkuvuus
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Voima

Liikkuvuus harjaantuu koulun liikunnanopetuksessa voimistelussa ja erilaisia venyttelytehtäviä
tehden.
http://edu.fi/ops2016_tukimateriaalit/liikunnan_tavoitteisiin_liittyvat_keskeiset_sisaltoalueet

T4 ohjata oppilasta sekä vahvistamaan että soveltamaan
välineenkäsittelytaitojaan monipuolisesti erilaisissa oppimisympäristöissä
käyttämällä erilaisia välineitä eri vuodenaikoina erilaisissa tilanteissa.
Koulumme liikunnanopetuksessa harjaannutetaan oppilaan välineenkäsittelytaitoja käsittelemällä
monipuolisissa oppimisympäristöissä erilaisia välineitä (pallo, hernepussi, hyppynaru, vanne)
käsin, jaloin ja vartalolla. Liikunnanopetuksessa harjoitellaan oman kehon käsittelyä liikkumalla
erilaisilla telineillä.
Arviointi: Oppilas osaa koulussa opetetut välineenkäsittelytaidot käsin ja jaloin. Hän osaa liikkua
erilaisilla telineillä.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen

Motoristen perustaitojen
(välineenkäsittelytaidot) käyttäminen eri
liikuntamuodoissa

Oppilas osaa käsitellä erilaisia liikuntavälineitä
erilaisissa oppimisympäristöissä.

Viikin normaalikoulussa liikunnanopetuksessa kolmannella vuosiluokalla liikutaan oppien
ja oivaltaen. Havaintomotorisia taitoja, motorisia perustaitoja (liikkumis-, tasapaino- ja
välineenkäsittelytaidot) sekä fyysistä toimintakykyä harjoitellaan leikin ja erilaisten tehtävien avulla
seuraavissa liikuntamuodoissa.
•
•
•
•
•
•
•

Perusliikunta
Palloilu
Voimistelu
Musiikki- ja tanssiliikunta
Luontoliikunta
Talven ulkoliikunta: jää- ja lumiliikunta
Uinti

http://edu.fi/perusopetus/liikunta/opetusmateriaalit_eri_lajeista
HAVAINTOMOTORISET TAIDOT
Viikin normaalikoulussa kolmannella vuosiluokalla liikunnanopetuksessa havaintomotorisia taitoja
voi harjaannuttaa esimerkiksi käsittelemällä erilaisista materiaaleista valmistettuja erikokoisia ja
painoisia palloja sekä ohjaamalla oppilasta suuntaamaan huomiotaan tehtävän onnistumisen
kannalta oleellisiin asioihin.
Erilaisilla välineillä harjoitellaan heittoja ja kiinniottoja vahvistetaan oppilaan taitoa liikkuvan
välineen liikkeen havaitsemiseen esim. kiinniotto suoraan ilmasta tai pompusta.
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Harjoitellaan liikkumista
tilanhahmottaminen.

pallopeleissä

ja

leikeissä

esim.

vapaan

paikan

etsiminen/

Kehonhahmotus kehittyy tehtävissä, joissa oppilas saa tuntoaistimuksia eri puolille kehoa esim.
voimistellessa ja liikkuessa telineillä.
MOTORISET PERUSTAIDOT
Tasapainotaidot
•
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liikutaan erilaisissa maastoissa/ympäristöissä

•
•
•

liikutaan erilaisilla välineillä, telineillä tai musiikkia ilmentäen esim. permanto, penkki ja
puomi
tehdään koko kehon liikkeitä eri asennoissa
tehdään koko kehon liikkeitä tukea käyttäen ja tasapainon hallintaan pyrkien

Liikkumistaidot
Liikkumistaitoja voidaan harjaannuttaa liikkumalla erilaisilla alustoilla (sali, hiekka, nurmi, jää, lumi,
metsämaasto) tasamaalla, ylämäkeen ja alamäkeen. Liikkumista harjoitellaan myös eteen- ja
taaksepäin, molemmille sivuille, ylös ja alas.
•
•
•
•

Juoksua matkan pituutta, vauhtia ja maastoa muuttaen.
Hyppyjä paikaltaan ja vauhdista sekä eteen- ja ylöspäin
Erilaisia liikkumistaitoja esim. kieriminen, pyöriminen ja kiipeäminen
Liikkeen ja musiikin yhdistäminen

Välineenkäsittelytaidot
Liikunnanopetuksessa
kolmannella
vuosiluokalla
pääpaino
on
karkeamotorisissa
käsittelytaidoissa, joita ovat esimerkiksi vieritys, pyöritys, heitto, kiinniotto, potku, lyönti,
laukaus, pomputus, kuljetus, työntö ja veto. Erilaisilla telineillä liikkumisessa tarvitaan koko
kehon käsittelytaitoa esim. riippumista tai nojaa. Silmien ja käsien/jalkojen yhteistyötä tulee
harjaannuttaa käsittelemällä erilaisia välineitä eli silmä-käsi/-jalka-koordinaatiota.
Välineenkäsittelytaitoja harjoitellaan esimerkiksi seuraavissa tehtävissä sekä paikallaan että
liikkeessä:
•
•
•
•
•
•
•

Heitto ja -työntö
Kiinniotto käsin tai räpylällä
Syöttö kahdella tai yhdellä kädellä
Lyönti kädellä tai erilaisilla mailoilla
Pallon kuljetus käsin, jaloin tai mailalla
Laukaus ja syöttö erilaisilla mailoilla tai jalalla
Pallon suojaaminen ja harhauttaminen

FYYSINEN TOIMINTAKYKY
Kestävyys
Kestävyys harjaantuu koululiikunnassa esim. pallopeleissä, uinnissa ja maastossa eri
vuodenaikoina liikuttaessa kuten suunnistettaessa ja hiihdettäessä, jos olosuhteet sallivat.
Nopeus
Nopeus koulun liikunnanopetuksessa kehittyy juoksupyrähdyksissä (myös osana pelejä ja
leikkejä), hypyissä, heitoissa, loikissa ja kisailuissa.
Voima
Voima koulun liikunnanopetuksessa harjaantuu lihaksia vahvistavia harjoitteita tehden esim.
kuntopiiritehtävät, erilaiset riipunta-, kiipeämis-, veto-, työntö- ja nojaliikkeet sekä hypyillä, heitoilla,
leikkimielellä kamppaillen sekä mäenlaskuilla ja -nousuilla .

Liikkuvuus harjaantuu koulun liikunnanopetuksessa voimistelussa ja erilaisia venyttelytehtäviä
tehden.
http://edu.fi/ops2016_tukimateriaalit/liikunnan_tavoitteisiin_liittyvat_keskeiset_sisaltoalueet
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Liikkuvuus

T5 kannustaa ja ohjata oppilasta arvioimaan, ylläpitämään ja kehittämään
fyysisiä ominaisuuksiaan: nopeutta, liikkuvuutta, kestävyyttä ja voimaa.
Koulumme liikunnanopetukseen valitaan tehtäviä, joilla opitaan harjaannuttamaan kestävyyttä,
nopeutta, voimaa ja liikkuvuutta sekä harjoituksia, joiden avulla tutustutaan myös oman
toimintakyvyn arviointiin.
Kolmannen luokan liikunnanopetuksessa tutustutaan tehtäviin, joita suoritetaan valtakunnallisen
toimintakyvyn seurantajärjesetelmä Move!:n mittauksissa. Nämä harjoitukset tehdään niin, että
ne tukevat Move!:n 5. vuosiluokalla tehtäviä koulussa järjestettäviä laajoja terveystarkastuksia.
Arviointi: Oppilas suoriutuu kestävyyttä, nopeutta, voimaa ja liikkuvuutta vaativista suorituksista.
Hän osaa ikätasonsa mukaisesti arvioida omaa toimintakykyään.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen

Fyysisten ominaisuuksien harjoittaminen

Oppilas osaa arvioida fyysisiä
ominaisuuksiaan ja harjoittaa nopeutta,
liikkuvuutta, kestävyyttä ja voimaa

Viikin normaalikoulussa liikunnanopetuksessa kolmannella vuosiluokalla liikutaan oppien
ja oivaltaen. Havaintomotorisia taitoja, motorisia perustaitoja (liikkumis-, tasapaino- ja
välineenkäsittelytaidot) sekä fyysistä toimintakykyä harjoitellaan leikin ja erilaisten tehtävien avulla
seuraavissa liikuntamuodoissa.
•
•
•
•
•
•
•

Perusliikunta
Palloilu
Voimistelu
Musiikki- ja tanssiliikunta
Luontoliikunta
Talven ulkoliikunta: jää- ja lumiliikunta
Uinti

http://edu.fi/perusopetus/liikunta/opetusmateriaalit_eri_lajeista
HAVAINTOMOTORISET TAIDOT
Viikin normaalikoulussa kolmannella vuosiluokalla liikunnanopetuksessa havaintomotorisia taitoja
voi harjaannuttaa esimerkiksi käsittelemällä erilaisista materiaaleista valmistettuja erikokoisia ja
painoisia palloja sekä ohjaamalla oppilasta suuntaamaan huomiotaan tehtävän onnistumisen
kannalta oleellisiin asioihin.
Erilaisilla välineillä harjoitellaan heittoja ja kiinniottoja vahvistetaan oppilaan taitoa liikkuvan
välineen liikkeen havaitsemiseen esim. kiinniotto suoraan ilmasta tai pompusta.
Harjoitellaan liikkumista
tilanhahmottaminen.

pallopeleissä

ja

leikeissä

esim.

vapaan

paikan

etsiminen/

Kehonhahmotus kehittyy tehtävissä, joissa oppilas saa tuntoaistimuksia eri puolille kehoa esim.
voimistellessa ja liikkuessa telineillä.
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MOTORISET PERUSTAIDOT
Tasapainotaidot
•
•
•
•
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liikutaan erilaisissa maastoissa/ympäristöissä
liikutaan erilaisilla välineillä, telineillä tai musiikkia ilmentäen esim. permanto, penkki ja
puomi
tehdään koko kehon liikkeitä eri asennoissa
tehdään koko kehon liikkeitä tukea käyttäen ja tasapainon hallintaan pyrkien

Liikkumistaidot
Liikkumistaitoja voidaan harjaannuttaa liikkumalla erilaisilla alustoilla (sali, hiekka, nurmi, jää, lumi,
metsämaasto) tasamaalla, ylämäkeen ja alamäkeen. Liikkumista harjoitellaan myös eteen- ja
taaksepäin, molemmille sivuille, ylös ja alas.
•
•
•
•

Juoksua matkan pituutta, vauhtia ja maastoa muuttaen.
Hyppyjä paikaltaan ja vauhdista sekä eteen- ja ylöspäin
Erilaisia liikkumistaitoja esim. kieriminen, pyöriminen ja kiipeäminen
Liikkeen ja musiikin yhdistäminen

Välineenkäsittelytaidot
Liikunnanopetuksessa
kolmannella
vuosiluokalla
pääpaino
on
karkeamotorisissa
käsittelytaidoissa, joita ovat esimerkiksi vieritys, pyöritys, heitto, kiinniotto, potku, lyönti,
laukaus, pomputus, kuljetus, työntö ja veto. Erilaisilla telineillä liikkumisessa tarvitaan koko
kehon käsittelytaitoa esim. riippumista tai nojaa. Silmien ja käsien/jalkojen yhteistyötä tulee
harjaannuttaa käsittelemällä erilaisia välineitä eli silmä-käsi/-jalka-koordinaatiota.
Välineenkäsittelytaitoja harjoitellaan esimerkiksi seuraavissa tehtävissä sekä paikallaan että
liikkeessä:
•
•
•
•
•
•
•

Heitto ja -työntö
Kiinniotto käsin tai räpylällä
Syöttö kahdella tai yhdellä kädellä
Lyönti kädellä tai erilaisilla mailoilla
Pallon kuljetus käsin, jaloin tai mailalla
Laukaus ja syöttö erilaisilla mailoilla tai jalalla
Pallon suojaaminen ja harhauttaminen

FYYSINEN TOIMINTAKYKY
Kestävyys
Kestävyys harjaantuu koululiikunnassa esim. pallopeleissä, uinnissa ja maastossa eri
vuodenaikoina liikuttaessa kuten suunnistettaessa ja hiihdettäessä, jos olosuhteet sallivat.
Nopeus
Nopeus koulun liikunnanopetuksessa kehittyy juoksupyrähdyksissä (myös osana pelejä ja
leikkejä), hypyissä, heitoissa, loikissa ja kisailuissa.
Voima
Voima koulun liikunnanopetuksessa harjaantuu lihaksia vahvistavia harjoitteita tehden esim.
kuntopiiritehtävät, erilaiset riipunta-, kiipeämis-, veto-, työntö- ja nojaliikkeet sekä hypyillä, heitoilla,
leikkimielellä kamppaillen sekä mäenlaskuilla ja -nousuilla .
Liikkuvuus
Liikkuvuus harjaantuu koulun liikunnanopetuksessa voimistelussa ja erilaisia venyttelytehtäviä
tehden.

T6 opettaa uimataito, jotta oppilas pystyy liikkumaan vedessä ja
pelastautumaan vedestä
Vesiliikunta ja uinti kuuluvat Viikin normaalikoulun liikunnanopetukseen.
Uinninopetuksessa harjaannutetaan esim. seuraavia taitoja:
•

kroolin käsiveto
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•
•

selkäkrooli
pituus- ja syvyyssukellus

Arviointi: Oppilas osaa uida 25m yhtäjaksoisesti ja osaa sukeltaa.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen

Uima- ja pelastautumistaidot

Oppilas on perusuimataitoinen (Osaa uida 50
metriä kahta uintitapaa käyttäen ja sukeltaa 5
metriä pinnan alla).

Viikin normaalikoulussa liikunnanopetuksessa kolmannella vuosiluokalla liikutaan oppien
ja oivaltaen. Havaintomotorisia taitoja, motorisia perustaitoja (liikkumis-, tasapaino- ja
välineenkäsittelytaidot) sekä fyysistä toimintakykyä harjoitellaan leikin ja erilaisten tehtävien avulla
seuraavissa liikuntamuodoissa.
•
•
•
•
•
•
•

Perusliikunta
Palloilu
Voimistelu
Musiikki- ja tanssiliikunta
Luontoliikunta
Talven ulkoliikunta: jää- ja lumiliikunta
Uinti

http://edu.fi/perusopetus/liikunta/opetusmateriaalit_eri_lajeista
HAVAINTOMOTORISET TAIDOT
Viikin normaalikoulussa kolmannella vuosiluokalla liikunnanopetuksessa havaintomotorisia taitoja
voi harjaannuttaa esimerkiksi käsittelemällä erilaisista materiaaleista valmistettuja erikokoisia ja
painoisia palloja sekä ohjaamalla oppilasta suuntaamaan huomiotaan tehtävän onnistumisen
kannalta oleellisiin asioihin.
Erilaisilla välineillä harjoitellaan heittoja ja kiinniottoja vahvistetaan oppilaan taitoa liikkuvan
välineen liikkeen havaitsemiseen esim. kiinniotto suoraan ilmasta tai pompusta.
Harjoitellaan liikkumista
tilanhahmottaminen.

pallopeleissä

ja

leikeissä

esim.

vapaan

paikan

etsiminen/

Kehonhahmotus kehittyy tehtävissä, joissa oppilas saa tuntoaistimuksia eri puolille kehoa esim.
voimistellessa ja liikkuessa telineillä.
MOTORISET PERUSTAIDOT
Tasapainotaidot
•
•
•
•

liikutaan erilaisissa maastoissa/ympäristöissä
liikutaan erilaisilla välineillä, telineillä tai musiikkia ilmentäen esim. permanto, penkki ja
puomi
tehdään koko kehon liikkeitä eri asennoissa
tehdään koko kehon liikkeitä tukea käyttäen ja tasapainon hallintaan pyrkien
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Liikkumistaidot
Liikkumistaitoja voidaan harjaannuttaa liikkumalla erilaisilla alustoilla (sali, hiekka, nurmi, jää, lumi,
metsämaasto) tasamaalla, ylämäkeen ja alamäkeen. Liikkumista harjoitellaan myös eteen- ja
taaksepäin, molemmille sivuille, ylös ja alas.
•
•
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Juoksua matkan pituutta, vauhtia ja maastoa muuttaen.
Hyppyjä paikaltaan ja vauhdista sekä eteen- ja ylöspäin

•
•

Erilaisia liikkumistaitoja esim. kieriminen, pyöriminen ja kiipeäminen
Liikkeen ja musiikin yhdistäminen

Välineenkäsittelytaidot
Liikunnanopetuksessa
kolmannella
vuosiluokalla
pääpaino
on
karkeamotorisissa
käsittelytaidoissa, joita ovat esimerkiksi vieritys, pyöritys, heitto, kiinniotto, potku, lyönti,
laukaus, pomputus, kuljetus, työntö ja veto. Erilaisilla telineillä liikkumisessa tarvitaan koko
kehon käsittelytaitoa esim. riippumista tai nojaa. Silmien ja käsien/jalkojen yhteistyötä tulee
harjaannuttaa käsittelemällä erilaisia välineitä eli silmä-käsi/-jalka-koordinaatiota.
Välineenkäsittelytaitoja harjoitellaan esimerkiksi seuraavissa tehtävissä sekä paikallaan että
liikkeessä:
•
•
•
•
•
•
•

Heitto ja -työntö
Kiinniotto käsin tai räpylällä
Syöttö kahdella tai yhdellä kädellä
Lyönti kädellä tai erilaisilla mailoilla
Pallon kuljetus käsin, jaloin tai mailalla
Laukaus ja syöttö erilaisilla mailoilla tai jalalla
Pallon suojaaminen ja harhauttaminen

FYYSINEN TOIMINTAKYKY
Kestävyys
Kestävyys harjaantuu koululiikunnassa esim. pallopeleissä, uinnissa ja maastossa eri
vuodenaikoina liikuttaessa kuten suunnistettaessa ja hiihdettäessä, jos olosuhteet sallivat.
Nopeus
Nopeus koulun liikunnanopetuksessa kehittyy juoksupyrähdyksissä (myös osana pelejä ja
leikkejä), hypyissä, heitoissa, loikissa ja kisailuissa.
Voima
Voima koulun liikunnanopetuksessa harjaantuu lihaksia vahvistavia harjoitteita tehden esim.
kuntopiiritehtävät, erilaiset riipunta-, kiipeämis-, veto-, työntö- ja nojaliikkeet sekä hypyillä, heitoilla,
leikkimielellä kamppaillen sekä mäenlaskuilla ja -nousuilla .
Liikkuvuus
Liikkuvuus harjaantuu koulun liikunnanopetuksessa voimistelussa ja erilaisia venyttelytehtäviä
tehden.
http://edu.fi/ops2016_tukimateriaalit/liikunnan_tavoitteisiin_liittyvat_keskeiset_sisaltoalueet

T7 ohjata oppilasta turvalliseen ja asialliseen toimintaan liikuntatunneilla.
Koulun liikunnanopetuksessa oppilaita ohjataan toimimaan asiallisesti, yhteisiä sääntöjä
noudattaen. Näin opitaan vastuullisia ja turvallisia toimintatapoja erilaisissa oppimisympäristöissä.
Arviointi: Oppilas osaa toimia ohjeiden ja yhteisten sääntöjen mukaan.

Arvioinnin kohde
Toiminta liikuntatunneilla

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa ottaa huomioon mahdolliset
vaaratilanteet liikuntatunneilla sekä pyrkii
toimimaan turvallisesti ja asiallisesti.
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Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi

Viikin normaalikoulussa liikunnanopetuksessa kolmannella vuosiluokalla liikutaan oppien
ja oivaltaen. Havaintomotorisia taitoja, motorisia perustaitoja (liikkumis-, tasapaino- ja
välineenkäsittelytaidot) sekä fyysistä toimintakykyä harjoitellaan leikin ja erilaisten tehtävien avulla
seuraavissa liikuntamuodoissa.
•
•
•
•
•
•
•

Perusliikunta
Palloilu
Voimistelu
Musiikki- ja tanssiliikunta
Luontoliikunta
Talven ulkoliikunta: jää- ja lumiliikunta
Uinti

http://edu.fi/perusopetus/liikunta/opetusmateriaalit_eri_lajeista
HAVAINTOMOTORISET TAIDOT
Viikin normaalikoulussa kolmannella vuosiluokalla liikunnanopetuksessa havaintomotorisia taitoja
voi harjaannuttaa esimerkiksi käsittelemällä erilaisista materiaaleista valmistettuja erikokoisia ja
painoisia palloja sekä ohjaamalla oppilasta suuntaamaan huomiotaan tehtävän onnistumisen
kannalta oleellisiin asioihin.
Erilaisilla välineillä harjoitellaan heittoja ja kiinniottoja vahvistetaan oppilaan taitoa liikkuvan
välineen liikkeen havaitsemiseen esim. kiinniotto suoraan ilmasta tai pompusta.
Harjoitellaan liikkumista
tilanhahmottaminen.

pallopeleissä

ja

leikeissä

esim.

vapaan

paikan

etsiminen/

Kehonhahmotus kehittyy tehtävissä, joissa oppilas saa tuntoaistimuksia eri puolille kehoa esim.
voimistellessa ja liikkuessa telineillä.
MOTORISET PERUSTAIDOT
Tasapainotaidot
•
•
•
•

liikutaan erilaisissa maastoissa/ympäristöissä
liikutaan erilaisilla välineillä, telineillä tai musiikkia ilmentäen esim. permanto, penkki ja
puomi
tehdään koko kehon liikkeitä eri asennoissa
tehdään koko kehon liikkeitä tukea käyttäen ja tasapainon hallintaan pyrkien

Liikkumistaidot
Liikkumistaitoja voidaan harjaannuttaa liikkumalla erilaisilla alustoilla (sali, hiekka, nurmi, jää, lumi,
metsämaasto) tasamaalla, ylämäkeen ja alamäkeen. Liikkumista harjoitellaan myös eteen- ja
taaksepäin, molemmille sivuille, ylös ja alas.
•
•
•
•

Juoksua matkan pituutta, vauhtia ja maastoa muuttaen.
Hyppyjä paikaltaan ja vauhdista sekä eteen- ja ylöspäin
Erilaisia liikkumistaitoja esim. kieriminen, pyöriminen ja kiipeäminen
Liikkeen ja musiikin yhdistäminen
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Välineenkäsittelytaidot
Liikunnanopetuksessa
kolmannella
vuosiluokalla
pääpaino
on
karkeamotorisissa
käsittelytaidoissa, joita ovat esimerkiksi vieritys, pyöritys, heitto, kiinniotto, potku, lyönti,
laukaus, pomputus, kuljetus, työntö ja veto. Erilaisilla telineillä liikkumisessa tarvitaan koko
kehon käsittelytaitoa esim. riippumista tai nojaa. Silmien ja käsien/jalkojen yhteistyötä tulee
harjaannuttaa käsittelemällä erilaisia välineitä eli silmä-käsi/-jalka-koordinaatiota.
Välineenkäsittelytaitoja harjoitellaan esimerkiksi seuraavissa tehtävissä sekä paikallaan että
liikkeessä:
•
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Heitto ja -työntö

•
•
•
•
•
•

Kiinniotto käsin tai räpylällä
Syöttö kahdella tai yhdellä kädellä
Lyönti kädellä tai erilaisilla mailoilla
Pallon kuljetus käsin, jaloin tai mailalla
Laukaus ja syöttö erilaisilla mailoilla tai jalalla
Pallon suojaaminen ja harhauttaminen

FYYSINEN TOIMINTAKYKY
Kestävyys
Kestävyys harjaantuu koululiikunnassa esim. pallopeleissä, uinnissa ja maastossa eri
vuodenaikoina liikuttaessa kuten suunnistettaessa ja hiihdettäessä, jos olosuhteet sallivat.
Nopeus
Nopeus koulun liikunnanopetuksessa kehittyy juoksupyrähdyksissä (myös osana pelejä ja
leikkejä), hypyissä, heitoissa, loikissa ja kisailuissa.
Voima
Voima koulun liikunnanopetuksessa harjaantuu lihaksia vahvistavia harjoitteita tehden esim.
kuntopiiritehtävät, erilaiset riipunta-, kiipeämis-, veto-, työntö- ja nojaliikkeet sekä hypyillä, heitoilla,
leikkimielellä kamppaillen sekä mäenlaskuilla ja -nousuilla .
Liikkuvuus
Liikkuvuus harjaantuu koulun liikunnanopetuksessa voimistelussa ja erilaisia venyttelytehtäviä
tehden.
http://edu.fi/ops2016_tukimateriaalit/liikunnan_tavoitteisiin_liittyvat_keskeiset_sisaltoalueet

T8 ohjata oppilasta työskentelemään kaikkien kanssa sekä säätelemään
toimintaansa ja tunneilmaisuaan liikuntatilanteissa toiset huomioon
ottaen.
Koulun liikunnanopetukseen valitaan myönteistä yhteisöllisyyttä lisääviä pari- ja ryhmätehtäviä
sekä leikkejä, harjoituksia ja pelejä, joissa opitaan ottamaan toiset huomioon ja auttamaan muita.
Arviointi: Oppilas osallistuu sopuisasti ryhmän toimintaan. Oppilas osaa ottaa hyvin vastaan
saamansa palautteen ja avun.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Vuorovaikutus- ja työskentelytaidot

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa toimia eri liikuntatilanteissa
yhteisesti sovitulla tavalla.

Koulumme liikunnanopetukseen valitaan tehtäviä, jotka harjaannuttavat oppilaiden
vuorovaikutustaitoja. Nämä taidot kehittyvät oppitunneille valituissa pari-, pienryhmä- ja
joukkuetehtävissä. Oppilaita ohjataan toimimaan ja sitoutumaan yhteisesti sovittuihin sääntöihin
sekä ottamaan vastuuta omasta toiminnasta ja yhteisistä asioista liikuntatilanteissa. Hyvät
tavat, toisten huomioiminen, erilaisuuden ymmärtäminen ja hyväksyminen tukevat liikuntatuntien
myönteistä ja turvallista oppimisilmapiiri.
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Arvioinnin kohde

T9 ohjata oppilasta toimimaan reilun pelin periaatteella sekä kantamaan
vastuuta yhteisistä oppimistilanteista.
Koulun liikunnanopetukseen valitaan tehtäviä, joissa opitaan vastuunottamista omasta
toiminnasta, yhteisistä asioista ja säännöistä.
Arviointi: Oppilas noudattaa sopimuksia, tulee tunneille ajoissa ja on asialllisesti varustautunut.
Oppilas tekee pyydettäessä oman osuutensa tuntijärjestelyistä sekä auttaa ja kannustaa
kavereitaan ohjatusti.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Toiminta yhteisissä oppimistilanteissa

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas noudattaa reilun pelin periaatteita
ja osoittaa pyrkivänsä vastuullisuuteen
yhteisissä oppimistilanteissa.

Koulumme liikunnanopetukseen valitaan tehtäviä, jotka harjaannuttavat oppilaiden
vuorovaikutustaitoja. Nämä taidot kehittyvät oppitunneille valituissa pari-, pienryhmä- ja
joukkuetehtävissä. Oppilaita ohjataan toimimaan ja sitoutumaan yhteisesti sovittuihin sääntöihin
sekä ottamaan vastuuta omasta toiminnasta ja yhteisistä asioista liikuntatilanteissa. Hyvät
tavat, toisten huomioiminen, erilaisuuden ymmärtäminen ja hyväksyminen tukevat liikuntatuntien
myönteistä ja turvallista oppimisilmapiiri.

T10 kannustaa oppilasta ottamaan vastuuta omasta toiminnasta ja
vahvistaa itsenäisen työskentelyn taitoja.
Koulun liikunnanopetuksessa oppilaita ohjataan vastuulliseen ja itsenäiseen työskentelyyn.
Arviointi: Oppilas tekee annetut tehtävät ja pystyy itsenäiseen työskentelyyn ohjatussa tilanteessa.
Oppilas tekee pyydettäessä oman osuutensa järjestelyistä.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Työskentelytaidot

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa yleensä työskennellä
vastuullisesti ja itsenäisesti.

Liikunta toimii välineenä mielialan ja itsearvostuksen kohentamiseen, omien voimavarojen
lisäämiseen ja erilaisista haasteista selviytymiseen. Oppilas kokee liikuntatunnilla onnistumisen
tunteita ja saa iloa edistymisestään kokeillessaan erilaisia liikuntamuotoja ja tapoja harrastaa
liikuntaa.

T11 huolehtia siitä, että oppilaat saavat riittävästi myönteisiä kokemuksia
omasta kehosta, pätevyydestä ja yhteisöllisyydestä.
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Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Ei vaikuta arvosanan muodostamiseen.
Oppilasta ohjataan pohtimaan kokemuksiaan
osana itsearviointia.
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Liikunta toimii välineenä mielialan ja itsearvostuksen kohentamiseen, omien voimavarojen
lisäämiseen ja erilaisista haasteista selviytymiseen. Oppilas kokee liikuntatunnilla onnistumisen
tunteita ja saa iloa edistymisestään kokeillessaan erilaisia liikuntamuotoja ja tapoja harrastaa
liikuntaa.

Vuosiluokka 4
Vuosiluokan keskeiset sisältöalueet
S1 Fyysinen toimintakyky
Opetukseen sisältyy runsaasti fyysisesti aktiivista toimintaa. Opetukseen valitaan sellaisia
oppilaiden kehitysvaiheeseen soveltuvia turvallisia tehtäviä, joissa harjaannutetaan havainto- ja
ratkaisuntekotaitoja liikuntatilanteisiin sovellettuina (esim. luontoliikunta ja palloilut) sekä tehtäviä,
joissa eri vuodenaikoina ja erilaisissa oppimisympäristöissä vahvistetaan tasapaino-, liikkumis- ja
välineenkäsittelytaitoja monipuolisten liikuntamuotojen (kuten jää-, lumi-, luonto-, perus-, musiikkija tanssiliikunta sekä palloilut ja voimistelut) ja eri liikuntalajien avulla. Liikunnan opetukseen
kuuluu uinnin, vesiliikunnan ja vesipelastuksen opetusta. Oppilaille opetetaan liikkumiseen ja
liikunnan harrastamiseen liittyviä tarpeellisia tietoja.
Valitaan tehtäviä, joilla opitaan harjaannuttamaan nopeutta, liikkuvuutta, kestävyyttä ja voimaa.
Opetuksessa käytetään monipuolisesti leikkejä, harjoitteita ja pelejä, jotka mahdollistavat
osallisuuden, pätevyyden, itsenäisyyden sekä ilmaisun ja esteettisyyden kokemuksia.
Liikunnan opetukseen valitaan tehtäviä, joiden avulla tutustutaan myös oman toimintakyvyn
arviointiin. Valtakunnallisen fyysisen toimintakyvyn seurantajärjestelmä Move!:n mittaukset
tehdään niin, että ne tukevat 5. vuosiluokalla koulussa järjestettäviä laajoja terveystarkastuksia.
Viikin normaalikoulussa liikunnanopetuksessa neljännellä vuosiluokalla liikutaan harjoitellen
ja halliten. Havaintomotorisia taitoja, motorisia perustaitoja (liikkumis-, tasapaino- ja
välineenkäsittelytaidot) sekä fyysistä toimintakykyä harjoitellaan leikin ja erilaisten tehtävien avulla
seuraavissa liikuntamuodoissa.
•
•
•
•
•
•
•

Perusliikunta
Palloilu
Voimistelu
Musiikki- ja tanssiliikunta
Luontoliikunta
Talven ulkoliikunta: jää- ja lumiliikunta
Uinti

http://edu.fi/perusopetus/liikunta/opetusmateriaalit_eri_lajeista
HAVAINTOMOTORISET TAIDOT
Viikin normaalikoulussa kolmannella vuosiluokalla liikunnanopetuksessa havaintomotorisia taitoja
voi harjaannuttaa esimerkiksi käsittelemällä erilaisista materiaaleista valmistettuja erikokoisia ja
painoisia palloja sekä ohjaamalla oppilasta suuntaamaan huomiotaan tehtävän onnistumisen
kannalta oleellisiin asioihin.

•
•
•
•
•
•
•

vapaasti
eri suuntiin ja tasoihin
paikalla ja liikkuen
kahdella ja yhdellä kädellä
pompotuksia
vierityksiä
kehon kaikkia osia käyttäen
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Erilaisilla välineillä harjoitellaan heittoja ja kiinniottoja vahvistaen oppilaan taitoa liikkuvan välineen
liikkeen havaitsemiseen.

Harjoitellaan liikkumistä
tilanhahmottaminen.

pallopeleissä

ja

leikeissä

esim.

vapaan

paikan

etsiminen/

Kehonhahmotus kehittyy tehtävissä, joissa oppilas saa tuntoaistimuksia eri puolille kehoa esim.
voimistellessa ja liikkuessa telineillä sekä liikutaan musiikin mukaan.
MOTORISET PERUSTAIDOT
Tasapainotaidot
•
•
•
•

liikutaan erilaisissa maastoissa/ympäristöissä
liikutaan erilaisilla välineillä, telineillä tai musiikkia ilmentäen esim. permanto, penkki ja
puomi
tehdään koko kehon liikkeitä eri asennoissa
tehdään koko kehon liikkeitä tukea käyttäen ja tasapainon hallintaan pyrkien

Liikkumistaidot
Liikkumistaitoja voidaan harjaannuttaa liikkumalla erilaisilla alustoilla (sali, hiekka, nurmi, jää, lumi,
metsämaasto) tasamaalla, ylämäkeen ja alamäkeen. Liikkumista harjoitellaan myös eteen- ja
taaksepäin, molemmille sivuille, ylös ja alas.
•
•
•
•

Juoksua matkan pituutta, vauhtia ja maastoa muuttaen
Hyppyjä paikaltaan ja vauhdista, eteen- tai ylöspäin esim. paksulle matolle
Erilaisia liikkumistaitoja: kieriminen, pyöriminen, kiipeäminen, uiminen
Liikkeen ja musiikin yhdistäminen

Välineenkäsittelytaidot
Liikunnanopetuksessa
neljännellä
vuosiluokalla
pääpaino
on
karkeamotorisissa
käsittelytaidoissa, joita ovat esimerkiksi vieritys, pyöritys, heitto, kiinniotto, potku, lyönti,
laukaus, pomputus, kuljetus, työntö ja veto. Erilaisilla telineillä liikkumisessa tarvitaan koko
kehon käsittelytaitoa esim. riippumista tai nojaa. Silmien ja käsien/jalkojen yhteistyötä tulee
harjaannuttaa käsittelemällä erilaisia välineitä eli silmä-käsi/-jalka-koordinaatiota.
Välineenkäsittelytaitoja harjoitellaan esimerkiksi seuraavissa tehtävissä sekä paikallaan että
liikkeessä:
•
•
•
•
•
•
•

Heitto ja -työntö
Kiinniotto käsin tai räpylällä
Syöttö kahdella tai yhdellä kädellä
Lyönti kädellä tai erilaisilla mailoilla
Pallon kuljetus käsin, jaloin tai mailalla
Laukaus ja syöttö erilaisilla mailoilla tai jalalla
Pallon suojaaminen ja harhauttaminen

FYYSINEN TOIMINTAKYKY
Kestävyys
Kestävyys harjaantuu koululiikunnassa esim. pallopeleissä, uinnissa ja maastossa eri
vuodenaikoina liikuttaessa kuten suunnistettaessa ja hiihdettäessä, jos olosuhteet sallivat.
Nopeus
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Nopeus koulun liikunnanopetuksessa kehittyy juoksupyrähdyksissä (myös osana pelejä ja
leikkejä), hypyissä, heitoissa, loikissa ja kisailuissa.
Voima
Voima koulun liikunnanopetuksessa harjaantuu lihaksia vahvistavia harjoitteita tehden esim.
kuntopiiritehtävät, erilaiset riipunta-, kiipeämis-, veto-, työntö- ja nojaliikkeet sekä hypyillä, heitoilla,
leikkimielellä kamppaillen sekä mäenlaskuilla ja -nousuilla .
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Liikkuvuus
Liikkuvuus harjaantuu koulun liikunnanopetuksessa voimistelussa ja erilaisia venyttelytehtäviä
tehden.
http://edu.fi/ops2016_tukimateriaalit/liikunnan_tavoitteisiin_liittyvat_keskeiset_sisaltoalueet
S2 Sosiaalinen toimintakyky
Opetukseen valitaan myönteistä yhteisöllisyyttä lisääviä pari- ja ryhmätehtäviä, leikkejä,
harjoituksia ja pelejä, joissa opitaan ottamaan toiset huomioon ja auttamaan muita sekä tehtäviä,
joissa opitaan vastuun ottamista omasta toiminnasta, yhteisistä asioista ja säännöistä.
Koulumme liikunnanopetukseen valitaan tehtäviä, jotka harjaannuttavat oppilaiden
vuorovaikutustaitoja. Nämä taidot kehittyvät oppitunneille valituissa pari-, pienryhmä- ja
joukkuetehtävissä. Oppilaita ohjataan toimimaan ja sitoutumaan yhteisesti sovittuihin sääntöihin
sekä ottamaan vastuuta omasta toiminnasta ja yhteisistä asioista liikuntatilanteissa. Hyvät
tavat, toisten huomioiminen, erilaisuuden ymmärtäminen ja hyväksyminen tukevat liikuntatuntien
myönteistä ja turvallista oppimisilmapiiri.
S3 Psyykkinen toimintakyky
Opetuksessa käytetään tehtäviä, joissa opitaan pitkäjännitteisesti ponnistelemaan yksin ja
yhdessä muiden kanssa tavoitteen saavuttamiseksi. Yhteisillä tehtävillä harjoitellaan vastuun
ottamista. Iloa ja virkistystä tuottavilla liikuntatehtävillä autetaan myönteisten tunteiden kokemista,
jotka vahvistavat pätevyyden kokemuksia ja myönteistä minäkäsitystä.
Liikunta toimii välineenä mielialan ja itsearvostuksen kohentamiseen, omien voimavarojen
lisäämiseen ja erilaisista haasteista selviytymiseen. Oppilas kokee liikuntatunnilla onnistumisen
tunteita ja saa iloa edistymisestään kokeillessaan erilaisia liikuntamuotoja ja tapoja harrastaa
liikuntaa.
Tavoitteisiin liittyvät
sisältöalueet

Laaja-alainen osaaminen

T1

S1

L1, L3

T2

S1

L1, L3, L4

T3

S1

L3

T4

S1

L3

T5

S1

L3

T6

S1

L3

T7

S1

L3, L6, L7

T8

S2

L2, L3, L6, L7

T9

S2

L2, L6, L7

T10

S3

L1, L2, L3

T11

S3

L1, L2
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Opetuksen tavoitteet

Vuosiluokan tavoitteet
T1 kannustaa oppilaita fyysiseen aktiivisuuteen, kokeilemaan erilaisia
liikuntatehtäviä ja harjoittelemaan parhaansa yrittäen.
Viikin normaalikoulussa liikunnanopetukseen sisältyy runsaasti fyysisesti aktiivista toimintaa.
Oppilas kokeilee erilaisia liikuntamuotoja kuten perusliikunta, palloilu, voimistelu, luontoliikunta,
jää- ja lumiliikunta monipuolisissa ja turvallisissa oppimisympäristöissä.
Oppilaalle opetetaan liikkumiseen ja liikunnan harrastamiseen
liikuntakäsitteistöä esim. pikajuoksu ja sääntöjä eri peleistä ja leikeistä.

liittyviä

tietoja

kuten

Arviointi: Oppilaan toiminta oppitunneilla vastaa yleensä kestoltaan ja rasitukseltaan hänen omia
edellytyksiään ja mahdollisuuksiaan.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen

Työskentely ja yrittäminen

Oppilas osallistuu liikuntatuntien toimintaan
yleensä aktiivisesti kokeillen ja harjoitellen
erilaisia liikuntatehtäviä.

Viikin normaalikoulussa liikunnanopetuksessa neljännellä vuosiluokalla liikutaan harjoitellen
ja halliten. Havaintomotorisia taitoja, motorisia perustaitoja (liikkumis-, tasapaino- ja
välineenkäsittelytaidot) sekä fyysistä toimintakykyä harjoitellaan leikin ja erilaisten tehtävien avulla
seuraavissa liikuntamuodoissa.
•
•
•
•
•
•
•

Perusliikunta
Palloilu
Voimistelu
Musiikki- ja tanssiliikunta
Luontoliikunta
Talven ulkoliikunta: jää- ja lumiliikunta
Uinti

http://edu.fi/perusopetus/liikunta/opetusmateriaalit_eri_lajeista
HAVAINTOMOTORISET TAIDOT
Viikin normaalikoulussa kolmannella vuosiluokalla liikunnanopetuksessa havaintomotorisia taitoja
voi harjaannuttaa esimerkiksi käsittelemällä erilaisista materiaaleista valmistettuja erikokoisia ja
painoisia palloja sekä ohjaamalla oppilasta suuntaamaan huomiotaan tehtävän onnistumisen
kannalta oleellisiin asioihin.
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Erilaisilla välineillä harjoitellaan heittoja ja kiinniottoja vahvistaen oppilaan taitoa liikkuvan välineen
liikkeen havaitsemiseen.
•
•
•
•
•
•
•

vapaasti
eri suuntiin ja tasoihin
paikalla ja liikkuen
kahdella ja yhdellä kädellä
pompotuksia
vierityksiä
kehon kaikkia osia käyttäen

Harjoitellaan liikkumistä
tilanhahmottaminen.

pallopeleissä

ja

leikeissä

esim.

vapaan

paikan

etsiminen/

Kehonhahmotus kehittyy tehtävissä, joissa oppilas saa tuntoaistimuksia eri puolille kehoa esim.
voimistellessa ja liikkuessa telineillä sekä liikutaan musiikin mukaan.
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MOTORISET PERUSTAIDOT
Tasapainotaidot
•
•
•
•

liikutaan erilaisissa maastoissa/ympäristöissä
liikutaan erilaisilla välineillä, telineillä tai musiikkia ilmentäen esim. permanto, penkki ja
puomi
tehdään koko kehon liikkeitä eri asennoissa
tehdään koko kehon liikkeitä tukea käyttäen ja tasapainon hallintaan pyrkien

Liikkumistaidot
Liikkumistaitoja voidaan harjaannuttaa liikkumalla erilaisilla alustoilla (sali, hiekka, nurmi, jää, lumi,
metsämaasto) tasamaalla, ylämäkeen ja alamäkeen. Liikkumista harjoitellaan myös eteen- ja
taaksepäin, molemmille sivuille, ylös ja alas.
•
•
•
•

Juoksua matkan pituutta, vauhtia ja maastoa muuttaen
Hyppyjä paikaltaan ja vauhdista, eteen- tai ylöspäin esim. paksulle matolle
Erilaisia liikkumistaitoja: kieriminen, pyöriminen, kiipeäminen, uiminen
Liikkeen ja musiikin yhdistäminen

Välineenkäsittelytaidot
Liikunnanopetuksessa
neljännellä
vuosiluokalla
pääpaino
on
karkeamotorisissa
käsittelytaidoissa, joita ovat esimerkiksi vieritys, pyöritys, heitto, kiinniotto, potku, lyönti,
laukaus, pomputus, kuljetus, työntö ja veto. Erilaisilla telineillä liikkumisessa tarvitaan koko
kehon käsittelytaitoa esim. riippumista tai nojaa. Silmien ja käsien/jalkojen yhteistyötä tulee
harjaannuttaa käsittelemällä erilaisia välineitä eli silmä-käsi/-jalka-koordinaatiota.
Välineenkäsittelytaitoja harjoitellaan esimerkiksi seuraavissa tehtävissä sekä paikallaan että
liikkeessä:
•
•
•
•
•
•
•

Heitto ja -työntö
Kiinniotto käsin tai räpylällä
Syöttö kahdella tai yhdellä kädellä
Lyönti kädellä tai erilaisilla mailoilla
Pallon kuljetus käsin, jaloin tai mailalla
Laukaus ja syöttö erilaisilla mailoilla tai jalalla
Pallon suojaaminen ja harhauttaminen

FYYSINEN TOIMINTAKYKY
Kestävyys
Kestävyys harjaantuu koululiikunnassa esim. pallopeleissä, uinnissa ja maastossa eri
vuodenaikoina liikuttaessa kuten suunnistettaessa ja hiihdettäessä, jos olosuhteet sallivat.
Nopeus
Nopeus koulun liikunnanopetuksessa kehittyy juoksupyrähdyksissä (myös osana pelejä ja
leikkejä), hypyissä, heitoissa, loikissa ja kisailuissa.
Voima

Liikkuvuus
Liikkuvuus harjaantuu koulun liikunnanopetuksessa voimistelussa ja erilaisia venyttelytehtäviä
tehden.
http://edu.fi/ops2016_tukimateriaalit/liikunnan_tavoitteisiin_liittyvat_keskeiset_sisaltoalueet
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Voima koulun liikunnanopetuksessa harjaantuu lihaksia vahvistavia harjoitteita tehden esim.
kuntopiiritehtävät, erilaiset riipunta-, kiipeämis-, veto-, työntö- ja nojaliikkeet sekä hypyillä, heitoilla,
leikkimielellä kamppaillen sekä mäenlaskuilla ja -nousuilla .

T2 ohjata oppilasta harjaannuttamaan havaintomotorisia taitojaan eli
havainnoimaan itseään ja ympäristöään aistien avulla sekä tekemään
liikuntatilanteisiin sopivia ratkaisuja.
Opetuksessa käytetään monipuolisesti leikkejä, harjoitteita ja pelejä, jotka mahdollistavat
osallisuuden, pätevyyden, itsenäisyyden sekä ilmaisun ja esteettisyyden kokemuksia.
Opetukseen valitaan sellaisia oppilaiden kehitysvaiheeseen soveltuvia tehtäviä, joissa
harjaannutetaan havainto- ja ratkaisuntekotaitoja liikuntatilanteisiin sovellettuina esim.
luontoliikunta, voimistelu ja palloilut.
Arviointi: Oppilas osaa hyvin liikuntatunneilla opetetut havaintomotoriset sisällöt, hän tunnistaa
kehonsa eri puolet, kehon eri osat ja osaa suhteuttaa ne sekä kulloinkin käytössä olevat välineet
tilaan, aikaan ja voimaan.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen

Ratkaisujen teko erilaisissa liikuntatilanteissa

Oppilas tekee eri liikuntatilanteissa,
kuten leikeissä ja peleissä, useimmiten
tarkoituksenmukaisia ratkaisuja.

Viikin normaalikoulussa liikunnanopetuksessa neljännellä vuosiluokalla liikutaan harjoitellen
ja halliten. Havaintomotorisia taitoja, motorisia perustaitoja (liikkumis-, tasapaino- ja
välineenkäsittelytaidot) sekä fyysistä toimintakykyä harjoitellaan leikin ja erilaisten tehtävien avulla
seuraavissa liikuntamuodoissa.
•
•
•
•
•
•
•

Perusliikunta
Palloilu
Voimistelu
Musiikki- ja tanssiliikunta
Luontoliikunta
Talven ulkoliikunta: jää- ja lumiliikunta
Uinti

http://edu.fi/perusopetus/liikunta/opetusmateriaalit_eri_lajeista
HAVAINTOMOTORISET TAIDOT
Viikin normaalikoulussa kolmannella vuosiluokalla liikunnanopetuksessa havaintomotorisia taitoja
voi harjaannuttaa esimerkiksi käsittelemällä erilaisista materiaaleista valmistettuja erikokoisia ja
painoisia palloja sekä ohjaamalla oppilasta suuntaamaan huomiotaan tehtävän onnistumisen
kannalta oleellisiin asioihin.

Vuosiluokat 3-6

Erilaisilla välineillä harjoitellaan heittoja ja kiinniottoja vahvistaen oppilaan taitoa liikkuvan välineen
liikkeen havaitsemiseen.
•
•
•
•
•
•
•

vapaasti
eri suuntiin ja tasoihin
paikalla ja liikkuen
kahdella ja yhdellä kädellä
pompotuksia
vierityksiä
kehon kaikkia osia käyttäen

Harjoitellaan liikkumistä
tilanhahmottaminen.
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pallopeleissä

ja

leikeissä

esim.

vapaan

paikan

etsiminen/

Kehonhahmotus kehittyy tehtävissä, joissa oppilas saa tuntoaistimuksia eri puolille kehoa esim.
voimistellessa ja liikkuessa telineillä sekä liikutaan musiikin mukaan.
MOTORISET PERUSTAIDOT
Tasapainotaidot
•
•
•
•

liikutaan erilaisissa maastoissa/ympäristöissä
liikutaan erilaisilla välineillä, telineillä tai musiikkia ilmentäen esim. permanto, penkki ja
puomi
tehdään koko kehon liikkeitä eri asennoissa
tehdään koko kehon liikkeitä tukea käyttäen ja tasapainon hallintaan pyrkien

Liikkumistaidot
Liikkumistaitoja voidaan harjaannuttaa liikkumalla erilaisilla alustoilla (sali, hiekka, nurmi, jää, lumi,
metsämaasto) tasamaalla, ylämäkeen ja alamäkeen. Liikkumista harjoitellaan myös eteen- ja
taaksepäin, molemmille sivuille, ylös ja alas.
•
•
•
•

Juoksua matkan pituutta, vauhtia ja maastoa muuttaen
Hyppyjä paikaltaan ja vauhdista, eteen- tai ylöspäin esim. paksulle matolle
Erilaisia liikkumistaitoja: kieriminen, pyöriminen, kiipeäminen, uiminen
Liikkeen ja musiikin yhdistäminen

Välineenkäsittelytaidot
Liikunnanopetuksessa
neljännellä
vuosiluokalla
pääpaino
on
karkeamotorisissa
käsittelytaidoissa, joita ovat esimerkiksi vieritys, pyöritys, heitto, kiinniotto, potku, lyönti,
laukaus, pomputus, kuljetus, työntö ja veto. Erilaisilla telineillä liikkumisessa tarvitaan koko
kehon käsittelytaitoa esim. riippumista tai nojaa. Silmien ja käsien/jalkojen yhteistyötä tulee
harjaannuttaa käsittelemällä erilaisia välineitä eli silmä-käsi/-jalka-koordinaatiota.
Välineenkäsittelytaitoja harjoitellaan esimerkiksi seuraavissa tehtävissä sekä paikallaan että
liikkeessä:
•
•
•
•
•
•
•

Heitto ja -työntö
Kiinniotto käsin tai räpylällä
Syöttö kahdella tai yhdellä kädellä
Lyönti kädellä tai erilaisilla mailoilla
Pallon kuljetus käsin, jaloin tai mailalla
Laukaus ja syöttö erilaisilla mailoilla tai jalalla
Pallon suojaaminen ja harhauttaminen

FYYSINEN TOIMINTAKYKY
Kestävyys
Kestävyys harjaantuu koululiikunnassa esim. pallopeleissä, uinnissa ja maastossa eri
vuodenaikoina liikuttaessa kuten suunnistettaessa ja hiihdettäessä, jos olosuhteet sallivat.
Nopeus
Nopeus koulun liikunnanopetuksessa kehittyy juoksupyrähdyksissä (myös osana pelejä ja
leikkejä), hypyissä, heitoissa, loikissa ja kisailuissa.

Voima koulun liikunnanopetuksessa harjaantuu lihaksia vahvistavia harjoitteita tehden esim.
kuntopiiritehtävät, erilaiset riipunta-, kiipeämis-, veto-, työntö- ja nojaliikkeet sekä hypyillä, heitoilla,
leikkimielellä kamppaillen sekä mäenlaskuilla ja -nousuilla .
Liikkuvuus

511

Vuosiluokat 3-6

Voima

Liikkuvuus harjaantuu koulun liikunnanopetuksessa voimistelussa ja erilaisia venyttelytehtäviä
tehden.
http://edu.fi/ops2016_tukimateriaalit/liikunnan_tavoitteisiin_liittyvat_keskeiset_sisaltoalueet

T3 ohjata oppilasta sekä vahvistamaan tasapaino- ja liikkumistaitojaan
että soveltamaan niitä monipuolisesti erilaisissa oppimisympäristöissä,
eri vuodenaikoina sekä eri tilanteissa.
Liikunnanopetuksessa vahvistetaan erilaisissa oppimisympäristöissä harjoitellen tasapaino- ja
liikkumistaitoja monipuolisten liikuntamuotojen kuten perusliikunta, palloilut, voimistelut, jää-,
lumi-, luonto- ja musiikki- ja tanssiliikunta avulla.
Arviointi: Oppilas osaa koulussa opetetut tasapaino- ja liikkumistaidot ja niiden sovellukset eri
oppimisympäristöissä, eri vuodenaikoina sekä eri liikuntamuodoissa.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen

Motoristen perustaitojen (tasapainoja liikkumistaidot) käyttäminen eri
liikuntamuodoissa

Oppilas osaa tasapainoilla ja liikkua erilaisissa
oppimisympäristöissä.

Viikin normaalikoulussa liikunnanopetuksessa neljännellä vuosiluokalla liikutaan harjoitellen
ja halliten. Havaintomotorisia taitoja, motorisia perustaitoja (liikkumis-, tasapaino- ja
välineenkäsittelytaidot) sekä fyysistä toimintakykyä harjoitellaan leikin ja erilaisten tehtävien avulla
seuraavissa liikuntamuodoissa.
•
•
•
•
•
•
•

Perusliikunta
Palloilu
Voimistelu
Musiikki- ja tanssiliikunta
Luontoliikunta
Talven ulkoliikunta: jää- ja lumiliikunta
Uinti

http://edu.fi/perusopetus/liikunta/opetusmateriaalit_eri_lajeista
HAVAINTOMOTORISET TAIDOT
Viikin normaalikoulussa kolmannella vuosiluokalla liikunnanopetuksessa havaintomotorisia taitoja
voi harjaannuttaa esimerkiksi käsittelemällä erilaisista materiaaleista valmistettuja erikokoisia ja
painoisia palloja sekä ohjaamalla oppilasta suuntaamaan huomiotaan tehtävän onnistumisen
kannalta oleellisiin asioihin.

Vuosiluokat 3-6

Erilaisilla välineillä harjoitellaan heittoja ja kiinniottoja vahvistaen oppilaan taitoa liikkuvan välineen
liikkeen havaitsemiseen.
•
•
•
•
•
•
•

vapaasti
eri suuntiin ja tasoihin
paikalla ja liikkuen
kahdella ja yhdellä kädellä
pompotuksia
vierityksiä
kehon kaikkia osia käyttäen

Harjoitellaan liikkumistä
tilanhahmottaminen.
512

pallopeleissä

ja

leikeissä

esim.

vapaan

paikan

etsiminen/

Kehonhahmotus kehittyy tehtävissä, joissa oppilas saa tuntoaistimuksia eri puolille kehoa esim.
voimistellessa ja liikkuessa telineillä sekä liikutaan musiikin mukaan.
MOTORISET PERUSTAIDOT
Tasapainotaidot
•
•
•
•

liikutaan erilaisissa maastoissa/ympäristöissä
liikutaan erilaisilla välineillä, telineillä tai musiikkia ilmentäen esim. permanto, penkki ja
puomi
tehdään koko kehon liikkeitä eri asennoissa
tehdään koko kehon liikkeitä tukea käyttäen ja tasapainon hallintaan pyrkien

Liikkumistaidot
Liikkumistaitoja voidaan harjaannuttaa liikkumalla erilaisilla alustoilla (sali, hiekka, nurmi, jää, lumi,
metsämaasto) tasamaalla, ylämäkeen ja alamäkeen. Liikkumista harjoitellaan myös eteen- ja
taaksepäin, molemmille sivuille, ylös ja alas.
•
•
•
•

Juoksua matkan pituutta, vauhtia ja maastoa muuttaen
Hyppyjä paikaltaan ja vauhdista, eteen- tai ylöspäin esim. paksulle matolle
Erilaisia liikkumistaitoja: kieriminen, pyöriminen, kiipeäminen, uiminen
Liikkeen ja musiikin yhdistäminen

Välineenkäsittelytaidot
Liikunnanopetuksessa
neljännellä
vuosiluokalla
pääpaino
on
karkeamotorisissa
käsittelytaidoissa, joita ovat esimerkiksi vieritys, pyöritys, heitto, kiinniotto, potku, lyönti,
laukaus, pomputus, kuljetus, työntö ja veto. Erilaisilla telineillä liikkumisessa tarvitaan koko
kehon käsittelytaitoa esim. riippumista tai nojaa. Silmien ja käsien/jalkojen yhteistyötä tulee
harjaannuttaa käsittelemällä erilaisia välineitä eli silmä-käsi/-jalka-koordinaatiota.
Välineenkäsittelytaitoja harjoitellaan esimerkiksi seuraavissa tehtävissä sekä paikallaan että
liikkeessä:
•
•
•
•
•
•
•

Heitto ja -työntö
Kiinniotto käsin tai räpylällä
Syöttö kahdella tai yhdellä kädellä
Lyönti kädellä tai erilaisilla mailoilla
Pallon kuljetus käsin, jaloin tai mailalla
Laukaus ja syöttö erilaisilla mailoilla tai jalalla
Pallon suojaaminen ja harhauttaminen

FYYSINEN TOIMINTAKYKY
Kestävyys
Kestävyys harjaantuu koululiikunnassa esim. pallopeleissä, uinnissa ja maastossa eri
vuodenaikoina liikuttaessa kuten suunnistettaessa ja hiihdettäessä, jos olosuhteet sallivat.
Nopeus
Nopeus koulun liikunnanopetuksessa kehittyy juoksupyrähdyksissä (myös osana pelejä ja
leikkejä), hypyissä, heitoissa, loikissa ja kisailuissa.

Voima koulun liikunnanopetuksessa harjaantuu lihaksia vahvistavia harjoitteita tehden esim.
kuntopiiritehtävät, erilaiset riipunta-, kiipeämis-, veto-, työntö- ja nojaliikkeet sekä hypyillä, heitoilla,
leikkimielellä kamppaillen sekä mäenlaskuilla ja -nousuilla .
Liikkuvuus
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Voima

Liikkuvuus harjaantuu koulun liikunnanopetuksessa voimistelussa ja erilaisia venyttelytehtäviä
tehden.
http://edu.fi/ops2016_tukimateriaalit/liikunnan_tavoitteisiin_liittyvat_keskeiset_sisaltoalueet

T4 ohjata oppilasta sekä vahvistamaan että soveltamaan
välineenkäsittelytaitojaan monipuolisesti erilaisissa oppimisympäristöissä
käyttämällä erilaisia välineitä eri vuodenaikoina erilaisissa tilanteissa.
Koulumme liikunnanopetuksessa harjaannutetaan oppilaan välineenkäsittelytaitoja käsittelemällä
monipuolisissa oppimisympäristöissä erilaisia välineitä (pallo, hernepussi, hyppynaru, vanne)
käsin, jaloin ja vartalolla. Liikunnanopetuksessa harjoitellaan oman kehon käsittelyä liikkumalla
erilaisilla telineillä.
Arviointi: Oppilas osaa koulussa opetetut välineenkäsittelytaidot käsin ja jaloin. Hän osaa liikkua
erilaisilla telineillä.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Motoristen perustaitojen
(välineenkäsittelytaidot) käyttäminen eri
liikuntamuodoissa

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa käsitellä erilaisia liikuntavälineitä
erilaisissa oppimisympäristöissä.

Viikin normaalikoulussa liikunnanopetuksessa neljännellä vuosiluokalla liikutaan harjoitellen
ja halliten. Havaintomotorisia taitoja, motorisia perustaitoja (liikkumis-, tasapaino- ja
välineenkäsittelytaidot) sekä fyysistä toimintakykyä harjoitellaan leikin ja erilaisten tehtävien avulla
seuraavissa liikuntamuodoissa.
•
•
•
•
•
•
•

Perusliikunta
Palloilu
Voimistelu
Musiikki- ja tanssiliikunta
Luontoliikunta
Talven ulkoliikunta: jää- ja lumiliikunta
Uinti

http://edu.fi/perusopetus/liikunta/opetusmateriaalit_eri_lajeista
HAVAINTOMOTORISET TAIDOT
Viikin normaalikoulussa kolmannella vuosiluokalla liikunnanopetuksessa havaintomotorisia taitoja
voi harjaannuttaa esimerkiksi käsittelemällä erilaisista materiaaleista valmistettuja erikokoisia ja
painoisia palloja sekä ohjaamalla oppilasta suuntaamaan huomiotaan tehtävän onnistumisen
kannalta oleellisiin asioihin.

Vuosiluokat 3-6

Erilaisilla välineillä harjoitellaan heittoja ja kiinniottoja vahvistaen oppilaan taitoa liikkuvan välineen
liikkeen havaitsemiseen.
•
•
•
•
•
•
•
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vapaasti
eri suuntiin ja tasoihin
paikalla ja liikkuen
kahdella ja yhdellä kädellä
pompotuksia
vierityksiä
kehon kaikkia osia käyttäen

Harjoitellaan liikkumistä
tilanhahmottaminen.

pallopeleissä

ja

leikeissä
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vapaan

paikan

etsiminen/

Kehonhahmotus kehittyy tehtävissä, joissa oppilas saa tuntoaistimuksia eri puolille kehoa esim.
voimistellessa ja liikkuessa telineillä sekä liikutaan musiikin mukaan.
MOTORISET PERUSTAIDOT
Tasapainotaidot
•
•
•
•

liikutaan erilaisissa maastoissa/ympäristöissä
liikutaan erilaisilla välineillä, telineillä tai musiikkia ilmentäen esim. permanto, penkki ja
puomi
tehdään koko kehon liikkeitä eri asennoissa
tehdään koko kehon liikkeitä tukea käyttäen ja tasapainon hallintaan pyrkien

Liikkumistaidot
Liikkumistaitoja voidaan harjaannuttaa liikkumalla erilaisilla alustoilla (sali, hiekka, nurmi, jää, lumi,
metsämaasto) tasamaalla, ylämäkeen ja alamäkeen. Liikkumista harjoitellaan myös eteen- ja
taaksepäin, molemmille sivuille, ylös ja alas.
•
•
•
•

Juoksua matkan pituutta, vauhtia ja maastoa muuttaen
Hyppyjä paikaltaan ja vauhdista, eteen- tai ylöspäin esim. paksulle matolle
Erilaisia liikkumistaitoja: kieriminen, pyöriminen, kiipeäminen, uiminen
Liikkeen ja musiikin yhdistäminen

Välineenkäsittelytaidot
Liikunnanopetuksessa
neljännellä
vuosiluokalla
pääpaino
on
karkeamotorisissa
käsittelytaidoissa, joita ovat esimerkiksi vieritys, pyöritys, heitto, kiinniotto, potku, lyönti,
laukaus, pomputus, kuljetus, työntö ja veto. Erilaisilla telineillä liikkumisessa tarvitaan koko
kehon käsittelytaitoa esim. riippumista tai nojaa. Silmien ja käsien/jalkojen yhteistyötä tulee
harjaannuttaa käsittelemällä erilaisia välineitä eli silmä-käsi/-jalka-koordinaatiota.
Välineenkäsittelytaitoja harjoitellaan esimerkiksi seuraavissa tehtävissä sekä paikallaan että
liikkeessä:
•
•
•
•
•
•
•

Heitto ja -työntö
Kiinniotto käsin tai räpylällä
Syöttö kahdella tai yhdellä kädellä
Lyönti kädellä tai erilaisilla mailoilla
Pallon kuljetus käsin, jaloin tai mailalla
Laukaus ja syöttö erilaisilla mailoilla tai jalalla
Pallon suojaaminen ja harhauttaminen

FYYSINEN TOIMINTAKYKY
Kestävyys
Kestävyys harjaantuu koululiikunnassa esim. pallopeleissä, uinnissa ja maastossa eri
vuodenaikoina liikuttaessa kuten suunnistettaessa ja hiihdettäessä, jos olosuhteet sallivat.
Nopeus

Voima
Voima koulun liikunnanopetuksessa harjaantuu lihaksia vahvistavia harjoitteita tehden esim.
kuntopiiritehtävät, erilaiset riipunta-, kiipeämis-, veto-, työntö- ja nojaliikkeet sekä hypyillä, heitoilla,
leikkimielellä kamppaillen sekä mäenlaskuilla ja -nousuilla .
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Nopeus koulun liikunnanopetuksessa kehittyy juoksupyrähdyksissä (myös osana pelejä ja
leikkejä), hypyissä, heitoissa, loikissa ja kisailuissa.

Liikkuvuus
Liikkuvuus harjaantuu koulun liikunnanopetuksessa voimistelussa ja erilaisia venyttelytehtäviä
tehden.
http://edu.fi/ops2016_tukimateriaalit/liikunnan_tavoitteisiin_liittyvat_keskeiset_sisaltoalueet

T5 kannustaa ja ohjata oppilasta arvioimaan, ylläpitämään ja kehittämään
fyysisiä ominaisuuksiaan: nopeutta, liikkuvuutta, kestävyyttä ja voimaa.
Koulumme liikunnanopetukseen valitaan tehtäviä, joilla opitaan harjaannuttamaan kestävyyttä,
nopeutta, voimaa ja liikkuvuutta sekä harjoituksia, joiden avulla tutustutaan myös oman
toimintakyvyn arviointiin.
Kolmannen luokan liikunnanopetuksessa tutustutaan tehtäviin, joita suoritetaan valtakunnallisen
toimintakyvyn seurantajärjesetelmä Move!:n mittauksissa. Nämä harjoitukset tehdään niin, että
ne tukevat Move!:n 5. vuosiluokalla tehtäviä koulussa järjestettäviä laajoja terveystarkastuksia.
Arviointi: Oppilas suoriutuu kestävyyttä, nopeutta, voimaa ja liikkuvuutta vaativista suorituksista.
Hän osaa ikätasonsa mukaisesti arvioida omaa toimintakykyään.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Fyysisten ominaisuuksien harjoittaminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa arvioida fyysisiä
ominaisuuksiaan ja harjoittaa nopeutta,
liikkuvuutta, kestävyyttä ja voimaa

Viikin normaalikoulussa liikunnanopetuksessa neljännellä vuosiluokalla liikutaan harjoitellen
ja halliten. Havaintomotorisia taitoja, motorisia perustaitoja (liikkumis-, tasapaino- ja
välineenkäsittelytaidot) sekä fyysistä toimintakykyä harjoitellaan leikin ja erilaisten tehtävien avulla
seuraavissa liikuntamuodoissa.
•
•
•
•
•
•
•

Perusliikunta
Palloilu
Voimistelu
Musiikki- ja tanssiliikunta
Luontoliikunta
Talven ulkoliikunta: jää- ja lumiliikunta
Uinti

http://edu.fi/perusopetus/liikunta/opetusmateriaalit_eri_lajeista
HAVAINTOMOTORISET TAIDOT
Viikin normaalikoulussa kolmannella vuosiluokalla liikunnanopetuksessa havaintomotorisia taitoja
voi harjaannuttaa esimerkiksi käsittelemällä erilaisista materiaaleista valmistettuja erikokoisia ja
painoisia palloja sekä ohjaamalla oppilasta suuntaamaan huomiotaan tehtävän onnistumisen
kannalta oleellisiin asioihin.

Vuosiluokat 3-6

Erilaisilla välineillä harjoitellaan heittoja ja kiinniottoja vahvistaen oppilaan taitoa liikkuvan välineen
liikkeen havaitsemiseen.
•
•
•
•
•
•
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Harjoitellaan liikkumistä
tilanhahmottaminen.

pallopeleissä

ja

leikeissä
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vapaan

paikan

etsiminen/

Kehonhahmotus kehittyy tehtävissä, joissa oppilas saa tuntoaistimuksia eri puolille kehoa esim.
voimistellessa ja liikkuessa telineillä sekä liikutaan musiikin mukaan.
MOTORISET PERUSTAIDOT
Tasapainotaidot
•
•
•
•

liikutaan erilaisissa maastoissa/ympäristöissä
liikutaan erilaisilla välineillä, telineillä tai musiikkia ilmentäen esim. permanto, penkki ja
puomi
tehdään koko kehon liikkeitä eri asennoissa
tehdään koko kehon liikkeitä tukea käyttäen ja tasapainon hallintaan pyrkien

Liikkumistaidot
Liikkumistaitoja voidaan harjaannuttaa liikkumalla erilaisilla alustoilla (sali, hiekka, nurmi, jää, lumi,
metsämaasto) tasamaalla, ylämäkeen ja alamäkeen. Liikkumista harjoitellaan myös eteen- ja
taaksepäin, molemmille sivuille, ylös ja alas.
•
•
•
•

Juoksua matkan pituutta, vauhtia ja maastoa muuttaen
Hyppyjä paikaltaan ja vauhdista, eteen- tai ylöspäin esim. paksulle matolle
Erilaisia liikkumistaitoja: kieriminen, pyöriminen, kiipeäminen, uiminen
Liikkeen ja musiikin yhdistäminen

Välineenkäsittelytaidot
Liikunnanopetuksessa
neljännellä
vuosiluokalla
pääpaino
on
karkeamotorisissa
käsittelytaidoissa, joita ovat esimerkiksi vieritys, pyöritys, heitto, kiinniotto, potku, lyönti,
laukaus, pomputus, kuljetus, työntö ja veto. Erilaisilla telineillä liikkumisessa tarvitaan koko
kehon käsittelytaitoa esim. riippumista tai nojaa. Silmien ja käsien/jalkojen yhteistyötä tulee
harjaannuttaa käsittelemällä erilaisia välineitä eli silmä-käsi/-jalka-koordinaatiota.
Välineenkäsittelytaitoja harjoitellaan esimerkiksi seuraavissa tehtävissä sekä paikallaan että
liikkeessä:
•
•
•
•
•
•
•

Heitto ja -työntö
Kiinniotto käsin tai räpylällä
Syöttö kahdella tai yhdellä kädellä
Lyönti kädellä tai erilaisilla mailoilla
Pallon kuljetus käsin, jaloin tai mailalla
Laukaus ja syöttö erilaisilla mailoilla tai jalalla
Pallon suojaaminen ja harhauttaminen

FYYSINEN TOIMINTAKYKY
Kestävyys
Kestävyys harjaantuu koululiikunnassa esim. pallopeleissä, uinnissa ja maastossa eri
vuodenaikoina liikuttaessa kuten suunnistettaessa ja hiihdettäessä, jos olosuhteet sallivat.

Nopeus koulun liikunnanopetuksessa kehittyy juoksupyrähdyksissä (myös osana pelejä ja
leikkejä), hypyissä, heitoissa, loikissa ja kisailuissa.
Voima
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Nopeus

Voima koulun liikunnanopetuksessa harjaantuu lihaksia vahvistavia harjoitteita tehden esim.
kuntopiiritehtävät, erilaiset riipunta-, kiipeämis-, veto-, työntö- ja nojaliikkeet sekä hypyillä, heitoilla,
leikkimielellä kamppaillen sekä mäenlaskuilla ja -nousuilla .
Liikkuvuus
Liikkuvuus harjaantuu koulun liikunnanopetuksessa voimistelussa ja erilaisia venyttelytehtäviä
tehden.
http://edu.fi/ops2016_tukimateriaalit/liikunnan_tavoitteisiin_liittyvat_keskeiset_sisaltoalueet

T6 opettaa uimataito, jotta oppilas pystyy liikkumaan vedessä ja
pelastautumaan vedestä
Vesiliikunta ja uinti kuuluvat Viikin normaalikoulun liikunnanopetukseen.
Uinninopetuksessa harjaannutetaan esim. seuraavia taitoja:
•
•
•

rintauinti
erilaisia hypyt
pituus- ja syvyyssukellus

Arviointi: Oppilas osaa uida 25m yhtäjaksoisesti, osaa sukeltaa ja oppilas osaa hypätä altaaseen
jalat edellä.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Uima- ja pelastautumistaidot

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas on perusuimataitoinen (Osaa uida 50
metriä kahta uintitapaa käyttäen ja sukeltaa 5
metriä pinnan alla).

Viikin normaalikoulussa liikunnanopetuksessa neljännellä vuosiluokalla liikutaan harjoitellen
ja halliten. Havaintomotorisia taitoja, motorisia perustaitoja (liikkumis-, tasapaino- ja
välineenkäsittelytaidot) sekä fyysistä toimintakykyä harjoitellaan leikin ja erilaisten tehtävien avulla
seuraavissa liikuntamuodoissa.
•
•
•
•
•
•
•

Perusliikunta
Palloilu
Voimistelu
Musiikki- ja tanssiliikunta
Luontoliikunta
Talven ulkoliikunta: jää- ja lumiliikunta
Uinti

http://edu.fi/perusopetus/liikunta/opetusmateriaalit_eri_lajeista
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HAVAINTOMOTORISET TAIDOT
Viikin normaalikoulussa kolmannella vuosiluokalla liikunnanopetuksessa havaintomotorisia taitoja
voi harjaannuttaa esimerkiksi käsittelemällä erilaisista materiaaleista valmistettuja erikokoisia ja
painoisia palloja sekä ohjaamalla oppilasta suuntaamaan huomiotaan tehtävän onnistumisen
kannalta oleellisiin asioihin.
Erilaisilla välineillä harjoitellaan heittoja ja kiinniottoja vahvistaen oppilaan taitoa liikkuvan välineen
liikkeen havaitsemiseen.
•
•
•
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vapaasti
eri suuntiin ja tasoihin
paikalla ja liikkuen

•
•
•
•

kahdella ja yhdellä kädellä
pompotuksia
vierityksiä
kehon kaikkia osia käyttäen

Harjoitellaan liikkumistä
tilanhahmottaminen.

pallopeleissä

ja

leikeissä

esim.

vapaan

paikan

etsiminen/

Kehonhahmotus kehittyy tehtävissä, joissa oppilas saa tuntoaistimuksia eri puolille kehoa esim.
voimistellessa ja liikkuessa telineillä sekä liikutaan musiikin mukaan.
MOTORISET PERUSTAIDOT
Tasapainotaidot
•
•
•
•

liikutaan erilaisissa maastoissa/ympäristöissä
liikutaan erilaisilla välineillä, telineillä tai musiikkia ilmentäen esim. permanto, penkki ja
puomi
tehdään koko kehon liikkeitä eri asennoissa
tehdään koko kehon liikkeitä tukea käyttäen ja tasapainon hallintaan pyrkien

Liikkumistaidot
Liikkumistaitoja voidaan harjaannuttaa liikkumalla erilaisilla alustoilla (sali, hiekka, nurmi, jää, lumi,
metsämaasto) tasamaalla, ylämäkeen ja alamäkeen. Liikkumista harjoitellaan myös eteen- ja
taaksepäin, molemmille sivuille, ylös ja alas.
•
•
•
•

Juoksua matkan pituutta, vauhtia ja maastoa muuttaen
Hyppyjä paikaltaan ja vauhdista, eteen- tai ylöspäin esim. paksulle matolle
Erilaisia liikkumistaitoja: kieriminen, pyöriminen, kiipeäminen, uiminen
Liikkeen ja musiikin yhdistäminen

Välineenkäsittelytaidot
Liikunnanopetuksessa
neljännellä
vuosiluokalla
pääpaino
on
karkeamotorisissa
käsittelytaidoissa, joita ovat esimerkiksi vieritys, pyöritys, heitto, kiinniotto, potku, lyönti,
laukaus, pomputus, kuljetus, työntö ja veto. Erilaisilla telineillä liikkumisessa tarvitaan koko
kehon käsittelytaitoa esim. riippumista tai nojaa. Silmien ja käsien/jalkojen yhteistyötä tulee
harjaannuttaa käsittelemällä erilaisia välineitä eli silmä-käsi/-jalka-koordinaatiota.
Välineenkäsittelytaitoja harjoitellaan esimerkiksi seuraavissa tehtävissä sekä paikallaan että
liikkeessä:
•
•
•
•
•
•
•

Heitto ja -työntö
Kiinniotto käsin tai räpylällä
Syöttö kahdella tai yhdellä kädellä
Lyönti kädellä tai erilaisilla mailoilla
Pallon kuljetus käsin, jaloin tai mailalla
Laukaus ja syöttö erilaisilla mailoilla tai jalalla
Pallon suojaaminen ja harhauttaminen

FYYSINEN TOIMINTAKYKY

Kestävyys harjaantuu koululiikunnassa esim. pallopeleissä, uinnissa ja maastossa eri
vuodenaikoina liikuttaessa kuten suunnistettaessa ja hiihdettäessä, jos olosuhteet sallivat.
Nopeus
Nopeus koulun liikunnanopetuksessa kehittyy juoksupyrähdyksissä (myös osana pelejä ja
leikkejä), hypyissä, heitoissa, loikissa ja kisailuissa.
Voima
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Kestävyys

Voima koulun liikunnanopetuksessa harjaantuu lihaksia vahvistavia harjoitteita tehden esim.
kuntopiiritehtävät, erilaiset riipunta-, kiipeämis-, veto-, työntö- ja nojaliikkeet sekä hypyillä, heitoilla,
leikkimielellä kamppaillen sekä mäenlaskuilla ja -nousuilla .
Liikkuvuus
Liikkuvuus harjaantuu koulun liikunnanopetuksessa voimistelussa ja erilaisia venyttelytehtäviä
tehden.
http://edu.fi/ops2016_tukimateriaalit/liikunnan_tavoitteisiin_liittyvat_keskeiset_sisaltoalueet

T7 ohjata oppilasta turvalliseen ja asialliseen toimintaan liikuntatunneilla.
Koulun liikunnanopetuksessa oppilaita ohjataan toimimaan asiallisesti, yhteisiä sääntöjä
noudattaen ja näin opitaan vastuullisia ja turvallisia toimintatapoja erilaisissa
oppimisympäristöissä.
Arviointi: Oppilas osaa toimia ohjeiden ja yhteisten sääntöjen mukaan.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Toiminta liikuntatunneilla

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa ottaa huomioon mahdolliset
vaaratilanteet liikuntatunneilla sekä pyrkii
toimimaan turvallisesti ja asiallisesti.

Viikin normaalikoulussa liikunnanopetuksessa neljännellä vuosiluokalla liikutaan harjoitellen
ja halliten. Havaintomotorisia taitoja, motorisia perustaitoja (liikkumis-, tasapaino- ja
välineenkäsittelytaidot) sekä fyysistä toimintakykyä harjoitellaan leikin ja erilaisten tehtävien avulla
seuraavissa liikuntamuodoissa.
•
•
•
•
•
•
•

Perusliikunta
Palloilu
Voimistelu
Musiikki- ja tanssiliikunta
Luontoliikunta
Talven ulkoliikunta: jää- ja lumiliikunta
Uinti

http://edu.fi/perusopetus/liikunta/opetusmateriaalit_eri_lajeista
HAVAINTOMOTORISET TAIDOT
Viikin normaalikoulussa kolmannella vuosiluokalla liikunnanopetuksessa havaintomotorisia taitoja
voi harjaannuttaa esimerkiksi käsittelemällä erilaisista materiaaleista valmistettuja erikokoisia ja
painoisia palloja sekä ohjaamalla oppilasta suuntaamaan huomiotaan tehtävän onnistumisen
kannalta oleellisiin asioihin.

Vuosiluokat 3-6

Erilaisilla välineillä harjoitellaan heittoja ja kiinniottoja vahvistaen oppilaan taitoa liikkuvan välineen
liikkeen havaitsemiseen.
•
•
•
•
•
•
•
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vapaasti
eri suuntiin ja tasoihin
paikalla ja liikkuen
kahdella ja yhdellä kädellä
pompotuksia
vierityksiä
kehon kaikkia osia käyttäen

Harjoitellaan liikkumistä
tilanhahmottaminen.

pallopeleissä

ja

leikeissä

esim.

vapaan

paikan

etsiminen/

Kehonhahmotus kehittyy tehtävissä, joissa oppilas saa tuntoaistimuksia eri puolille kehoa esim.
voimistellessa ja liikkuessa telineillä sekä liikutaan musiikin mukaan.
MOTORISET PERUSTAIDOT
Tasapainotaidot
•
•
•
•

liikutaan erilaisissa maastoissa/ympäristöissä
liikutaan erilaisilla välineillä, telineillä tai musiikkia ilmentäen esim. permanto, penkki ja
puomi
tehdään koko kehon liikkeitä eri asennoissa
tehdään koko kehon liikkeitä tukea käyttäen ja tasapainon hallintaan pyrkien

Liikkumistaidot
Liikkumistaitoja voidaan harjaannuttaa liikkumalla erilaisilla alustoilla (sali, hiekka, nurmi, jää, lumi,
metsämaasto) tasamaalla, ylämäkeen ja alamäkeen. Liikkumista harjoitellaan myös eteen- ja
taaksepäin, molemmille sivuille, ylös ja alas.
•
•
•
•

Juoksua matkan pituutta, vauhtia ja maastoa muuttaen
Hyppyjä paikaltaan ja vauhdista, eteen- tai ylöspäin esim. paksulle matolle
Erilaisia liikkumistaitoja: kieriminen, pyöriminen, kiipeäminen, uiminen
Liikkeen ja musiikin yhdistäminen

Välineenkäsittelytaidot
Liikunnanopetuksessa
neljännellä
vuosiluokalla
pääpaino
on
karkeamotorisissa
käsittelytaidoissa, joita ovat esimerkiksi vieritys, pyöritys, heitto, kiinniotto, potku, lyönti,
laukaus, pomputus, kuljetus, työntö ja veto. Erilaisilla telineillä liikkumisessa tarvitaan koko
kehon käsittelytaitoa esim. riippumista tai nojaa. Silmien ja käsien/jalkojen yhteistyötä tulee
harjaannuttaa käsittelemällä erilaisia välineitä eli silmä-käsi/-jalka-koordinaatiota.
Välineenkäsittelytaitoja harjoitellaan esimerkiksi seuraavissa tehtävissä sekä paikallaan että
liikkeessä:
•
•
•
•
•
•
•

Heitto ja -työntö
Kiinniotto käsin tai räpylällä
Syöttö kahdella tai yhdellä kädellä
Lyönti kädellä tai erilaisilla mailoilla
Pallon kuljetus käsin, jaloin tai mailalla
Laukaus ja syöttö erilaisilla mailoilla tai jalalla
Pallon suojaaminen ja harhauttaminen

FYYSINEN TOIMINTAKYKY
Kestävyys
Kestävyys harjaantuu koululiikunnassa esim. pallopeleissä, uinnissa ja maastossa eri
vuodenaikoina liikuttaessa kuten suunnistettaessa ja hiihdettäessä, jos olosuhteet sallivat.
Nopeus

Voima
Voima koulun liikunnanopetuksessa harjaantuu lihaksia vahvistavia harjoitteita tehden esim.
kuntopiiritehtävät, erilaiset riipunta-, kiipeämis-, veto-, työntö- ja nojaliikkeet sekä hypyillä, heitoilla,
leikkimielellä kamppaillen sekä mäenlaskuilla ja -nousuilla .
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Nopeus koulun liikunnanopetuksessa kehittyy juoksupyrähdyksissä (myös osana pelejä ja
leikkejä), hypyissä, heitoissa, loikissa ja kisailuissa.

Liikkuvuus
Liikkuvuus harjaantuu koulun liikunnanopetuksessa voimistelussa ja erilaisia venyttelytehtäviä
tehden.
http://edu.fi/ops2016_tukimateriaalit/liikunnan_tavoitteisiin_liittyvat_keskeiset_sisaltoalueet

T8 ohjata oppilasta työskentelemään kaikkien kanssa sekä säätelemään
toimintaansa ja tunneilmaisuaan liikuntatilanteissa toiset huomioon
ottaen.
Koulun liikunnanopetukseen valitaan myönteistä yhteisöllisyyttä lisääviä pari- ja ryhmätehtäviä
sekä leikkejä, harjoituksia ja pelejä, joissa opitaan ottamaan toiset huomioon ja auttamaan muita.
Arviointi: Oppilas osallistuu sopuisasti ryhmän toimintaan. Oppilas osaa ottaa hyvin vastaan
saamansa palautteen ja avun.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Vuorovaikutus- ja työskentelytaidot

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa toimia eri liikuntatilanteissa
yhteisesti sovitulla tavalla.

Koulumme liikunnanopetukseen valitaan tehtäviä, jotka harjaannuttavat oppilaiden
vuorovaikutustaitoja. Nämä taidot kehittyvät oppitunneille valituissa pari-, pienryhmä- ja
joukkuetehtävissä. Oppilaita ohjataan toimimaan ja sitoutumaan yhteisesti sovittuihin sääntöihin
sekä ottamaan vastuuta omasta toiminnasta ja yhteisistä asioista liikuntatilanteissa. Hyvät
tavat, toisten huomioiminen, erilaisuuden ymmärtäminen ja hyväksyminen tukevat liikuntatuntien
myönteistä ja turvallista oppimisilmapiiri.

T9 ohjata oppilasta toimimaan reilun pelin periaatteella sekä kantamaan
vastuuta yhteisistä oppimistilanteista.
Koulun liikunnanopetukseen valitaan tehtäviä, joissa opitaan vastuunottamista omasta
toiminnasta, yhteisistä asioista ja säännöistä.
Arviointi: Oppilas noudattaa sopimuksia, tulee tunneille ajoissa ja on asialllisesti varustautunut.
Oppilas tekee pyydettäessä oman osuutensa tuntijärjestelyistä sekä auttaa ja kannustaa
kavereitaan ohjatusti.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
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Toiminta yhteisissä oppimistilanteissa

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas noudattaa reilun pelin periaatteita
ja osoittaa pyrkivänsä vastuullisuuteen
yhteisissä oppimistilanteissa.

Koulumme liikunnanopetukseen valitaan tehtäviä, jotka harjaannuttavat oppilaiden
vuorovaikutustaitoja. Nämä taidot kehittyvät oppitunneille valituissa pari-, pienryhmä- ja
joukkuetehtävissä. Oppilaita ohjataan toimimaan ja sitoutumaan yhteisesti sovittuihin sääntöihin
sekä ottamaan vastuuta omasta toiminnasta ja yhteisistä asioista liikuntatilanteissa. Hyvät
tavat, toisten huomioiminen, erilaisuuden ymmärtäminen ja hyväksyminen tukevat liikuntatuntien
myönteistä ja turvallista oppimisilmapiiri.
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T10 kannustaa oppilasta ottamaan vastuuta omasta toiminnasta ja
vahvistaa itsenäisen työskentelyn taitoja.
Koulun liikunnanopetuksessa oppilaita ohjataan vastuulliseen ja itsenäiseen työskentelyyn.
Arviointi: Oppilas tekee annetut tehtävät ja pystyy itsenäiseen työskentelyyn ohjatussa tilanteessa.
Oppilas tekee pyydettäessä oman osuutensa järjestelyistä.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Työskentelytaidot

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa yleensä työskennellä
vastuullisesti ja itsenäisesti.

Liikunta toimii välineenä mielialan ja itsearvostuksen kohentamiseen, omien voimavarojen
lisäämiseen ja erilaisista haasteista selviytymiseen. Oppilas kokee liikuntatunnilla onnistumisen
tunteita ja saa iloa edistymisestään kokeillessaan erilaisia liikuntamuotoja ja tapoja harrastaa
liikuntaa.

T11 huolehtia siitä, että oppilaat saavat riittävästi myönteisiä kokemuksia
omasta kehosta, pätevyydestä ja yhteisöllisyydestä.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Ei vaikuta arvosanan muodostamiseen.
Oppilasta ohjataan pohtimaan kokemuksiaan
osana itsearviointia.

Liikunta toimii välineenä mielialan ja itsearvostuksen kohentamiseen, omien voimavarojen
lisäämiseen ja erilaisista haasteista selviytymiseen. Oppilas kokee liikuntatunnilla onnistumisen
tunteita ja saa iloa edistymisestään kokeillessaan erilaisia liikuntamuotoja ja tapoja harrastaa
liikuntaa.

Vuosiluokka 5
Vuosiluokan keskeiset sisältöalueet
S1 Fyysinen toimintakyky

Valitaan tehtäviä, joilla opitaan harjaannuttamaan nopeutta, liikkuvuutta, kestävyyttä ja voimaa.
Opetuksessa käytetään monipuolisesti leikkejä, harjoitteita ja pelejä, jotka mahdollistavat
osallisuuden, pätevyyden, itsenäisyyden sekä ilmaisun ja esteettisyyden kokemuksia.
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Opetukseen sisältyy runsaasti fyysisesti aktiivista toimintaa. Opetukseen valitaan sellaisia
oppilaiden kehitysvaiheeseen soveltuvia turvallisia tehtäviä, joissa harjaannutetaan havainto- ja
ratkaisuntekotaitoja liikuntatilanteisiin sovellettuina (esim. luontoliikunta ja palloilut) sekä tehtäviä,
joissa eri vuodenaikoina ja erilaisissa oppimisympäristöissä vahvistetaan tasapaino-, liikkumis- ja
välineenkäsittelytaitoja monipuolisten liikuntamuotojen (kuten jää-, lumi-, luonto-, perus-, musiikkija tanssiliikunta sekä palloilut ja voimistelut) ja eri liikuntalajien avulla. Liikunnan opetukseen
kuuluu uinnin, vesiliikunnan ja vesipelastuksen opetusta. Oppilaille opetetaan liikkumiseen ja
liikunnan harrastamiseen liittyviä tarpeellisia tietoja.

Liikunnan opetukseen valitaan tehtäviä, joiden avulla tutustutaan myös oman toimintakyvyn
arviointiin. Valtakunnallisen fyysisen toimintakyvyn seurantajärjestelmä Move!:n mittaukset
tehdään niin, että ne tukevat 5. vuosiluokalla koulussa järjestettäviä laajoja terveystarkastuksia.
Viikin normaalikoulun liikunnanopetuksessa viidennellä luokalla liikutaan taitaen ja tietäen.
Havaintomotorisia taitoja, motorisia perustaitoja (liikkumis-, tasapaino- ja välineenkäsittelytaitoja)
harjoitellaan leikin ja erilaisten tehtävien avulla seuraavissa liikkuntamuodoissa.
•
•
•
•
•
•
•

Perusliikunta
Palloilu
Voimistelu
Musiikki- ja tanssiliikunta
Luontoliikunta
Talven ulkoliikunta: jää- ja lumiliikunta
Uinti

http://edu.fi/perusopetus/liikunta/opetusmateriaalit_eri_lajeista
HAVAINTOMOTORISET TAIDOT
Viidennellä luokalla havaintomotorisia taitoja voi harjaannuttaa esimerkiksi käsittelemällä
erilaisista materiaaleista valmistettuja erikokoisia ja painoisia palloja sekä ohjaamalla oppilasta
suuntaamaan huomiotaan tehtävän onnistumisen kannalta oleellisiin asioihin.
Erilaisilla välineillä harjoitellaan heittoja ja kiinniottoja, vahvistetaan oppilaan taitoa liikkuvan
välineen liikkeen havaitsemiseen esim. kiinniotto suoraan ilmasta tai pompusta.
Harjoitellaan liikkumista
tilanhahmottaminen.

peleissä

ja

leikeissä

esim.

vapaan

paikan

etsiminen

ja

Kehonhahmotus kehittyy tehtävissä, joissa oppilas saa tuntoaistimuksia eri puolille kehoa esim.
voimistellessa ja liikkuessa telineillä.
MOTORISET PERUSTAIDOT
Tasapainotaidot
•
•
•
•

liikutaan erilaisissa maastoissa/ ympäristöissä
liikutaan erilaisilla välineillä, telineillä tai musiikkia ilmentäen esim. permanto, penkki ja
puomi
tehdään koko kehon liikkeitä tukea käyttäen ja tasapainon hallintaan pyrkien eri asennoissa
voimistelun perusasiat yhdistelminä ja sarjoina

Liikkumistaidot
Liikkumistaitoja voidaan harjaannuttaa liikkumalla erilaisilla alustoilla (sali, hiekka, nurmi, jää, lumi,
metsämaasto) tasamaalla, ylämäkeen ja alamäkeen. Liikkumista harjoitellaan myös eteen- ja
taaksepäin, molemmille sivuille, ylös ja alas.
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•
•
•
•

Juoksua matkan pituutta, vauhtia ja maastoa muuttaen.
Hyppyjä paikaltaan ja vauhdista sekä eteen- ja ylöspäin
Erilaisia liikkumistaitoja esim. kieriminen, pyöriminen ja kiipeäminen
Liikkeen ja musiikin yhdistäminen

Välineenkäsittelytaidot
Liikunnanopetuksessa viidennellä luokalla pääpaino on karkeamotorisissa käsittelytaidoissa,
joita ovat esimerkiksi vieritys, pyöritys, heitto, kiinniotto, potku, lyönti, laukaus, pomputus,
kuljetus, työntö ja veto. Erilaisilla telineillä liikkumisessa tarvitaan koko kehon käsittelytaitoa esim.
riippumista tai nojaa. Silmien ja käsien/jalkojen yhteistyötä tulee harjaannuttaa käsittelemällä
erilaisia välineitä eli silmä-käsi/-jalka-koordinaatiota. Yleisiä pallonkäsittelytaitoja harjoitellaan
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tehtävillä, joissa käytetään monipuolisesti erilaisia palloja ja välineitä lajista riippumatta.
Harjoitellaan välineenkäsittelyä tehden liikemuunnelmia ja pyritään löytämään kuhunkin
tilanteeseen sopiva ratkaisu esim.
Välineenkäsittelytaitoja harjoitellaan viidennellä luokalla seuraavissa tehtävissä liikkeessä:
•
•
•
•
•

Syöttö liikkeessä olevalle oppilaalle
Ratkaisujenteko erilaisissa liikuntatilanteissa
Taitojen yhdistäminen esim. kiinniotto ja nopea heitto
Eri välineiden ominaisuuksien hyödyntämistä
Eri välineiden luovaa soveltamista 6.lk

•
•
•
•
•
•
•

Heitto ja -työntö
Kiinniotto käsin tai räpylällä
Syöttö kahdella tai yhdellä kädellä
Lyönti kädellä tai erilaisilla mailoilla
Pallon kuljetus käsin, jaloin tai mailalla
Laukaus ja syöttö erilaisilla mailoilla tai jalalla
Pallon suojaaminen ja harhauttaminen

FYYSINEN TOIMINTAKYKY
Kestävyys
Kestävyys harjaantuu koululiikunnassa esim. pallopeleissä, uinnissa ja maastossa eri
vuodenaikoina liikuttaessa kuten suunnistettaessa ja hiihdettäessä, jos olosuhteet sallivat.
Nopeus
Nopeus koulun liikunnanopetuksessa kehittyy juoksupyrähdyksissä (myös osana pelejä ja
leikkejä), hypyissä, heitoissa, loikissa ja kisailuissa.
Voima
Voima koulun liikunnanopetuksessa harjaantuu lihaksia vahvistavia harjoitteita tehden esim.
kuntopiiritehtävät, erilaiset riipunta-, kiipeämis-, veto-, työntö- ja nojaliikkeet sekä hypyillä, heitoilla,
leikkimielellä kamppaillen sekä mäenlaskuilla ja -nousuilla .
Liikkuvuus
Liikkuvuus harjaantuu koulun liikunnanopetuksessa voimistelussa ja erilaisia venyttelytehtäviä
tehden.
http://edu.fi/ops2016_tukimateriaalit/liikunnan_tavoitteisiin_liittyvat_keskeiset_sisaltoalueet
Liikemuunnelmia ja kuhunkin tilanteeseen sopiva ratkaisu
6. luokka liikun soveltaen ja suunnitellen
Omia liikesarjoja, eri välineiden käytössä luovaa soveltamista ja muuntelua, omia suunnitelmia

Opetukseen valitaan myönteistä yhteisöllisyyttä lisääviä pari- ja ryhmätehtäviä, leikkejä,
harjoituksia ja pelejä, joissa opitaan ottamaan toiset huomioon ja auttamaan muita sekä tehtäviä,
joissa opitaan vastuun ottamista omasta toiminnasta, yhteisistä asioista ja säännöistä.
Koulumme liikunnanopetukseen valitaan tehtäviä, jotka harjaannuttavat oppilaiden
vuorovaikutustaitoja. Nämä taidot kehittyvät oppitunneille valituissa pari-, pienryhmä- ja
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S2 Sosiaalinen toimintakyky

joukkuetehtävissä. Oppilaita ohjataan toimimaan ja sitoutumaan yhteisesti sovittuihin sääntöihin
sekä ottamaan vastuuta omasta toiminnasta ja yhteisistä asioista liikuntatilanteissa. Hyvät
tavat, toisten huomioiminen, erilaisuuden ymmärtäminen ja hyväksyminen tukevat liikuntatuntien
myönteistä ja turvallista oppimisilmapiiri.
S3 Psyykkinen toimintakyky
Opetuksessa käytetään tehtäviä, joissa opitaan pitkäjännitteisesti ponnistelemaan yksin ja
yhdessä muiden kanssa tavoitteen saavuttamiseksi. Yhteisillä tehtävillä harjoitellaan vastuun
ottamista. Iloa ja virkistystä tuottavilla liikuntatehtävillä autetaan myönteisten tunteiden kokemista,
jotka vahvistavat pätevyyden kokemuksia ja myönteistä minäkäsitystä.
Liikunta toimii välineenä mielialan ja itsearvostuksen kohentamiseen, omien voimavarojen
lisäämiseen ja erilaisista haasteista selviytymiseen. Oppilas kokee liikuntatunnilla onnistumisen
tunteita ja saa iloa edistymisestään kokeillessaan erilaisia liikuntamuotoja ja tapoja harrastaa
liikuntaa.
Opetuksen tavoitteet

Tavoitteisiin liittyvät
sisältöalueet

Laaja-alainen osaaminen

T1

S1

L1, L3

T2

S1

L1, L3, L4

T3

S1

L3

T4

S1

L3

T5

S1

L3

T6

S1

L3

T7

S1

L3, L6, L7

T8

S2

L2, L3, L6, L7

T9

S2

L2, L6, L7

T10

S3

L1, L2, L3

T11

S3

L1, L2

Vuosiluokan tavoitteet
T1 kannustaa oppilaita fyysiseen aktiivisuuteen, kokeilemaan erilaisia
liikuntatehtäviä ja harjoittelemaan parhaansa yrittäen.
Viikin normaalikoulussa liikunnanopetukseen sisältyy runsaasti fyysisesti aktiivista toimintaa.
Oppilas kokeilee erilaisia liikuntamuotoja kuten perusliikunta, palloilu, voimistelu, luontoliikunta,
jää- ja lumiliikunta monipuolisissa ja turvallisissa oppimisympäristöissä.

Vuosiluokat 3-6

Oppilaalle opetetaan liikkumiseen ja liikunnan harrastamiseen
liikuntakäsitteistöä esim. pikajuoksu ja sääntöjä eri peleistä ja leikeistä.

liittyviä

tietoja

kuten

Arviointi: Oppilaan toiminta oppitunneilla vastaa yleensä kestoltaan ja rasitukseltaan hänen omia
edellytyksiään ja mahdollisuuksiaan.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
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Arvioinnin kohde

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen

Työskentely ja yrittäminen

Oppilas osallistuu liikuntatuntien toimintaan
yleensä aktiivisesti kokeillen ja harjoitellen
erilaisia liikuntatehtäviä.

Viikin normaalikoulun liikunnanopetuksessa viidennellä luokalla liikutaan taitaen ja tietäen.
Havaintomotorisia taitoja, motorisia perustaitoja (liikkumis-, tasapaino- ja välineenkäsittelytaitoja)
harjoitellaan leikin ja erilaisten tehtävien avulla seuraavissa liikkuntamuodoissa.
•
•
•
•
•
•
•

Perusliikunta
Palloilu
Voimistelu
Musiikki- ja tanssiliikunta
Luontoliikunta
Talven ulkoliikunta: jää- ja lumiliikunta
Uinti

http://edu.fi/perusopetus/liikunta/opetusmateriaalit_eri_lajeista
HAVAINTOMOTORISET TAIDOT
Viidennellä luokalla havaintomotorisia taitoja voi harjaannuttaa esimerkiksi käsittelemällä
erilaisista materiaaleista valmistettuja erikokoisia ja painoisia palloja sekä ohjaamalla oppilasta
suuntaamaan huomiotaan tehtävän onnistumisen kannalta oleellisiin asioihin.
Erilaisilla välineillä harjoitellaan heittoja ja kiinniottoja, vahvistetaan oppilaan taitoa liikkuvan
välineen liikkeen havaitsemiseen esim. kiinniotto suoraan ilmasta tai pompusta.
Harjoitellaan liikkumista
tilanhahmottaminen.

peleissä

ja

leikeissä

esim.

vapaan

paikan

etsiminen

ja

Kehonhahmotus kehittyy tehtävissä, joissa oppilas saa tuntoaistimuksia eri puolille kehoa esim.
voimistellessa ja liikkuessa telineillä.
MOTORISET PERUSTAIDOT
Tasapainotaidot
•
•
•
•

liikutaan erilaisissa maastoissa/ ympäristöissä
liikutaan erilaisilla välineillä, telineillä tai musiikkia ilmentäen esim. permanto, penkki ja
puomi
tehdään koko kehon liikkeitä tukea käyttäen ja tasapainon hallintaan pyrkien eri asennoissa
voimistelun perusasiat yhdistelminä ja sarjoina

Liikkumistaidot

•
•
•
•

Juoksua matkan pituutta, vauhtia ja maastoa muuttaen.
Hyppyjä paikaltaan ja vauhdista sekä eteen- ja ylöspäin
Erilaisia liikkumistaitoja esim. kieriminen, pyöriminen ja kiipeäminen
Liikkeen ja musiikin yhdistäminen

Välineenkäsittelytaidot
Liikunnanopetuksessa viidennellä luokalla pääpaino on karkeamotorisissa käsittelytaidoissa,
joita ovat esimerkiksi vieritys, pyöritys, heitto, kiinniotto, potku, lyönti, laukaus, pomputus,
kuljetus, työntö ja veto. Erilaisilla telineillä liikkumisessa tarvitaan koko kehon käsittelytaitoa esim.
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Liikkumistaitoja voidaan harjaannuttaa liikkumalla erilaisilla alustoilla (sali, hiekka, nurmi, jää, lumi,
metsämaasto) tasamaalla, ylämäkeen ja alamäkeen. Liikkumista harjoitellaan myös eteen- ja
taaksepäin, molemmille sivuille, ylös ja alas.

riippumista tai nojaa. Silmien ja käsien/jalkojen yhteistyötä tulee harjaannuttaa käsittelemällä
erilaisia välineitä eli silmä-käsi/-jalka-koordinaatiota. Yleisiä pallonkäsittelytaitoja harjoitellaan
tehtävillä, joissa käytetään monipuolisesti erilaisia palloja ja välineitä lajista riippumatta.
Harjoitellaan välineenkäsittelyä tehden liikemuunnelmia ja pyritään löytämään kuhunkin
tilanteeseen sopiva ratkaisu esim.
Välineenkäsittelytaitoja harjoitellaan viidennellä luokalla seuraavissa tehtävissä liikkeessä:
•
•
•
•
•

Syöttö liikkeessä olevalle oppilaalle
Ratkaisujenteko erilaisissa liikuntatilanteissa
Taitojen yhdistäminen esim. kiinniotto ja nopea heitto
Eri välineiden ominaisuuksien hyödyntämistä
Eri välineiden luovaa soveltamista 6.lk

•
•
•
•
•
•
•

Heitto ja -työntö
Kiinniotto käsin tai räpylällä
Syöttö kahdella tai yhdellä kädellä
Lyönti kädellä tai erilaisilla mailoilla
Pallon kuljetus käsin, jaloin tai mailalla
Laukaus ja syöttö erilaisilla mailoilla tai jalalla
Pallon suojaaminen ja harhauttaminen

FYYSINEN TOIMINTAKYKY
Kestävyys
Kestävyys harjaantuu koululiikunnassa esim. pallopeleissä, uinnissa ja maastossa eri
vuodenaikoina liikuttaessa kuten suunnistettaessa ja hiihdettäessä, jos olosuhteet sallivat.
Nopeus
Nopeus koulun liikunnanopetuksessa kehittyy juoksupyrähdyksissä (myös osana pelejä ja
leikkejä), hypyissä, heitoissa, loikissa ja kisailuissa.
Voima
Voima koulun liikunnanopetuksessa harjaantuu lihaksia vahvistavia harjoitteita tehden esim.
kuntopiiritehtävät, erilaiset riipunta-, kiipeämis-, veto-, työntö- ja nojaliikkeet sekä hypyillä, heitoilla,
leikkimielellä kamppaillen sekä mäenlaskuilla ja -nousuilla .
Liikkuvuus
Liikkuvuus harjaantuu koulun liikunnanopetuksessa voimistelussa ja erilaisia venyttelytehtäviä
tehden.
http://edu.fi/ops2016_tukimateriaalit/liikunnan_tavoitteisiin_liittyvat_keskeiset_sisaltoalueet
Liikemuunnelmia ja kuhunkin tilanteeseen sopiva ratkaisu
6. luokka liikun soveltaen ja suunnitellen
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Omia liikesarjoja, eri välineiden käytössä luovaa soveltamista ja muuntelua, omia suunnitelmia
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T2 ohjata oppilasta harjaannuttamaan havaintomotorisia taitojaan eli
havainnoimaan itseään ja ympäristöään aistien avulla sekä tekemään
liikuntatilanteisiin sopivia ratkaisuja.
Viikin normaalikoulun liikunnanopetuksessa käytetään monipuolisesti harjoitteita, pelejä ja
leikkejä, jotka mahdollistavat osallisuuden, pätevyyden, itsenäisyyden sekä ilmaisun ja
esteettisyyden kokemuksia.
Koulun opetukseen valitaan sellaisia oppilaiden kehitysvaiheeseen soveltuvia turvallisia tehtäviä,
joissa harjaannutetaan havainto- ja ratkaisuntekotaitoja liikuntatilanteisiin sovellettuina esim.
palloilut, voimistelu ja luontoliikunta.
Arviointi: Oppilas osaa hyvin liikuntatunneilla opetetut havaintomotoriset sisällöt, hän tunnistaa
kehonsa eri puolet, kehon eri osat ja osaa suhteuttaa ne sekä kulloinkin käytössä ovat välineet
tilaan, aikaan ja voimaan.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen

Ratkaisujen teko erilaisissa liikuntatilanteissa

Oppilas tekee eri liikuntatilanteissa,
kuten leikeissä ja peleissä, useimmiten
tarkoituksenmukaisia ratkaisuja.

Viikin normaalikoulun liikunnanopetuksessa viidennellä luokalla liikutaan taitaen ja tietäen.
Havaintomotorisia taitoja, motorisia perustaitoja (liikkumis-, tasapaino- ja välineenkäsittelytaitoja)
harjoitellaan leikin ja erilaisten tehtävien avulla seuraavissa liikkuntamuodoissa.
•
•
•
•
•
•
•

Perusliikunta
Palloilu
Voimistelu
Musiikki- ja tanssiliikunta
Luontoliikunta
Talven ulkoliikunta: jää- ja lumiliikunta
Uinti

http://edu.fi/perusopetus/liikunta/opetusmateriaalit_eri_lajeista
HAVAINTOMOTORISET TAIDOT
Viidennellä luokalla havaintomotorisia taitoja voi harjaannuttaa esimerkiksi käsittelemällä
erilaisista materiaaleista valmistettuja erikokoisia ja painoisia palloja sekä ohjaamalla oppilasta
suuntaamaan huomiotaan tehtävän onnistumisen kannalta oleellisiin asioihin.
Erilaisilla välineillä harjoitellaan heittoja ja kiinniottoja, vahvistetaan oppilaan taitoa liikkuvan
välineen liikkeen havaitsemiseen esim. kiinniotto suoraan ilmasta tai pompusta.
Harjoitellaan liikkumista
tilanhahmottaminen.

peleissä

ja

leikeissä

esim.

vapaan

paikan

etsiminen

ja

MOTORISET PERUSTAIDOT
Tasapainotaidot
•
•

liikutaan erilaisissa maastoissa/ ympäristöissä
liikutaan erilaisilla välineillä, telineillä tai musiikkia ilmentäen esim. permanto, penkki ja
puomi
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Kehonhahmotus kehittyy tehtävissä, joissa oppilas saa tuntoaistimuksia eri puolille kehoa esim.
voimistellessa ja liikkuessa telineillä.

•
•

tehdään koko kehon liikkeitä tukea käyttäen ja tasapainon hallintaan pyrkien eri asennoissa
voimistelun perusasiat yhdistelminä ja sarjoina

Liikkumistaidot
Liikkumistaitoja voidaan harjaannuttaa liikkumalla erilaisilla alustoilla (sali, hiekka, nurmi, jää, lumi,
metsämaasto) tasamaalla, ylämäkeen ja alamäkeen. Liikkumista harjoitellaan myös eteen- ja
taaksepäin, molemmille sivuille, ylös ja alas.
•
•
•
•

Juoksua matkan pituutta, vauhtia ja maastoa muuttaen.
Hyppyjä paikaltaan ja vauhdista sekä eteen- ja ylöspäin
Erilaisia liikkumistaitoja esim. kieriminen, pyöriminen ja kiipeäminen
Liikkeen ja musiikin yhdistäminen

Välineenkäsittelytaidot
Liikunnanopetuksessa viidennellä luokalla pääpaino on karkeamotorisissa käsittelytaidoissa,
joita ovat esimerkiksi vieritys, pyöritys, heitto, kiinniotto, potku, lyönti, laukaus, pomputus,
kuljetus, työntö ja veto. Erilaisilla telineillä liikkumisessa tarvitaan koko kehon käsittelytaitoa esim.
riippumista tai nojaa. Silmien ja käsien/jalkojen yhteistyötä tulee harjaannuttaa käsittelemällä
erilaisia välineitä eli silmä-käsi/-jalka-koordinaatiota. Yleisiä pallonkäsittelytaitoja harjoitellaan
tehtävillä, joissa käytetään monipuolisesti erilaisia palloja ja välineitä lajista riippumatta.
Harjoitellaan välineenkäsittelyä tehden liikemuunnelmia ja pyritään löytämään kuhunkin
tilanteeseen sopiva ratkaisu esim.
Välineenkäsittelytaitoja harjoitellaan viidennellä luokalla seuraavissa tehtävissä liikkeessä:
•
•
•
•
•

Syöttö liikkeessä olevalle oppilaalle
Ratkaisujenteko erilaisissa liikuntatilanteissa
Taitojen yhdistäminen esim. kiinniotto ja nopea heitto
Eri välineiden ominaisuuksien hyödyntämistä
Eri välineiden luovaa soveltamista 6.lk

•
•
•
•
•
•
•

Heitto ja -työntö
Kiinniotto käsin tai räpylällä
Syöttö kahdella tai yhdellä kädellä
Lyönti kädellä tai erilaisilla mailoilla
Pallon kuljetus käsin, jaloin tai mailalla
Laukaus ja syöttö erilaisilla mailoilla tai jalalla
Pallon suojaaminen ja harhauttaminen

FYYSINEN TOIMINTAKYKY
Kestävyys
Kestävyys harjaantuu koululiikunnassa esim. pallopeleissä, uinnissa ja maastossa eri
vuodenaikoina liikuttaessa kuten suunnistettaessa ja hiihdettäessä, jos olosuhteet sallivat.
Nopeus
Nopeus koulun liikunnanopetuksessa kehittyy juoksupyrähdyksissä (myös osana pelejä ja
leikkejä), hypyissä, heitoissa, loikissa ja kisailuissa.

Vuosiluokat 3-6

Voima
Voima koulun liikunnanopetuksessa harjaantuu lihaksia vahvistavia harjoitteita tehden esim.
kuntopiiritehtävät, erilaiset riipunta-, kiipeämis-, veto-, työntö- ja nojaliikkeet sekä hypyillä, heitoilla,
leikkimielellä kamppaillen sekä mäenlaskuilla ja -nousuilla .
Liikkuvuus
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Liikkuvuus harjaantuu koulun liikunnanopetuksessa voimistelussa ja erilaisia venyttelytehtäviä
tehden.
http://edu.fi/ops2016_tukimateriaalit/liikunnan_tavoitteisiin_liittyvat_keskeiset_sisaltoalueet
Liikemuunnelmia ja kuhunkin tilanteeseen sopiva ratkaisu
6. luokka liikun soveltaen ja suunnitellen
Omia liikesarjoja, eri välineiden käytössä luovaa soveltamista ja muuntelua, omia suunnitelmia

T3 ohjata oppilasta sekä vahvistamaan tasapaino- ja liikkumistaitojaan
että soveltamaan niitä monipuolisesti erilaisissa oppimisympäristöissä,
eri vuodenaikoina sekä eri tilanteissa.
Liikunnanopetuksessa vahvistetaan erilaisissa oppimisympäristöissä harjoitellen tasapaino- ja
liikkumistaitoja monipuolisten liikuntamuotojen kuten perusliikunta, palloilut, voimistelut, jää-,
lumi-, luonto- ja musiikki- ja tanssiliikunta avulla.
Arviointi: Oppilas osaa koulussa opetetut tasapaino- ja liikkumistaidot ja niiden sovellukset eri
oppimisympäristöissä, eri vuodenaikoina sekä eri liikuntamuodoissa.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen

Motoristen perustaitojen (tasapainoja liikkumistaidot) käyttäminen eri
liikuntamuodoissa

Oppilas osaa tasapainoilla ja liikkua erilaisissa
oppimisympäristöissä.

Viikin normaalikoulun liikunnanopetuksessa viidennellä luokalla liikutaan taitaen ja tietäen.
Havaintomotorisia taitoja, motorisia perustaitoja (liikkumis-, tasapaino- ja välineenkäsittelytaitoja)
harjoitellaan leikin ja erilaisten tehtävien avulla seuraavissa liikkuntamuodoissa.
•
•
•
•
•
•
•

Perusliikunta
Palloilu
Voimistelu
Musiikki- ja tanssiliikunta
Luontoliikunta
Talven ulkoliikunta: jää- ja lumiliikunta
Uinti

http://edu.fi/perusopetus/liikunta/opetusmateriaalit_eri_lajeista
HAVAINTOMOTORISET TAIDOT

Erilaisilla välineillä harjoitellaan heittoja ja kiinniottoja, vahvistetaan oppilaan taitoa liikkuvan
välineen liikkeen havaitsemiseen esim. kiinniotto suoraan ilmasta tai pompusta.
Harjoitellaan liikkumista
tilanhahmottaminen.

peleissä

ja

leikeissä

esim.

vapaan

paikan

etsiminen

ja

Kehonhahmotus kehittyy tehtävissä, joissa oppilas saa tuntoaistimuksia eri puolille kehoa esim.
voimistellessa ja liikkuessa telineillä.
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Viidennellä luokalla havaintomotorisia taitoja voi harjaannuttaa esimerkiksi käsittelemällä
erilaisista materiaaleista valmistettuja erikokoisia ja painoisia palloja sekä ohjaamalla oppilasta
suuntaamaan huomiotaan tehtävän onnistumisen kannalta oleellisiin asioihin.

MOTORISET PERUSTAIDOT
Tasapainotaidot
•
•
•
•

liikutaan erilaisissa maastoissa/ ympäristöissä
liikutaan erilaisilla välineillä, telineillä tai musiikkia ilmentäen esim. permanto, penkki ja
puomi
tehdään koko kehon liikkeitä tukea käyttäen ja tasapainon hallintaan pyrkien eri asennoissa
voimistelun perusasiat yhdistelminä ja sarjoina

Liikkumistaidot
Liikkumistaitoja voidaan harjaannuttaa liikkumalla erilaisilla alustoilla (sali, hiekka, nurmi, jää, lumi,
metsämaasto) tasamaalla, ylämäkeen ja alamäkeen. Liikkumista harjoitellaan myös eteen- ja
taaksepäin, molemmille sivuille, ylös ja alas.
•
•
•
•

Juoksua matkan pituutta, vauhtia ja maastoa muuttaen.
Hyppyjä paikaltaan ja vauhdista sekä eteen- ja ylöspäin
Erilaisia liikkumistaitoja esim. kieriminen, pyöriminen ja kiipeäminen
Liikkeen ja musiikin yhdistäminen

Välineenkäsittelytaidot
Liikunnanopetuksessa viidennellä luokalla pääpaino on karkeamotorisissa käsittelytaidoissa,
joita ovat esimerkiksi vieritys, pyöritys, heitto, kiinniotto, potku, lyönti, laukaus, pomputus,
kuljetus, työntö ja veto. Erilaisilla telineillä liikkumisessa tarvitaan koko kehon käsittelytaitoa esim.
riippumista tai nojaa. Silmien ja käsien/jalkojen yhteistyötä tulee harjaannuttaa käsittelemällä
erilaisia välineitä eli silmä-käsi/-jalka-koordinaatiota. Yleisiä pallonkäsittelytaitoja harjoitellaan
tehtävillä, joissa käytetään monipuolisesti erilaisia palloja ja välineitä lajista riippumatta.
Harjoitellaan välineenkäsittelyä tehden liikemuunnelmia ja pyritään löytämään kuhunkin
tilanteeseen sopiva ratkaisu esim.
Välineenkäsittelytaitoja harjoitellaan viidennellä luokalla seuraavissa tehtävissä liikkeessä:
•
•
•
•
•

Syöttö liikkeessä olevalle oppilaalle
Ratkaisujenteko erilaisissa liikuntatilanteissa
Taitojen yhdistäminen esim. kiinniotto ja nopea heitto
Eri välineiden ominaisuuksien hyödyntämistä
Eri välineiden luovaa soveltamista 6.lk

•
•
•
•
•
•
•

Heitto ja -työntö
Kiinniotto käsin tai räpylällä
Syöttö kahdella tai yhdellä kädellä
Lyönti kädellä tai erilaisilla mailoilla
Pallon kuljetus käsin, jaloin tai mailalla
Laukaus ja syöttö erilaisilla mailoilla tai jalalla
Pallon suojaaminen ja harhauttaminen

FYYSINEN TOIMINTAKYKY

Vuosiluokat 3-6

Kestävyys
Kestävyys harjaantuu koululiikunnassa esim. pallopeleissä, uinnissa ja maastossa eri
vuodenaikoina liikuttaessa kuten suunnistettaessa ja hiihdettäessä, jos olosuhteet sallivat.
Nopeus
Nopeus koulun liikunnanopetuksessa kehittyy juoksupyrähdyksissä (myös osana pelejä ja
leikkejä), hypyissä, heitoissa, loikissa ja kisailuissa.
Voima
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Voima koulun liikunnanopetuksessa harjaantuu lihaksia vahvistavia harjoitteita tehden esim.
kuntopiiritehtävät, erilaiset riipunta-, kiipeämis-, veto-, työntö- ja nojaliikkeet sekä hypyillä, heitoilla,
leikkimielellä kamppaillen sekä mäenlaskuilla ja -nousuilla .
Liikkuvuus
Liikkuvuus harjaantuu koulun liikunnanopetuksessa voimistelussa ja erilaisia venyttelytehtäviä
tehden.
http://edu.fi/ops2016_tukimateriaalit/liikunnan_tavoitteisiin_liittyvat_keskeiset_sisaltoalueet
Liikemuunnelmia ja kuhunkin tilanteeseen sopiva ratkaisu
6. luokka liikun soveltaen ja suunnitellen
Omia liikesarjoja, eri välineiden käytössä luovaa soveltamista ja muuntelua, omia suunnitelmia

T4 ohjata oppilasta sekä vahvistamaan että soveltamaan
välineenkäsittelytaitojaan monipuolisesti erilaisissa oppimisympäristöissä
käyttämällä erilaisia välineitä eri vuodenaikoina erilaisissa tilanteissa.
Koulumme liikunnanopetuksessa oppilaan välineenkäsittelytaitoja harjaannutetaan käsittelemällä
monipuolisissa oppimisympäristöissä erilaisia välineitä (pallo, hernepussi, hyppynaru, vanne)
käsin, jaloin ja vartalolla. Liikunnanopetuksessa harjoitellaan oman kehon käsittelyä liikkumalla
erilaisilla telineillä.
Arviointi: Oppilas osaa koulussa opetetut välineenkäsittelytaidot käsin ja jaloin. Hän osaa liikkua
erilaisilla telineillä.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Motoristen perustaitojen
(välineenkäsittelytaidot) käyttäminen eri
liikuntamuodoissa

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa käsitellä erilaisia liikuntavälineitä
erilaisissa oppimisympäristöissä.

Viikin normaalikoulun liikunnanopetuksessa viidennellä luokalla liikutaan taitaen ja tietäen.
Havaintomotorisia taitoja, motorisia perustaitoja (liikkumis-, tasapaino- ja välineenkäsittelytaitoja)
harjoitellaan leikin ja erilaisten tehtävien avulla seuraavissa liikkuntamuodoissa.
•
•
•
•
•
•
•

Perusliikunta
Palloilu
Voimistelu
Musiikki- ja tanssiliikunta
Luontoliikunta
Talven ulkoliikunta: jää- ja lumiliikunta
Uinti

HAVAINTOMOTORISET TAIDOT
Viidennellä luokalla havaintomotorisia taitoja voi harjaannuttaa esimerkiksi käsittelemällä
erilaisista materiaaleista valmistettuja erikokoisia ja painoisia palloja sekä ohjaamalla oppilasta
suuntaamaan huomiotaan tehtävän onnistumisen kannalta oleellisiin asioihin.
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Erilaisilla välineillä harjoitellaan heittoja ja kiinniottoja, vahvistetaan oppilaan taitoa liikkuvan
välineen liikkeen havaitsemiseen esim. kiinniotto suoraan ilmasta tai pompusta.
Harjoitellaan liikkumista
tilanhahmottaminen.

peleissä

ja

leikeissä

esim.

vapaan

paikan

etsiminen

ja

Kehonhahmotus kehittyy tehtävissä, joissa oppilas saa tuntoaistimuksia eri puolille kehoa esim.
voimistellessa ja liikkuessa telineillä.
MOTORISET PERUSTAIDOT
Tasapainotaidot
•
•
•
•

liikutaan erilaisissa maastoissa/ ympäristöissä
liikutaan erilaisilla välineillä, telineillä tai musiikkia ilmentäen esim. permanto, penkki ja
puomi
tehdään koko kehon liikkeitä tukea käyttäen ja tasapainon hallintaan pyrkien eri asennoissa
voimistelun perusasiat yhdistelminä ja sarjoina

Liikkumistaidot
Liikkumistaitoja voidaan harjaannuttaa liikkumalla erilaisilla alustoilla (sali, hiekka, nurmi, jää, lumi,
metsämaasto) tasamaalla, ylämäkeen ja alamäkeen. Liikkumista harjoitellaan myös eteen- ja
taaksepäin, molemmille sivuille, ylös ja alas.
•
•
•
•

Juoksua matkan pituutta, vauhtia ja maastoa muuttaen.
Hyppyjä paikaltaan ja vauhdista sekä eteen- ja ylöspäin
Erilaisia liikkumistaitoja esim. kieriminen, pyöriminen ja kiipeäminen
Liikkeen ja musiikin yhdistäminen

Välineenkäsittelytaidot
Liikunnanopetuksessa viidennellä luokalla pääpaino on karkeamotorisissa käsittelytaidoissa,
joita ovat esimerkiksi vieritys, pyöritys, heitto, kiinniotto, potku, lyönti, laukaus, pomputus,
kuljetus, työntö ja veto. Erilaisilla telineillä liikkumisessa tarvitaan koko kehon käsittelytaitoa esim.
riippumista tai nojaa. Silmien ja käsien/jalkojen yhteistyötä tulee harjaannuttaa käsittelemällä
erilaisia välineitä eli silmä-käsi/-jalka-koordinaatiota. Yleisiä pallonkäsittelytaitoja harjoitellaan
tehtävillä, joissa käytetään monipuolisesti erilaisia palloja ja välineitä lajista riippumatta.
Harjoitellaan välineenkäsittelyä tehden liikemuunnelmia ja pyritään löytämään kuhunkin
tilanteeseen sopiva ratkaisu esim.
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Välineenkäsittelytaitoja harjoitellaan viidennellä luokalla seuraavissa tehtävissä liikkeessä:
•
•
•
•
•

Syöttö liikkeessä olevalle oppilaalle
Ratkaisujenteko erilaisissa liikuntatilanteissa
Taitojen yhdistäminen esim. kiinniotto ja nopea heitto
Eri välineiden ominaisuuksien hyödyntämistä
Eri välineiden luovaa soveltamista 6.lk

•
•
•
•
•
•
•

Heitto ja -työntö
Kiinniotto käsin tai räpylällä
Syöttö kahdella tai yhdellä kädellä
Lyönti kädellä tai erilaisilla mailoilla
Pallon kuljetus käsin, jaloin tai mailalla
Laukaus ja syöttö erilaisilla mailoilla tai jalalla
Pallon suojaaminen ja harhauttaminen

FYYSINEN TOIMINTAKYKY
Kestävyys
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Kestävyys harjaantuu koululiikunnassa esim. pallopeleissä, uinnissa ja maastossa eri
vuodenaikoina liikuttaessa kuten suunnistettaessa ja hiihdettäessä, jos olosuhteet sallivat.
Nopeus
Nopeus koulun liikunnanopetuksessa kehittyy juoksupyrähdyksissä (myös osana pelejä ja
leikkejä), hypyissä, heitoissa, loikissa ja kisailuissa.
Voima
Voima koulun liikunnanopetuksessa harjaantuu lihaksia vahvistavia harjoitteita tehden esim.
kuntopiiritehtävät, erilaiset riipunta-, kiipeämis-, veto-, työntö- ja nojaliikkeet sekä hypyillä, heitoilla,
leikkimielellä kamppaillen sekä mäenlaskuilla ja -nousuilla .
Liikkuvuus
Liikkuvuus harjaantuu koulun liikunnanopetuksessa voimistelussa ja erilaisia venyttelytehtäviä
tehden.
http://edu.fi/ops2016_tukimateriaalit/liikunnan_tavoitteisiin_liittyvat_keskeiset_sisaltoalueet
Liikemuunnelmia ja kuhunkin tilanteeseen sopiva ratkaisu
6. luokka liikun soveltaen ja suunnitellen
Omia liikesarjoja, eri välineiden käytössä luovaa soveltamista ja muuntelua, omia suunnitelmia

T5 kannustaa ja ohjata oppilasta arvioimaan, ylläpitämään ja kehittämään
fyysisiä ominaisuuksiaan: nopeutta, liikkuvuutta, kestävyyttä ja voimaa.
Koulumme liikunnanopetukseen valitaan tehtäviä, joilla harjoitetaan kestävyyttä, nopeutta, voimaa
ja liikkuvuutta sekä harjoituksia, joiden avulla tutustutaan myös oman toimintakyvyn arviointiin.
Oppilaita ohjataan tavoitteelliseen ponnisteluun liikuntatilanteissa.
Viidennen luokan liikunnanopetukseen kuuluu tehtävät, joita suoritetaan valtakunnallisen
toimintakyvyn seurantajärjesetelmä Move!:n mittauksissa. Nämä tehtävät tehdään niin, että ne
tukevat Move!:n 5. vuosiluokalla tehtäviä koulussa järjestettäviä laajoja terveystarkastuksia.
Arviointi: Oppilas suoriutuu kestävyyttä, nopeutta, voimaa ja liikkuvuutta vaativista suorituksista.
Hän osaa ikätasonsa mukaisesti arvioida omaa toimintakykyään.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Fyysisten ominaisuuksien harjoittaminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa arvioida fyysisiä
ominaisuuksiaan ja harjoittaa nopeutta,
liikkuvuutta, kestävyyttä ja voimaa

Viikin normaalikoulun liikunnanopetuksessa viidennellä luokalla liikutaan taitaen ja tietäen.

•
•
•
•
•
•
•

Perusliikunta
Palloilu
Voimistelu
Musiikki- ja tanssiliikunta
Luontoliikunta
Talven ulkoliikunta: jää- ja lumiliikunta
Uinti
535

Vuosiluokat 3-6

Havaintomotorisia taitoja, motorisia perustaitoja (liikkumis-, tasapaino- ja välineenkäsittelytaitoja)
harjoitellaan leikin ja erilaisten tehtävien avulla seuraavissa liikkuntamuodoissa.

http://edu.fi/perusopetus/liikunta/opetusmateriaalit_eri_lajeista
HAVAINTOMOTORISET TAIDOT
Viidennellä luokalla havaintomotorisia taitoja voi harjaannuttaa esimerkiksi käsittelemällä
erilaisista materiaaleista valmistettuja erikokoisia ja painoisia palloja sekä ohjaamalla oppilasta
suuntaamaan huomiotaan tehtävän onnistumisen kannalta oleellisiin asioihin.
Erilaisilla välineillä harjoitellaan heittoja ja kiinniottoja, vahvistetaan oppilaan taitoa liikkuvan
välineen liikkeen havaitsemiseen esim. kiinniotto suoraan ilmasta tai pompusta.
Harjoitellaan liikkumista
tilanhahmottaminen.

peleissä

ja

leikeissä

esim.

vapaan

paikan

etsiminen

ja

Kehonhahmotus kehittyy tehtävissä, joissa oppilas saa tuntoaistimuksia eri puolille kehoa esim.
voimistellessa ja liikkuessa telineillä.
MOTORISET PERUSTAIDOT
Tasapainotaidot
•
•
•
•

liikutaan erilaisissa maastoissa/ ympäristöissä
liikutaan erilaisilla välineillä, telineillä tai musiikkia ilmentäen esim. permanto, penkki ja
puomi
tehdään koko kehon liikkeitä tukea käyttäen ja tasapainon hallintaan pyrkien eri asennoissa
voimistelun perusasiat yhdistelminä ja sarjoina

Liikkumistaidot
Liikkumistaitoja voidaan harjaannuttaa liikkumalla erilaisilla alustoilla (sali, hiekka, nurmi, jää, lumi,
metsämaasto) tasamaalla, ylämäkeen ja alamäkeen. Liikkumista harjoitellaan myös eteen- ja
taaksepäin, molemmille sivuille, ylös ja alas.
•
•
•
•

Juoksua matkan pituutta, vauhtia ja maastoa muuttaen.
Hyppyjä paikaltaan ja vauhdista sekä eteen- ja ylöspäin
Erilaisia liikkumistaitoja esim. kieriminen, pyöriminen ja kiipeäminen
Liikkeen ja musiikin yhdistäminen

Välineenkäsittelytaidot
Liikunnanopetuksessa viidennellä luokalla pääpaino on karkeamotorisissa käsittelytaidoissa,
joita ovat esimerkiksi vieritys, pyöritys, heitto, kiinniotto, potku, lyönti, laukaus, pomputus,
kuljetus, työntö ja veto. Erilaisilla telineillä liikkumisessa tarvitaan koko kehon käsittelytaitoa esim.
riippumista tai nojaa. Silmien ja käsien/jalkojen yhteistyötä tulee harjaannuttaa käsittelemällä
erilaisia välineitä eli silmä-käsi/-jalka-koordinaatiota. Yleisiä pallonkäsittelytaitoja harjoitellaan
tehtävillä, joissa käytetään monipuolisesti erilaisia palloja ja välineitä lajista riippumatta.
Harjoitellaan välineenkäsittelyä tehden liikemuunnelmia ja pyritään löytämään kuhunkin
tilanteeseen sopiva ratkaisu esim.
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Välineenkäsittelytaitoja harjoitellaan viidennellä luokalla seuraavissa tehtävissä liikkeessä:
•
•
•
•
•

Syöttö liikkeessä olevalle oppilaalle
Ratkaisujenteko erilaisissa liikuntatilanteissa
Taitojen yhdistäminen esim. kiinniotto ja nopea heitto
Eri välineiden ominaisuuksien hyödyntämistä
Eri välineiden luovaa soveltamista 6.lk

•
•
•
•
•

Heitto ja -työntö
Kiinniotto käsin tai räpylällä
Syöttö kahdella tai yhdellä kädellä
Lyönti kädellä tai erilaisilla mailoilla
Pallon kuljetus käsin, jaloin tai mailalla
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•
•

Laukaus ja syöttö erilaisilla mailoilla tai jalalla
Pallon suojaaminen ja harhauttaminen

FYYSINEN TOIMINTAKYKY
Kestävyys
Kestävyys harjaantuu koululiikunnassa esim. pallopeleissä, uinnissa ja maastossa eri
vuodenaikoina liikuttaessa kuten suunnistettaessa ja hiihdettäessä, jos olosuhteet sallivat.
Nopeus
Nopeus koulun liikunnanopetuksessa kehittyy juoksupyrähdyksissä (myös osana pelejä ja
leikkejä), hypyissä, heitoissa, loikissa ja kisailuissa.
Voima
Voima koulun liikunnanopetuksessa harjaantuu lihaksia vahvistavia harjoitteita tehden esim.
kuntopiiritehtävät, erilaiset riipunta-, kiipeämis-, veto-, työntö- ja nojaliikkeet sekä hypyillä, heitoilla,
leikkimielellä kamppaillen sekä mäenlaskuilla ja -nousuilla .
Liikkuvuus
Liikkuvuus harjaantuu koulun liikunnanopetuksessa voimistelussa ja erilaisia venyttelytehtäviä
tehden.
http://edu.fi/ops2016_tukimateriaalit/liikunnan_tavoitteisiin_liittyvat_keskeiset_sisaltoalueet
Liikemuunnelmia ja kuhunkin tilanteeseen sopiva ratkaisu
6. luokka liikun soveltaen ja suunnitellen
Omia liikesarjoja, eri välineiden käytössä luovaa soveltamista ja muuntelua, omia suunnitelmia

T6 opettaa uimataito, jotta oppilas pystyy liikkumaan vedessä ja
pelastautumaan vedestä
Liikunnan opetukseen kuuluu uinnin ja vesiliikunnan opetus.
Viidennen luokan uintitunneilla harjoitellaan esim.
•
•
•

rintauintia
krooliuintia
matkauintia.

Arviointi:Oppilaan osaa uida rinta- ja krooliuintia ja niissä toteutuvat kyseisten uintilajien
ydinkohdat. Oppilas jaksaa uida matkauintia.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Uima- ja pelastautumistaidot

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas on perusuimataitoinen (Osaa uida 50
metriä kahta uintitapaa käyttäen ja sukeltaa 5
metriä pinnan alla).

Viikin normaalikoulun liikunnanopetuksessa viidennellä luokalla liikutaan taitaen ja tietäen.
Havaintomotorisia taitoja, motorisia perustaitoja (liikkumis-, tasapaino- ja välineenkäsittelytaitoja)
harjoitellaan leikin ja erilaisten tehtävien avulla seuraavissa liikkuntamuodoissa.
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Arvioinnin kohde

•
•
•
•
•
•
•

Perusliikunta
Palloilu
Voimistelu
Musiikki- ja tanssiliikunta
Luontoliikunta
Talven ulkoliikunta: jää- ja lumiliikunta
Uinti

http://edu.fi/perusopetus/liikunta/opetusmateriaalit_eri_lajeista
HAVAINTOMOTORISET TAIDOT
Viidennellä luokalla havaintomotorisia taitoja voi harjaannuttaa esimerkiksi käsittelemällä
erilaisista materiaaleista valmistettuja erikokoisia ja painoisia palloja sekä ohjaamalla oppilasta
suuntaamaan huomiotaan tehtävän onnistumisen kannalta oleellisiin asioihin.
Erilaisilla välineillä harjoitellaan heittoja ja kiinniottoja, vahvistetaan oppilaan taitoa liikkuvan
välineen liikkeen havaitsemiseen esim. kiinniotto suoraan ilmasta tai pompusta.
Harjoitellaan liikkumista
tilanhahmottaminen.

peleissä

ja

leikeissä

esim.

vapaan

paikan

etsiminen

ja

Kehonhahmotus kehittyy tehtävissä, joissa oppilas saa tuntoaistimuksia eri puolille kehoa esim.
voimistellessa ja liikkuessa telineillä.
MOTORISET PERUSTAIDOT
Tasapainotaidot
•
•
•
•

liikutaan erilaisissa maastoissa/ ympäristöissä
liikutaan erilaisilla välineillä, telineillä tai musiikkia ilmentäen esim. permanto, penkki ja
puomi
tehdään koko kehon liikkeitä tukea käyttäen ja tasapainon hallintaan pyrkien eri asennoissa
voimistelun perusasiat yhdistelminä ja sarjoina

Liikkumistaidot
Liikkumistaitoja voidaan harjaannuttaa liikkumalla erilaisilla alustoilla (sali, hiekka, nurmi, jää, lumi,
metsämaasto) tasamaalla, ylämäkeen ja alamäkeen. Liikkumista harjoitellaan myös eteen- ja
taaksepäin, molemmille sivuille, ylös ja alas.
•
•
•
•

Juoksua matkan pituutta, vauhtia ja maastoa muuttaen.
Hyppyjä paikaltaan ja vauhdista sekä eteen- ja ylöspäin
Erilaisia liikkumistaitoja esim. kieriminen, pyöriminen ja kiipeäminen
Liikkeen ja musiikin yhdistäminen
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Välineenkäsittelytaidot
Liikunnanopetuksessa viidennellä luokalla pääpaino on karkeamotorisissa käsittelytaidoissa,
joita ovat esimerkiksi vieritys, pyöritys, heitto, kiinniotto, potku, lyönti, laukaus, pomputus,
kuljetus, työntö ja veto. Erilaisilla telineillä liikkumisessa tarvitaan koko kehon käsittelytaitoa esim.
riippumista tai nojaa. Silmien ja käsien/jalkojen yhteistyötä tulee harjaannuttaa käsittelemällä
erilaisia välineitä eli silmä-käsi/-jalka-koordinaatiota. Yleisiä pallonkäsittelytaitoja harjoitellaan
tehtävillä, joissa käytetään monipuolisesti erilaisia palloja ja välineitä lajista riippumatta.
Harjoitellaan välineenkäsittelyä tehden liikemuunnelmia ja pyritään löytämään kuhunkin
tilanteeseen sopiva ratkaisu esim.
Välineenkäsittelytaitoja harjoitellaan viidennellä luokalla seuraavissa tehtävissä liikkeessä:
•
•
•
•
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Syöttö liikkeessä olevalle oppilaalle
Ratkaisujenteko erilaisissa liikuntatilanteissa
Taitojen yhdistäminen esim. kiinniotto ja nopea heitto
Eri välineiden ominaisuuksien hyödyntämistä

•

Eri välineiden luovaa soveltamista 6.lk

•
•
•
•
•
•
•

Heitto ja -työntö
Kiinniotto käsin tai räpylällä
Syöttö kahdella tai yhdellä kädellä
Lyönti kädellä tai erilaisilla mailoilla
Pallon kuljetus käsin, jaloin tai mailalla
Laukaus ja syöttö erilaisilla mailoilla tai jalalla
Pallon suojaaminen ja harhauttaminen

FYYSINEN TOIMINTAKYKY
Kestävyys
Kestävyys harjaantuu koululiikunnassa esim. pallopeleissä, uinnissa ja maastossa eri
vuodenaikoina liikuttaessa kuten suunnistettaessa ja hiihdettäessä, jos olosuhteet sallivat.
Nopeus
Nopeus koulun liikunnanopetuksessa kehittyy juoksupyrähdyksissä (myös osana pelejä ja
leikkejä), hypyissä, heitoissa, loikissa ja kisailuissa.
Voima
Voima koulun liikunnanopetuksessa harjaantuu lihaksia vahvistavia harjoitteita tehden esim.
kuntopiiritehtävät, erilaiset riipunta-, kiipeämis-, veto-, työntö- ja nojaliikkeet sekä hypyillä, heitoilla,
leikkimielellä kamppaillen sekä mäenlaskuilla ja -nousuilla .
Liikkuvuus
Liikkuvuus harjaantuu koulun liikunnanopetuksessa voimistelussa ja erilaisia venyttelytehtäviä
tehden.
http://edu.fi/ops2016_tukimateriaalit/liikunnan_tavoitteisiin_liittyvat_keskeiset_sisaltoalueet
Liikemuunnelmia ja kuhunkin tilanteeseen sopiva ratkaisu
6. luokka liikun soveltaen ja suunnitellen
Omia liikesarjoja, eri välineiden käytössä luovaa soveltamista ja muuntelua, omia suunnitelmia

T7 ohjata oppilasta turvalliseen ja asialliseen toimintaan liikuntatunneilla.
Koulun liikunnanopetuksessa oppilaita ohjataan toimimaan asiallisesti, yhteisiä sääntöjä
noudattaen ja näin opitaan vastuullisia ja turvallisia toimintatapoja erilaisissa
oppimisympäristöissä.
Arviointi: Oppilas osaa toimia ohjeiden ja yhteisten sääntöjen mukaan.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Toiminta liikuntatunneilla

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa ottaa huomioon mahdolliset
vaaratilanteet liikuntatunneilla sekä pyrkii
toimimaan turvallisesti ja asiallisesti.

Viikin normaalikoulun liikunnanopetuksessa viidennellä luokalla liikutaan taitaen ja tietäen.
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Arvioinnin kohde

Havaintomotorisia taitoja, motorisia perustaitoja (liikkumis-, tasapaino- ja välineenkäsittelytaitoja)
harjoitellaan leikin ja erilaisten tehtävien avulla seuraavissa liikkuntamuodoissa.
•
•
•
•
•
•
•

Perusliikunta
Palloilu
Voimistelu
Musiikki- ja tanssiliikunta
Luontoliikunta
Talven ulkoliikunta: jää- ja lumiliikunta
Uinti

http://edu.fi/perusopetus/liikunta/opetusmateriaalit_eri_lajeista
HAVAINTOMOTORISET TAIDOT
Viidennellä luokalla havaintomotorisia taitoja voi harjaannuttaa esimerkiksi käsittelemällä
erilaisista materiaaleista valmistettuja erikokoisia ja painoisia palloja sekä ohjaamalla oppilasta
suuntaamaan huomiotaan tehtävän onnistumisen kannalta oleellisiin asioihin.
Erilaisilla välineillä harjoitellaan heittoja ja kiinniottoja, vahvistetaan oppilaan taitoa liikkuvan
välineen liikkeen havaitsemiseen esim. kiinniotto suoraan ilmasta tai pompusta.
Harjoitellaan liikkumista
tilanhahmottaminen.

peleissä

ja

leikeissä

esim.

vapaan

paikan

etsiminen

ja

Kehonhahmotus kehittyy tehtävissä, joissa oppilas saa tuntoaistimuksia eri puolille kehoa esim.
voimistellessa ja liikkuessa telineillä.
MOTORISET PERUSTAIDOT
Tasapainotaidot
•
•
•
•

liikutaan erilaisissa maastoissa/ ympäristöissä
liikutaan erilaisilla välineillä, telineillä tai musiikkia ilmentäen esim. permanto, penkki ja
puomi
tehdään koko kehon liikkeitä tukea käyttäen ja tasapainon hallintaan pyrkien eri asennoissa
voimistelun perusasiat yhdistelminä ja sarjoina

Liikkumistaidot
Liikkumistaitoja voidaan harjaannuttaa liikkumalla erilaisilla alustoilla (sali, hiekka, nurmi, jää, lumi,
metsämaasto) tasamaalla, ylämäkeen ja alamäkeen. Liikkumista harjoitellaan myös eteen- ja
taaksepäin, molemmille sivuille, ylös ja alas.
•
•
•
•

Juoksua matkan pituutta, vauhtia ja maastoa muuttaen.
Hyppyjä paikaltaan ja vauhdista sekä eteen- ja ylöspäin
Erilaisia liikkumistaitoja esim. kieriminen, pyöriminen ja kiipeäminen
Liikkeen ja musiikin yhdistäminen
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Välineenkäsittelytaidot
Liikunnanopetuksessa viidennellä luokalla pääpaino on karkeamotorisissa käsittelytaidoissa,
joita ovat esimerkiksi vieritys, pyöritys, heitto, kiinniotto, potku, lyönti, laukaus, pomputus,
kuljetus, työntö ja veto. Erilaisilla telineillä liikkumisessa tarvitaan koko kehon käsittelytaitoa esim.
riippumista tai nojaa. Silmien ja käsien/jalkojen yhteistyötä tulee harjaannuttaa käsittelemällä
erilaisia välineitä eli silmä-käsi/-jalka-koordinaatiota. Yleisiä pallonkäsittelytaitoja harjoitellaan
tehtävillä, joissa käytetään monipuolisesti erilaisia palloja ja välineitä lajista riippumatta.
Harjoitellaan välineenkäsittelyä tehden liikemuunnelmia ja pyritään löytämään kuhunkin
tilanteeseen sopiva ratkaisu esim.
Välineenkäsittelytaitoja harjoitellaan viidennellä luokalla seuraavissa tehtävissä liikkeessä:
•
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Syöttö liikkeessä olevalle oppilaalle

•
•
•
•

Ratkaisujenteko erilaisissa liikuntatilanteissa
Taitojen yhdistäminen esim. kiinniotto ja nopea heitto
Eri välineiden ominaisuuksien hyödyntämistä
Eri välineiden luovaa soveltamista 6.lk

•
•
•
•
•
•
•

Heitto ja -työntö
Kiinniotto käsin tai räpylällä
Syöttö kahdella tai yhdellä kädellä
Lyönti kädellä tai erilaisilla mailoilla
Pallon kuljetus käsin, jaloin tai mailalla
Laukaus ja syöttö erilaisilla mailoilla tai jalalla
Pallon suojaaminen ja harhauttaminen

FYYSINEN TOIMINTAKYKY
Kestävyys
Kestävyys harjaantuu koululiikunnassa esim. pallopeleissä, uinnissa ja maastossa eri
vuodenaikoina liikuttaessa kuten suunnistettaessa ja hiihdettäessä, jos olosuhteet sallivat.
Nopeus
Nopeus koulun liikunnanopetuksessa kehittyy juoksupyrähdyksissä (myös osana pelejä ja
leikkejä), hypyissä, heitoissa, loikissa ja kisailuissa.
Voima
Voima koulun liikunnanopetuksessa harjaantuu lihaksia vahvistavia harjoitteita tehden esim.
kuntopiiritehtävät, erilaiset riipunta-, kiipeämis-, veto-, työntö- ja nojaliikkeet sekä hypyillä, heitoilla,
leikkimielellä kamppaillen sekä mäenlaskuilla ja -nousuilla .
Liikkuvuus
Liikkuvuus harjaantuu koulun liikunnanopetuksessa voimistelussa ja erilaisia venyttelytehtäviä
tehden.
http://edu.fi/ops2016_tukimateriaalit/liikunnan_tavoitteisiin_liittyvat_keskeiset_sisaltoalueet
Liikemuunnelmia ja kuhunkin tilanteeseen sopiva ratkaisu
6. luokka liikun soveltaen ja suunnitellen
Omia liikesarjoja, eri välineiden käytössä luovaa soveltamista ja muuntelua, omia suunnitelmia

T8 ohjata oppilasta työskentelemään kaikkien kanssa sekä säätelemään
toimintaansa ja tunneilmaisuaan liikuntatilanteissa toiset huomioon
ottaen.
Koulun liikunnanopetukseen valitaan myönteistä yhteisöllisyyttä lisääviä pari- ja ryhmätehtäviä
sekä harjoituksia ja pelejä, joissa opitaan ottamaan toiset huomioon ja auttamaan muita.

Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
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Arviointi: Oppilas osallistuu sopuisasti ryhmän toimintaan. Oppilas osaa ottaa hyvin vastaan
saamansa palautteen ja avun.

Arvioinnin kohde
Vuorovaikutus- ja työskentelytaidot

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa toimia eri liikuntatilanteissa
yhteisesti sovitulla tavalla.

Koulumme liikunnanopetukseen valitaan tehtäviä, jotka harjaannuttavat oppilaiden
vuorovaikutustaitoja. Nämä taidot kehittyvät oppitunneille valituissa pari-, pienryhmä- ja
joukkuetehtävissä. Oppilaita ohjataan toimimaan ja sitoutumaan yhteisesti sovittuihin sääntöihin
sekä ottamaan vastuuta omasta toiminnasta ja yhteisistä asioista liikuntatilanteissa. Hyvät
tavat, toisten huomioiminen, erilaisuuden ymmärtäminen ja hyväksyminen tukevat liikuntatuntien
myönteistä ja turvallista oppimisilmapiiri.

T9 ohjata oppilasta toimimaan reilun pelin periaatteella sekä kantamaan
vastuuta yhteisistä oppimistilanteista.
Koulun liikunnanopetukseen valitaan tehtäviä, joissa opitaan ottamaan vastuuta omasta
toiminnasta, yhteisistä asioista ja säännöistä.
Arviointi: Oppilas noudattaa sopimuksia, tulee tunneille ajoissa ja on asialllisesti varustautunut.
Oppilas tekee pyydettäessä oman osuutensa tuntijärjestelyistä sekä auttaa ja kannustaa
kavereitaan ohjatusti.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Toiminta yhteisissä oppimistilanteissa

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas noudattaa reilun pelin periaatteita
ja osoittaa pyrkivänsä vastuullisuuteen
yhteisissä oppimistilanteissa.

Koulumme liikunnanopetukseen valitaan tehtäviä, jotka harjaannuttavat oppilaiden
vuorovaikutustaitoja. Nämä taidot kehittyvät oppitunneille valituissa pari-, pienryhmä- ja
joukkuetehtävissä. Oppilaita ohjataan toimimaan ja sitoutumaan yhteisesti sovittuihin sääntöihin
sekä ottamaan vastuuta omasta toiminnasta ja yhteisistä asioista liikuntatilanteissa. Hyvät
tavat, toisten huomioiminen, erilaisuuden ymmärtäminen ja hyväksyminen tukevat liikuntatuntien
myönteistä ja turvallista oppimisilmapiiri.

T10 kannustaa oppilasta ottamaan vastuuta omasta toiminnasta ja
vahvistaa itsenäisen työskentelyn taitoja.
Koulun liikunnanopetuksessa oppilaita ohjataan vastuulliseen ja itsenäiseen työskentelyyn.
Arviointi: Oppilas tekee annetut tehtävät ja pystyy itsenäiseen työskentelyyn ohjatussa tilanteessa.
Oppilas tekee pyydettäessä oman osuutensa järjestelyistä.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
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Työskentelytaidot

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa yleensä työskennellä
vastuullisesti ja itsenäisesti.

Liikunta toimii välineenä mielialan ja itsearvostuksen kohentamiseen, omien voimavarojen
lisäämiseen ja erilaisista haasteista selviytymiseen. Oppilas kokee liikuntatunnilla onnistumisen
tunteita ja saa iloa edistymisestään kokeillessaan erilaisia liikuntamuotoja ja tapoja harrastaa
liikuntaa.
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T11 huolehtia siitä, että oppilaat saavat riittävästi myönteisiä kokemuksia
omasta kehosta, pätevyydestä ja yhteisöllisyydestä.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Ei vaikuta arvosanan muodostamiseen.
Oppilasta ohjataan pohtimaan kokemuksiaan
osana itsearviointia.

Liikunta toimii välineenä mielialan ja itsearvostuksen kohentamiseen, omien voimavarojen
lisäämiseen ja erilaisista haasteista selviytymiseen. Oppilas kokee liikuntatunnilla onnistumisen
tunteita ja saa iloa edistymisestään kokeillessaan erilaisia liikuntamuotoja ja tapoja harrastaa
liikuntaa.

Vuosiluokka 6
Vuosiluokan keskeiset sisältöalueet
S1 Fyysinen toimintakyky
Opetukseen sisältyy runsaasti fyysisesti aktiivista toimintaa. Opetukseen valitaan sellaisia
oppilaiden kehitysvaiheeseen soveltuvia turvallisia tehtäviä, joissa harjaannutetaan havainto- ja
ratkaisuntekotaitoja liikuntatilanteisiin sovellettuina (esim. luontoliikunta ja palloilut) sekä tehtäviä,
joissa eri vuodenaikoina ja erilaisissa oppimisympäristöissä vahvistetaan tasapaino-, liikkumis- ja
välineenkäsittelytaitoja monipuolisten liikuntamuotojen (kuten jää-, lumi-, luonto-, perus-, musiikkija tanssiliikunta sekä palloilut ja voimistelut) ja eri liikuntalajien avulla. Liikunnan opetukseen
kuuluu uinnin, vesiliikunnan ja vesipelastuksen opetusta. Oppilaille opetetaan liikkumiseen ja
liikunnan harrastamiseen liittyviä tarpeellisia tietoja.
Valitaan tehtäviä, joilla opitaan harjaannuttamaan nopeutta, liikkuvuutta, kestävyyttä ja voimaa.
Opetuksessa käytetään monipuolisesti leikkejä, harjoitteita ja pelejä, jotka mahdollistavat
osallisuuden, pätevyyden, itsenäisyyden sekä ilmaisun ja esteettisyyden kokemuksia.
Liikunnan opetukseen valitaan tehtäviä, joiden avulla tutustutaan myös oman toimintakyvyn
arviointiin. Valtakunnallisen fyysisen toimintakyvyn seurantajärjestelmä Move!:n mittaukset
tehdään niin, että ne tukevat 5. vuosiluokalla koulussa järjestettäviä laajoja terveystarkastuksia.
Viikin normaalikoulun liikunnanopetuksessa kuudennella luokalla liikutaan taitaen, soveltaen ja
suunnitellen.
Havaintomotorisia taitoja, motorisia perustaitoja (liikkumis-, tasapaino- ja välineenkäsittelytaitoja)
erilaisten tehtävien, pelien ja leikin avulla seuraavissa liikkuntamuodoissa.
Perusliikunta
Palloilu
Voimistelu
Musiikki- ja tanssiliikunta
Luontoliikunta
Talven ulkoliikunta: jää- ja lumiliikunta
Uinti

http://edu.fi/perusopetus/liikunta/opetusmateriaalit_eri_lajeista
HAVAINTOMOTORISET TAIDOT
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•
•
•
•
•
•
•

Kuudennella luokalla havaintomotorisia taitoja harjaannutetaan esimerkiksi käsittelemällä
erilaisista materiaaleista valmistettuja erikokoisia ja painoisia palloja sekä ohjaamalla oppilasta
suuntaamaan huomiotaan tehtävän onnistumisen kannalta oleellisiin asioihin.
Erilaisilla välineillä harjoitellaan heittoja ja kiinniottoja, vahvistetaan oppilaan taitoa liikkuvan
välineen liikkeen havaitsemiseen kuten kiinniotto suoraan ilmasta tai pompusta.
Harjoitellaan liikkumista tilanteen mukaan erilaisissa peleissä ja leikeissä esim. vapaan paikan
etsiminen ja tilanhahmottaminen. Harjoitellaan esim. välineenkäsittelyä tehden liikemuunnelmia
ja pyritään löytämään kuhunkin tilanteeseen sopiva ratkaisu kuten harjoitteessa liike välineen
kanssa, syöttö joukkuekaverille tai maalinteko.
Kehonhahmotus kehittyy tehtävissä, joissa oppilas saa tuntoaistimuksia eri puolille kehoa kuten
voimistellessa ja liikkuessa telineillä.
MOTORISET PERUSTAIDOT
Tasapainotaidot
•
•
•
•

liikutaan erilaisissa maastoissa/ympäristöissä
liikutaan erilaisilla välineillä, telineillä tai musiikkia ilmentäen esim. permanto, penkki ja
puomi
tehdään koko kehon liikkeitä eri asennoissa
tehdään koko kehon liikkeitä tukea käyttäen ja tasapainon hallintaan pyrkien

Liikkumistaidot
Liikkumistaitoja voidaan harjaannuttaa liikkumalla erilaisilla alustoilla (sali, hiekka, nurmi, jää, lumi,
metsämaasto) tasamaalla, ylämäkeen ja alamäkeen. Liikkumista harjoitellaan myös eteen- ja
taaksepäin, molemmille sivuille, ylös ja alas.
•
•
•
•
•

Juoksua matkan pituutta, vauhtia ja maastoa muuttaen.
Hyppyjä paikaltaan ja vauhdista sekä eteen- ja ylöspäin
Erilaisia liikkumistaitoja esim. kieriminen, pyöriminen ja kiipeäminen
Liikkeen ja musiikin yhdistäminen
Omien liikesarjojen suunnittelu ja toteutus

Välineenkäsittelytaidot
Liikunnanopetuksessa kuudennella luokalla pääpaino on karkeamotorisissa käsittelytaidoissa,
joita ovat esimerkiksi vieritys, pyöritys, heitto, kiinniotto, potku, lyönti, laukaus, pomputus,
kuljetus, työntö ja veto. Erilaisilla telineillä liikkumisessa tarvitaan koko kehon käsittelytaitoa kuten
riippumista tai nojaa. Silmien ja käsien/jalkojen yhteistyötä tulee harjaannuttaa käsittelemällä
erilaisia välineitä eli silmä-käsi/-jalka-koordinaatiota.
Kuudennella luokalla harjoitellaan välineenkäsittelytaitojen soveltamista peleihin ja leikkeihin
kuten välineenkäsittelytaitojen yhdistäminen esim. kiinniotto ja nopea heitto pelitilanteessa.
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Välineenkäsittelytaitoja harjoitellaan esimerkiksi seuraavissa tehtävissä sekä paikallaan että
liikkeessä:
•
•
•
•
•
•
•
•

Heitto ja -työntö
Kiinniotto käsin tai räpylällä
Syöttö kahdella tai yhdellä kädellä
Lyönti kädellä tai erilaisilla mailoilla
Pallon kuljetus käsin, jaloin tai mailalla
Laukaus ja syöttö erilaisilla mailoilla tai jalalla
Pallon suojaaminen ja harhauttaminen
Eri välineiden käytössä luovaa soveltamista ja muuntelua kuten mahdollisuus tehdä omia
suunnitelmia

FYYSINEN TOIMINTAKYKY
544

Kestävyys
Kestävyyttä harjaannutetaan koululiikunnassa esim. pallopeleissä, uinnissa ja maastossa eri
vuodenaikoina liikuttaessa kuten suunnistettaessa ja hiihdettäessä, jos olosuhteet sallivat.
Nopeus
Nopeutta kehitetään koulun liikunnanopetuksessa juoksupyrähdyksissä (myös osana pelejä ja
leikkejä), hypyissä, heitoissa, loikissa ja kisailuissa.
Voima
Voima harjaannutetaan koululiikunnassa lihaksia vahvistavia harjoitteita tehden esim.
kuntopiiritehtävät, erilaiset riipunta-, kiipeämis-, veto-, työntö- ja nojaliikkeet sekä hypyillä, heitoilla,
leikkimielellä kamppaillen sekä mäenlaskuilla ja -nousuilla .
Liikkuvuus
Liikkuvuutta harjaanutetaan koulun liikunnanopetuksessa erilaisia venyttelytehtäviä tehden ja
voimistelussa.
http://edu.fi/ops2016_tukimateriaalit/liikunnan_tavoitteisiin_liittyvat_keskeiset_sisaltoalueet
S2 Sosiaalinen toimintakyky
Opetukseen valitaan myönteistä yhteisöllisyyttä lisääviä pari- ja ryhmätehtäviä, leikkejä,
harjoituksia ja pelejä, joissa opitaan ottamaan toiset huomioon ja auttamaan muita sekä tehtäviä,
joissa opitaan vastuun ottamista omasta toiminnasta, yhteisistä asioista ja säännöistä.
Koulumme liikunnanopetukseen valitaan tehtäviä, jotka harjaannuttavat oppilaiden
vuorovaikutustaitoja. Nämä taidot kehittyvät oppitunneille valituissa pari-, pienryhmä- ja
joukkuetehtävissä. Oppilaita ohjataan toimimaan ja sitoutumaan yhteisesti sovittuihin sääntöihin
sekä ottamaan vastuuta omasta toiminnasta ja yhteisistä asioista liikuntatilanteissa. Hyvät
tavat, toisten huomioiminen, erilaisuuden ymmärtäminen ja hyväksyminen tukevat liikuntatuntien
myönteistä ja turvallista oppimisilmapiiri.
S3 Psyykkinen toimintakyky
Opetuksessa käytetään tehtäviä, joissa opitaan pitkäjännitteisesti ponnistelemaan yksin ja
yhdessä muiden kanssa tavoitteen saavuttamiseksi. Yhteisillä tehtävillä harjoitellaan vastuun
ottamista. Iloa ja virkistystä tuottavilla liikuntatehtävillä autetaan myönteisten tunteiden kokemista,
jotka vahvistavat pätevyyden kokemuksia ja myönteistä minäkäsitystä.

545

Vuosiluokat 3-6

Liikunta toimii välineenä mielialan ja itsearvostuksen kohentamiseen, omien voimavarojen
lisäämiseen ja erilaisista haasteista selviytymiseen. Oppilas kokee liikuntatunnilla onnistumisen
tunteita ja saa iloa edistymisestään kokeillessaan erilaisia liikuntamuotoja ja tapoja harrastaa
liikuntaa.

Opetuksen tavoitteet

Tavoitteisiin liittyvät
sisältöalueet

Laaja-alainen osaaminen

T1

S1

L1, L3

T2

S1

L1, L3, L4

T3

S1

L3

T4

S1

L3

T5

S1

L3

T6

S1

L3

T7

S1

L3, L6, L7

T8

S2

L2, L3, L6, L7

T9

S2

L2, L6, L7

T10

S3

L1, L2, L3

T11

S3

L1, L2

Vuosiluokan tavoitteet
T1 kannustaa oppilaita fyysiseen aktiivisuuteen, kokeilemaan erilaisia
liikuntatehtäviä ja harjoittelemaan parhaansa yrittäen.
Viikin normaalikoulussa liikunnanopetukseen sisältyy runsaasti fyysisesti aktiivista toimintaa.
Oppilas kokeilee erilaisia liikuntamuotoja kuten perusliikunta, palloilu, voimistelu, luontoliikunta,
jää- ja lumiliikunta monipuolisissa ja turvallisissa oppimisympäristöissä.
Oppilaalle opetetaan liikkumiseen ja liikunnan harrastamiseen
liikuntakäsitteistöä esim. pikajuoksu ja sääntöjä eri peleistä ja leikeistä.

liittyviä

tietoja

kuten

Arviointi: Oppilas osallistuu liikuntatuntien toimintaan yleensä aktiivisesti kokeillen ja harjoitellen
erilaisia liikuntatehtäviä.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Työskentely ja yrittäminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osallistuu liikuntatuntien toimintaan
yleensä aktiivisesti kokeillen ja harjoitellen
erilaisia liikuntatehtäviä.

Viikin normaalikoulun liikunnanopetuksessa kuudennella luokalla liikutaan taitaen, soveltaen ja
suunnitellen.

Vuosiluokat 3-6

Havaintomotorisia taitoja, motorisia perustaitoja (liikkumis-, tasapaino- ja välineenkäsittelytaitoja)
erilaisten tehtävien, pelien ja leikin avulla seuraavissa liikkuntamuodoissa.
•
•
•
•
•
•
•

Perusliikunta
Palloilu
Voimistelu
Musiikki- ja tanssiliikunta
Luontoliikunta
Talven ulkoliikunta: jää- ja lumiliikunta
Uinti

http://edu.fi/perusopetus/liikunta/opetusmateriaalit_eri_lajeista
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HAVAINTOMOTORISET TAIDOT
Kuudennella luokalla havaintomotorisia taitoja harjaannutetaan esimerkiksi käsittelemällä
erilaisista materiaaleista valmistettuja erikokoisia ja painoisia palloja sekä ohjaamalla oppilasta
suuntaamaan huomiotaan tehtävän onnistumisen kannalta oleellisiin asioihin.
Erilaisilla välineillä harjoitellaan heittoja ja kiinniottoja, vahvistetaan oppilaan taitoa liikkuvan
välineen liikkeen havaitsemiseen kuten kiinniotto suoraan ilmasta tai pompusta.
Harjoitellaan liikkumista tilanteen mukaan erilaisissa peleissä ja leikeissä esim. vapaan paikan
etsiminen ja tilanhahmottaminen. Harjoitellaan esim. välineenkäsittelyä tehden liikemuunnelmia
ja pyritään löytämään kuhunkin tilanteeseen sopiva ratkaisu kuten harjoitteessa liike välineen
kanssa, syöttö joukkuekaverille tai maalinteko.
Kehonhahmotus kehittyy tehtävissä, joissa oppilas saa tuntoaistimuksia eri puolille kehoa kuten
voimistellessa ja liikkuessa telineillä.
MOTORISET PERUSTAIDOT
Tasapainotaidot
•
•
•
•

liikutaan erilaisissa maastoissa/ympäristöissä
liikutaan erilaisilla välineillä, telineillä tai musiikkia ilmentäen esim. permanto, penkki ja
puomi
tehdään koko kehon liikkeitä eri asennoissa
tehdään koko kehon liikkeitä tukea käyttäen ja tasapainon hallintaan pyrkien

Liikkumistaidot
Liikkumistaitoja voidaan harjaannuttaa liikkumalla erilaisilla alustoilla (sali, hiekka, nurmi, jää, lumi,
metsämaasto) tasamaalla, ylämäkeen ja alamäkeen. Liikkumista harjoitellaan myös eteen- ja
taaksepäin, molemmille sivuille, ylös ja alas.
•
•
•
•
•

Juoksua matkan pituutta, vauhtia ja maastoa muuttaen.
Hyppyjä paikaltaan ja vauhdista sekä eteen- ja ylöspäin
Erilaisia liikkumistaitoja esim. kieriminen, pyöriminen ja kiipeäminen
Liikkeen ja musiikin yhdistäminen
Omien liikesarjojen suunnittelu ja toteutus

Välineenkäsittelytaidot
Liikunnanopetuksessa kuudennella luokalla pääpaino on karkeamotorisissa käsittelytaidoissa,
joita ovat esimerkiksi vieritys, pyöritys, heitto, kiinniotto, potku, lyönti, laukaus, pomputus,
kuljetus, työntö ja veto. Erilaisilla telineillä liikkumisessa tarvitaan koko kehon käsittelytaitoa kuten
riippumista tai nojaa. Silmien ja käsien/jalkojen yhteistyötä tulee harjaannuttaa käsittelemällä
erilaisia välineitä eli silmä-käsi/-jalka-koordinaatiota.
Kuudennella luokalla harjoitellaan välineenkäsittelytaitojen soveltamista peleihin ja leikkeihin
kuten välineenkäsittelytaitojen yhdistäminen esim. kiinniotto ja nopea heitto pelitilanteessa.

•
•
•
•
•
•
•
•

Heitto ja -työntö
Kiinniotto käsin tai räpylällä
Syöttö kahdella tai yhdellä kädellä
Lyönti kädellä tai erilaisilla mailoilla
Pallon kuljetus käsin, jaloin tai mailalla
Laukaus ja syöttö erilaisilla mailoilla tai jalalla
Pallon suojaaminen ja harhauttaminen
Eri välineiden käytössä luovaa soveltamista ja muuntelua kuten mahdollisuus tehdä omia
suunnitelmia
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Vuosiluokat 3-6

Välineenkäsittelytaitoja harjoitellaan esimerkiksi seuraavissa tehtävissä sekä paikallaan että
liikkeessä:

FYYSINEN TOIMINTAKYKY
Kestävyys
Kestävyyttä harjaannutetaan koululiikunnassa esim. pallopeleissä, uinnissa ja maastossa eri
vuodenaikoina liikuttaessa kuten suunnistettaessa ja hiihdettäessä, jos olosuhteet sallivat.
Nopeus
Nopeutta kehitetään koulun liikunnanopetuksessa juoksupyrähdyksissä (myös osana pelejä ja
leikkejä), hypyissä, heitoissa, loikissa ja kisailuissa.
Voima
Voima harjaannutetaan koululiikunnassa lihaksia vahvistavia harjoitteita tehden esim.
kuntopiiritehtävät, erilaiset riipunta-, kiipeämis-, veto-, työntö- ja nojaliikkeet sekä hypyillä, heitoilla,
leikkimielellä kamppaillen sekä mäenlaskuilla ja -nousuilla .
Liikkuvuus
Liikkuvuutta harjaanutetaan koulun liikunnanopetuksessa erilaisia venyttelytehtäviä tehden ja
voimistelussa.
http://edu.fi/ops2016_tukimateriaalit/liikunnan_tavoitteisiin_liittyvat_keskeiset_sisaltoalueet

T2 ohjata oppilasta harjaannuttamaan havaintomotorisia taitojaan eli
havainnoimaan itseään ja ympäristöään aistien avulla sekä tekemään
liikuntatilanteisiin sopivia ratkaisuja.
Viikin normaalikoulun liikunnanopetuksessa käytetään monipuolisesti harjoitteita, pelejä ja
leikkejä, jotka mahdollistavat osallisuuden, pätevyyden, itsenäisyyden sekä ilmaisun ja
esteettisyyden kokemuksia.
Koulun opetukseen valitaan sellaisia oppilaiden kehitysvaiheeseen soveltuvia turvallisia tehtäviä,
joissa harjaannutetaan havainto- ja ratkaisuntekotaitoja liikuntatilanteisiin sovellettuina esim.
palloilut, voimistelu ja luontoliikunta.
Arviointi: Oppilas tekee eri liikuntatilanteissa, kuten leikeissä ja peleissä, useimmiten
tarkoituksenmukaisia ratkaisuja.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Ratkaisujen teko erilaisissa liikuntatilanteissa

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas tekee eri liikuntatilanteissa,
kuten leikeissä ja peleissä, useimmiten
tarkoituksenmukaisia ratkaisuja.

Viikin normaalikoulun liikunnanopetuksessa kuudennella luokalla liikutaan taitaen, soveltaen ja
suunnitellen.

Vuosiluokat 3-6

Havaintomotorisia taitoja, motorisia perustaitoja (liikkumis-, tasapaino- ja välineenkäsittelytaitoja)
erilaisten tehtävien, pelien ja leikin avulla seuraavissa liikkuntamuodoissa.
•
•
•
•
•
•
•
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Perusliikunta
Palloilu
Voimistelu
Musiikki- ja tanssiliikunta
Luontoliikunta
Talven ulkoliikunta: jää- ja lumiliikunta
Uinti

http://edu.fi/perusopetus/liikunta/opetusmateriaalit_eri_lajeista
HAVAINTOMOTORISET TAIDOT
Kuudennella luokalla havaintomotorisia taitoja harjaannutetaan esimerkiksi käsittelemällä
erilaisista materiaaleista valmistettuja erikokoisia ja painoisia palloja sekä ohjaamalla oppilasta
suuntaamaan huomiotaan tehtävän onnistumisen kannalta oleellisiin asioihin.
Erilaisilla välineillä harjoitellaan heittoja ja kiinniottoja, vahvistetaan oppilaan taitoa liikkuvan
välineen liikkeen havaitsemiseen kuten kiinniotto suoraan ilmasta tai pompusta.
Harjoitellaan liikkumista tilanteen mukaan erilaisissa peleissä ja leikeissä esim. vapaan paikan
etsiminen ja tilanhahmottaminen. Harjoitellaan esim. välineenkäsittelyä tehden liikemuunnelmia
ja pyritään löytämään kuhunkin tilanteeseen sopiva ratkaisu kuten harjoitteessa liike välineen
kanssa, syöttö joukkuekaverille tai maalinteko.
Kehonhahmotus kehittyy tehtävissä, joissa oppilas saa tuntoaistimuksia eri puolille kehoa kuten
voimistellessa ja liikkuessa telineillä.
MOTORISET PERUSTAIDOT
Tasapainotaidot
•
•
•
•

liikutaan erilaisissa maastoissa/ympäristöissä
liikutaan erilaisilla välineillä, telineillä tai musiikkia ilmentäen esim. permanto, penkki ja
puomi
tehdään koko kehon liikkeitä eri asennoissa
tehdään koko kehon liikkeitä tukea käyttäen ja tasapainon hallintaan pyrkien

Liikkumistaidot
Liikkumistaitoja voidaan harjaannuttaa liikkumalla erilaisilla alustoilla (sali, hiekka, nurmi, jää, lumi,
metsämaasto) tasamaalla, ylämäkeen ja alamäkeen. Liikkumista harjoitellaan myös eteen- ja
taaksepäin, molemmille sivuille, ylös ja alas.
•
•
•
•
•

Juoksua matkan pituutta, vauhtia ja maastoa muuttaen.
Hyppyjä paikaltaan ja vauhdista sekä eteen- ja ylöspäin
Erilaisia liikkumistaitoja esim. kieriminen, pyöriminen ja kiipeäminen
Liikkeen ja musiikin yhdistäminen
Omien liikesarjojen suunnittelu ja toteutus

Välineenkäsittelytaidot
Liikunnanopetuksessa kuudennella luokalla pääpaino on karkeamotorisissa käsittelytaidoissa,
joita ovat esimerkiksi vieritys, pyöritys, heitto, kiinniotto, potku, lyönti, laukaus, pomputus,
kuljetus, työntö ja veto. Erilaisilla telineillä liikkumisessa tarvitaan koko kehon käsittelytaitoa kuten
riippumista tai nojaa. Silmien ja käsien/jalkojen yhteistyötä tulee harjaannuttaa käsittelemällä
erilaisia välineitä eli silmä-käsi/-jalka-koordinaatiota.
Kuudennella luokalla harjoitellaan välineenkäsittelytaitojen soveltamista peleihin ja leikkeihin
kuten välineenkäsittelytaitojen yhdistäminen esim. kiinniotto ja nopea heitto pelitilanteessa.

•
•
•
•
•
•
•

Heitto ja -työntö
Kiinniotto käsin tai räpylällä
Syöttö kahdella tai yhdellä kädellä
Lyönti kädellä tai erilaisilla mailoilla
Pallon kuljetus käsin, jaloin tai mailalla
Laukaus ja syöttö erilaisilla mailoilla tai jalalla
Pallon suojaaminen ja harhauttaminen
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Vuosiluokat 3-6

Välineenkäsittelytaitoja harjoitellaan esimerkiksi seuraavissa tehtävissä sekä paikallaan että
liikkeessä:

•

Eri välineiden käytössä luovaa soveltamista ja muuntelua kuten mahdollisuus tehdä omia
suunnitelmia

FYYSINEN TOIMINTAKYKY
Kestävyys
Kestävyyttä harjaannutetaan koululiikunnassa esim. pallopeleissä, uinnissa ja maastossa eri
vuodenaikoina liikuttaessa kuten suunnistettaessa ja hiihdettäessä, jos olosuhteet sallivat.
Nopeus
Nopeutta kehitetään koulun liikunnanopetuksessa juoksupyrähdyksissä (myös osana pelejä ja
leikkejä), hypyissä, heitoissa, loikissa ja kisailuissa.
Voima
Voima harjaannutetaan koululiikunnassa lihaksia vahvistavia harjoitteita tehden esim.
kuntopiiritehtävät, erilaiset riipunta-, kiipeämis-, veto-, työntö- ja nojaliikkeet sekä hypyillä, heitoilla,
leikkimielellä kamppaillen sekä mäenlaskuilla ja -nousuilla .
Liikkuvuus
Liikkuvuutta harjaanutetaan koulun liikunnanopetuksessa erilaisia venyttelytehtäviä tehden ja
voimistelussa.
http://edu.fi/ops2016_tukimateriaalit/liikunnan_tavoitteisiin_liittyvat_keskeiset_sisaltoalueet

T3 ohjata oppilasta sekä vahvistamaan tasapaino- ja liikkumistaitojaan
että soveltamaan niitä monipuolisesti erilaisissa oppimisympäristöissä,
eri vuodenaikoina sekä eri tilanteissa.
Liikunnanopetuksessa vahvistetaan erilaisissa oppimisympäristöissä harjoitellen tasapaino- ja
liikkumistaitoja monipuolisten liikuntamuotojen kuten perusliikunta, palloilut, voimistelut, jää-,
lumi-, luonto- ja musiikki- ja tanssiliikunta avulla.
Arviointi: Oppilas osaa tasapainoilla ja liikkua erilaisissa oppimisympäristöissä.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Motoristen perustaitojen (tasapainoja liikkumistaidot) käyttäminen eri
liikuntamuodoissa

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa tasapainoilla ja liikkua erilaisissa
oppimisympäristöissä.

Viikin normaalikoulun liikunnanopetuksessa kuudennella luokalla liikutaan taitaen, soveltaen ja
suunnitellen.

Vuosiluokat 3-6

Havaintomotorisia taitoja, motorisia perustaitoja (liikkumis-, tasapaino- ja välineenkäsittelytaitoja)
erilaisten tehtävien, pelien ja leikin avulla seuraavissa liikkuntamuodoissa.
•
•
•
•
•
•
•

Perusliikunta
Palloilu
Voimistelu
Musiikki- ja tanssiliikunta
Luontoliikunta
Talven ulkoliikunta: jää- ja lumiliikunta
Uinti

http://edu.fi/perusopetus/liikunta/opetusmateriaalit_eri_lajeista
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HAVAINTOMOTORISET TAIDOT
Kuudennella luokalla havaintomotorisia taitoja harjaannutetaan esimerkiksi käsittelemällä
erilaisista materiaaleista valmistettuja erikokoisia ja painoisia palloja sekä ohjaamalla oppilasta
suuntaamaan huomiotaan tehtävän onnistumisen kannalta oleellisiin asioihin.
Erilaisilla välineillä harjoitellaan heittoja ja kiinniottoja, vahvistetaan oppilaan taitoa liikkuvan
välineen liikkeen havaitsemiseen kuten kiinniotto suoraan ilmasta tai pompusta.
Harjoitellaan liikkumista tilanteen mukaan erilaisissa peleissä ja leikeissä esim. vapaan paikan
etsiminen ja tilanhahmottaminen. Harjoitellaan esim. välineenkäsittelyä tehden liikemuunnelmia
ja pyritään löytämään kuhunkin tilanteeseen sopiva ratkaisu kuten harjoitteessa liike välineen
kanssa, syöttö joukkuekaverille tai maalinteko.
Kehonhahmotus kehittyy tehtävissä, joissa oppilas saa tuntoaistimuksia eri puolille kehoa kuten
voimistellessa ja liikkuessa telineillä.
MOTORISET PERUSTAIDOT
Tasapainotaidot
•
•
•
•

liikutaan erilaisissa maastoissa/ympäristöissä
liikutaan erilaisilla välineillä, telineillä tai musiikkia ilmentäen esim. permanto, penkki ja
puomi
tehdään koko kehon liikkeitä eri asennoissa
tehdään koko kehon liikkeitä tukea käyttäen ja tasapainon hallintaan pyrkien

Liikkumistaidot
Liikkumistaitoja voidaan harjaannuttaa liikkumalla erilaisilla alustoilla (sali, hiekka, nurmi, jää, lumi,
metsämaasto) tasamaalla, ylämäkeen ja alamäkeen. Liikkumista harjoitellaan myös eteen- ja
taaksepäin, molemmille sivuille, ylös ja alas.
•
•
•
•
•

Juoksua matkan pituutta, vauhtia ja maastoa muuttaen.
Hyppyjä paikaltaan ja vauhdista sekä eteen- ja ylöspäin
Erilaisia liikkumistaitoja esim. kieriminen, pyöriminen ja kiipeäminen
Liikkeen ja musiikin yhdistäminen
Omien liikesarjojen suunnittelu ja toteutus

Välineenkäsittelytaidot
Liikunnanopetuksessa kuudennella luokalla pääpaino on karkeamotorisissa käsittelytaidoissa,
joita ovat esimerkiksi vieritys, pyöritys, heitto, kiinniotto, potku, lyönti, laukaus, pomputus,
kuljetus, työntö ja veto. Erilaisilla telineillä liikkumisessa tarvitaan koko kehon käsittelytaitoa kuten
riippumista tai nojaa. Silmien ja käsien/jalkojen yhteistyötä tulee harjaannuttaa käsittelemällä
erilaisia välineitä eli silmä-käsi/-jalka-koordinaatiota.
Kuudennella luokalla harjoitellaan välineenkäsittelytaitojen soveltamista peleihin ja leikkeihin
kuten välineenkäsittelytaitojen yhdistäminen esim. kiinniotto ja nopea heitto pelitilanteessa.

•
•
•
•
•
•
•
•

Heitto ja -työntö
Kiinniotto käsin tai räpylällä
Syöttö kahdella tai yhdellä kädellä
Lyönti kädellä tai erilaisilla mailoilla
Pallon kuljetus käsin, jaloin tai mailalla
Laukaus ja syöttö erilaisilla mailoilla tai jalalla
Pallon suojaaminen ja harhauttaminen
Eri välineiden käytössä luovaa soveltamista ja muuntelua kuten mahdollisuus tehdä omia
suunnitelmia
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Vuosiluokat 3-6

Välineenkäsittelytaitoja harjoitellaan esimerkiksi seuraavissa tehtävissä sekä paikallaan että
liikkeessä:

FYYSINEN TOIMINTAKYKY
Kestävyys
Kestävyyttä harjaannutetaan koululiikunnassa esim. pallopeleissä, uinnissa ja maastossa eri
vuodenaikoina liikuttaessa kuten suunnistettaessa ja hiihdettäessä, jos olosuhteet sallivat.
Nopeus
Nopeutta kehitetään koulun liikunnanopetuksessa juoksupyrähdyksissä (myös osana pelejä ja
leikkejä), hypyissä, heitoissa, loikissa ja kisailuissa.
Voima
Voima harjaannutetaan koululiikunnassa lihaksia vahvistavia harjoitteita tehden esim.
kuntopiiritehtävät, erilaiset riipunta-, kiipeämis-, veto-, työntö- ja nojaliikkeet sekä hypyillä, heitoilla,
leikkimielellä kamppaillen sekä mäenlaskuilla ja -nousuilla .
Liikkuvuus
Liikkuvuutta harjaanutetaan koulun liikunnanopetuksessa erilaisia venyttelytehtäviä tehden ja
voimistelussa.
http://edu.fi/ops2016_tukimateriaalit/liikunnan_tavoitteisiin_liittyvat_keskeiset_sisaltoalueet

T4 ohjata oppilasta sekä vahvistamaan että soveltamaan
välineenkäsittelytaitojaan monipuolisesti erilaisissa oppimisympäristöissä
käyttämällä erilaisia välineitä eri vuodenaikoina erilaisissa tilanteissa.
Koulumme liikunnanopetuksessa oppilaan välineenkäsittelytaitoja harjaannutetaan käsittelemällä
monipuolisissa oppimisympäristöissä erilaisia välineitä (pallo, hernepussi, hyppynaru, vanne)
käsin, jaloin ja vartalolla. Liikunnanopetuksessa harjoitellaan oman kehon käsittelyä liikkumalla
erilaisilla telineillä.
Arviointi: Oppilas osaa käsitellä erilaisia liikuntavälineitä erilaisissa oppimisympäristöissä.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Motoristen perustaitojen
(välineenkäsittelytaidot) käyttäminen eri
liikuntamuodoissa

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa käsitellä erilaisia liikuntavälineitä
erilaisissa oppimisympäristöissä.

Viikin normaalikoulun liikunnanopetuksessa kuudennella luokalla liikutaan taitaen, soveltaen ja
suunnitellen.

Vuosiluokat 3-6

Havaintomotorisia taitoja, motorisia perustaitoja (liikkumis-, tasapaino- ja välineenkäsittelytaitoja)
erilaisten tehtävien, pelien ja leikin avulla seuraavissa liikkuntamuodoissa.
•
•
•
•
•
•
•

Perusliikunta
Palloilu
Voimistelu
Musiikki- ja tanssiliikunta
Luontoliikunta
Talven ulkoliikunta: jää- ja lumiliikunta
Uinti

http://edu.fi/perusopetus/liikunta/opetusmateriaalit_eri_lajeista
HAVAINTOMOTORISET TAIDOT
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Kuudennella luokalla havaintomotorisia taitoja harjaannutetaan esimerkiksi käsittelemällä
erilaisista materiaaleista valmistettuja erikokoisia ja painoisia palloja sekä ohjaamalla oppilasta
suuntaamaan huomiotaan tehtävän onnistumisen kannalta oleellisiin asioihin.
Erilaisilla välineillä harjoitellaan heittoja ja kiinniottoja, vahvistetaan oppilaan taitoa liikkuvan
välineen liikkeen havaitsemiseen kuten kiinniotto suoraan ilmasta tai pompusta.
Harjoitellaan liikkumista tilanteen mukaan erilaisissa peleissä ja leikeissä esim. vapaan paikan
etsiminen ja tilanhahmottaminen. Harjoitellaan esim. välineenkäsittelyä tehden liikemuunnelmia
ja pyritään löytämään kuhunkin tilanteeseen sopiva ratkaisu kuten harjoitteessa liike välineen
kanssa, syöttö joukkuekaverille tai maalinteko.
Kehonhahmotus kehittyy tehtävissä, joissa oppilas saa tuntoaistimuksia eri puolille kehoa kuten
voimistellessa ja liikkuessa telineillä.
MOTORISET PERUSTAIDOT
Tasapainotaidot
•
•
•
•

liikutaan erilaisissa maastoissa/ympäristöissä
liikutaan erilaisilla välineillä, telineillä tai musiikkia ilmentäen esim. permanto, penkki ja
puomi
tehdään koko kehon liikkeitä eri asennoissa
tehdään koko kehon liikkeitä tukea käyttäen ja tasapainon hallintaan pyrkien

Liikkumistaidot
Liikkumistaitoja voidaan harjaannuttaa liikkumalla erilaisilla alustoilla (sali, hiekka, nurmi, jää, lumi,
metsämaasto) tasamaalla, ylämäkeen ja alamäkeen. Liikkumista harjoitellaan myös eteen- ja
taaksepäin, molemmille sivuille, ylös ja alas.
•
•
•
•
•

Juoksua matkan pituutta, vauhtia ja maastoa muuttaen.
Hyppyjä paikaltaan ja vauhdista sekä eteen- ja ylöspäin
Erilaisia liikkumistaitoja esim. kieriminen, pyöriminen ja kiipeäminen
Liikkeen ja musiikin yhdistäminen
Omien liikesarjojen suunnittelu ja toteutus

Välineenkäsittelytaidot
Liikunnanopetuksessa kuudennella luokalla pääpaino on karkeamotorisissa käsittelytaidoissa,
joita ovat esimerkiksi vieritys, pyöritys, heitto, kiinniotto, potku, lyönti, laukaus, pomputus,
kuljetus, työntö ja veto. Erilaisilla telineillä liikkumisessa tarvitaan koko kehon käsittelytaitoa kuten
riippumista tai nojaa. Silmien ja käsien/jalkojen yhteistyötä tulee harjaannuttaa käsittelemällä
erilaisia välineitä eli silmä-käsi/-jalka-koordinaatiota.
Kuudennella luokalla harjoitellaan välineenkäsittelytaitojen soveltamista peleihin ja leikkeihin
kuten välineenkäsittelytaitojen yhdistäminen esim. kiinniotto ja nopea heitto pelitilanteessa.

•
•
•
•
•
•
•
•

Heitto ja -työntö
Kiinniotto käsin tai räpylällä
Syöttö kahdella tai yhdellä kädellä
Lyönti kädellä tai erilaisilla mailoilla
Pallon kuljetus käsin, jaloin tai mailalla
Laukaus ja syöttö erilaisilla mailoilla tai jalalla
Pallon suojaaminen ja harhauttaminen
Eri välineiden käytössä luovaa soveltamista ja muuntelua kuten mahdollisuus tehdä omia
suunnitelmia

FYYSINEN TOIMINTAKYKY
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Vuosiluokat 3-6

Välineenkäsittelytaitoja harjoitellaan esimerkiksi seuraavissa tehtävissä sekä paikallaan että
liikkeessä:

Kestävyys
Kestävyyttä harjaannutetaan koululiikunnassa esim. pallopeleissä, uinnissa ja maastossa eri
vuodenaikoina liikuttaessa kuten suunnistettaessa ja hiihdettäessä, jos olosuhteet sallivat.
Nopeus
Nopeutta kehitetään koulun liikunnanopetuksessa juoksupyrähdyksissä (myös osana pelejä ja
leikkejä), hypyissä, heitoissa, loikissa ja kisailuissa.
Voima
Voima harjaannutetaan koululiikunnassa lihaksia vahvistavia harjoitteita tehden esim.
kuntopiiritehtävät, erilaiset riipunta-, kiipeämis-, veto-, työntö- ja nojaliikkeet sekä hypyillä, heitoilla,
leikkimielellä kamppaillen sekä mäenlaskuilla ja -nousuilla .
Liikkuvuus
Liikkuvuutta harjaanutetaan koulun liikunnanopetuksessa erilaisia venyttelytehtäviä tehden ja
voimistelussa.
http://edu.fi/ops2016_tukimateriaalit/liikunnan_tavoitteisiin_liittyvat_keskeiset_sisaltoalueet

T5 kannustaa ja ohjata oppilasta arvioimaan, ylläpitämään ja kehittämään
fyysisiä ominaisuuksiaan: nopeutta, liikkuvuutta, kestävyyttä ja voimaa.
Koulumme liikunnanopetukseen valitaan tehtäviä, joilla opitaan harjaannuttamaan kestävyyttä,
nopeutta, voimaa ja liikkuvuutta sekä harjoituksia, joiden avulla tutustutaan myös oman
toimintakyvyn arviointiin. Oppilaita ohjataan tavoitteelliseen ponnisteluun liikuntatilanteissa.
Kuudennen luokan liikunnanopetuksessa tehdään harjoituksia, jotka kuuluvat valtakunnallisen
toimintakyvyn seurantajärjesetelmä Move!:n mittauksiin. Nämä harjoitukset tehdään niin, että ne
tukevat Move!:n 8. vuosiluokalla tehtäviä koulussa järjestettäviä laajoja terveystarkastuksia.
Arviointi: Oppilas suoriutuu kestävyyttä, nopeutta, voimaa ja liikkuvuutta vaativista suorituksista.
Oppilas osaa arvioida fyysisiä ominaisuuksiaan ja harjoittaa nopeutta, liikkuvuutta, kestävyyttä ja
voimaa.

Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Fyysisten ominaisuuksien harjoittaminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa arvioida fyysisiä
ominaisuuksiaan ja harjoittaa nopeutta,
liikkuvuutta, kestävyyttä ja voimaa

Viikin normaalikoulun liikunnanopetuksessa kuudennella luokalla liikutaan taitaen, soveltaen ja
suunnitellen.

Vuosiluokat 3-6

Havaintomotorisia taitoja, motorisia perustaitoja (liikkumis-, tasapaino- ja välineenkäsittelytaitoja)
erilaisten tehtävien, pelien ja leikin avulla seuraavissa liikkuntamuodoissa.
•
•
•
•
•
•
•

Perusliikunta
Palloilu
Voimistelu
Musiikki- ja tanssiliikunta
Luontoliikunta
Talven ulkoliikunta: jää- ja lumiliikunta
Uinti

http://edu.fi/perusopetus/liikunta/opetusmateriaalit_eri_lajeista
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HAVAINTOMOTORISET TAIDOT
Kuudennella luokalla havaintomotorisia taitoja harjaannutetaan esimerkiksi käsittelemällä
erilaisista materiaaleista valmistettuja erikokoisia ja painoisia palloja sekä ohjaamalla oppilasta
suuntaamaan huomiotaan tehtävän onnistumisen kannalta oleellisiin asioihin.
Erilaisilla välineillä harjoitellaan heittoja ja kiinniottoja, vahvistetaan oppilaan taitoa liikkuvan
välineen liikkeen havaitsemiseen kuten kiinniotto suoraan ilmasta tai pompusta.
Harjoitellaan liikkumista tilanteen mukaan erilaisissa peleissä ja leikeissä esim. vapaan paikan
etsiminen ja tilanhahmottaminen. Harjoitellaan esim. välineenkäsittelyä tehden liikemuunnelmia
ja pyritään löytämään kuhunkin tilanteeseen sopiva ratkaisu kuten harjoitteessa liike välineen
kanssa, syöttö joukkuekaverille tai maalinteko.
Kehonhahmotus kehittyy tehtävissä, joissa oppilas saa tuntoaistimuksia eri puolille kehoa kuten
voimistellessa ja liikkuessa telineillä.
MOTORISET PERUSTAIDOT
Tasapainotaidot
•
•
•
•

liikutaan erilaisissa maastoissa/ympäristöissä
liikutaan erilaisilla välineillä, telineillä tai musiikkia ilmentäen esim. permanto, penkki ja
puomi
tehdään koko kehon liikkeitä eri asennoissa
tehdään koko kehon liikkeitä tukea käyttäen ja tasapainon hallintaan pyrkien

Liikkumistaidot
Liikkumistaitoja voidaan harjaannuttaa liikkumalla erilaisilla alustoilla (sali, hiekka, nurmi, jää, lumi,
metsämaasto) tasamaalla, ylämäkeen ja alamäkeen. Liikkumista harjoitellaan myös eteen- ja
taaksepäin, molemmille sivuille, ylös ja alas.
•
•
•
•
•

Juoksua matkan pituutta, vauhtia ja maastoa muuttaen.
Hyppyjä paikaltaan ja vauhdista sekä eteen- ja ylöspäin
Erilaisia liikkumistaitoja esim. kieriminen, pyöriminen ja kiipeäminen
Liikkeen ja musiikin yhdistäminen
Omien liikesarjojen suunnittelu ja toteutus

Välineenkäsittelytaidot
Liikunnanopetuksessa kuudennella luokalla pääpaino on karkeamotorisissa käsittelytaidoissa,
joita ovat esimerkiksi vieritys, pyöritys, heitto, kiinniotto, potku, lyönti, laukaus, pomputus,
kuljetus, työntö ja veto. Erilaisilla telineillä liikkumisessa tarvitaan koko kehon käsittelytaitoa kuten
riippumista tai nojaa. Silmien ja käsien/jalkojen yhteistyötä tulee harjaannuttaa käsittelemällä
erilaisia välineitä eli silmä-käsi/-jalka-koordinaatiota.
Kuudennella luokalla harjoitellaan välineenkäsittelytaitojen soveltamista peleihin ja leikkeihin
kuten välineenkäsittelytaitojen yhdistäminen esim. kiinniotto ja nopea heitto pelitilanteessa.

•
•
•
•
•
•
•
•

Heitto ja -työntö
Kiinniotto käsin tai räpylällä
Syöttö kahdella tai yhdellä kädellä
Lyönti kädellä tai erilaisilla mailoilla
Pallon kuljetus käsin, jaloin tai mailalla
Laukaus ja syöttö erilaisilla mailoilla tai jalalla
Pallon suojaaminen ja harhauttaminen
Eri välineiden käytössä luovaa soveltamista ja muuntelua kuten mahdollisuus tehdä omia
suunnitelmia
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Vuosiluokat 3-6

Välineenkäsittelytaitoja harjoitellaan esimerkiksi seuraavissa tehtävissä sekä paikallaan että
liikkeessä:

FYYSINEN TOIMINTAKYKY
Kestävyys
Kestävyyttä harjaannutetaan koululiikunnassa esim. pallopeleissä, uinnissa ja maastossa eri
vuodenaikoina liikuttaessa kuten suunnistettaessa ja hiihdettäessä, jos olosuhteet sallivat.
Nopeus
Nopeutta kehitetään koulun liikunnanopetuksessa juoksupyrähdyksissä (myös osana pelejä ja
leikkejä), hypyissä, heitoissa, loikissa ja kisailuissa.
Voima
Voima harjaannutetaan koululiikunnassa lihaksia vahvistavia harjoitteita tehden esim.
kuntopiiritehtävät, erilaiset riipunta-, kiipeämis-, veto-, työntö- ja nojaliikkeet sekä hypyillä, heitoilla,
leikkimielellä kamppaillen sekä mäenlaskuilla ja -nousuilla .
Liikkuvuus
Liikkuvuutta harjaanutetaan koulun liikunnanopetuksessa erilaisia venyttelytehtäviä tehden ja
voimistelussa.
http://edu.fi/ops2016_tukimateriaalit/liikunnan_tavoitteisiin_liittyvat_keskeiset_sisaltoalueet

T6 opettaa uimataito, jotta oppilas pystyy liikkumaan vedessä ja
pelastautumaan vedestä
Liikunnan opetukseen kuuluu uinnin ja vesiliikunnan opetus.
Viidennen luokan uintitunneilla harjoitellaan esim.
•
•
•
•

rintauintia
selkäuintia
krooliuintia
erilaisia sukelluksia

Arviointi:Oppilas osaa uida 50 metriä kahta uintitapaa käyttäen ja sukeltaa 5 metriä pinnan alla.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Uima- ja pelastautumistaidot

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas on perusuimataitoinen (Osaa uida 50
metriä kahta uintitapaa käyttäen ja sukeltaa 5
metriä pinnan alla).

Viikin normaalikoulun liikunnanopetuksessa kuudennella luokalla liikutaan taitaen, soveltaen ja
suunnitellen.

Vuosiluokat 3-6

Havaintomotorisia taitoja, motorisia perustaitoja (liikkumis-, tasapaino- ja välineenkäsittelytaitoja)
erilaisten tehtävien, pelien ja leikin avulla seuraavissa liikkuntamuodoissa.
•
•
•
•
•
•
•

Perusliikunta
Palloilu
Voimistelu
Musiikki- ja tanssiliikunta
Luontoliikunta
Talven ulkoliikunta: jää- ja lumiliikunta
Uinti

http://edu.fi/perusopetus/liikunta/opetusmateriaalit_eri_lajeista
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HAVAINTOMOTORISET TAIDOT
Kuudennella luokalla havaintomotorisia taitoja harjaannutetaan esimerkiksi käsittelemällä
erilaisista materiaaleista valmistettuja erikokoisia ja painoisia palloja sekä ohjaamalla oppilasta
suuntaamaan huomiotaan tehtävän onnistumisen kannalta oleellisiin asioihin.
Erilaisilla välineillä harjoitellaan heittoja ja kiinniottoja, vahvistetaan oppilaan taitoa liikkuvan
välineen liikkeen havaitsemiseen kuten kiinniotto suoraan ilmasta tai pompusta.
Harjoitellaan liikkumista tilanteen mukaan erilaisissa peleissä ja leikeissä esim. vapaan paikan
etsiminen ja tilanhahmottaminen. Harjoitellaan esim. välineenkäsittelyä tehden liikemuunnelmia
ja pyritään löytämään kuhunkin tilanteeseen sopiva ratkaisu kuten harjoitteessa liike välineen
kanssa, syöttö joukkuekaverille tai maalinteko.
Kehonhahmotus kehittyy tehtävissä, joissa oppilas saa tuntoaistimuksia eri puolille kehoa kuten
voimistellessa ja liikkuessa telineillä.
MOTORISET PERUSTAIDOT
Tasapainotaidot
•
•
•
•

liikutaan erilaisissa maastoissa/ympäristöissä
liikutaan erilaisilla välineillä, telineillä tai musiikkia ilmentäen esim. permanto, penkki ja
puomi
tehdään koko kehon liikkeitä eri asennoissa
tehdään koko kehon liikkeitä tukea käyttäen ja tasapainon hallintaan pyrkien

Liikkumistaidot
Liikkumistaitoja voidaan harjaannuttaa liikkumalla erilaisilla alustoilla (sali, hiekka, nurmi, jää, lumi,
metsämaasto) tasamaalla, ylämäkeen ja alamäkeen. Liikkumista harjoitellaan myös eteen- ja
taaksepäin, molemmille sivuille, ylös ja alas.
•
•
•
•
•

Juoksua matkan pituutta, vauhtia ja maastoa muuttaen.
Hyppyjä paikaltaan ja vauhdista sekä eteen- ja ylöspäin
Erilaisia liikkumistaitoja esim. kieriminen, pyöriminen ja kiipeäminen
Liikkeen ja musiikin yhdistäminen
Omien liikesarjojen suunnittelu ja toteutus

Välineenkäsittelytaidot
Liikunnanopetuksessa kuudennella luokalla pääpaino on karkeamotorisissa käsittelytaidoissa,
joita ovat esimerkiksi vieritys, pyöritys, heitto, kiinniotto, potku, lyönti, laukaus, pomputus,
kuljetus, työntö ja veto. Erilaisilla telineillä liikkumisessa tarvitaan koko kehon käsittelytaitoa kuten
riippumista tai nojaa. Silmien ja käsien/jalkojen yhteistyötä tulee harjaannuttaa käsittelemällä
erilaisia välineitä eli silmä-käsi/-jalka-koordinaatiota.
Kuudennella luokalla harjoitellaan välineenkäsittelytaitojen soveltamista peleihin ja leikkeihin
kuten välineenkäsittelytaitojen yhdistäminen esim. kiinniotto ja nopea heitto pelitilanteessa.

•
•
•
•
•
•
•
•

Heitto ja -työntö
Kiinniotto käsin tai räpylällä
Syöttö kahdella tai yhdellä kädellä
Lyönti kädellä tai erilaisilla mailoilla
Pallon kuljetus käsin, jaloin tai mailalla
Laukaus ja syöttö erilaisilla mailoilla tai jalalla
Pallon suojaaminen ja harhauttaminen
Eri välineiden käytössä luovaa soveltamista ja muuntelua kuten mahdollisuus tehdä omia
suunnitelmia
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Vuosiluokat 3-6

Välineenkäsittelytaitoja harjoitellaan esimerkiksi seuraavissa tehtävissä sekä paikallaan että
liikkeessä:

FYYSINEN TOIMINTAKYKY
Kestävyys
Kestävyyttä harjaannutetaan koululiikunnassa esim. pallopeleissä, uinnissa ja maastossa eri
vuodenaikoina liikuttaessa kuten suunnistettaessa ja hiihdettäessä, jos olosuhteet sallivat.
Nopeus
Nopeutta kehitetään koulun liikunnanopetuksessa juoksupyrähdyksissä (myös osana pelejä ja
leikkejä), hypyissä, heitoissa, loikissa ja kisailuissa.
Voima
Voima harjaannutetaan koululiikunnassa lihaksia vahvistavia harjoitteita tehden esim.
kuntopiiritehtävät, erilaiset riipunta-, kiipeämis-, veto-, työntö- ja nojaliikkeet sekä hypyillä, heitoilla,
leikkimielellä kamppaillen sekä mäenlaskuilla ja -nousuilla .
Liikkuvuus
Liikkuvuutta harjaanutetaan koulun liikunnanopetuksessa erilaisia venyttelytehtäviä tehden ja
voimistelussa.
http://edu.fi/ops2016_tukimateriaalit/liikunnan_tavoitteisiin_liittyvat_keskeiset_sisaltoalueet

T7 ohjata oppilasta turvalliseen ja asialliseen toimintaan liikuntatunneilla.
Koulun liikunnanopetuksessa oppilaita ohjataan toimimaan asiallisesti, yhteisiä sääntöjä
noudattaen ja näin opitaan vastuullisia ja turvallisia toimintatapoja erilaisissa
oppimisympäristöissä.
Arviointi: Oppilas osaa ottaa huomioon mahdolliset vaaratilanteet ja pyrkii toimimaan turvallisesti
ja asiallisesti.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Toiminta liikuntatunneilla

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa ottaa huomioon mahdolliset
vaaratilanteet liikuntatunneilla sekä pyrkii
toimimaan turvallisesti ja asiallisesti.

Viikin normaalikoulun liikunnanopetuksessa kuudennella luokalla liikutaan taitaen, soveltaen ja
suunnitellen.
Havaintomotorisia taitoja, motorisia perustaitoja (liikkumis-, tasapaino- ja välineenkäsittelytaitoja)
erilaisten tehtävien, pelien ja leikin avulla seuraavissa liikkuntamuodoissa.

Vuosiluokat 3-6

•
•
•
•
•
•
•

Perusliikunta
Palloilu
Voimistelu
Musiikki- ja tanssiliikunta
Luontoliikunta
Talven ulkoliikunta: jää- ja lumiliikunta
Uinti

http://edu.fi/perusopetus/liikunta/opetusmateriaalit_eri_lajeista
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Kuudennella luokalla havaintomotorisia taitoja harjaannutetaan esimerkiksi käsittelemällä
erilaisista materiaaleista valmistettuja erikokoisia ja painoisia palloja sekä ohjaamalla oppilasta
suuntaamaan huomiotaan tehtävän onnistumisen kannalta oleellisiin asioihin.
Erilaisilla välineillä harjoitellaan heittoja ja kiinniottoja, vahvistetaan oppilaan taitoa liikkuvan
välineen liikkeen havaitsemiseen kuten kiinniotto suoraan ilmasta tai pompusta.
Harjoitellaan liikkumista tilanteen mukaan erilaisissa peleissä ja leikeissä esim. vapaan paikan
etsiminen ja tilanhahmottaminen. Harjoitellaan esim. välineenkäsittelyä tehden liikemuunnelmia
ja pyritään löytämään kuhunkin tilanteeseen sopiva ratkaisu kuten harjoitteessa liike välineen
kanssa, syöttö joukkuekaverille tai maalinteko.
Kehonhahmotus kehittyy tehtävissä, joissa oppilas saa tuntoaistimuksia eri puolille kehoa kuten
voimistellessa ja liikkuessa telineillä.
MOTORISET PERUSTAIDOT
Tasapainotaidot
•
•
•
•

liikutaan erilaisissa maastoissa/ympäristöissä
liikutaan erilaisilla välineillä, telineillä tai musiikkia ilmentäen esim. permanto, penkki ja
puomi
tehdään koko kehon liikkeitä eri asennoissa
tehdään koko kehon liikkeitä tukea käyttäen ja tasapainon hallintaan pyrkien

Liikkumistaidot
Liikkumistaitoja voidaan harjaannuttaa liikkumalla erilaisilla alustoilla (sali, hiekka, nurmi, jää, lumi,
metsämaasto) tasamaalla, ylämäkeen ja alamäkeen. Liikkumista harjoitellaan myös eteen- ja
taaksepäin, molemmille sivuille, ylös ja alas.
•
•
•
•
•

Juoksua matkan pituutta, vauhtia ja maastoa muuttaen.
Hyppyjä paikaltaan ja vauhdista sekä eteen- ja ylöspäin
Erilaisia liikkumistaitoja esim. kieriminen, pyöriminen ja kiipeäminen
Liikkeen ja musiikin yhdistäminen
Omien liikesarjojen suunnittelu ja toteutus

Välineenkäsittelytaidot
Liikunnanopetuksessa kuudennella luokalla pääpaino on karkeamotorisissa käsittelytaidoissa,
joita ovat esimerkiksi vieritys, pyöritys, heitto, kiinniotto, potku, lyönti, laukaus, pomputus,
kuljetus, työntö ja veto. Erilaisilla telineillä liikkumisessa tarvitaan koko kehon käsittelytaitoa kuten
riippumista tai nojaa. Silmien ja käsien/jalkojen yhteistyötä tulee harjaannuttaa käsittelemällä
erilaisia välineitä eli silmä-käsi/-jalka-koordinaatiota.
Kuudennella luokalla harjoitellaan välineenkäsittelytaitojen soveltamista peleihin ja leikkeihin
kuten välineenkäsittelytaitojen yhdistäminen esim. kiinniotto ja nopea heitto pelitilanteessa.

•
•
•
•
•
•
•
•

Heitto ja -työntö
Kiinniotto käsin tai räpylällä
Syöttö kahdella tai yhdellä kädellä
Lyönti kädellä tai erilaisilla mailoilla
Pallon kuljetus käsin, jaloin tai mailalla
Laukaus ja syöttö erilaisilla mailoilla tai jalalla
Pallon suojaaminen ja harhauttaminen
Eri välineiden käytössä luovaa soveltamista ja muuntelua kuten mahdollisuus tehdä omia
suunnitelmia

FYYSINEN TOIMINTAKYKY
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Vuosiluokat 3-6

Välineenkäsittelytaitoja harjoitellaan esimerkiksi seuraavissa tehtävissä sekä paikallaan että
liikkeessä:

Kestävyys
Kestävyyttä harjaannutetaan koululiikunnassa esim. pallopeleissä, uinnissa ja maastossa eri
vuodenaikoina liikuttaessa kuten suunnistettaessa ja hiihdettäessä, jos olosuhteet sallivat.
Nopeus
Nopeutta kehitetään koulun liikunnanopetuksessa juoksupyrähdyksissä (myös osana pelejä ja
leikkejä), hypyissä, heitoissa, loikissa ja kisailuissa.
Voima
Voima harjaannutetaan koululiikunnassa lihaksia vahvistavia harjoitteita tehden esim.
kuntopiiritehtävät, erilaiset riipunta-, kiipeämis-, veto-, työntö- ja nojaliikkeet sekä hypyillä, heitoilla,
leikkimielellä kamppaillen sekä mäenlaskuilla ja -nousuilla .
Liikkuvuus
Liikkuvuutta harjaanutetaan koulun liikunnanopetuksessa erilaisia venyttelytehtäviä tehden ja
voimistelussa.
http://edu.fi/ops2016_tukimateriaalit/liikunnan_tavoitteisiin_liittyvat_keskeiset_sisaltoalueet

T8 ohjata oppilasta työskentelemään kaikkien kanssa sekä säätelemään
toimintaansa ja tunneilmaisuaan liikuntatilanteissa toiset huomioon
ottaen.
Koulun liikunnanopetukseen valitaan myönteistä yhteisöllisyyttä lisääviä pari- ja ryhmätehtäviä
sekä leikkejä, harjoituksia ja pelejä, joissa opitaan ottamaan toiset huomioon ja auttamaan muita.
Arviointi: Oppilas osaa toimia eri liikuntatilanteissa yhteisesti sovitulla tavalla.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Vuorovaikutus- ja työskentelytaidot

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa toimia eri liikuntatilanteissa
yhteisesti sovitulla tavalla.

Koulumme liikunnanopetukseen valitaan tehtäviä, jotka harjaannuttavat oppilaiden
vuorovaikutustaitoja. Nämä taidot kehittyvät oppitunneille valituissa pari-, pienryhmä- ja
joukkuetehtävissä. Oppilaita ohjataan toimimaan ja sitoutumaan yhteisesti sovittuihin sääntöihin
sekä ottamaan vastuuta omasta toiminnasta ja yhteisistä asioista liikuntatilanteissa. Hyvät
tavat, toisten huomioiminen, erilaisuuden ymmärtäminen ja hyväksyminen tukevat liikuntatuntien
myönteistä ja turvallista oppimisilmapiiri.

T9 ohjata oppilasta toimimaan reilun pelin periaatteella sekä kantamaan
vastuuta yhteisistä oppimistilanteista.

Vuosiluokat 3-6

Koulun liikunnanopetukseen valitaan tehtäviä, joissa opitaan vastuunottamista omasta
toiminnasta, yhteisistä asioista ja säännöistä.
Arviointi: Oppilas noudattaa reilun pelin periaatteita ja osoittaa pyrkivänsä vastuullisuuteen
yhteisissä oppimistilanteissa.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
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Arvioinnin kohde
Toiminta yhteisissä oppimistilanteissa

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas noudattaa reilun pelin periaatteita
ja osoittaa pyrkivänsä vastuullisuuteen
yhteisissä oppimistilanteissa.

Koulumme liikunnanopetukseen valitaan tehtäviä, jotka harjaannuttavat oppilaiden
vuorovaikutustaitoja. Nämä taidot kehittyvät oppitunneille valituissa pari-, pienryhmä- ja
joukkuetehtävissä. Oppilaita ohjataan toimimaan ja sitoutumaan yhteisesti sovittuihin sääntöihin
sekä ottamaan vastuuta omasta toiminnasta ja yhteisistä asioista liikuntatilanteissa. Hyvät
tavat, toisten huomioiminen, erilaisuuden ymmärtäminen ja hyväksyminen tukevat liikuntatuntien
myönteistä ja turvallista oppimisilmapiiri.

T10 kannustaa oppilasta ottamaan vastuuta omasta toiminnasta ja
vahvistaa itsenäisen työskentelyn taitoja.
Koulun liikunnanopetuksessa oppilaita ohjataan vastuulliseen ja itsenäiseen työskentelyyn.
Arviointi: Oppilas osaa yleensä työskennellä vastuuullisesti ja itsenäiseen työskentelyyn.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Työskentelytaidot

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa yleensä työskennellä
vastuullisesti ja itsenäisesti.

Liikunta toimii välineenä mielialan ja itsearvostuksen kohentamiseen, omien voimavarojen
lisäämiseen ja erilaisista haasteista selviytymiseen. Oppilas kokee liikuntatunnilla onnistumisen
tunteita ja saa iloa edistymisestään kokeillessaan erilaisia liikuntamuotoja ja tapoja harrastaa
liikuntaa.

T11 huolehtia siitä, että oppilaat saavat riittävästi myönteisiä kokemuksia
omasta kehosta, pätevyydestä ja yhteisöllisyydestä.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Ei vaikuta arvosanan muodostamiseen.
Oppilasta ohjataan pohtimaan kokemuksiaan
osana itsearviointia.

34.6.6. Matematiikka
Matematiikan tehtävä
Matematiikan opetuksen tehtävänä on kehittää oppilaiden loogista, täsmällistä ja luovaa
matemaattista ajattelua. Opetus luo pohjan matemaattisten käsitteiden ja rakenteiden
ymmärtämiselle sekä kehittää oppilaiden kykyä käsitellä tietoa ja ratkaista ongelmia. Matematiikan
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Liikunta toimii välineenä mielialan ja itsearvostuksen kohentamiseen, omien voimavarojen
lisäämiseen ja erilaisista haasteista selviytymiseen. Oppilas kokee liikuntatunnilla onnistumisen
tunteita ja saa iloa edistymisestään kokeillessaan erilaisia liikuntamuotoja ja tapoja harrastaa
liikuntaa.

kumulatiivisesta luonteesta johtuen opetus etenee systemaattisesti. Konkretia ja toiminnallisuus
ovat keskeinen osa matematiikan opetusta ja opiskelua. Oppimista tuetaan hyödyntämällä tietoja viestintäteknologiaa.
Matematiikan opetus tukee oppilaiden myönteistä asennetta matematiikkaa kohtaan sekä
positiivista minäkuvaa matematiikan oppijoina. Se kehittää myös viestintä-, vuorovaikutus- ja
yhteistyötaitoja. Matematiikan opiskelu on tavoitteellista ja pitkäjänteistä toimintaa, jossa oppilaat
ottavat vastuuta omasta oppimisestaan.
Opetus ohjaa oppilaita ymmärtämään matematiikan hyödyllisyyden omassa elämässään ja
laajemmin yhteiskunnassa. Opetus kehittää oppilaiden kykyä käyttää ja soveltaa matematiikkaa
monipuolisesti.

Oppiaineen tehtävä vuosiluokilla 3-6
Vuosiluokkien 3−6 matematiikan opetuksessa tarjotaan kokemuksia, joita oppilaat hyödyntävät
matemaattisten käsitteiden ja rakenteiden muodostamisessa. Opetus kehittää oppilaiden
taitoja esittää matemaattista ajatteluaan ja ratkaisujaan eri tavoilla ja välineillä. Monipuolisten
ongelmien ratkaisu yksin ja ryhmässä sekä erilaisten ratkaisutapojen vertailu ovat opetuksessa
keskeistä. Matematiikan opetuksessa varmennetaan ja laajennetaan oppilaiden lukukäsitteen ja
kymmenjärjestelmän ymmärtämistä. Lisäksi kehitetään laskutaidon sujuvuutta.

Matematiikan oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät tavoitteet
vuosiluokilla 3-6
Opetuksen lähtökohtana käytetään oppilaille tuttuja ja kiinnostavia aiheita ja ongelmia.
Matematiikkaa opiskellaan edelleen oppimisympäristössä, jossa konkretisointi ja välineet ovat
keskeisessä asemassa. Välineet tulee olla helposti saatavilla. Opetuksessa käytetään vaihtelevia
työtapoja. Oppilailla on mahdollisuus vaikuttaa työtapojen valintaan. Työskennellään sekä
yhdessä että itsenäisesti. Oppimispelit ja -leikit ovat yksi tärkeä ja oppilaita motivoiva työtapa.
Tieto- ja viestintäteknologiaa sekä laskinta hyödynnetään opetuksessa ja opiskelussa.

Ohjaus, eriyttäminen ja tuki matematiikassa vuosiluokilla 3-6
Jokaisella oppilaalla on mahdollisuus saada opetusta myös aiempien vuosiluokkien
keskeisimmistä sisällöistä, jos hän ei hallitse niitä riittävästi. Lisäksi annetaan ennakoivaa tukea
uusien sisältöjen oppimiseksi. Matematiikan oppimiselle on varattava riittävästi aikaa ja tuen
on oltava systemaattista. Oppilaiden matematiikan osaamista ja taitojen kehittymistä seurataan
jatkuvasti. Tarjottava tuki antaa oppilaille mahdollisuuden kehittää taitojaan niin, että myönteinen
asenne ja kyvykkyyden tunne vahvistuvat. Oppilaille tarjotaan sopivia välineitä oppimisen tueksi
ja heille tarjotaan mahdollisuuksia oivaltaa ja ymmärtää itse. Jokaiselle oppilaalle turvataan
mahdollisuus riittävään harjoitteluun.
Taitavia oppilaita tuetaan tarjoamalla heille vaihtoehtoisia työskentelymuotoja ja rikastuttamalla
käsiteltäviä sisältöjä. Sisältöalueita voivat olla esimerkiksi lukujen ominaisuudet, erilaiset
lukujonot, geometria, luova ongelmanratkaisu ja matematiikan sovellukset.
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Oppilaan oppimisen arviointi matematiikassa vuosiluokilla 3-6
Vuosiluokilla 3-6 oppimisen arvioinnin päätehtävänä lukuvuoden aikana on tukea ja edistää
oppilaiden matemaattisen ajattelun ja osaamisen kehittymistä kaikilla tavoitealueilla. Arviointi on
monipuolista ja palaute ohjaavaa ja rakentavaa. Ne tukevat oppilaiden matemaattisten taitojen
kehittymistä ja rohkaisevat tarvittaessa uuteen yrittämiseen. Oppilaita ohjataan arvioimaan omaa
oppimistaan ja tiedostamaan vahvuuksiaan. Palaute auttaa oppilaita ymmärtämään, mitä tietoja ja
taitoja tulisi edelleen kehittää ja miten. Lisäksi oppilaita ohjataan kiinnittämään huomiota tapaansa
työskennellä sekä tiedostamaan asennettaan matematiikan opiskelua kohtaan.
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Oppilailta edellytetään aiempaa enemmän matemaattisen ajattelunsa esilletuomista puheen,
välineiden, piirtämisen ja kirjallisen työskentelyn avulla. Arvioinnin kohteena ovat tekemisen tapa,
ratkaisujen oikeellisuus sekä taito soveltaa opittua.
Yhdessä työskenneltäessä arvioidaan sekä ryhmän jäsenten että koko ryhmän toimintaa ja
tuotosta. Palautteella ohjataan oppilaita ymmärtämään jokaisen ryhmän jäsenen työskentelyn ja
kehittymisen merkitys. Oppilaita ohjataan tuotosten ja toiminnan arvioimiseen.

Vuosiluokka 3
Vuosiluokan keskeiset sisältöalueet
S1 Ajattelun taidot
Kehitetään oppilaiden taitoja löytää yhtäläisyyksiä, eroja ja säännönmukaisuuksia. Syvennetään
taitoa vertailla, luokitella ja asettaa järjestykseen, etsiä vaihtoehtoja systemaattisesti, havaita
syy- ja seuraussuhteita sekä yhteyksiä matematiikassa. Suunnitellaan ja toteutetaan ohjelmia
graafisessa ohjelmointiympäristössä.
Looginen ajattelu
•
•
•

yhtäläisyyksien erojen ja säännönmukaisuuksien löytäminen
vertailu, luokittelu ja järjestykseen asettaminen
syy-seuraussuhteiden ja yhteyksien havaitseminen

Matemaattisten tilanteiden analysointi
•

matemaattisten ilmiöiden tunnistaminen arkielämän tilanteissa ja niiden kuvaileminen
matematiikan kieltä käyttäen

Ongelmanratkaisutaidot
•

erilaisten ongelmanratkaisustrategioiden harjoittelu ja soveltaminen

Ohjelmointi
•

ohjelmien suunnittelu ja toteutus graafisessa ohjelmointiympäristössä

S2 Luvut ja laskutoimitukset
Syvennetään ja varmennetaan oppilaiden ymmärrys kymmenjärjestelmästä. Käsitystä lukujen
rakenteesta, yhteyksistä ja jaollisuudesta monipuolistetaan tutkimalla ja luokittelemalla lukuja.
Harjaannutetaan taitoa laskea peruslaskutoimituksia päässä. Harjoitellaan yhteen- ja
vähennyslaskualgoritmeja sekä varmistetaan niiden osaaminen. Varmistetaan kertolaskun
käsitteen ymmärtäminen ja opitaan kertotaulut 6-9. Varmistetaan kertotaulujen 1-10 osaaminen.
Harjoitellaan kertolaskualgoritmia ja varmistetaan sen osaaminen. Opiskellaan jakolaskua
sekä sisältö- että ositusjakotilanteissa. Harjoitellaan lukuyksiköittäin jakamista. Hyödynnetään
laskutoimitusten ominaisuuksia ja niiden välisiä yhteyksiä.

Pohjustetaan negatiivisen luvun käsite ja laajennetaan lukualuetta negatiivisilla kokonaisluvuilla.
Opitaan murtoluvun käsite ja harjoitellaan murtolukujen peruslaskutoimituksia eri tilanteissa.
Kerto- ja jakolaskussa pitäydytään luonnollisella luvulla kertomisessa ja jakamisessa.
Perehdytään desimaalilukuihin osana kymmenjärjestelmää ja harjoitellaan peruslaskutoimituksia
desimaaliluvuilla. Perehdytään prosentin käsitteeseen. Pohjustetaan prosenttiluvun ja -arvon
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Oppilaita ohjataan pyöristämään lukuja ja laskemaan likiarvoilla siten, että he oppivat
arvioimaan tuloksen suuruusluokan. Kaikkia laskutoimituksia harjoitellaan monipuolisissa
tilanteissa hyödyntäen tarvittavia välineitä.

ymmärtämistä ja harjoitellaan niiden laskemista yksinkertaisissa tapauksissa. Hyödynnetään
murtoluvun, desimaaliluvun ja prosentin välisiä yhteyksiä.
Lukualue
•
•

luonnollisten lukujen vahva hallinta lukualueella 0-1000
lukualueen laajentaminen 0-10 000

Lukukäsite
•
•
•

lukäsitteen varmistaminen keskeisellä lukualueella
lukumäärien hahmottaminen, laskeminen ja arviointi
lukujen tarkoituksenmukainen käyttö arkielämän tilanteissa

Lukujonot
•
•

lukujonotaidot keskeisellä lukualueella
lukujen vertailu ja järjestykseen asettaminen

Lukujen ominaisuuksia
•
•

lukujen ominaisuuksien tutkiminen, kuten lukujen rakentuminen ja lukujen yhteydet
luvun 1000 hajotelmat

Kymmenjärjestelmä
•
•

kymmenjärjestelmän periaatteen varmistaminen konkreettisia malleja apuna käyttäen
lukuyksiköt: ykköset, kymmenet, sadat, tuhannet, kymmenentuhatta

Yhteen- ja vähennyslasku
•
•
•
•
•

ymmärrys yhteen- ja vähennyslaskun periaatteesta
käsitteet: yhteenlaskettavat, summa, vähenevä, vähentäjä, erotus
yhteen- ja vähennyslaskuja lukualueella 0-1000
yhteenlaskun vaihdannaisuuden ja liitännäisyyden hyödyntäminen
yhteen- ja vähennyslaskualgoritmit, muistinumero, lainaaminen, nolla yli lainaaminen

Kertolasku
•
•
•
•
•
•

ymmärrys kertolaskun käsiteestä ja periaateesta
käsitteet: tulontekijät, tulo
varmistetaan kertotaulujen 0-10 mekaaninen osaaminen
kertolaskutilanteiden havaitseminen ja laskutaidon soveltaminen arkielämän tilanteissa
kertolaskun vaihdannaisuuden ja liitännäisyyden hyödyntäminen
kertolaskualgoritmi, yksinumeroinen kertoja

Jakolasku
•
•

jakolaskun käsitte ja periaate sisältö- ja ositusjakotilanteissa
käsitteet: jaettava, jakaja, osamäärä, jakojäännös konkreeteissa tilanteissa

Murtoluvut
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•
•

murtoluvun käsite
tavallisimpia murtolukuja erilaisten konkreettisten mallien avulla

Laskustrategiat
•
•
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päässälaskutaito
erilaisten laskustrategioiden harjoittelua ja hyödyntämistä mekaanisten, soveltavien ja
ongelmanratkaisutehtävien yhteydessä

•
•
•
•
•

lukujen ja laskutoimitusten välisten yhteyksien hyödyntäminen, kerto- ja jakolaskun
yhteyden hyödyntäminen
laskutoimitusten tulosten arviointi ja tarkistaminen
pyöristäminen
kuvien, välineiden ja muiden konkreettisten mallien hyödyntäminen matemaattisten
ilmiöiden ja prosessien opiskelussa
matematiikasta keskusteleminen

S3 Algebra
Tutkitaan lukujonon säännönmukaisuutta sekä jatketaan lukujonoa säännön mukaan. Tutustutaan
tuntemattoman käsitteeseen. Tutkitaan yhtälöä ja etsitään yhtälön ratkaisuja päättelemällä ja
kokeilemalla.
Yhtälöt
•
•

tuntemattoman käsitteeseen tutustuminen ja yhtälöiden tutkiminen
yksinkertaisten yhtälöiden ratkaiseminen päättelemällä ja kokeilemalla

S4 Geometria ja mittaaminen
Rakennetaan, piirretään, tutkitaan ja luokitellaan kappaleita ja kuvioita. Luokitellaan kappaleet
lieriöihin, kartioihin ja muihin kappaleisiin. Tutustutaan tarkemmin suorakulmaiseen särmiöön,
ympyrälieriöön, ympyräpohjaiseen kartioon ja pyramidiin. Luokitellaan tasokuviot monikulmioihin
ja muihin kuvioihin sekä tutkitaan niiden ominaisuuksia. Perehdytään tarkemmin kolmioihin,
nelikulmioihin ja ympyrään. Perehdytään pisteen, janan, suoran ja kulman käsitteisiin.
Harjoitellaan kulmien piirtämistä, mittaamista ja luokittelemista.
Tarkastellaan symmetriaa suoran suhteen. Ohjataan oppilaita havaitsemaan myös kierto- ja
siirtosymmetrioita ympäristössä esimerkiksi osana taidetta.
Käsitellään koordinaatistosta ensin ensimmäinen neljännes ja laajennetaan sitten kaikkiin
neljänneksiin.
Tutustutaan mittakaavan käsitteeseen ja käytetään sitä suurennoksissa ja pienennöksissä.
Ohjataan oppilaita hyödyntämään mittakaavaa kartan käytössä.
Harjoitellaan mittaamista ja kiinnitetään huomiota mittaustarkkuuteen, mittaustuloksen arviointiin
ja mittauksen tarkistamiseen. Mitataan ja lasketaan erimuotoisten kuvioiden piirejä ja
pinta-aloja sekä suorakulmaisten särmiöiden tilavuuksia. Ohjataan oppilaita ymmärtämään,
miten mittayksikköjärjestelmä rakentuu. Harjoitellaan yksikönmuunnoksia yleisimmin käytetyillä
mittayksiköillä.
Ympäristön hahmottaminen
•

kolmiulotteisen ympäristön hahmottaminen ja tason geometrian tunnistaminen

•
•
•
•

kappaleiden ja tasokuvioiden tutkiminen havainnoimalla, rakentamalla ja piirtämällä
kappaleiden ja tasokuvioiden ominaisuuksien löytäminen ja luokittelu sekä niiden
nimeäminen
kappaleiden luokittelu lieriöihin, kartioihin ja muihin kappaleisiin
tasokuvioiden luokittelu monikulmioihin (erilaiset kolmiot, nelikulmiot) ja muihin kuvioihin
(ympyrä)

Symmetria
•

symmetria suoran suhteen
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Kappaleet ja tasokuviot

•

symmetrian havaitseminen ympäristössä

Mittaaminen
•
•
•
•
•

•
•
•

mittaamisen periaatteen varmistaminen
mittaamisen harjoittelua standardoiduilla mittavälineillä
mittaustulosten arviointi ja vertailu
ymmärrys mittayksikköjärjestelmän rakentumisesta
yleisimpien mittayksiköiden käyttöä, vertailua ja muuntamista:
• pituus: mm, cm, dm, m, km
• massa: kg, g
• tilavuus: l, dl
• aika: h, min, s
• lämpötila
raha: euro, sentti
piirin käsite
yksinkertaisten kuvioiden piirin mittaaminen ja laskeminen

Mittakaava
•
•

mittakaavan käsite
yksinkertaisia suurennoksia ja pienennöksiä

S5 Tietojenkäsittely, tilastot ja todennäköisyys
Kehitetään oppilaiden taitoja kerätä tietoa järjestelmällisesti kiinnostavista aihepiireistä.
Tallennetaan ja esitetään tietoa taulukoiden ja diagrammien avulla. Käsitellään tilastollisista
tunnusluvuista suurin ja pienin arvo, keskiarvo ja tyyppiarvo.
Tutustutaan todennäköisyyteen arkitilanteiden perusteella päättelemällä, onko tapahtuma
mahdoton, mahdollinen vai varma.
Tietojenkäsittely ja tilastot
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•
•
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tiedon järjestelmällinen etsiminen ja luokittelu kiinnostavista aihepiireistä
tiedon tallentaminen ja esittäminen taulukoiden ja diagrammien avulla

Opetuksen tavoitteet

Tavoitteisiin liittyvät
sisältöalueet

Laaja-alainen osaaminen

T1

S1, S2, S3, S4, S5

L1, L3, L5

T2

S1, S2, S3, S4, S5

L1, L4

T3

S1, S2, S3, S4, S5

L1, L3, L4, L5

T4

S1, S2, S3, S4, S5

L1, L2, L4, L5

T5

S1, S2, S3, S4, S5

L1, L4, L5

T6

S1, S2, S3, S4, S5

L1, L3

T7

S1, S2, S3, S4, S5

L1, L4

T8

S2

L1, L4

T9

S2

L1, L4

T10

S2

L1, L3, L6

T11

S4

L4, L5

T12

S4

L1, L3, L6

T13

S5

L4, L5

T14

S1

L1, L4, L5, L6

Vuosiluokan tavoitteet
T1 pitää yllä oppilaan innostusta ja kiinnostusta matematiikkaa kohtaan
sekä tukea myönteistä minäkuvaa ja itseluottamusta
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Ei vaikuta arvion tai arvosanan
muodostamiseen. Oppilaita ohjataan
pohtimaan kokemuksiaan osana itsearviointia

Lukualue
•
•

luonnollisten lukujen vahva hallinta lukualueella 0-1000
lukualueen laajentaminen 0-10 000

Lukukäsite
•
•
•

lukäsitteen varmistaminen keskeisellä lukualueella
lukumäärien hahmottaminen, laskeminen ja arviointi
lukujen tarkoituksenmukainen käyttö arkielämän tilanteissa

•
•

lukujonotaidot keskeisellä lukualueella
lukujen vertailu ja järjestykseen asettaminen

Lukujen ominaisuuksia
•
•

lukujen ominaisuuksien tutkiminen, kuten lukujen rakentuminen ja lukujen yhteydet
luvun 1000 hajotelmat
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Lukujonot

Kymmenjärjestelmä
•
•

kymmenjärjestelmän periaatteen varmistaminen konkreettisia malleja apuna käyttäen
lukuyksiköt: ykköset, kymmenet, sadat, tuhannet, kymmenentuhatta

Yhteen- ja vähennyslasku
•
•
•
•
•

ymmärrys yhteen- ja vähennyslaskun periaatteesta
käsitteet: yhteenlaskettavat, summa, vähenevä, vähentäjä, erotus
yhteen- ja vähennyslaskuja lukualueella 0-1000
yhteenlaskun vaihdannaisuuden ja liitännäisyyden hyödyntäminen
yhteen- ja vähennyslaskualgoritmit, muistinumero, lainaaminen, nolla yli lainaaminen

Kertolasku
•
•
•
•
•
•

ymmärrys kertolaskun käsiteestä ja periaateesta
käsitteet: tulontekijät, tulo
varmistetaan kertotaulujen 0-10 mekaaninen osaaminen
kertolaskutilanteiden havaitseminen ja laskutaidon soveltaminen arkielämän tilanteissa
kertolaskun vaihdannaisuuden ja liitännäisyyden hyödyntäminen
kertolaskualgoritmi, yksinumeroinen kertoja

Jakolasku
•
•

jakolaskun käsitte ja periaate sisältö- ja ositusjakotilanteissa
käsitteet: jaettava, jakaja, osamäärä, jakojäännös konkreeteissa tilanteissa

Murtoluvut
•
•

murtoluvun käsite
tavallisimpia murtolukuja erilaisten konkreettisten mallien avulla

Laskustrategiat
•
•
•
•
•
•
•

päässälaskutaito
erilaisten laskustrategioiden harjoittelua ja hyödyntämistä mekaanisten, soveltavien ja
ongelmanratkaisutehtävien yhteydessä
lukujen ja laskutoimitusten välisten yhteyksien hyödyntäminen, kerto- ja jakolaskun
yhteyden hyödyntäminen
laskutoimitusten tulosten arviointi ja tarkistaminen
pyöristäminen
kuvien, välineiden ja muiden konkreettisten mallien hyödyntäminen matemaattisten
ilmiöiden ja prosessien opiskelussa
matematiikasta keskusteleminen

Ympäristön hahmottaminen
•

kolmiulotteisen ympäristön hahmottaminen ja tason geometrian tunnistaminen

Kappaleet ja tasokuviot
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•
•
•
•

kappaleiden ja tasokuvioiden tutkiminen havainnoimalla, rakentamalla ja piirtämällä
kappaleiden ja tasokuvioiden ominaisuuksien löytäminen ja luokittelu sekä niiden
nimeäminen
kappaleiden luokittelu lieriöihin, kartioihin ja muihin kappaleisiin
tasokuvioiden luokittelu monikulmioihin (erilaiset kolmiot, nelikulmiot) ja muihin kuvioihin
(ympyrä)

Symmetria
•
568

symmetria suoran suhteen

•

symmetrian havaitseminen ympäristössä

Mittaaminen
•
•
•
•
•

•
•
•

mittaamisen periaatteen varmistaminen
mittaamisen harjoittelua standardoiduilla mittavälineillä
mittaustulosten arviointi ja vertailu
ymmärrys mittayksikköjärjestelmän rakentumisesta
yleisimpien mittayksiköiden käyttöä, vertailua ja muuntamista:
• pituus: mm, cm, dm, m, km
• massa: kg, g
• tilavuus: l, dl
• aika: h, min, s
• lämpötila
raha: euro, sentti
piirin käsite
yksinkertaisten kuvioiden piirin mittaaminen ja laskeminen

Mittakaava
•
•

mittakaavan käsite
yksinkertaisia suurennoksia ja pienennöksiä

Tietojenkäsittely ja tilastot
•
•

tiedon järjestelmällinen etsiminen ja luokittelu kiinnostavista aihepiireistä
tiedon tallentaminen ja esittäminen taulukoiden ja diagrammien avulla

Yhtälöt
•
•

tuntemattoman käsitteeseen tutustuminen ja yhtälöiden tutkiminen
yksinkertaisten yhtälöiden ratkaiseminen päättelemällä ja kokeilemalla

Looginen ajattelu
•
•
•

yhtäläisyyksien erojen ja säännönmukaisuuksien löytäminen
vertailu, luokittelu ja järjestykseen asettaminen
syy-seuraussuhteiden ja yhteyksien havaitseminen

Matemaattisten tilanteiden analysointi
•

matemaattisten ilmiöiden tunnistaminen arkielämän tilanteissa ja niiden kuvaileminen
matematiikan kieltä käyttäen

Ongelmanratkaisutaidot
•

erilaisten ongelmanratkaisustrategioiden harjoittelu ja soveltaminen

Ohjelmointi
ohjelmien suunnittelu ja toteutus graafisessa ohjelmointiympäristössä

T2 ohjata oppilasta havaitsemaan yhteyksiä oppimiensa asioiden välillä
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Opittujen asioiden yhteydet

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas tunnistaa ja antaa esimerkkejä
oppimiensa asioiden välisistä yhteyksistä
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•

Looginen ajattelu
•
•
•

yhtäläisyyksien erojen ja säännönmukaisuuksien löytäminen
vertailu, luokittelu ja järjestykseen asettaminen
syy-seuraussuhteiden ja yhteyksien havaitseminen

Matemaattisten tilanteiden analysointi
•

matemaattisten ilmiöiden tunnistaminen arkielämän tilanteissa ja niiden kuvaileminen
matematiikan kieltä käyttäen

Ongelmanratkaisutaidot
•

erilaisten ongelmanratkaisustrategioiden harjoittelu ja soveltaminen

Ohjelmointi
•

ohjelmien suunnittelu ja toteutus graafisessa ohjelmointiympäristössä

Lukualue
•
•

luonnollisten lukujen vahva hallinta lukualueella 0-1000
lukualueen laajentaminen 0-10 000

Lukukäsite
•
•
•

lukäsitteen varmistaminen keskeisellä lukualueella
lukumäärien hahmottaminen, laskeminen ja arviointi
lukujen tarkoituksenmukainen käyttö arkielämän tilanteissa

Lukujonot
•
•

lukujonotaidot keskeisellä lukualueella
lukujen vertailu ja järjestykseen asettaminen

Lukujen ominaisuuksia
•
•

lukujen ominaisuuksien tutkiminen, kuten lukujen rakentuminen ja lukujen yhteydet
luvun 1000 hajotelmat

Kymmenjärjestelmä
•
•

kymmenjärjestelmän periaatteen varmistaminen konkreettisia malleja apuna käyttäen
lukuyksiköt: ykköset, kymmenet, sadat, tuhannet, kymmenentuhatta

Yhteen- ja vähennyslasku
•
•
•
•
•

ymmärrys yhteen- ja vähennyslaskun periaatteesta
käsitteet: yhteenlaskettavat, summa, vähenevä, vähentäjä, erotus
yhteen- ja vähennyslaskuja lukualueella 0-1000
yhteenlaskun vaihdannaisuuden ja liitännäisyyden hyödyntäminen
yhteen- ja vähennyslaskualgoritmit, muistinumero, lainaaminen, nolla yli lainaaminen
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Kertolasku
•
•
•
•
•
•
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ymmärrys kertolaskun käsiteestä ja periaateesta
käsitteet: tulontekijät, tulo
varmistetaan kertotaulujen 0-10 mekaaninen osaaminen
kertolaskutilanteiden havaitseminen ja laskutaidon soveltaminen arkielämän tilanteissa
kertolaskun vaihdannaisuuden ja liitännäisyyden hyödyntäminen
kertolaskualgoritmi, yksinumeroinen kertoja

Jakolasku
•
•

jakolaskun käsitte ja periaate sisältö- ja ositusjakotilanteissa
käsitteet: jaettava, jakaja, osamäärä, jakojäännös konkreeteissa tilanteissa

Murtoluvut
•
•

murtoluvun käsite
tavallisimpia murtolukuja erilaisten konkreettisten mallien avulla

Laskustrategiat
•
•
•
•
•
•
•

päässälaskutaito
erilaisten laskustrategioiden harjoittelua ja hyödyntämistä mekaanisten, soveltavien ja
ongelmanratkaisutehtävien yhteydessä
lukujen ja laskutoimitusten välisten yhteyksien hyödyntäminen, kerto- ja jakolaskun
yhteyden hyödyntäminen
laskutoimitusten tulosten arviointi ja tarkistaminen
pyöristäminen
kuvien, välineiden ja muiden konkreettisten mallien hyödyntäminen matemaattisten
ilmiöiden ja prosessien opiskelussa
matematiikasta keskusteleminen

Ympäristön hahmottaminen
•

kolmiulotteisen ympäristön hahmottaminen ja tason geometrian tunnistaminen

Kappaleet ja tasokuviot
•
•
•
•

kappaleiden ja tasokuvioiden tutkiminen havainnoimalla, rakentamalla ja piirtämällä
kappaleiden ja tasokuvioiden ominaisuuksien löytäminen ja luokittelu sekä niiden
nimeäminen
kappaleiden luokittelu lieriöihin, kartioihin ja muihin kappaleisiin
tasokuvioiden luokittelu monikulmioihin (erilaiset kolmiot, nelikulmiot) ja muihin kuvioihin
(ympyrä)

Symmetria
•
•

symmetria suoran suhteen
symmetrian havaitseminen ympäristössä

•
•
•
•
•

•
•
•

mittaamisen periaatteen varmistaminen
mittaamisen harjoittelua standardoiduilla mittavälineillä
mittaustulosten arviointi ja vertailu
ymmärrys mittayksikköjärjestelmän rakentumisesta
yleisimpien mittayksiköiden käyttöä, vertailua ja muuntamista:
• pituus: mm, cm, dm, m, km
• massa: kg, g
• tilavuus: l, dl
• aika: h, min, s
• lämpötila
raha: euro, sentti
piirin käsite
yksinkertaisten kuvioiden piirin mittaaminen ja laskeminen

Mittakaava
•
•

mittakaavan käsite
yksinkertaisia suurennoksia ja pienennöksiä
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Mittaaminen

Yhtälöt
•
•

tuntemattoman käsitteeseen tutustuminen ja yhtälöiden tutkiminen
yksinkertaisten yhtälöiden ratkaiseminen päättelemällä ja kokeilemalla

Tietojenkäsittely ja tilastot
•
•

tiedon järjestelmällinen etsiminen ja luokittelu kiinnostavista aihepiireistä
tiedon tallentaminen ja esittäminen taulukoiden ja diagrammien avulla

T3 ohjata oppilasta kehittämään taitoaan esittää kysymyksiä ja tehdä
perusteltuja päätelmiä havaintojensa pohjalta
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Kysymysten esittäminen ja päättelytaidot

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa esittää matematiikan kannalta
mielekkäitä kysymyksiä ja päätelmiä.

Tietojenkäsittely ja tilastot
•
•

tiedon järjestelmällinen etsiminen ja luokittelu kiinnostavista aihepiireistä
tiedon tallentaminen ja esittäminen taulukoiden ja diagrammien avulla

Yhtälöt
•
•

tuntemattoman käsitteeseen tutustuminen ja yhtälöiden tutkiminen
yksinkertaisten yhtälöiden ratkaiseminen päättelemällä ja kokeilemalla

Ympäristön hahmottaminen
•

kolmiulotteisen ympäristön hahmottaminen ja tason geometrian tunnistaminen

Kappaleet ja tasokuviot
•
•
•
•

kappaleiden ja tasokuvioiden tutkiminen havainnoimalla, rakentamalla ja piirtämällä
kappaleiden ja tasokuvioiden ominaisuuksien löytäminen ja luokittelu sekä niiden
nimeäminen
kappaleiden luokittelu lieriöihin, kartioihin ja muihin kappaleisiin
tasokuvioiden luokittelu monikulmioihin (erilaiset kolmiot, nelikulmiot) ja muihin kuvioihin
(ympyrä)

Symmetria
•
•

symmetria suoran suhteen
symmetrian havaitseminen ympäristössä
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Mittaaminen
•
•
•
•
•
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mittaamisen periaatteen varmistaminen
mittaamisen harjoittelua standardoiduilla mittavälineillä
mittaustulosten arviointi ja vertailu
ymmärrys mittayksikköjärjestelmän rakentumisesta
yleisimpien mittayksiköiden käyttöä, vertailua ja muuntamista:
• pituus: mm, cm, dm, m, km
• massa: kg, g
• tilavuus: l, dl
• aika: h, min, s

•
•
•

• lämpötila
raha: euro, sentti
piirin käsite
yksinkertaisten kuvioiden piirin mittaaminen ja laskeminen

Mittakaava
•
•

mittakaavan käsite
yksinkertaisia suurennoksia ja pienennöksiä

Looginen ajattelu
•
•
•

yhtäläisyyksien erojen ja säännönmukaisuuksien löytäminen
vertailu, luokittelu ja järjestykseen asettaminen
syy-seuraussuhteiden ja yhteyksien havaitseminen

Matemaattisten tilanteiden analysointi
•

matemaattisten ilmiöiden tunnistaminen arkielämän tilanteissa ja niiden kuvaileminen
matematiikan kieltä käyttäen

Ongelmanratkaisutaidot
•

erilaisten ongelmanratkaisustrategioiden harjoittelu ja soveltaminen

Ohjelmointi
•

ohjelmien suunnittelu ja toteutus graafisessa ohjelmointiympäristössä

Lukualue
•
•

luonnollisten lukujen vahva hallinta lukualueella 0-1000
lukualueen laajentaminen 0-10 000

Lukukäsite
•
•
•

lukäsitteen varmistaminen keskeisellä lukualueella
lukumäärien hahmottaminen, laskeminen ja arviointi
lukujen tarkoituksenmukainen käyttö arkielämän tilanteissa

Lukujonot
•
•

lukujonotaidot keskeisellä lukualueella
lukujen vertailu ja järjestykseen asettaminen

Lukujen ominaisuuksia
•
•

lukujen ominaisuuksien tutkiminen, kuten lukujen rakentuminen ja lukujen yhteydet
luvun 1000 hajotelmat

Kymmenjärjestelmä
kymmenjärjestelmän periaatteen varmistaminen konkreettisia malleja apuna käyttäen
lukuyksiköt: ykköset, kymmenet, sadat, tuhannet, kymmenentuhatta

Yhteen- ja vähennyslasku
•
•
•
•

ymmärrys yhteen- ja vähennyslaskun periaatteesta
käsitteet: yhteenlaskettavat, summa, vähenevä, vähentäjä, erotus
yhteen- ja vähennyslaskuja lukualueella 0-1000
yhteenlaskun vaihdannaisuuden ja liitännäisyyden hyödyntäminen
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•
•

•

yhteen- ja vähennyslaskualgoritmit, muistinumero, lainaaminen, nolla yli lainaaminen

Kertolasku
•
•
•
•
•
•

ymmärrys kertolaskun käsiteestä ja periaateesta
käsitteet: tulontekijät, tulo
varmistetaan kertotaulujen 0-10 mekaaninen osaaminen
kertolaskutilanteiden havaitseminen ja laskutaidon soveltaminen arkielämän tilanteissa
kertolaskun vaihdannaisuuden ja liitännäisyyden hyödyntäminen
kertolaskualgoritmi, yksinumeroinen kertoja

Jakolasku
•
•

jakolaskun käsitte ja periaate sisältö- ja ositusjakotilanteissa
käsitteet: jaettava, jakaja, osamäärä, jakojäännös konkreeteissa tilanteissa

Murtoluvut
•
•

murtoluvun käsite
tavallisimpia murtolukuja erilaisten konkreettisten mallien avulla

Laskustrategiat
•
•
•
•
•
•
•

päässälaskutaito
erilaisten laskustrategioiden harjoittelua ja hyödyntämistä mekaanisten, soveltavien ja
ongelmanratkaisutehtävien yhteydessä
lukujen ja laskutoimitusten välisten yhteyksien hyödyntäminen, kerto- ja jakolaskun
yhteyden hyödyntäminen
laskutoimitusten tulosten arviointi ja tarkistaminen
pyöristäminen
kuvien, välineiden ja muiden konkreettisten mallien hyödyntäminen matemaattisten
ilmiöiden ja prosessien opiskelussa
matematiikasta keskusteleminen

T4 kannustaa oppilasta esittämään päättelyään ja ratkaisujaan muille
konkreettisin välinein, piirroksin, suullisesti ja kirjallisesti myös tieto- ja
viestintäteknologiaa hyödyntäen
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Ratkaisujen ja päätelmien esittäminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas esittää ratkaisujaan ja päätelmiään eri
tavoin.

Yhtälöt
•
•

tuntemattoman käsitteeseen tutustuminen ja yhtälöiden tutkiminen
yksinkertaisten yhtälöiden ratkaiseminen päättelemällä ja kokeilemalla
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Looginen ajattelu
•
•
•

yhtäläisyyksien erojen ja säännönmukaisuuksien löytäminen
vertailu, luokittelu ja järjestykseen asettaminen
syy-seuraussuhteiden ja yhteyksien havaitseminen

Matemaattisten tilanteiden analysointi
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•

matemaattisten ilmiöiden tunnistaminen arkielämän tilanteissa ja niiden kuvaileminen
matematiikan kieltä käyttäen

Ongelmanratkaisutaidot
•

erilaisten ongelmanratkaisustrategioiden harjoittelu ja soveltaminen

Ohjelmointi
•

ohjelmien suunnittelu ja toteutus graafisessa ohjelmointiympäristössä

Ympäristön hahmottaminen
•

kolmiulotteisen ympäristön hahmottaminen ja tason geometrian tunnistaminen

Kappaleet ja tasokuviot
•
•
•
•

kappaleiden ja tasokuvioiden tutkiminen havainnoimalla, rakentamalla ja piirtämällä
kappaleiden ja tasokuvioiden ominaisuuksien löytäminen ja luokittelu sekä niiden
nimeäminen
kappaleiden luokittelu lieriöihin, kartioihin ja muihin kappaleisiin
tasokuvioiden luokittelu monikulmioihin (erilaiset kolmiot, nelikulmiot) ja muihin kuvioihin
(ympyrä)

Symmetria
•
•

symmetria suoran suhteen
symmetrian havaitseminen ympäristössä

Mittaaminen
•
•
•
•
•

•
•
•

mittaamisen periaatteen varmistaminen
mittaamisen harjoittelua standardoiduilla mittavälineillä
mittaustulosten arviointi ja vertailu
ymmärrys mittayksikköjärjestelmän rakentumisesta
yleisimpien mittayksiköiden käyttöä, vertailua ja muuntamista:
• pituus: mm, cm, dm, m, km
• massa: kg, g
• tilavuus: l, dl
• aika: h, min, s
• lämpötila
raha: euro, sentti
piirin käsite
yksinkertaisten kuvioiden piirin mittaaminen ja laskeminen

Mittakaava
•
•

mittakaavan käsite
yksinkertaisia suurennoksia ja pienennöksiä

•
•

tiedon järjestelmällinen etsiminen ja luokittelu kiinnostavista aihepiireistä
tiedon tallentaminen ja esittäminen taulukoiden ja diagrammien avulla

Lukualue
•
•

luonnollisten lukujen vahva hallinta lukualueella 0-1000
lukualueen laajentaminen 0-10 000
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Tietojenkäsittely ja tilastot

Lukukäsite
•
•
•

lukäsitteen varmistaminen keskeisellä lukualueella
lukumäärien hahmottaminen, laskeminen ja arviointi
lukujen tarkoituksenmukainen käyttö arkielämän tilanteissa

Lukujonot
•
•

lukujonotaidot keskeisellä lukualueella
lukujen vertailu ja järjestykseen asettaminen

Lukujen ominaisuuksia
•
•

lukujen ominaisuuksien tutkiminen, kuten lukujen rakentuminen ja lukujen yhteydet
luvun 1000 hajotelmat

Kymmenjärjestelmä
•
•

kymmenjärjestelmän periaatteen varmistaminen konkreettisia malleja apuna käyttäen
lukuyksiköt: ykköset, kymmenet, sadat, tuhannet, kymmenentuhatta

Yhteen- ja vähennyslasku
•
•
•
•
•

ymmärrys yhteen- ja vähennyslaskun periaatteesta
käsitteet: yhteenlaskettavat, summa, vähenevä, vähentäjä, erotus
yhteen- ja vähennyslaskuja lukualueella 0-1000
yhteenlaskun vaihdannaisuuden ja liitännäisyyden hyödyntäminen
yhteen- ja vähennyslaskualgoritmit, muistinumero, lainaaminen, nolla yli lainaaminen

Kertolasku
•
•
•
•
•
•

ymmärrys kertolaskun käsiteestä ja periaateesta
käsitteet: tulontekijät, tulo
varmistetaan kertotaulujen 0-10 mekaaninen osaaminen
kertolaskutilanteiden havaitseminen ja laskutaidon soveltaminen arkielämän tilanteissa
kertolaskun vaihdannaisuuden ja liitännäisyyden hyödyntäminen
kertolaskualgoritmi, yksinumeroinen kertoja

Jakolasku
•
•

jakolaskun käsitte ja periaate sisältö- ja ositusjakotilanteissa
käsitteet: jaettava, jakaja, osamäärä, jakojäännös konkreeteissa tilanteissa

Murtoluvut
•
•

murtoluvun käsite
tavallisimpia murtolukuja erilaisten konkreettisten mallien avulla

Laskustrategiat
•
•
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•
•
•
•
•

576

päässälaskutaito
erilaisten laskustrategioiden harjoittelua ja hyödyntämistä mekaanisten, soveltavien ja
ongelmanratkaisutehtävien yhteydessä
lukujen ja laskutoimitusten välisten yhteyksien hyödyntäminen, kerto- ja jakolaskun
yhteyden hyödyntäminen
laskutoimitusten tulosten arviointi ja tarkistaminen
pyöristäminen
kuvien, välineiden ja muiden konkreettisten mallien hyödyntäminen matemaattisten
ilmiöiden ja prosessien opiskelussa
matematiikasta keskusteleminen

T5 ohjata ja tukea oppilasta ongelmanratkaisutaitojen kehittämisessä
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Ongelmaratkaisutaidot

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas käyttää ongelmanratkaisussaan
erilaisia strategioita.

Looginen ajattelu
•
•
•

yhtäläisyyksien erojen ja säännönmukaisuuksien löytäminen
vertailu, luokittelu ja järjestykseen asettaminen
syy-seuraussuhteiden ja yhteyksien havaitseminen

Matemaattisten tilanteiden analysointi
•

matemaattisten ilmiöiden tunnistaminen arkielämän tilanteissa ja niiden kuvaileminen
matematiikan kieltä käyttäen

Ongelmanratkaisutaidot
•

erilaisten ongelmanratkaisustrategioiden harjoittelu ja soveltaminen

Ohjelmointi
•

ohjelmien suunnittelu ja toteutus graafisessa ohjelmointiympäristössä

Tietojenkäsittely ja tilastot
•
•

tiedon järjestelmällinen etsiminen ja luokittelu kiinnostavista aihepiireistä
tiedon tallentaminen ja esittäminen taulukoiden ja diagrammien avulla

Lukualue
•
•

luonnollisten lukujen vahva hallinta lukualueella 0-1000
lukualueen laajentaminen 0-10 000

Lukukäsite
•
•
•

lukäsitteen varmistaminen keskeisellä lukualueella
lukumäärien hahmottaminen, laskeminen ja arviointi
lukujen tarkoituksenmukainen käyttö arkielämän tilanteissa

Lukujonot
•
•

lukujonotaidot keskeisellä lukualueella
lukujen vertailu ja järjestykseen asettaminen

Lukujen ominaisuuksia
lukujen ominaisuuksien tutkiminen, kuten lukujen rakentuminen ja lukujen yhteydet
luvun 1000 hajotelmat

Kymmenjärjestelmä
•
•

kymmenjärjestelmän periaatteen varmistaminen konkreettisia malleja apuna käyttäen
lukuyksiköt: ykköset, kymmenet, sadat, tuhannet, kymmenentuhatta

Yhteen- ja vähennyslasku
•

ymmärrys yhteen- ja vähennyslaskun periaatteesta
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•
•

•
•
•
•

käsitteet: yhteenlaskettavat, summa, vähenevä, vähentäjä, erotus
yhteen- ja vähennyslaskuja lukualueella 0-1000
yhteenlaskun vaihdannaisuuden ja liitännäisyyden hyödyntäminen
yhteen- ja vähennyslaskualgoritmit, muistinumero, lainaaminen, nolla yli lainaaminen

Kertolasku
•
•
•
•
•
•

ymmärrys kertolaskun käsiteestä ja periaateesta
käsitteet: tulontekijät, tulo
varmistetaan kertotaulujen 0-10 mekaaninen osaaminen
kertolaskutilanteiden havaitseminen ja laskutaidon soveltaminen arkielämän tilanteissa
kertolaskun vaihdannaisuuden ja liitännäisyyden hyödyntäminen
kertolaskualgoritmi, yksinumeroinen kertoja

Jakolasku
•
•

jakolaskun käsitte ja periaate sisältö- ja ositusjakotilanteissa
käsitteet: jaettava, jakaja, osamäärä, jakojäännös konkreeteissa tilanteissa

Murtoluvut
•
•

murtoluvun käsite
tavallisimpia murtolukuja erilaisten konkreettisten mallien avulla

Laskustrategiat
•
•
•
•
•
•
•

päässälaskutaito
erilaisten laskustrategioiden harjoittelua ja hyödyntämistä mekaanisten, soveltavien ja
ongelmanratkaisutehtävien yhteydessä
lukujen ja laskutoimitusten välisten yhteyksien hyödyntäminen, kerto- ja jakolaskun
yhteyden hyödyntäminen
laskutoimitusten tulosten arviointi ja tarkistaminen
pyöristäminen
kuvien, välineiden ja muiden konkreettisten mallien hyödyntäminen matemaattisten
ilmiöiden ja prosessien opiskelussa
matematiikasta keskusteleminen

Yhtälöt
•
•

tuntemattoman käsitteeseen tutustuminen ja yhtälöiden tutkiminen
yksinkertaisten yhtälöiden ratkaiseminen päättelemällä ja kokeilemalla

Ympäristön hahmottaminen
•

kolmiulotteisen ympäristön hahmottaminen ja tason geometrian tunnistaminen

Kappaleet ja tasokuviot
•
•
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•
•

kappaleiden ja tasokuvioiden tutkiminen havainnoimalla, rakentamalla ja piirtämällä
kappaleiden ja tasokuvioiden ominaisuuksien löytäminen ja luokittelu sekä niiden
nimeäminen
kappaleiden luokittelu lieriöihin, kartioihin ja muihin kappaleisiin
tasokuvioiden luokittelu monikulmioihin (erilaiset kolmiot, nelikulmiot) ja muihin kuvioihin
(ympyrä)

Symmetria
•
•
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symmetria suoran suhteen
symmetrian havaitseminen ympäristössä

Mittaaminen
•
•
•
•
•

•
•
•

mittaamisen periaatteen varmistaminen
mittaamisen harjoittelua standardoiduilla mittavälineillä
mittaustulosten arviointi ja vertailu
ymmärrys mittayksikköjärjestelmän rakentumisesta
yleisimpien mittayksiköiden käyttöä, vertailua ja muuntamista:
• pituus: mm, cm, dm, m, km
• massa: kg, g
• tilavuus: l, dl
• aika: h, min, s
• lämpötila
raha: euro, sentti
piirin käsite
yksinkertaisten kuvioiden piirin mittaaminen ja laskeminen

Mittakaava
•
•

mittakaavan käsite
yksinkertaisia suurennoksia ja pienennöksiä

T6 ohjata oppilasta kehittämään taitoaan arvioida ratkaisun järkevyyttä ja
tuloksen mielekkyyttä
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Taito arvioida ratkaisua

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa pääsääntöisesti arvioida
ratkaisun järkevyyttä ja tuloksen mielekkyyttä.

Tietojenkäsittely ja tilastot
•
•

tiedon järjestelmällinen etsiminen ja luokittelu kiinnostavista aihepiireistä
tiedon tallentaminen ja esittäminen taulukoiden ja diagrammien avulla

Looginen ajattelu
•
•
•

yhtäläisyyksien erojen ja säännönmukaisuuksien löytäminen
vertailu, luokittelu ja järjestykseen asettaminen
syy-seuraussuhteiden ja yhteyksien havaitseminen

Matemaattisten tilanteiden analysointi
•

matemaattisten ilmiöiden tunnistaminen arkielämän tilanteissa ja niiden kuvaileminen
matematiikan kieltä käyttäen

Ongelmanratkaisutaidot
•

erilaisten ongelmanratkaisustrategioiden harjoittelu ja soveltaminen

•

ohjelmien suunnittelu ja toteutus graafisessa ohjelmointiympäristössä

Ympäristön hahmottaminen
•

kolmiulotteisen ympäristön hahmottaminen ja tason geometrian tunnistaminen
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Ohjelmointi

Kappaleet ja tasokuviot
•
•
•
•

kappaleiden ja tasokuvioiden tutkiminen havainnoimalla, rakentamalla ja piirtämällä
kappaleiden ja tasokuvioiden ominaisuuksien löytäminen ja luokittelu sekä niiden
nimeäminen
kappaleiden luokittelu lieriöihin, kartioihin ja muihin kappaleisiin
tasokuvioiden luokittelu monikulmioihin (erilaiset kolmiot, nelikulmiot) ja muihin kuvioihin
(ympyrä)

Symmetria
•
•

symmetria suoran suhteen
symmetrian havaitseminen ympäristössä

Mittaaminen
•
•
•
•
•

•
•
•

mittaamisen periaatteen varmistaminen
mittaamisen harjoittelua standardoiduilla mittavälineillä
mittaustulosten arviointi ja vertailu
ymmärrys mittayksikköjärjestelmän rakentumisesta
yleisimpien mittayksiköiden käyttöä, vertailua ja muuntamista:
• pituus: mm, cm, dm, m, km
• massa: kg, g
• tilavuus: l, dl
• aika: h, min, s
• lämpötila
raha: euro, sentti
piirin käsite
yksinkertaisten kuvioiden piirin mittaaminen ja laskeminen

Mittakaava
•
•

mittakaavan käsite
yksinkertaisia suurennoksia ja pienennöksiä

Lukualue
•
•

luonnollisten lukujen vahva hallinta lukualueella 0-1000
lukualueen laajentaminen 0-10 000

Lukukäsite
•
•
•

lukäsitteen varmistaminen keskeisellä lukualueella
lukumäärien hahmottaminen, laskeminen ja arviointi
lukujen tarkoituksenmukainen käyttö arkielämän tilanteissa

Lukujonot
•
•

lukujonotaidot keskeisellä lukualueella
lukujen vertailu ja järjestykseen asettaminen
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Lukujen ominaisuuksia
•
•

lukujen ominaisuuksien tutkiminen, kuten lukujen rakentuminen ja lukujen yhteydet
luvun 1000 hajotelmat

Kymmenjärjestelmä
•
•
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kymmenjärjestelmän periaatteen varmistaminen konkreettisia malleja apuna käyttäen
lukuyksiköt: ykköset, kymmenet, sadat, tuhannet, kymmenentuhatta

Yhteen- ja vähennyslasku
•
•
•
•
•

ymmärrys yhteen- ja vähennyslaskun periaatteesta
käsitteet: yhteenlaskettavat, summa, vähenevä, vähentäjä, erotus
yhteen- ja vähennyslaskuja lukualueella 0-1000
yhteenlaskun vaihdannaisuuden ja liitännäisyyden hyödyntäminen
yhteen- ja vähennyslaskualgoritmit, muistinumero, lainaaminen, nolla yli lainaaminen

Kertolasku
•
•
•
•
•
•

ymmärrys kertolaskun käsiteestä ja periaateesta
käsitteet: tulontekijät, tulo
varmistetaan kertotaulujen 0-10 mekaaninen osaaminen
kertolaskutilanteiden havaitseminen ja laskutaidon soveltaminen arkielämän tilanteissa
kertolaskun vaihdannaisuuden ja liitännäisyyden hyödyntäminen
kertolaskualgoritmi, yksinumeroinen kertoja

Jakolasku
•
•

jakolaskun käsitte ja periaate sisältö- ja ositusjakotilanteissa
käsitteet: jaettava, jakaja, osamäärä, jakojäännös konkreeteissa tilanteissa

Murtoluvut
•
•

murtoluvun käsite
tavallisimpia murtolukuja erilaisten konkreettisten mallien avulla

Laskustrategiat
•
•
•
•
•
•
•

päässälaskutaito
erilaisten laskustrategioiden harjoittelua ja hyödyntämistä mekaanisten, soveltavien ja
ongelmanratkaisutehtävien yhteydessä
lukujen ja laskutoimitusten välisten yhteyksien hyödyntäminen, kerto- ja jakolaskun
yhteyden hyödyntäminen
laskutoimitusten tulosten arviointi ja tarkistaminen
pyöristäminen
kuvien, välineiden ja muiden konkreettisten mallien hyödyntäminen matemaattisten
ilmiöiden ja prosessien opiskelussa
matematiikasta keskusteleminen

Yhtälöt
•
•

tuntemattoman käsitteeseen tutustuminen ja yhtälöiden tutkiminen
yksinkertaisten yhtälöiden ratkaiseminen päättelemällä ja kokeilemalla

T7 ohjata oppilasta käyttämään ja ymmärtämään matemaattisia käsitteitä
ja merkintöjä
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Matemaattisten käsitteiden ymmärtäminen ja
käyttö

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas käyttää pääsääntöisesti oikeita
käsitteitä ja merkintöjä.

Yhtälöt
•
•

tuntemattoman käsitteeseen tutustuminen ja yhtälöiden tutkiminen
yksinkertaisten yhtälöiden ratkaiseminen päättelemällä ja kokeilemalla
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Arvioinnin kohde

Looginen ajattelu
•
•
•

yhtäläisyyksien erojen ja säännönmukaisuuksien löytäminen
vertailu, luokittelu ja järjestykseen asettaminen
syy-seuraussuhteiden ja yhteyksien havaitseminen

Matemaattisten tilanteiden analysointi
•

matemaattisten ilmiöiden tunnistaminen arkielämän tilanteissa ja niiden kuvaileminen
matematiikan kieltä käyttäen

Ongelmanratkaisutaidot
•

erilaisten ongelmanratkaisustrategioiden harjoittelu ja soveltaminen

Ohjelmointi
•

ohjelmien suunnittelu ja toteutus graafisessa ohjelmointiympäristössä

Ympäristön hahmottaminen
•

kolmiulotteisen ympäristön hahmottaminen ja tason geometrian tunnistaminen

Kappaleet ja tasokuviot
•
•
•
•

kappaleiden ja tasokuvioiden tutkiminen havainnoimalla, rakentamalla ja piirtämällä
kappaleiden ja tasokuvioiden ominaisuuksien löytäminen ja luokittelu sekä niiden
nimeäminen
kappaleiden luokittelu lieriöihin, kartioihin ja muihin kappaleisiin
tasokuvioiden luokittelu monikulmioihin (erilaiset kolmiot, nelikulmiot) ja muihin kuvioihin
(ympyrä)

Symmetria
•
•

symmetria suoran suhteen
symmetrian havaitseminen ympäristössä

Mittaaminen
•
•
•
•
•

•
•
•

mittaamisen periaatteen varmistaminen
mittaamisen harjoittelua standardoiduilla mittavälineillä
mittaustulosten arviointi ja vertailu
ymmärrys mittayksikköjärjestelmän rakentumisesta
yleisimpien mittayksiköiden käyttöä, vertailua ja muuntamista:
• pituus: mm, cm, dm, m, km
• massa: kg, g
• tilavuus: l, dl
• aika: h, min, s
• lämpötila
raha: euro, sentti
piirin käsite
yksinkertaisten kuvioiden piirin mittaaminen ja laskeminen
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Mittakaava
•
•

mittakaavan käsite
yksinkertaisia suurennoksia ja pienennöksiä

Lukualue
•
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luonnollisten lukujen vahva hallinta lukualueella 0-1000

•

lukualueen laajentaminen 0-10 000

Lukukäsite
•
•
•

lukäsitteen varmistaminen keskeisellä lukualueella
lukumäärien hahmottaminen, laskeminen ja arviointi
lukujen tarkoituksenmukainen käyttö arkielämän tilanteissa

Lukujonot
•
•

lukujonotaidot keskeisellä lukualueella
lukujen vertailu ja järjestykseen asettaminen

Lukujen ominaisuuksia
•
•

lukujen ominaisuuksien tutkiminen, kuten lukujen rakentuminen ja lukujen yhteydet
luvun 1000 hajotelmat

Kymmenjärjestelmä
•
•

kymmenjärjestelmän periaatteen varmistaminen konkreettisia malleja apuna käyttäen
lukuyksiköt: ykköset, kymmenet, sadat, tuhannet, kymmenentuhatta

Yhteen- ja vähennyslasku
•
•
•
•
•

ymmärrys yhteen- ja vähennyslaskun periaatteesta
käsitteet: yhteenlaskettavat, summa, vähenevä, vähentäjä, erotus
yhteen- ja vähennyslaskuja lukualueella 0-1000
yhteenlaskun vaihdannaisuuden ja liitännäisyyden hyödyntäminen
yhteen- ja vähennyslaskualgoritmit, muistinumero, lainaaminen, nolla yli lainaaminen

Kertolasku
•
•
•
•
•
•

ymmärrys kertolaskun käsiteestä ja periaateesta
käsitteet: tulontekijät, tulo
varmistetaan kertotaulujen 0-10 mekaaninen osaaminen
kertolaskutilanteiden havaitseminen ja laskutaidon soveltaminen arkielämän tilanteissa
kertolaskun vaihdannaisuuden ja liitännäisyyden hyödyntäminen
kertolaskualgoritmi, yksinumeroinen kertoja

Jakolasku
•
•

jakolaskun käsitte ja periaate sisältö- ja ositusjakotilanteissa
käsitteet: jaettava, jakaja, osamäärä, jakojäännös konkreeteissa tilanteissa

Murtoluvut
•
•

murtoluvun käsite
tavallisimpia murtolukuja erilaisten konkreettisten mallien avulla

•
•
•
•
•
•
•

päässälaskutaito
erilaisten laskustrategioiden harjoittelua ja hyödyntämistä mekaanisten, soveltavien ja
ongelmanratkaisutehtävien yhteydessä
lukujen ja laskutoimitusten välisten yhteyksien hyödyntäminen, kerto- ja jakolaskun
yhteyden hyödyntäminen
laskutoimitusten tulosten arviointi ja tarkistaminen
pyöristäminen
kuvien, välineiden ja muiden konkreettisten mallien hyödyntäminen matemaattisten
ilmiöiden ja prosessien opiskelussa
matematiikasta keskusteleminen
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Laskustrategiat

Tietojenkäsittely ja tilastot
•
•

tiedon järjestelmällinen etsiminen ja luokittelu kiinnostavista aihepiireistä
tiedon tallentaminen ja esittäminen taulukoiden ja diagrammien avulla

T8 tukea ja ohjata oppilasta vahvistamaan ja laajentamaan ymmärrystään
kymmenjärjestelmästä
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Kymmenjärjestelmän ymmärtäminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas hallitsee kymmenjärjestelmän
periaatteen, myös desimaalilukujen osalta.

Lukualue
•
•

luonnollisten lukujen vahva hallinta lukualueella 0-1000
lukualueen laajentaminen 0-10 000

Lukukäsite
•
•
•

lukäsitteen varmistaminen keskeisellä lukualueella
lukumäärien hahmottaminen, laskeminen ja arviointi
lukujen tarkoituksenmukainen käyttö arkielämän tilanteissa

Lukujonot
•
•

lukujonotaidot keskeisellä lukualueella
lukujen vertailu ja järjestykseen asettaminen

Lukujen ominaisuuksia
•
•

lukujen ominaisuuksien tutkiminen, kuten lukujen rakentuminen ja lukujen yhteydet
luvun 1000 hajotelmat

Kymmenjärjestelmä
•
•

kymmenjärjestelmän periaatteen varmistaminen konkreettisia malleja apuna käyttäen
lukuyksiköt: ykköset, kymmenet, sadat, tuhannet, kymmenentuhatta

Yhteen- ja vähennyslasku
•
•
•
•
•

ymmärrys yhteen- ja vähennyslaskun periaatteesta
käsitteet: yhteenlaskettavat, summa, vähenevä, vähentäjä, erotus
yhteen- ja vähennyslaskuja lukualueella 0-1000
yhteenlaskun vaihdannaisuuden ja liitännäisyyden hyödyntäminen
yhteen- ja vähennyslaskualgoritmit, muistinumero, lainaaminen, nolla yli lainaaminen
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Kertolasku
•
•
•
•
•
•

ymmärrys kertolaskun käsiteestä ja periaateesta
käsitteet: tulontekijät, tulo
varmistetaan kertotaulujen 0-10 mekaaninen osaaminen
kertolaskutilanteiden havaitseminen ja laskutaidon soveltaminen arkielämän tilanteissa
kertolaskun vaihdannaisuuden ja liitännäisyyden hyödyntäminen
kertolaskualgoritmi, yksinumeroinen kertoja

Jakolasku
•
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jakolaskun käsitte ja periaate sisältö- ja ositusjakotilanteissa

•

käsitteet: jaettava, jakaja, osamäärä, jakojäännös konkreeteissa tilanteissa

Murtoluvut
•
•

murtoluvun käsite
tavallisimpia murtolukuja erilaisten konkreettisten mallien avulla

Laskustrategiat
•
•
•
•
•
•
•

päässälaskutaito
erilaisten laskustrategioiden harjoittelua ja hyödyntämistä mekaanisten, soveltavien ja
ongelmanratkaisutehtävien yhteydessä
lukujen ja laskutoimitusten välisten yhteyksien hyödyntäminen, kerto- ja jakolaskun
yhteyden hyödyntäminen
laskutoimitusten tulosten arviointi ja tarkistaminen
pyöristäminen
kuvien, välineiden ja muiden konkreettisten mallien hyödyntäminen matemaattisten
ilmiöiden ja prosessien opiskelussa
matematiikasta keskusteleminen

T9 tukea oppilasta lukukäsitteen kehittymisessä positiivisiin
rationaalilukuihin ja negatiivisiin kokonaislukuihin
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Lukukäsite

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa käyttää positiivisia
rationaalilukuja ja negatiivisia kokonaislukuja.

Lukualue
•
•

luonnollisten lukujen vahva hallinta lukualueella 0-1000
lukualueen laajentaminen 0-10 000

Lukukäsite
•
•
•

lukäsitteen varmistaminen keskeisellä lukualueella
lukumäärien hahmottaminen, laskeminen ja arviointi
lukujen tarkoituksenmukainen käyttö arkielämän tilanteissa

Lukujonot
•
•

lukujonotaidot keskeisellä lukualueella
lukujen vertailu ja järjestykseen asettaminen

Lukujen ominaisuuksia
•
•

lukujen ominaisuuksien tutkiminen, kuten lukujen rakentuminen ja lukujen yhteydet
luvun 1000 hajotelmat

•
•

kymmenjärjestelmän periaatteen varmistaminen konkreettisia malleja apuna käyttäen
lukuyksiköt: ykköset, kymmenet, sadat, tuhannet, kymmenentuhatta

Yhteen- ja vähennyslasku
•
•
•

ymmärrys yhteen- ja vähennyslaskun periaatteesta
käsitteet: yhteenlaskettavat, summa, vähenevä, vähentäjä, erotus
yhteen- ja vähennyslaskuja lukualueella 0-1000
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Kymmenjärjestelmä

•
•

yhteenlaskun vaihdannaisuuden ja liitännäisyyden hyödyntäminen
yhteen- ja vähennyslaskualgoritmit, muistinumero, lainaaminen, nolla yli lainaaminen

Kertolasku
•
•
•
•
•
•

ymmärrys kertolaskun käsiteestä ja periaateesta
käsitteet: tulontekijät, tulo
varmistetaan kertotaulujen 0-10 mekaaninen osaaminen
kertolaskutilanteiden havaitseminen ja laskutaidon soveltaminen arkielämän tilanteissa
kertolaskun vaihdannaisuuden ja liitännäisyyden hyödyntäminen
kertolaskualgoritmi, yksinumeroinen kertoja

Jakolasku
•
•

jakolaskun käsitte ja periaate sisältö- ja ositusjakotilanteissa
käsitteet: jaettava, jakaja, osamäärä, jakojäännös konkreeteissa tilanteissa

Murtoluvut
•
•

murtoluvun käsite
tavallisimpia murtolukuja erilaisten konkreettisten mallien avulla

Laskustrategiat
•
•
•
•
•
•
•

päässälaskutaito
erilaisten laskustrategioiden harjoittelua ja hyödyntämistä mekaanisten, soveltavien ja
ongelmanratkaisutehtävien yhteydessä
lukujen ja laskutoimitusten välisten yhteyksien hyödyntäminen, kerto- ja jakolaskun
yhteyden hyödyntäminen
laskutoimitusten tulosten arviointi ja tarkistaminen
pyöristäminen
kuvien, välineiden ja muiden konkreettisten mallien hyödyntäminen matemaattisten
ilmiöiden ja prosessien opiskelussa
matematiikasta keskusteleminen

T10 opastaa oppilasta saavuttamaan sujuva laskutaito päässä ja
kirjallisesti hyödyntäen laskutoimitusten ominaisuuksia
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Laskutaidot ja peruslaskutoimitusten
ominaisuuksien hyödyntäminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas laskee melko sujuvasti päässä ja
kirjallisesti.

Lukualue
•
•

luonnollisten lukujen vahva hallinta lukualueella 0-1000
lukualueen laajentaminen 0-10 000
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Lukukäsite
•
•
•

lukäsitteen varmistaminen keskeisellä lukualueella
lukumäärien hahmottaminen, laskeminen ja arviointi
lukujen tarkoituksenmukainen käyttö arkielämän tilanteissa

Lukujonot
•
•
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lukujonotaidot keskeisellä lukualueella
lukujen vertailu ja järjestykseen asettaminen

Lukujen ominaisuuksia
•
•

lukujen ominaisuuksien tutkiminen, kuten lukujen rakentuminen ja lukujen yhteydet
luvun 1000 hajotelmat

Kymmenjärjestelmä
•
•

kymmenjärjestelmän periaatteen varmistaminen konkreettisia malleja apuna käyttäen
lukuyksiköt: ykköset, kymmenet, sadat, tuhannet, kymmenentuhatta

Yhteen- ja vähennyslasku
•
•
•
•
•

ymmärrys yhteen- ja vähennyslaskun periaatteesta
käsitteet: yhteenlaskettavat, summa, vähenevä, vähentäjä, erotus
yhteen- ja vähennyslaskuja lukualueella 0-1000
yhteenlaskun vaihdannaisuuden ja liitännäisyyden hyödyntäminen
yhteen- ja vähennyslaskualgoritmit, muistinumero, lainaaminen, nolla yli lainaaminen

Kertolasku
•
•
•
•
•
•

ymmärrys kertolaskun käsiteestä ja periaateesta
käsitteet: tulontekijät, tulo
varmistetaan kertotaulujen 0-10 mekaaninen osaaminen
kertolaskutilanteiden havaitseminen ja laskutaidon soveltaminen arkielämän tilanteissa
kertolaskun vaihdannaisuuden ja liitännäisyyden hyödyntäminen
kertolaskualgoritmi, yksinumeroinen kertoja

Jakolasku
•
•

jakolaskun käsitte ja periaate sisältö- ja ositusjakotilanteissa
käsitteet: jaettava, jakaja, osamäärä, jakojäännös konkreeteissa tilanteissa

Murtoluvut
•
•

murtoluvun käsite
tavallisimpia murtolukuja erilaisten konkreettisten mallien avulla

Laskustrategiat
•
•
•
•
•
•
•

päässälaskutaito
erilaisten laskustrategioiden harjoittelua ja hyödyntämistä mekaanisten, soveltavien ja
ongelmanratkaisutehtävien yhteydessä
lukujen ja laskutoimitusten välisten yhteyksien hyödyntäminen, kerto- ja jakolaskun
yhteyden hyödyntäminen
laskutoimitusten tulosten arviointi ja tarkistaminen
pyöristäminen
kuvien, välineiden ja muiden konkreettisten mallien hyödyntäminen matemaattisten
ilmiöiden ja prosessien opiskelussa
matematiikasta keskusteleminen

Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
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T11 ohjata oppilasta havainnoimaan ja kuvailemaan kappaleiden
ja kuvioiden geometrisia ominaisuuksia sekä tutustuttaa oppilas
geometrisiin käsitteisiin

Arvioinnin kohde
Geometrian käsitteet ja geometristen
ominaisuuksien havainnointi

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa luokitella ja tunnistaa kappaleita
ja kuvioita. Oppilas osaa käyttää mittakaavaa
sekä tunnistaa suoran ja pisteen suhteen
symmetrisiä kuvioita.

Ympäristön hahmottaminen
•

kolmiulotteisen ympäristön hahmottaminen ja tason geometrian tunnistaminen

Kappaleet ja tasokuviot
•
•
•
•

kappaleiden ja tasokuvioiden tutkiminen havainnoimalla, rakentamalla ja piirtämällä
kappaleiden ja tasokuvioiden ominaisuuksien löytäminen ja luokittelu sekä niiden
nimeäminen
kappaleiden luokittelu lieriöihin, kartioihin ja muihin kappaleisiin
tasokuvioiden luokittelu monikulmioihin (erilaiset kolmiot, nelikulmiot) ja muihin kuvioihin
(ympyrä)

Symmetria
•
•

symmetria suoran suhteen
symmetrian havaitseminen ympäristössä

Mittaaminen
•
•
•
•
•

•
•
•

mittaamisen periaatteen varmistaminen
mittaamisen harjoittelua standardoiduilla mittavälineillä
mittaustulosten arviointi ja vertailu
ymmärrys mittayksikköjärjestelmän rakentumisesta
yleisimpien mittayksiköiden käyttöä, vertailua ja muuntamista:
• pituus: mm, cm, dm, m, km
• massa: kg, g
• tilavuus: l, dl
• aika: h, min, s
• lämpötila
raha: euro, sentti
piirin käsite
yksinkertaisten kuvioiden piirin mittaaminen ja laskeminen

Mittakaava
•
•

mittakaavan käsite
yksinkertaisia suurennoksia ja pienennöksiä

T12 ohjata oppilasta arvioimaan mittauskohteen suuruutta ja valitsemaan
mittaamiseen sopivan välineen ja mittayksikön sekä pohtimaan
mittaustuloksen järkevyyttä

Vuosiluokat 3-6

Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Mittaaminen
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Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa valita sopivan mittavälineen,
mitata ja arvioida mittaustuloksen
järkevyyttä. Oppilas osaa laskea pintaaloja ja tilavuuksia. Hän hallitsee yleisimmät
mittayksikkömuunnokset.

Ympäristön hahmottaminen
•

kolmiulotteisen ympäristön hahmottaminen ja tason geometrian tunnistaminen

Kappaleet ja tasokuviot
•
•
•
•

kappaleiden ja tasokuvioiden tutkiminen havainnoimalla, rakentamalla ja piirtämällä
kappaleiden ja tasokuvioiden ominaisuuksien löytäminen ja luokittelu sekä niiden
nimeäminen
kappaleiden luokittelu lieriöihin, kartioihin ja muihin kappaleisiin
tasokuvioiden luokittelu monikulmioihin (erilaiset kolmiot, nelikulmiot) ja muihin kuvioihin
(ympyrä)

Symmetria
•
•

symmetria suoran suhteen
symmetrian havaitseminen ympäristössä

Mittaaminen
•
•
•
•
•

•
•
•

mittaamisen periaatteen varmistaminen
mittaamisen harjoittelua standardoiduilla mittavälineillä
mittaustulosten arviointi ja vertailu
ymmärrys mittayksikköjärjestelmän rakentumisesta
yleisimpien mittayksiköiden käyttöä, vertailua ja muuntamista:
• pituus: mm, cm, dm, m, km
• massa: kg, g
• tilavuus: l, dl
• aika: h, min, s
• lämpötila
raha: euro, sentti
piirin käsite
yksinkertaisten kuvioiden piirin mittaaminen ja laskeminen

Mittakaava
•
•

mittakaavan käsite
yksinkertaisia suurennoksia ja pienennöksiä

T13 ohjata oppilasta laatimaan ja tulkitsemaan taulukoita ja diagrammeja
sekä käyttämään tilastollisia tunnuslukuja sekä tarjota kokemuksia
todennäköisyydestä
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Taulukoiden ja diagrammien laatiminen ja
tulkinta

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa laatia taulukon annetusta
aineistosta sekä tulkita taulukoita ja
diagrammeja. Oppilas osaa laskea keskiarvon
ja määrittää tyyppiarvon.

•
•

tiedon järjestelmällinen etsiminen ja luokittelu kiinnostavista aihepiireistä
tiedon tallentaminen ja esittäminen taulukoiden ja diagrammien avulla
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Tietojenkäsittely ja tilastot

T14 innostaa oppilasta laatimaan toimintaohjeita tietokoneohjelmina
graafisessa ohjelmointiympäristössä
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Ohjelmointi graafisessa
ohjelmointiympäristössä

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa ohjelmoida toimivan ohjelman
graafisessa ohjelmointiympäristössä.

Looginen ajattelu
•
•
•

yhtäläisyyksien erojen ja säännönmukaisuuksien löytäminen
vertailu, luokittelu ja järjestykseen asettaminen
syy-seuraussuhteiden ja yhteyksien havaitseminen

Matemaattisten tilanteiden analysointi
•

matemaattisten ilmiöiden tunnistaminen arkielämän tilanteissa ja niiden kuvaileminen
matematiikan kieltä käyttäen

Ongelmanratkaisutaidot
•

erilaisten ongelmanratkaisustrategioiden harjoittelu ja soveltaminen

Ohjelmointi
•

ohjelmien suunnittelu ja toteutus graafisessa ohjelmointiympäristössä

Vuosiluokka 4
Vuosiluokan keskeiset sisältöalueet
S1 Ajattelun taidot
Kehitetään oppilaiden taitoja löytää yhtäläisyyksiä, eroja ja säännönmukaisuuksia. Syvennetään
taitoa vertailla, luokitella ja asettaa järjestykseen, etsiä vaihtoehtoja systemaattisesti, havaita
syy- ja seuraussuhteita sekä yhteyksiä matematiikassa. Suunnitellaan ja toteutetaan ohjelmia
graafisessa ohjelmointiympäristössä.
Looginen ajattelu
•
•
•

yhtäläisyyksien erojen ja säännönmukaisuuksien löytäminen
vertailu, luokittelu ja järjestykseen asettaminen
syy-seuraussuhteiden ja yhteyksien havaitseminen

Matemaattisten tilanteiden analysointi
•

matemaattisten ilmiöiden tunnistaminen arkielämän tilanteissa ja niiden kuvaileminen
matematiikan kieltä käyttäen
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Ongelmanratkaisutaidot
•

erilaisten ongelmanratkaisustrategioiden harjoittelu ja soveltaminen

Ohjelmointi
•
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ohjelmien suunnittelu ja toteutus graafisessa ohjelmointiympäristössä

S2 Luvut ja laskutoimitukset
Syvennetään ja varmennetaan oppilaiden ymmärrys kymmenjärjestelmästä. Käsitystä lukujen
rakenteesta, yhteyksistä ja jaollisuudesta monipuolistetaan tutkimalla ja luokittelemalla lukuja.
Harjaannutetaan taitoa laskea peruslaskutoimituksia päässä. Harjoitellaan yhteen- ja
vähennyslaskualgoritmeja sekä varmistetaan niiden osaaminen. Varmistetaan kertolaskun
käsitteen ymmärtäminen ja opitaan kertotaulut 6-9. Varmistetaan kertotaulujen 1-10 osaaminen.
Harjoitellaan kertolaskualgoritmia ja varmistetaan sen osaaminen. Opiskellaan jakolaskua
sekä sisältö- että ositusjakotilanteissa. Harjoitellaan lukuyksiköittäin jakamista. Hyödynnetään
laskutoimitusten ominaisuuksia ja niiden välisiä yhteyksiä.
Oppilaita ohjataan pyöristämään lukuja ja laskemaan likiarvoilla siten, että he oppivat
arvioimaan tuloksen suuruusluokan. Kaikkia laskutoimituksia harjoitellaan monipuolisissa
tilanteissa hyödyntäen tarvittavia välineitä.
Pohjustetaan negatiivisen luvun käsite ja laajennetaan lukualuetta negatiivisilla kokonaisluvuilla.
Opitaan murtoluvun käsite ja harjoitellaan murtolukujen peruslaskutoimituksia eri tilanteissa.
Kerto- ja jakolaskussa pitäydytään luonnollisella luvulla kertomisessa ja jakamisessa.
Perehdytään desimaalilukuihin osana kymmenjärjestelmää ja harjoitellaan peruslaskutoimituksia
desimaaliluvuilla. Perehdytään prosentin käsitteeseen. Pohjustetaan prosenttiluvun ja -arvon
ymmärtämistä ja harjoitellaan niiden laskemista yksinkertaisissa tapauksissa. Hyödynnetään
murtoluvun, desimaaliluvun ja prosentin välisiä yhteyksiä.
Lukualue
•
•

luonnollisten lukujen vahva hallinta lukualueella 0-10 000
lukualueen laajentaminen 0-1 000 000

Lukukäsite
•
•
•

lukäsitteen varmistaminen keskeisellä lukualueella
lukumäärien hahmottaminen, laskeminen ja arviointi
lukujen tarkoituksenmukainen käyttö arkielämän tilanteissa

Lukujonot
•
•

lukujonotaidot keskeisellä lukualueella
lukujen vertailu ja järjestykseen asettaminen

Lukujen ominaisuuksia
•
•

lukujen ominaisuuksien tutkiminen, kuten lukujen rakentuminen ja lukujen yhteydet
luvun 10 000 hajotelmat

Kymmenjärjestelmä
•
•

kymmenjärjestelmän periaatteen varmistaminen konkreettisia malleja apuna käyttäen
lukuyksiköt: ykköset, kymmenet, sadat, tuhannet, kymmenettuhannet, miljoona sekä
kymmenes- ja sadasosat

•
•
•
•
•

ymmärrys yhteen- ja vähennyslaskun periaatteesta
käsitteet: yhteenlaskettavat, summa, vähenevä, vähentäjä, erotus
yhteen- ja vähennyslaskuja lukualueella 0-10 000
yhteenlaskun vaihdannaisuuden ja liitännäisyyden hyödyntäminen
yhteen- ja vähennyslaskualgoritmien osaamisen varmistaminen,
lainaaminen, nolla yli lainaaminen

muistinumero,

Kertolasku
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Yhteen- ja vähennyslasku

•
•
•
•
•
•

ymmärrys kertolaskun käsiteestä ja periaateesta
käsitteet: tulontekijät, tulo
varmistetaan kertotaulujen 0-10 mekaaninen osaaminen
kertolaskutilanteiden havaitseminen ja laskutaidon soveltaminen arkielämän tilanteissa
kertolaskun vaihdannaisuuden ja liitännäisyyden hyödyntäminen
kertolaskualgoritmi, kaksinumeroinen kertoja

Jakolasku
•
•
•

jakolaskun käsite ja periaate sisältö- ja ositusjakotilanteissa
käsitteet: jaettava, jakaja, osamäärä, jakojäännös
lukuyksiköittäin jakaminen

Murtoluvut
•
•
•
•

murtoluvun käsite
murto-osan laskeminen yksinkertaisissa tilanteissa
samannimisten murtolukujen yhteen- ja vähennyslasku
murtoluvun kertominen luonnollisella luvulla

Desimaaliluvut
•
•
•
•

desimaaliluvun käsite
kymmenesosta, sadasosat
murtoluvun ja desimaaliluvun yhteys
desimaalilukujen yhteen- ja vähennyslasku

Laskustrategiat
•
•
•
•
•
•
•

päässälaskutaito
erilaisten laskustrategioiden harjoittelua ja hyödyntämistä mekaanisten, soveltavien ja
ongelmanratkaisutehtävien yhteydessä
lukujen ja laskutoimitusten välisten yhteyksien hyödyntäminen, kerto- ja jakolaskun
yhteyden hyödyntäminen
laskutoimitusten tulosten arviointi ja tarkistaminen
pyöristäminen
kuvien, välineiden ja muiden konkreettisten mallien hyödyntäminen matemaattisten
ilmiöiden ja prosessien opiskelussa
matematiikasta keskusteleminen

S3 Algebra
Tutkitaan lukujonon säännönmukaisuutta sekä jatketaan lukujonoa säännön mukaan. Tutustutaan
tuntemattoman käsitteeseen. Tutkitaan yhtälöä ja etsitään yhtälön ratkaisuja päättelemällä ja
kokeilemalla.
Yhtälöt
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•
•

tuntemattoman käsite ja yhtälöiden tutkiminen
yksinkertaisen yhtälöiden ratkaiseminen päättelemällä, kokeilemalla ja laskutoimitusten
välisiä yhteyksiä hyödyntämällä

S4 Geometria ja mittaaminen
Rakennetaan, piirretään, tutkitaan ja luokitellaan kappaleita ja kuvioita. Luokitellaan kappaleet
lieriöihin, kartioihin ja muihin kappaleisiin. Tutustutaan tarkemmin suorakulmaiseen särmiöön,
ympyrälieriöön, ympyräpohjaiseen kartioon ja pyramidiin. Luokitellaan tasokuviot monikulmioihin
ja muihin kuvioihin sekä tutkitaan niiden ominaisuuksia. Perehdytään tarkemmin kolmioihin,
592

nelikulmioihin ja ympyrään. Perehdytään pisteen, janan, suoran ja kulman käsitteisiin.
Harjoitellaan kulmien piirtämistä, mittaamista ja luokittelemista.
Tarkastellaan symmetriaa suoran suhteen. Ohjataan oppilaita havaitsemaan myös kierto- ja
siirtosymmetrioita ympäristössä esimerkiksi osana taidetta.
Käsitellään koordinaatistosta ensin ensimmäinen neljännes ja laajennetaan sitten kaikkiin
neljänneksiin.
Tutustutaan mittakaavan käsitteeseen ja käytetään sitä suurennoksissa ja pienennöksissä.
Ohjataan oppilaita hyödyntämään mittakaavaa kartan käytössä.
Harjoitellaan mittaamista ja kiinnitetään huomiota mittaustarkkuuteen, mittaustuloksen arviointiin
ja mittauksen tarkistamiseen. Mitataan ja lasketaan erimuotoisten kuvioiden piirejä ja
pinta-aloja sekä suorakulmaisten särmiöiden tilavuuksia. Ohjataan oppilaita ymmärtämään,
miten mittayksikköjärjestelmä rakentuu. Harjoitellaan yksikönmuunnoksia yleisimmin käytetyillä
mittayksiköillä.
Ympäristön hahmottaminen
•

kolmiulotteisen ympäristön hahmottaminen ja tason geometrian tunnistaminen

Kappaleet ja tasokuviot
•
•
•
•
•

kappaleiden ja tasokuvioiden tutkiminen havainnoimalla, rakentamalla ja piirtämällä
kappaleiden ja tasokuvioiden ominaisuuksien löytäminen ja luokittelu sekä niiden
nimeäminen
kappaleiden luokittelu lieriöihin, kartioihin ja muihin kappaleisiin
tasokuvioiden luokittelu monikulmioihin (erilaiset kolmiot, nelikulmiot) ja muihin kuvioihin
(ympyrä)
kappaleiden ja tasokuvioiden osien nimeäminen

Symmetria
•
•

symmetria pisteen suhteen
symmetrian havaitseminen ympäristössä

Koordinaatisto
•

ensimmäinen neljännes

•
•
•
•
•
•

•
•
•

mittaamisen periaatteen varmistaminen
mittaamisen harjoittelua standardoiduilla mittavälineillä
mittaustulosten merkitseminen tarkoituksenmukaista mittayksikköä käyttäen
mittaustulosten arviointi ja vertailu
ymmärrys mittayksikköjärjestelmän rakentumisesta
yleisimpien mittayksiköiden käyttöä, vertailua ja muuntamista:
• pituus: mm, cm, dm, m, km
• massa: kg, g
• tilavuus: l, dl
• aika: s, min, h, d, kk, a, aikavälin laskemista
• lämpötila
raha: euro, sentti
piirin käsite
erimuotoisten kuvioiden piirin mittaaminen ja laskeminen

Mittakaava
•

mittakaavan käsite
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Mittaaminen

•

suurennoksia ja pienennöksiä, ruutusuurennos

S5 Tietojenkäsittely, tilastot ja todennäköisyys
Kehitetään oppilaiden taitoja kerätä tietoa järjestelmällisesti kiinnostavista aihepiireistä.
Tallennetaan ja esitetään tietoa taulukoiden ja diagrammien avulla. Käsitellään tilastollisista
tunnusluvuista suurin ja pienin arvo, keskiarvo ja tyyppiarvo.
Tutustutaan todennäköisyyteen arkitilanteiden perusteella päättelemällä, onko tapahtuma
mahdoton, mahdollinen vai varma.
Tietojenkäsittely ja tilastot
•
•

tiedon järjestelmällinen etsiminen ja luokittelu kiinnostavista aihepiireistä
tiedon tallentaminen, esittäminen ja tulkinta taulukoiden ja diagrammien avulla

Todennäköisyys
•
•

todennäköisyyden käsitteeseen tutustuminen arkielämän tilanteissa
varma, mahdollinen ja mahdoton tapahtuma
Opetuksen tavoitteet

Tavoitteisiin liittyvät
sisältöalueet

Laaja-alainen osaaminen

T1

S1, S2, S3, S4, S5

L1, L3, L5

T2

S1, S2, S3, S4, S5

L1, L4

T3

S1, S2, S3, S4, S5

L1, L3, L4, L5

T4

S1, S2, S3, S4, S5

L1, L2, L4, L5

T5

S1, S2, S3, S4, S5

L1, L4, L5

T6

S1, S2, S3, S4, S5

L1, L3

T7

S1, S2, S3, S4, S5

L1, L4

T8

S2

L1, L4

T9

S2

L1, L4

T10

S2

L1, L3, L6

T11

S4

L4, L5

T12

S4

L1, L3, L6

T13

S5

L4, L5

T14

S1

L1, L4, L5, L6
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Vuosiluokan tavoitteet
T1 pitää yllä oppilaan innostusta ja kiinnostusta matematiikkaa kohtaan
sekä tukea myönteistä minäkuvaa ja itseluottamusta
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Arvioinnin kohde

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Ei vaikuta arvion tai arvosanan
muodostamiseen. Oppilaita ohjataan
pohtimaan kokemuksiaan osana itsearviointia

Tietojenkäsittely ja tilastot
•
•

tiedon järjestelmällinen etsiminen ja luokittelu kiinnostavista aihepiireistä
tiedon tallentaminen, esittäminen ja tulkinta taulukoiden ja diagrammien avulla

Todennäköisyys
•
•

todennäköisyyden käsitteeseen tutustuminen arkielämän tilanteissa
varma, mahdollinen ja mahdoton tapahtuma

Ympäristön hahmottaminen
•

kolmiulotteisen ympäristön hahmottaminen ja tason geometrian tunnistaminen

Kappaleet ja tasokuviot
•
•
•
•
•

kappaleiden ja tasokuvioiden tutkiminen havainnoimalla, rakentamalla ja piirtämällä
kappaleiden ja tasokuvioiden ominaisuuksien löytäminen ja luokittelu sekä niiden
nimeäminen
kappaleiden luokittelu lieriöihin, kartioihin ja muihin kappaleisiin
tasokuvioiden luokittelu monikulmioihin (erilaiset kolmiot, nelikulmiot) ja muihin kuvioihin
(ympyrä)
kappaleiden ja tasokuvioiden osien nimeäminen

Symmetria
•
•

symmetria pisteen suhteen
symmetrian havaitseminen ympäristössä

Koordinaatisto
•

ensimmäinen neljännes

•
•
•
•
•
•

•
•
•

mittaamisen periaatteen varmistaminen
mittaamisen harjoittelua standardoiduilla mittavälineillä
mittaustulosten merkitseminen tarkoituksenmukaista mittayksikköä käyttäen
mittaustulosten arviointi ja vertailu
ymmärrys mittayksikköjärjestelmän rakentumisesta
yleisimpien mittayksiköiden käyttöä, vertailua ja muuntamista:
• pituus: mm, cm, dm, m, km
• massa: kg, g
• tilavuus: l, dl
• aika: s, min, h, d, kk, a, aikavälin laskemista
• lämpötila
raha: euro, sentti
piirin käsite
erimuotoisten kuvioiden piirin mittaaminen ja laskeminen

Mittakaava
•
•

mittakaavan käsite
suurennoksia ja pienennöksiä, ruutusuurennos
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Mittaaminen

Yhtälöt
•
•

tuntemattoman käsite ja yhtälöiden tutkiminen
yksinkertaisen yhtälöiden ratkaiseminen päättelemällä, kokeilemalla ja laskutoimitusten
välisiä yhteyksiä hyödyntämällä

Looginen ajattelu
•
•
•

yhtäläisyyksien erojen ja säännönmukaisuuksien löytäminen
vertailu, luokittelu ja järjestykseen asettaminen
syy-seuraussuhteiden ja yhteyksien havaitseminen

Matemaattisten tilanteiden analysointi
•

matemaattisten ilmiöiden tunnistaminen arkielämän tilanteissa ja niiden kuvaileminen
matematiikan kieltä käyttäen

Ongelmanratkaisutaidot
•

erilaisten ongelmanratkaisustrategioiden harjoittelu ja soveltaminen

Ohjelmointi
•

ohjelmien suunnittelu ja toteutus graafisessa ohjelmointiympäristössä

Lukualue
•
•

luonnollisten lukujen vahva hallinta lukualueella 0-10 000
lukualueen laajentaminen 0-1 000 000

Lukukäsite
•
•
•

lukäsitteen varmistaminen keskeisellä lukualueella
lukumäärien hahmottaminen, laskeminen ja arviointi
lukujen tarkoituksenmukainen käyttö arkielämän tilanteissa

Lukujonot
•
•

lukujonotaidot keskeisellä lukualueella
lukujen vertailu ja järjestykseen asettaminen

Lukujen ominaisuuksia
•
•

lukujen ominaisuuksien tutkiminen, kuten lukujen rakentuminen ja lukujen yhteydet
luvun 10 000 hajotelmat

Kymmenjärjestelmä
•
•

kymmenjärjestelmän periaatteen varmistaminen konkreettisia malleja apuna käyttäen
lukuyksiköt: ykköset, kymmenet, sadat, tuhannet, kymmenettuhannet, miljoona sekä
kymmenes- ja sadasosat
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Yhteen- ja vähennyslasku
•
•
•
•
•
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ymmärrys yhteen- ja vähennyslaskun periaatteesta
käsitteet: yhteenlaskettavat, summa, vähenevä, vähentäjä, erotus
yhteen- ja vähennyslaskuja lukualueella 0-10 000
yhteenlaskun vaihdannaisuuden ja liitännäisyyden hyödyntäminen
yhteen- ja vähennyslaskualgoritmien osaamisen varmistaminen,
lainaaminen, nolla yli lainaaminen

muistinumero,

Kertolasku
•
•
•
•
•
•

ymmärrys kertolaskun käsiteestä ja periaateesta
käsitteet: tulontekijät, tulo
varmistetaan kertotaulujen 0-10 mekaaninen osaaminen
kertolaskutilanteiden havaitseminen ja laskutaidon soveltaminen arkielämän tilanteissa
kertolaskun vaihdannaisuuden ja liitännäisyyden hyödyntäminen
kertolaskualgoritmi, kaksinumeroinen kertoja

Jakolasku
•
•
•

jakolaskun käsite ja periaate sisältö- ja ositusjakotilanteissa
käsitteet: jaettava, jakaja, osamäärä, jakojäännös
lukuyksiköittäin jakaminen

Murtoluvut
•
•
•
•

murtoluvun käsite
murto-osan laskeminen yksinkertaisissa tilanteissa
samannimisten murtolukujen yhteen- ja vähennyslasku
murtoluvun kertominen luonnollisella luvulla

Desimaaliluvut
•
•
•
•

desimaaliluvun käsite
kymmenesosta, sadasosat
murtoluvun ja desimaaliluvun yhteys
desimaalilukujen yhteen- ja vähennyslasku

Laskustrategiat
•
•
•
•
•
•
•

päässälaskutaito
erilaisten laskustrategioiden harjoittelua ja hyödyntämistä mekaanisten, soveltavien ja
ongelmanratkaisutehtävien yhteydessä
lukujen ja laskutoimitusten välisten yhteyksien hyödyntäminen, kerto- ja jakolaskun
yhteyden hyödyntäminen
laskutoimitusten tulosten arviointi ja tarkistaminen
pyöristäminen
kuvien, välineiden ja muiden konkreettisten mallien hyödyntäminen matemaattisten
ilmiöiden ja prosessien opiskelussa
matematiikasta keskusteleminen

T2 ohjata oppilasta havaitsemaan yhteyksiä oppimiensa asioiden välillä
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Opittujen asioiden yhteydet

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas tunnistaa ja antaa esimerkkejä
oppimiensa asioiden välisistä yhteyksistä

•
•

tiedon järjestelmällinen etsiminen ja luokittelu kiinnostavista aihepiireistä
tiedon tallentaminen, esittäminen ja tulkinta taulukoiden ja diagrammien avulla

Todennäköisyys
•
•

todennäköisyyden käsitteeseen tutustuminen arkielämän tilanteissa
varma, mahdollinen ja mahdoton tapahtuma
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Tietojenkäsittely ja tilastot

Yhtälöt
•
•

tuntemattoman käsite ja yhtälöiden tutkiminen
yksinkertaisen yhtälöiden ratkaiseminen päättelemällä, kokeilemalla ja laskutoimitusten
välisiä yhteyksiä hyödyntämällä

Ympäristön hahmottaminen
•

kolmiulotteisen ympäristön hahmottaminen ja tason geometrian tunnistaminen

Kappaleet ja tasokuviot
•
•
•
•
•

kappaleiden ja tasokuvioiden tutkiminen havainnoimalla, rakentamalla ja piirtämällä
kappaleiden ja tasokuvioiden ominaisuuksien löytäminen ja luokittelu sekä niiden
nimeäminen
kappaleiden luokittelu lieriöihin, kartioihin ja muihin kappaleisiin
tasokuvioiden luokittelu monikulmioihin (erilaiset kolmiot, nelikulmiot) ja muihin kuvioihin
(ympyrä)
kappaleiden ja tasokuvioiden osien nimeäminen

Symmetria
•
•

symmetria pisteen suhteen
symmetrian havaitseminen ympäristössä

Koordinaatisto
•

ensimmäinen neljännes

Mittaaminen
•
•
•
•
•
•

•
•
•

mittaamisen periaatteen varmistaminen
mittaamisen harjoittelua standardoiduilla mittavälineillä
mittaustulosten merkitseminen tarkoituksenmukaista mittayksikköä käyttäen
mittaustulosten arviointi ja vertailu
ymmärrys mittayksikköjärjestelmän rakentumisesta
yleisimpien mittayksiköiden käyttöä, vertailua ja muuntamista:
• pituus: mm, cm, dm, m, km
• massa: kg, g
• tilavuus: l, dl
• aika: s, min, h, d, kk, a, aikavälin laskemista
• lämpötila
raha: euro, sentti
piirin käsite
erimuotoisten kuvioiden piirin mittaaminen ja laskeminen

Mittakaava
•
•

mittakaavan käsite
suurennoksia ja pienennöksiä, ruutusuurennos
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Looginen ajattelu
•
•
•

yhtäläisyyksien erojen ja säännönmukaisuuksien löytäminen
vertailu, luokittelu ja järjestykseen asettaminen
syy-seuraussuhteiden ja yhteyksien havaitseminen

Matemaattisten tilanteiden analysointi
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•

matemaattisten ilmiöiden tunnistaminen arkielämän tilanteissa ja niiden kuvaileminen
matematiikan kieltä käyttäen

Ongelmanratkaisutaidot
•

erilaisten ongelmanratkaisustrategioiden harjoittelu ja soveltaminen

Ohjelmointi
•

ohjelmien suunnittelu ja toteutus graafisessa ohjelmointiympäristössä

Lukualue
•
•

luonnollisten lukujen vahva hallinta lukualueella 0-10 000
lukualueen laajentaminen 0-1 000 000

Lukukäsite
•
•
•

lukäsitteen varmistaminen keskeisellä lukualueella
lukumäärien hahmottaminen, laskeminen ja arviointi
lukujen tarkoituksenmukainen käyttö arkielämän tilanteissa

Lukujonot
•
•

lukujonotaidot keskeisellä lukualueella
lukujen vertailu ja järjestykseen asettaminen

Lukujen ominaisuuksia
•
•

lukujen ominaisuuksien tutkiminen, kuten lukujen rakentuminen ja lukujen yhteydet
luvun 10 000 hajotelmat

Kymmenjärjestelmä
•
•

kymmenjärjestelmän periaatteen varmistaminen konkreettisia malleja apuna käyttäen
lukuyksiköt: ykköset, kymmenet, sadat, tuhannet, kymmenettuhannet, miljoona sekä
kymmenes- ja sadasosat

Yhteen- ja vähennyslasku
•
•
•
•
•

ymmärrys yhteen- ja vähennyslaskun periaatteesta
käsitteet: yhteenlaskettavat, summa, vähenevä, vähentäjä, erotus
yhteen- ja vähennyslaskuja lukualueella 0-10 000
yhteenlaskun vaihdannaisuuden ja liitännäisyyden hyödyntäminen
yhteen- ja vähennyslaskualgoritmien osaamisen varmistaminen,
lainaaminen, nolla yli lainaaminen

muistinumero,

Kertolasku
ymmärrys kertolaskun käsiteestä ja periaateesta
käsitteet: tulontekijät, tulo
varmistetaan kertotaulujen 0-10 mekaaninen osaaminen
kertolaskutilanteiden havaitseminen ja laskutaidon soveltaminen arkielämän tilanteissa
kertolaskun vaihdannaisuuden ja liitännäisyyden hyödyntäminen
kertolaskualgoritmi, kaksinumeroinen kertoja

Jakolasku
•
•
•

jakolaskun käsite ja periaate sisältö- ja ositusjakotilanteissa
käsitteet: jaettava, jakaja, osamäärä, jakojäännös
lukuyksiköittäin jakaminen
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•
•
•
•
•
•

Murtoluvut
•
•
•
•

murtoluvun käsite
murto-osan laskeminen yksinkertaisissa tilanteissa
samannimisten murtolukujen yhteen- ja vähennyslasku
murtoluvun kertominen luonnollisella luvulla

Desimaaliluvut
•
•
•
•

desimaaliluvun käsite
kymmenesosta, sadasosat
murtoluvun ja desimaaliluvun yhteys
desimaalilukujen yhteen- ja vähennyslasku

Laskustrategiat
•
•
•
•
•
•
•

päässälaskutaito
erilaisten laskustrategioiden harjoittelua ja hyödyntämistä mekaanisten, soveltavien ja
ongelmanratkaisutehtävien yhteydessä
lukujen ja laskutoimitusten välisten yhteyksien hyödyntäminen, kerto- ja jakolaskun
yhteyden hyödyntäminen
laskutoimitusten tulosten arviointi ja tarkistaminen
pyöristäminen
kuvien, välineiden ja muiden konkreettisten mallien hyödyntäminen matemaattisten
ilmiöiden ja prosessien opiskelussa
matematiikasta keskusteleminen

T3 ohjata oppilasta kehittämään taitoaan esittää kysymyksiä ja tehdä
perusteltuja päätelmiä havaintojensa pohjalta
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Kysymysten esittäminen ja päättelytaidot

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa esittää matematiikan kannalta
mielekkäitä kysymyksiä ja päätelmiä.

Yhtälöt
•
•

tuntemattoman käsite ja yhtälöiden tutkiminen
yksinkertaisen yhtälöiden ratkaiseminen päättelemällä, kokeilemalla ja laskutoimitusten
välisiä yhteyksiä hyödyntämällä

Tietojenkäsittely ja tilastot
•
•

tiedon järjestelmällinen etsiminen ja luokittelu kiinnostavista aihepiireistä
tiedon tallentaminen, esittäminen ja tulkinta taulukoiden ja diagrammien avulla

Todennäköisyys
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•
•

todennäköisyyden käsitteeseen tutustuminen arkielämän tilanteissa
varma, mahdollinen ja mahdoton tapahtuma

Lukualue
•
•

luonnollisten lukujen vahva hallinta lukualueella 0-10 000
lukualueen laajentaminen 0-1 000 000

Lukukäsite
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•
•
•

lukäsitteen varmistaminen keskeisellä lukualueella
lukumäärien hahmottaminen, laskeminen ja arviointi
lukujen tarkoituksenmukainen käyttö arkielämän tilanteissa

Lukujonot
•
•

lukujonotaidot keskeisellä lukualueella
lukujen vertailu ja järjestykseen asettaminen

Lukujen ominaisuuksia
•
•

lukujen ominaisuuksien tutkiminen, kuten lukujen rakentuminen ja lukujen yhteydet
luvun 10 000 hajotelmat

Kymmenjärjestelmä
•
•

kymmenjärjestelmän periaatteen varmistaminen konkreettisia malleja apuna käyttäen
lukuyksiköt: ykköset, kymmenet, sadat, tuhannet, kymmenettuhannet, miljoona sekä
kymmenes- ja sadasosat

Yhteen- ja vähennyslasku
•
•
•
•
•

ymmärrys yhteen- ja vähennyslaskun periaatteesta
käsitteet: yhteenlaskettavat, summa, vähenevä, vähentäjä, erotus
yhteen- ja vähennyslaskuja lukualueella 0-10 000
yhteenlaskun vaihdannaisuuden ja liitännäisyyden hyödyntäminen
yhteen- ja vähennyslaskualgoritmien osaamisen varmistaminen,
lainaaminen, nolla yli lainaaminen

muistinumero,

Kertolasku
•
•
•
•
•
•

ymmärrys kertolaskun käsiteestä ja periaateesta
käsitteet: tulontekijät, tulo
varmistetaan kertotaulujen 0-10 mekaaninen osaaminen
kertolaskutilanteiden havaitseminen ja laskutaidon soveltaminen arkielämän tilanteissa
kertolaskun vaihdannaisuuden ja liitännäisyyden hyödyntäminen
kertolaskualgoritmi, kaksinumeroinen kertoja

Jakolasku
•
•
•

jakolaskun käsite ja periaate sisältö- ja ositusjakotilanteissa
käsitteet: jaettava, jakaja, osamäärä, jakojäännös
lukuyksiköittäin jakaminen

Murtoluvut
•
•
•
•

murtoluvun käsite
murto-osan laskeminen yksinkertaisissa tilanteissa
samannimisten murtolukujen yhteen- ja vähennyslasku
murtoluvun kertominen luonnollisella luvulla

•
•
•
•

desimaaliluvun käsite
kymmenesosta, sadasosat
murtoluvun ja desimaaliluvun yhteys
desimaalilukujen yhteen- ja vähennyslasku

Laskustrategiat
•

päässälaskutaito
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Desimaaliluvut

•
•
•
•
•
•

erilaisten laskustrategioiden harjoittelua ja hyödyntämistä mekaanisten, soveltavien ja
ongelmanratkaisutehtävien yhteydessä
lukujen ja laskutoimitusten välisten yhteyksien hyödyntäminen, kerto- ja jakolaskun
yhteyden hyödyntäminen
laskutoimitusten tulosten arviointi ja tarkistaminen
pyöristäminen
kuvien, välineiden ja muiden konkreettisten mallien hyödyntäminen matemaattisten
ilmiöiden ja prosessien opiskelussa
matematiikasta keskusteleminen

Ympäristön hahmottaminen
•

kolmiulotteisen ympäristön hahmottaminen ja tason geometrian tunnistaminen

Kappaleet ja tasokuviot
•
•
•
•
•

kappaleiden ja tasokuvioiden tutkiminen havainnoimalla, rakentamalla ja piirtämällä
kappaleiden ja tasokuvioiden ominaisuuksien löytäminen ja luokittelu sekä niiden
nimeäminen
kappaleiden luokittelu lieriöihin, kartioihin ja muihin kappaleisiin
tasokuvioiden luokittelu monikulmioihin (erilaiset kolmiot, nelikulmiot) ja muihin kuvioihin
(ympyrä)
kappaleiden ja tasokuvioiden osien nimeäminen

Symmetria
•
•

symmetria pisteen suhteen
symmetrian havaitseminen ympäristössä

Koordinaatisto
•

ensimmäinen neljännes

Mittaaminen
•
•
•
•
•
•

•
•
•

mittaamisen periaatteen varmistaminen
mittaamisen harjoittelua standardoiduilla mittavälineillä
mittaustulosten merkitseminen tarkoituksenmukaista mittayksikköä käyttäen
mittaustulosten arviointi ja vertailu
ymmärrys mittayksikköjärjestelmän rakentumisesta
yleisimpien mittayksiköiden käyttöä, vertailua ja muuntamista:
• pituus: mm, cm, dm, m, km
• massa: kg, g
• tilavuus: l, dl
• aika: s, min, h, d, kk, a, aikavälin laskemista
• lämpötila
raha: euro, sentti
piirin käsite
erimuotoisten kuvioiden piirin mittaaminen ja laskeminen
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Mittakaava
•
•

mittakaavan käsite
suurennoksia ja pienennöksiä, ruutusuurennos

Looginen ajattelu
•
•
•
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yhtäläisyyksien erojen ja säännönmukaisuuksien löytäminen
vertailu, luokittelu ja järjestykseen asettaminen
syy-seuraussuhteiden ja yhteyksien havaitseminen

Matemaattisten tilanteiden analysointi
•

matemaattisten ilmiöiden tunnistaminen arkielämän tilanteissa ja niiden kuvaileminen
matematiikan kieltä käyttäen

Ongelmanratkaisutaidot
•

erilaisten ongelmanratkaisustrategioiden harjoittelu ja soveltaminen

Ohjelmointi
•

ohjelmien suunnittelu ja toteutus graafisessa ohjelmointiympäristössä

T4 kannustaa oppilasta esittämään päättelyään ja ratkaisujaan muille
konkreettisin välinein, piirroksin, suullisesti ja kirjallisesti myös tieto- ja
viestintäteknologiaa hyödyntäen
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Ratkaisujen ja päätelmien esittäminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas esittää ratkaisujaan ja päätelmiään eri
tavoin.

Yhtälöt
•
•

tuntemattoman käsite ja yhtälöiden tutkiminen
yksinkertaisen yhtälöiden ratkaiseminen päättelemällä, kokeilemalla ja laskutoimitusten
välisiä yhteyksiä hyödyntämällä

Tietojenkäsittely ja tilastot
•
•

tiedon järjestelmällinen etsiminen ja luokittelu kiinnostavista aihepiireistä
tiedon tallentaminen, esittäminen ja tulkinta taulukoiden ja diagrammien avulla

Todennäköisyys
•
•

todennäköisyyden käsitteeseen tutustuminen arkielämän tilanteissa
varma, mahdollinen ja mahdoton tapahtuma

Looginen ajattelu
•
•
•

yhtäläisyyksien erojen ja säännönmukaisuuksien löytäminen
vertailu, luokittelu ja järjestykseen asettaminen
syy-seuraussuhteiden ja yhteyksien havaitseminen

Matemaattisten tilanteiden analysointi
•

matemaattisten ilmiöiden tunnistaminen arkielämän tilanteissa ja niiden kuvaileminen
matematiikan kieltä käyttäen

•

erilaisten ongelmanratkaisustrategioiden harjoittelu ja soveltaminen

Ohjelmointi
•

ohjelmien suunnittelu ja toteutus graafisessa ohjelmointiympäristössä
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Ongelmanratkaisutaidot

Ympäristön hahmottaminen
•

kolmiulotteisen ympäristön hahmottaminen ja tason geometrian tunnistaminen

Kappaleet ja tasokuviot
•
•
•
•
•

kappaleiden ja tasokuvioiden tutkiminen havainnoimalla, rakentamalla ja piirtämällä
kappaleiden ja tasokuvioiden ominaisuuksien löytäminen ja luokittelu sekä niiden
nimeäminen
kappaleiden luokittelu lieriöihin, kartioihin ja muihin kappaleisiin
tasokuvioiden luokittelu monikulmioihin (erilaiset kolmiot, nelikulmiot) ja muihin kuvioihin
(ympyrä)
kappaleiden ja tasokuvioiden osien nimeäminen

Symmetria
•
•

symmetria pisteen suhteen
symmetrian havaitseminen ympäristössä

Koordinaatisto
•

ensimmäinen neljännes

Mittaaminen
•
•
•
•
•
•

•
•
•

mittaamisen periaatteen varmistaminen
mittaamisen harjoittelua standardoiduilla mittavälineillä
mittaustulosten merkitseminen tarkoituksenmukaista mittayksikköä käyttäen
mittaustulosten arviointi ja vertailu
ymmärrys mittayksikköjärjestelmän rakentumisesta
yleisimpien mittayksiköiden käyttöä, vertailua ja muuntamista:
• pituus: mm, cm, dm, m, km
• massa: kg, g
• tilavuus: l, dl
• aika: s, min, h, d, kk, a, aikavälin laskemista
• lämpötila
raha: euro, sentti
piirin käsite
erimuotoisten kuvioiden piirin mittaaminen ja laskeminen

Mittakaava
•
•

mittakaavan käsite
suurennoksia ja pienennöksiä, ruutusuurennos

Lukualue
•
•

luonnollisten lukujen vahva hallinta lukualueella 0-10 000
lukualueen laajentaminen 0-1 000 000
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Lukukäsite
•
•
•

lukäsitteen varmistaminen keskeisellä lukualueella
lukumäärien hahmottaminen, laskeminen ja arviointi
lukujen tarkoituksenmukainen käyttö arkielämän tilanteissa

Lukujonot
•
•
604

lukujonotaidot keskeisellä lukualueella
lukujen vertailu ja järjestykseen asettaminen

Lukujen ominaisuuksia
•
•

lukujen ominaisuuksien tutkiminen, kuten lukujen rakentuminen ja lukujen yhteydet
luvun 10 000 hajotelmat

Kymmenjärjestelmä
•
•

kymmenjärjestelmän periaatteen varmistaminen konkreettisia malleja apuna käyttäen
lukuyksiköt: ykköset, kymmenet, sadat, tuhannet, kymmenettuhannet, miljoona sekä
kymmenes- ja sadasosat

Yhteen- ja vähennyslasku
•
•
•
•
•

ymmärrys yhteen- ja vähennyslaskun periaatteesta
käsitteet: yhteenlaskettavat, summa, vähenevä, vähentäjä, erotus
yhteen- ja vähennyslaskuja lukualueella 0-10 000
yhteenlaskun vaihdannaisuuden ja liitännäisyyden hyödyntäminen
yhteen- ja vähennyslaskualgoritmien osaamisen varmistaminen,
lainaaminen, nolla yli lainaaminen

muistinumero,

Kertolasku
•
•
•
•
•
•

ymmärrys kertolaskun käsiteestä ja periaateesta
käsitteet: tulontekijät, tulo
varmistetaan kertotaulujen 0-10 mekaaninen osaaminen
kertolaskutilanteiden havaitseminen ja laskutaidon soveltaminen arkielämän tilanteissa
kertolaskun vaihdannaisuuden ja liitännäisyyden hyödyntäminen
kertolaskualgoritmi, kaksinumeroinen kertoja

Jakolasku
•
•
•

jakolaskun käsite ja periaate sisältö- ja ositusjakotilanteissa
käsitteet: jaettava, jakaja, osamäärä, jakojäännös
lukuyksiköittäin jakaminen

Murtoluvut
•
•
•
•

murtoluvun käsite
murto-osan laskeminen yksinkertaisissa tilanteissa
samannimisten murtolukujen yhteen- ja vähennyslasku
murtoluvun kertominen luonnollisella luvulla

Desimaaliluvut
•
•
•
•

desimaaliluvun käsite
kymmenesosta, sadasosat
murtoluvun ja desimaaliluvun yhteys
desimaalilukujen yhteen- ja vähennyslasku

•
•
•
•
•
•
•

päässälaskutaito
erilaisten laskustrategioiden harjoittelua ja hyödyntämistä mekaanisten, soveltavien ja
ongelmanratkaisutehtävien yhteydessä
lukujen ja laskutoimitusten välisten yhteyksien hyödyntäminen, kerto- ja jakolaskun
yhteyden hyödyntäminen
laskutoimitusten tulosten arviointi ja tarkistaminen
pyöristäminen
kuvien, välineiden ja muiden konkreettisten mallien hyödyntäminen matemaattisten
ilmiöiden ja prosessien opiskelussa
matematiikasta keskusteleminen
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Laskustrategiat

T5 ohjata ja tukea oppilasta ongelmanratkaisutaitojen kehittämisessä
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Ongelmaratkaisutaidot

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas käyttää ongelmanratkaisussaan
erilaisia strategioita.

Ympäristön hahmottaminen
•

kolmiulotteisen ympäristön hahmottaminen ja tason geometrian tunnistaminen

Kappaleet ja tasokuviot
•
•
•
•
•

kappaleiden ja tasokuvioiden tutkiminen havainnoimalla, rakentamalla ja piirtämällä
kappaleiden ja tasokuvioiden ominaisuuksien löytäminen ja luokittelu sekä niiden
nimeäminen
kappaleiden luokittelu lieriöihin, kartioihin ja muihin kappaleisiin
tasokuvioiden luokittelu monikulmioihin (erilaiset kolmiot, nelikulmiot) ja muihin kuvioihin
(ympyrä)
kappaleiden ja tasokuvioiden osien nimeäminen

Symmetria
•
•

symmetria pisteen suhteen
symmetrian havaitseminen ympäristössä

Koordinaatisto
•

ensimmäinen neljännes

Mittaaminen
•
•
•
•
•
•

•
•
•

mittaamisen periaatteen varmistaminen
mittaamisen harjoittelua standardoiduilla mittavälineillä
mittaustulosten merkitseminen tarkoituksenmukaista mittayksikköä käyttäen
mittaustulosten arviointi ja vertailu
ymmärrys mittayksikköjärjestelmän rakentumisesta
yleisimpien mittayksiköiden käyttöä, vertailua ja muuntamista:
• pituus: mm, cm, dm, m, km
• massa: kg, g
• tilavuus: l, dl
• aika: s, min, h, d, kk, a, aikavälin laskemista
• lämpötila
raha: euro, sentti
piirin käsite
erimuotoisten kuvioiden piirin mittaaminen ja laskeminen

Mittakaava
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•
•

mittakaavan käsite
suurennoksia ja pienennöksiä, ruutusuurennos

Lukualue
•
•

luonnollisten lukujen vahva hallinta lukualueella 0-10 000
lukualueen laajentaminen 0-1 000 000

Lukukäsite
606

•
•
•

lukäsitteen varmistaminen keskeisellä lukualueella
lukumäärien hahmottaminen, laskeminen ja arviointi
lukujen tarkoituksenmukainen käyttö arkielämän tilanteissa

Lukujonot
•
•

lukujonotaidot keskeisellä lukualueella
lukujen vertailu ja järjestykseen asettaminen

Lukujen ominaisuuksia
•
•

lukujen ominaisuuksien tutkiminen, kuten lukujen rakentuminen ja lukujen yhteydet
luvun 10 000 hajotelmat

Kymmenjärjestelmä
•
•

kymmenjärjestelmän periaatteen varmistaminen konkreettisia malleja apuna käyttäen
lukuyksiköt: ykköset, kymmenet, sadat, tuhannet, kymmenettuhannet, miljoona sekä
kymmenes- ja sadasosat

Yhteen- ja vähennyslasku
•
•
•
•
•

ymmärrys yhteen- ja vähennyslaskun periaatteesta
käsitteet: yhteenlaskettavat, summa, vähenevä, vähentäjä, erotus
yhteen- ja vähennyslaskuja lukualueella 0-10 000
yhteenlaskun vaihdannaisuuden ja liitännäisyyden hyödyntäminen
yhteen- ja vähennyslaskualgoritmien osaamisen varmistaminen,
lainaaminen, nolla yli lainaaminen

muistinumero,

Kertolasku
•
•
•
•
•
•

ymmärrys kertolaskun käsiteestä ja periaateesta
käsitteet: tulontekijät, tulo
varmistetaan kertotaulujen 0-10 mekaaninen osaaminen
kertolaskutilanteiden havaitseminen ja laskutaidon soveltaminen arkielämän tilanteissa
kertolaskun vaihdannaisuuden ja liitännäisyyden hyödyntäminen
kertolaskualgoritmi, kaksinumeroinen kertoja

Jakolasku
•
•
•

jakolaskun käsite ja periaate sisältö- ja ositusjakotilanteissa
käsitteet: jaettava, jakaja, osamäärä, jakojäännös
lukuyksiköittäin jakaminen

Murtoluvut
•
•
•
•

murtoluvun käsite
murto-osan laskeminen yksinkertaisissa tilanteissa
samannimisten murtolukujen yhteen- ja vähennyslasku
murtoluvun kertominen luonnollisella luvulla

•
•
•
•

desimaaliluvun käsite
kymmenesosta, sadasosat
murtoluvun ja desimaaliluvun yhteys
desimaalilukujen yhteen- ja vähennyslasku

Laskustrategiat
•

päässälaskutaito
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Desimaaliluvut

•
•
•
•
•
•

erilaisten laskustrategioiden harjoittelua ja hyödyntämistä mekaanisten, soveltavien ja
ongelmanratkaisutehtävien yhteydessä
lukujen ja laskutoimitusten välisten yhteyksien hyödyntäminen, kerto- ja jakolaskun
yhteyden hyödyntäminen
laskutoimitusten tulosten arviointi ja tarkistaminen
pyöristäminen
kuvien, välineiden ja muiden konkreettisten mallien hyödyntäminen matemaattisten
ilmiöiden ja prosessien opiskelussa
matematiikasta keskusteleminen

Yhtälöt
•
•

tuntemattoman käsite ja yhtälöiden tutkiminen
yksinkertaisen yhtälöiden ratkaiseminen päättelemällä, kokeilemalla ja laskutoimitusten
välisiä yhteyksiä hyödyntämällä

Tietojenkäsittely ja tilastot
•
•

tiedon järjestelmällinen etsiminen ja luokittelu kiinnostavista aihepiireistä
tiedon tallentaminen, esittäminen ja tulkinta taulukoiden ja diagrammien avulla

Todennäköisyys
•
•

todennäköisyyden käsitteeseen tutustuminen arkielämän tilanteissa
varma, mahdollinen ja mahdoton tapahtuma

Looginen ajattelu
•
•
•

yhtäläisyyksien erojen ja säännönmukaisuuksien löytäminen
vertailu, luokittelu ja järjestykseen asettaminen
syy-seuraussuhteiden ja yhteyksien havaitseminen

Matemaattisten tilanteiden analysointi
•

matemaattisten ilmiöiden tunnistaminen arkielämän tilanteissa ja niiden kuvaileminen
matematiikan kieltä käyttäen

Ongelmanratkaisutaidot
•

erilaisten ongelmanratkaisustrategioiden harjoittelu ja soveltaminen

Ohjelmointi
•

ohjelmien suunnittelu ja toteutus graafisessa ohjelmointiympäristössä

T6 ohjata oppilasta kehittämään taitoaan arvioida ratkaisun järkevyyttä ja
tuloksen mielekkyyttä
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
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Taito arvioida ratkaisua

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa pääsääntöisesti arvioida
ratkaisun järkevyyttä ja tuloksen mielekkyyttä.

Lukualue
•
•
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luonnollisten lukujen vahva hallinta lukualueella 0-10 000
lukualueen laajentaminen 0-1 000 000

Lukukäsite
•
•
•

lukäsitteen varmistaminen keskeisellä lukualueella
lukumäärien hahmottaminen, laskeminen ja arviointi
lukujen tarkoituksenmukainen käyttö arkielämän tilanteissa

Lukujonot
•
•

lukujonotaidot keskeisellä lukualueella
lukujen vertailu ja järjestykseen asettaminen

Lukujen ominaisuuksia
•
•

lukujen ominaisuuksien tutkiminen, kuten lukujen rakentuminen ja lukujen yhteydet
luvun 10 000 hajotelmat

Kymmenjärjestelmä
•
•

kymmenjärjestelmän periaatteen varmistaminen konkreettisia malleja apuna käyttäen
lukuyksiköt: ykköset, kymmenet, sadat, tuhannet, kymmenettuhannet, miljoona sekä
kymmenes- ja sadasosat

Yhteen- ja vähennyslasku
•
•
•
•
•

ymmärrys yhteen- ja vähennyslaskun periaatteesta
käsitteet: yhteenlaskettavat, summa, vähenevä, vähentäjä, erotus
yhteen- ja vähennyslaskuja lukualueella 0-10 000
yhteenlaskun vaihdannaisuuden ja liitännäisyyden hyödyntäminen
yhteen- ja vähennyslaskualgoritmien osaamisen varmistaminen,
lainaaminen, nolla yli lainaaminen

muistinumero,

Kertolasku
•
•
•
•
•
•

ymmärrys kertolaskun käsiteestä ja periaateesta
käsitteet: tulontekijät, tulo
varmistetaan kertotaulujen 0-10 mekaaninen osaaminen
kertolaskutilanteiden havaitseminen ja laskutaidon soveltaminen arkielämän tilanteissa
kertolaskun vaihdannaisuuden ja liitännäisyyden hyödyntäminen
kertolaskualgoritmi, kaksinumeroinen kertoja

Jakolasku
•
•
•

jakolaskun käsite ja periaate sisältö- ja ositusjakotilanteissa
käsitteet: jaettava, jakaja, osamäärä, jakojäännös
lukuyksiköittäin jakaminen

Murtoluvut
•
•
•
•

murtoluvun käsite
murto-osan laskeminen yksinkertaisissa tilanteissa
samannimisten murtolukujen yhteen- ja vähennyslasku
murtoluvun kertominen luonnollisella luvulla

•
•
•
•

desimaaliluvun käsite
kymmenesosta, sadasosat
murtoluvun ja desimaaliluvun yhteys
desimaalilukujen yhteen- ja vähennyslasku

Laskustrategiat
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Desimaaliluvut

•
•
•
•
•
•
•

päässälaskutaito
erilaisten laskustrategioiden harjoittelua ja hyödyntämistä mekaanisten, soveltavien ja
ongelmanratkaisutehtävien yhteydessä
lukujen ja laskutoimitusten välisten yhteyksien hyödyntäminen, kerto- ja jakolaskun
yhteyden hyödyntäminen
laskutoimitusten tulosten arviointi ja tarkistaminen
pyöristäminen
kuvien, välineiden ja muiden konkreettisten mallien hyödyntäminen matemaattisten
ilmiöiden ja prosessien opiskelussa
matematiikasta keskusteleminen

Looginen ajattelu
•
•
•

yhtäläisyyksien erojen ja säännönmukaisuuksien löytäminen
vertailu, luokittelu ja järjestykseen asettaminen
syy-seuraussuhteiden ja yhteyksien havaitseminen

Matemaattisten tilanteiden analysointi
•

matemaattisten ilmiöiden tunnistaminen arkielämän tilanteissa ja niiden kuvaileminen
matematiikan kieltä käyttäen

Ongelmanratkaisutaidot
•

erilaisten ongelmanratkaisustrategioiden harjoittelu ja soveltaminen

Ohjelmointi
•

ohjelmien suunnittelu ja toteutus graafisessa ohjelmointiympäristössä

Ympäristön hahmottaminen
•

kolmiulotteisen ympäristön hahmottaminen ja tason geometrian tunnistaminen

Kappaleet ja tasokuviot
•
•
•
•
•

kappaleiden ja tasokuvioiden tutkiminen havainnoimalla, rakentamalla ja piirtämällä
kappaleiden ja tasokuvioiden ominaisuuksien löytäminen ja luokittelu sekä niiden
nimeäminen
kappaleiden luokittelu lieriöihin, kartioihin ja muihin kappaleisiin
tasokuvioiden luokittelu monikulmioihin (erilaiset kolmiot, nelikulmiot) ja muihin kuvioihin
(ympyrä)
kappaleiden ja tasokuvioiden osien nimeäminen

Symmetria
•
•

symmetria pisteen suhteen
symmetrian havaitseminen ympäristössä

Koordinaatisto
•

ensimmäinen neljännes
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Mittaaminen
•
•
•
•
•
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mittaamisen periaatteen varmistaminen
mittaamisen harjoittelua standardoiduilla mittavälineillä
mittaustulosten merkitseminen tarkoituksenmukaista mittayksikköä käyttäen
mittaustulosten arviointi ja vertailu
ymmärrys mittayksikköjärjestelmän rakentumisesta

•

•
•
•

yleisimpien mittayksiköiden käyttöä, vertailua ja muuntamista:
• pituus: mm, cm, dm, m, km
• massa: kg, g
• tilavuus: l, dl
• aika: s, min, h, d, kk, a, aikavälin laskemista
• lämpötila
raha: euro, sentti
piirin käsite
erimuotoisten kuvioiden piirin mittaaminen ja laskeminen

Mittakaava
•
•

mittakaavan käsite
suurennoksia ja pienennöksiä, ruutusuurennos

Yhtälöt
•
•

tuntemattoman käsite ja yhtälöiden tutkiminen
yksinkertaisen yhtälöiden ratkaiseminen päättelemällä, kokeilemalla ja laskutoimitusten
välisiä yhteyksiä hyödyntämällä

Tietojenkäsittely ja tilastot
•
•

tiedon järjestelmällinen etsiminen ja luokittelu kiinnostavista aihepiireistä
tiedon tallentaminen, esittäminen ja tulkinta taulukoiden ja diagrammien avulla

Todennäköisyys
•
•

todennäköisyyden käsitteeseen tutustuminen arkielämän tilanteissa
varma, mahdollinen ja mahdoton tapahtuma

T7 ohjata oppilasta käyttämään ja ymmärtämään matemaattisia käsitteitä
ja merkintöjä
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Matemaattisten käsitteiden ymmärtäminen ja
käyttö

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas käyttää pääsääntöisesti oikeita
käsitteitä ja merkintöjä.

Ympäristön hahmottaminen
•

kolmiulotteisen ympäristön hahmottaminen ja tason geometrian tunnistaminen

•
•
•
•
•

kappaleiden ja tasokuvioiden tutkiminen havainnoimalla, rakentamalla ja piirtämällä
kappaleiden ja tasokuvioiden ominaisuuksien löytäminen ja luokittelu sekä niiden
nimeäminen
kappaleiden luokittelu lieriöihin, kartioihin ja muihin kappaleisiin
tasokuvioiden luokittelu monikulmioihin (erilaiset kolmiot, nelikulmiot) ja muihin kuvioihin
(ympyrä)
kappaleiden ja tasokuvioiden osien nimeäminen

Symmetria
•
•

symmetria pisteen suhteen
symmetrian havaitseminen ympäristössä
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Kappaleet ja tasokuviot

Koordinaatisto
•

ensimmäinen neljännes

Mittaaminen
•
•
•
•
•
•

•
•
•

mittaamisen periaatteen varmistaminen
mittaamisen harjoittelua standardoiduilla mittavälineillä
mittaustulosten merkitseminen tarkoituksenmukaista mittayksikköä käyttäen
mittaustulosten arviointi ja vertailu
ymmärrys mittayksikköjärjestelmän rakentumisesta
yleisimpien mittayksiköiden käyttöä, vertailua ja muuntamista:
• pituus: mm, cm, dm, m, km
• massa: kg, g
• tilavuus: l, dl
• aika: s, min, h, d, kk, a, aikavälin laskemista
• lämpötila
raha: euro, sentti
piirin käsite
erimuotoisten kuvioiden piirin mittaaminen ja laskeminen

Mittakaava
•
•

mittakaavan käsite
suurennoksia ja pienennöksiä, ruutusuurennos

Lukualue
•
•

luonnollisten lukujen vahva hallinta lukualueella 0-10 000
lukualueen laajentaminen 0-1 000 000

Lukukäsite
•
•
•

lukäsitteen varmistaminen keskeisellä lukualueella
lukumäärien hahmottaminen, laskeminen ja arviointi
lukujen tarkoituksenmukainen käyttö arkielämän tilanteissa

Lukujonot
•
•

lukujonotaidot keskeisellä lukualueella
lukujen vertailu ja järjestykseen asettaminen

Lukujen ominaisuuksia
•
•

lukujen ominaisuuksien tutkiminen, kuten lukujen rakentuminen ja lukujen yhteydet
luvun 10 000 hajotelmat

Kymmenjärjestelmä
•
•

kymmenjärjestelmän periaatteen varmistaminen konkreettisia malleja apuna käyttäen
lukuyksiköt: ykköset, kymmenet, sadat, tuhannet, kymmenettuhannet, miljoona sekä
kymmenes- ja sadasosat
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Yhteen- ja vähennyslasku
•
•
•
•
•
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ymmärrys yhteen- ja vähennyslaskun periaatteesta
käsitteet: yhteenlaskettavat, summa, vähenevä, vähentäjä, erotus
yhteen- ja vähennyslaskuja lukualueella 0-10 000
yhteenlaskun vaihdannaisuuden ja liitännäisyyden hyödyntäminen
yhteen- ja vähennyslaskualgoritmien osaamisen varmistaminen,
lainaaminen, nolla yli lainaaminen

muistinumero,

Kertolasku
•
•
•
•
•
•

ymmärrys kertolaskun käsiteestä ja periaateesta
käsitteet: tulontekijät, tulo
varmistetaan kertotaulujen 0-10 mekaaninen osaaminen
kertolaskutilanteiden havaitseminen ja laskutaidon soveltaminen arkielämän tilanteissa
kertolaskun vaihdannaisuuden ja liitännäisyyden hyödyntäminen
kertolaskualgoritmi, kaksinumeroinen kertoja

Jakolasku
•
•
•

jakolaskun käsite ja periaate sisältö- ja ositusjakotilanteissa
käsitteet: jaettava, jakaja, osamäärä, jakojäännös
lukuyksiköittäin jakaminen

Murtoluvut
•
•
•
•

murtoluvun käsite
murto-osan laskeminen yksinkertaisissa tilanteissa
samannimisten murtolukujen yhteen- ja vähennyslasku
murtoluvun kertominen luonnollisella luvulla

Desimaaliluvut
•
•
•
•

desimaaliluvun käsite
kymmenesosta, sadasosat
murtoluvun ja desimaaliluvun yhteys
desimaalilukujen yhteen- ja vähennyslasku

Laskustrategiat
•
•
•
•
•
•
•

päässälaskutaito
erilaisten laskustrategioiden harjoittelua ja hyödyntämistä mekaanisten, soveltavien ja
ongelmanratkaisutehtävien yhteydessä
lukujen ja laskutoimitusten välisten yhteyksien hyödyntäminen, kerto- ja jakolaskun
yhteyden hyödyntäminen
laskutoimitusten tulosten arviointi ja tarkistaminen
pyöristäminen
kuvien, välineiden ja muiden konkreettisten mallien hyödyntäminen matemaattisten
ilmiöiden ja prosessien opiskelussa
matematiikasta keskusteleminen

Yhtälöt
•
•

tuntemattoman käsite ja yhtälöiden tutkiminen
yksinkertaisen yhtälöiden ratkaiseminen päättelemällä, kokeilemalla ja laskutoimitusten
välisiä yhteyksiä hyödyntämällä

Tietojenkäsittely ja tilastot
tiedon järjestelmällinen etsiminen ja luokittelu kiinnostavista aihepiireistä
tiedon tallentaminen, esittäminen ja tulkinta taulukoiden ja diagrammien avulla

Todennäköisyys
•
•

todennäköisyyden käsitteeseen tutustuminen arkielämän tilanteissa
varma, mahdollinen ja mahdoton tapahtuma

Looginen ajattelu
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•
•

•
•
•

yhtäläisyyksien erojen ja säännönmukaisuuksien löytäminen
vertailu, luokittelu ja järjestykseen asettaminen
syy-seuraussuhteiden ja yhteyksien havaitseminen

Matemaattisten tilanteiden analysointi
•

matemaattisten ilmiöiden tunnistaminen arkielämän tilanteissa ja niiden kuvaileminen
matematiikan kieltä käyttäen

Ongelmanratkaisutaidot
•

erilaisten ongelmanratkaisustrategioiden harjoittelu ja soveltaminen

Ohjelmointi
•

ohjelmien suunnittelu ja toteutus graafisessa ohjelmointiympäristössä

T8 tukea ja ohjata oppilasta vahvistamaan ja laajentamaan ymmärrystään
kymmenjärjestelmästä
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Kymmenjärjestelmän ymmärtäminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas hallitsee kymmenjärjestelmän
periaatteen, myös desimaalilukujen osalta.

Lukualue
•
•

luonnollisten lukujen vahva hallinta lukualueella 0-10 000
lukualueen laajentaminen 0-1 000 000

Lukukäsite
•
•
•

lukäsitteen varmistaminen keskeisellä lukualueella
lukumäärien hahmottaminen, laskeminen ja arviointi
lukujen tarkoituksenmukainen käyttö arkielämän tilanteissa

Lukujonot
•
•

lukujonotaidot keskeisellä lukualueella
lukujen vertailu ja järjestykseen asettaminen

Lukujen ominaisuuksia
•
•

lukujen ominaisuuksien tutkiminen, kuten lukujen rakentuminen ja lukujen yhteydet
luvun 10 000 hajotelmat

Kymmenjärjestelmä
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•
•

kymmenjärjestelmän periaatteen varmistaminen konkreettisia malleja apuna käyttäen
lukuyksiköt: ykköset, kymmenet, sadat, tuhannet, kymmenettuhannet, miljoona sekä
kymmenes- ja sadasosat

Yhteen- ja vähennyslasku
•
•
•
•
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ymmärrys yhteen- ja vähennyslaskun periaatteesta
käsitteet: yhteenlaskettavat, summa, vähenevä, vähentäjä, erotus
yhteen- ja vähennyslaskuja lukualueella 0-10 000
yhteenlaskun vaihdannaisuuden ja liitännäisyyden hyödyntäminen

•

yhteen- ja vähennyslaskualgoritmien
lainaaminen, nolla yli lainaaminen

osaamisen

varmistaminen,

muistinumero,

Kertolasku
•
•
•
•
•
•

ymmärrys kertolaskun käsiteestä ja periaateesta
käsitteet: tulontekijät, tulo
varmistetaan kertotaulujen 0-10 mekaaninen osaaminen
kertolaskutilanteiden havaitseminen ja laskutaidon soveltaminen arkielämän tilanteissa
kertolaskun vaihdannaisuuden ja liitännäisyyden hyödyntäminen
kertolaskualgoritmi, kaksinumeroinen kertoja

Jakolasku
•
•
•

jakolaskun käsite ja periaate sisältö- ja ositusjakotilanteissa
käsitteet: jaettava, jakaja, osamäärä, jakojäännös
lukuyksiköittäin jakaminen

Murtoluvut
•
•
•
•

murtoluvun käsite
murto-osan laskeminen yksinkertaisissa tilanteissa
samannimisten murtolukujen yhteen- ja vähennyslasku
murtoluvun kertominen luonnollisella luvulla

Desimaaliluvut
•
•
•
•

desimaaliluvun käsite
kymmenesosta, sadasosat
murtoluvun ja desimaaliluvun yhteys
desimaalilukujen yhteen- ja vähennyslasku

Laskustrategiat
•
•
•
•
•
•
•

päässälaskutaito
erilaisten laskustrategioiden harjoittelua ja hyödyntämistä mekaanisten, soveltavien ja
ongelmanratkaisutehtävien yhteydessä
lukujen ja laskutoimitusten välisten yhteyksien hyödyntäminen, kerto- ja jakolaskun
yhteyden hyödyntäminen
laskutoimitusten tulosten arviointi ja tarkistaminen
pyöristäminen
kuvien, välineiden ja muiden konkreettisten mallien hyödyntäminen matemaattisten
ilmiöiden ja prosessien opiskelussa
matematiikasta keskusteleminen

T9 tukea oppilasta lukukäsitteen kehittymisessä positiivisiin
rationaalilukuihin ja negatiivisiin kokonaislukuihin
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Lukukäsite

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa käyttää positiivisia
rationaalilukuja ja negatiivisia kokonaislukuja.

Lukualue
•
•

luonnollisten lukujen vahva hallinta lukualueella 0-10 000
lukualueen laajentaminen 0-1 000 000
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Arvioinnin kohde

Lukukäsite
•
•
•

lukäsitteen varmistaminen keskeisellä lukualueella
lukumäärien hahmottaminen, laskeminen ja arviointi
lukujen tarkoituksenmukainen käyttö arkielämän tilanteissa

Lukujonot
•
•

lukujonotaidot keskeisellä lukualueella
lukujen vertailu ja järjestykseen asettaminen

Lukujen ominaisuuksia
•
•

lukujen ominaisuuksien tutkiminen, kuten lukujen rakentuminen ja lukujen yhteydet
luvun 10 000 hajotelmat

Kymmenjärjestelmä
•
•

kymmenjärjestelmän periaatteen varmistaminen konkreettisia malleja apuna käyttäen
lukuyksiköt: ykköset, kymmenet, sadat, tuhannet, kymmenettuhannet, miljoona sekä
kymmenes- ja sadasosat

Yhteen- ja vähennyslasku
•
•
•
•
•

ymmärrys yhteen- ja vähennyslaskun periaatteesta
käsitteet: yhteenlaskettavat, summa, vähenevä, vähentäjä, erotus
yhteen- ja vähennyslaskuja lukualueella 0-10 000
yhteenlaskun vaihdannaisuuden ja liitännäisyyden hyödyntäminen
yhteen- ja vähennyslaskualgoritmien osaamisen varmistaminen,
lainaaminen, nolla yli lainaaminen

muistinumero,

Kertolasku
•
•
•
•
•
•

ymmärrys kertolaskun käsiteestä ja periaateesta
käsitteet: tulontekijät, tulo
varmistetaan kertotaulujen 0-10 mekaaninen osaaminen
kertolaskutilanteiden havaitseminen ja laskutaidon soveltaminen arkielämän tilanteissa
kertolaskun vaihdannaisuuden ja liitännäisyyden hyödyntäminen
kertolaskualgoritmi, kaksinumeroinen kertoja

Jakolasku
•
•
•

jakolaskun käsite ja periaate sisältö- ja ositusjakotilanteissa
käsitteet: jaettava, jakaja, osamäärä, jakojäännös
lukuyksiköittäin jakaminen

Murtoluvut
•
•
•
•

murtoluvun käsite
murto-osan laskeminen yksinkertaisissa tilanteissa
samannimisten murtolukujen yhteen- ja vähennyslasku
murtoluvun kertominen luonnollisella luvulla

Vuosiluokat 3-6

Desimaaliluvut
•
•
•
•

desimaaliluvun käsite
kymmenesosta, sadasosat
murtoluvun ja desimaaliluvun yhteys
desimaalilukujen yhteen- ja vähennyslasku

Laskustrategiat
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•
•
•
•
•
•
•

päässälaskutaito
erilaisten laskustrategioiden harjoittelua ja hyödyntämistä mekaanisten, soveltavien ja
ongelmanratkaisutehtävien yhteydessä
lukujen ja laskutoimitusten välisten yhteyksien hyödyntäminen, kerto- ja jakolaskun
yhteyden hyödyntäminen
laskutoimitusten tulosten arviointi ja tarkistaminen
pyöristäminen
kuvien, välineiden ja muiden konkreettisten mallien hyödyntäminen matemaattisten
ilmiöiden ja prosessien opiskelussa
matematiikasta keskusteleminen

T10 opastaa oppilasta saavuttamaan sujuva laskutaito päässä ja
kirjallisesti hyödyntäen laskutoimitusten ominaisuuksia
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Laskutaidot ja peruslaskutoimitusten
ominaisuuksien hyödyntäminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas laskee melko sujuvasti päässä ja
kirjallisesti.

Lukualue
•
•

luonnollisten lukujen vahva hallinta lukualueella 0-10 000
lukualueen laajentaminen 0-1 000 000

Lukukäsite
•
•
•

lukäsitteen varmistaminen keskeisellä lukualueella
lukumäärien hahmottaminen, laskeminen ja arviointi
lukujen tarkoituksenmukainen käyttö arkielämän tilanteissa

Lukujonot
•
•

lukujonotaidot keskeisellä lukualueella
lukujen vertailu ja järjestykseen asettaminen

Lukujen ominaisuuksia
•
•

lukujen ominaisuuksien tutkiminen, kuten lukujen rakentuminen ja lukujen yhteydet
luvun 10 000 hajotelmat

Kymmenjärjestelmä
•
•

kymmenjärjestelmän periaatteen varmistaminen konkreettisia malleja apuna käyttäen
lukuyksiköt: ykköset, kymmenet, sadat, tuhannet, kymmenettuhannet, miljoona sekä
kymmenes- ja sadasosat

•
•
•
•
•

ymmärrys yhteen- ja vähennyslaskun periaatteesta
käsitteet: yhteenlaskettavat, summa, vähenevä, vähentäjä, erotus
yhteen- ja vähennyslaskuja lukualueella 0-10 000
yhteenlaskun vaihdannaisuuden ja liitännäisyyden hyödyntäminen
yhteen- ja vähennyslaskualgoritmien osaamisen varmistaminen,
lainaaminen, nolla yli lainaaminen

muistinumero,

Kertolasku
•

ymmärrys kertolaskun käsiteestä ja periaateesta
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Yhteen- ja vähennyslasku

•
•
•
•
•

käsitteet: tulontekijät, tulo
varmistetaan kertotaulujen 0-10 mekaaninen osaaminen
kertolaskutilanteiden havaitseminen ja laskutaidon soveltaminen arkielämän tilanteissa
kertolaskun vaihdannaisuuden ja liitännäisyyden hyödyntäminen
kertolaskualgoritmi, kaksinumeroinen kertoja

Jakolasku
•
•
•

jakolaskun käsite ja periaate sisältö- ja ositusjakotilanteissa
käsitteet: jaettava, jakaja, osamäärä, jakojäännös
lukuyksiköittäin jakaminen

Murtoluvut
•
•
•
•

murtoluvun käsite
murto-osan laskeminen yksinkertaisissa tilanteissa
samannimisten murtolukujen yhteen- ja vähennyslasku
murtoluvun kertominen luonnollisella luvulla

Desimaaliluvut
•
•
•
•

desimaaliluvun käsite
kymmenesosta, sadasosat
murtoluvun ja desimaaliluvun yhteys
desimaalilukujen yhteen- ja vähennyslasku

Laskustrategiat
•
•
•
•
•
•
•

päässälaskutaito
erilaisten laskustrategioiden harjoittelua ja hyödyntämistä mekaanisten, soveltavien ja
ongelmanratkaisutehtävien yhteydessä
lukujen ja laskutoimitusten välisten yhteyksien hyödyntäminen, kerto- ja jakolaskun
yhteyden hyödyntäminen
laskutoimitusten tulosten arviointi ja tarkistaminen
pyöristäminen
kuvien, välineiden ja muiden konkreettisten mallien hyödyntäminen matemaattisten
ilmiöiden ja prosessien opiskelussa
matematiikasta keskusteleminen

T11 ohjata oppilasta havainnoimaan ja kuvailemaan kappaleiden
ja kuvioiden geometrisia ominaisuuksia sekä tutustuttaa oppilas
geometrisiin käsitteisiin
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
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Geometrian käsitteet ja geometristen
ominaisuuksien havainnointi

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa luokitella ja tunnistaa kappaleita
ja kuvioita. Oppilas osaa käyttää mittakaavaa
sekä tunnistaa suoran ja pisteen suhteen
symmetrisiä kuvioita.

Ympäristön hahmottaminen
•

kolmiulotteisen ympäristön hahmottaminen ja tason geometrian tunnistaminen

Kappaleet ja tasokuviot
•
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kappaleiden ja tasokuvioiden tutkiminen havainnoimalla, rakentamalla ja piirtämällä

•
•
•
•

kappaleiden ja tasokuvioiden ominaisuuksien löytäminen ja luokittelu sekä niiden
nimeäminen
kappaleiden luokittelu lieriöihin, kartioihin ja muihin kappaleisiin
tasokuvioiden luokittelu monikulmioihin (erilaiset kolmiot, nelikulmiot) ja muihin kuvioihin
(ympyrä)
kappaleiden ja tasokuvioiden osien nimeäminen

Symmetria
•
•

symmetria pisteen suhteen
symmetrian havaitseminen ympäristössä

Koordinaatisto
•

ensimmäinen neljännes

Mittaaminen
•
•
•
•
•
•

•
•
•

mittaamisen periaatteen varmistaminen
mittaamisen harjoittelua standardoiduilla mittavälineillä
mittaustulosten merkitseminen tarkoituksenmukaista mittayksikköä käyttäen
mittaustulosten arviointi ja vertailu
ymmärrys mittayksikköjärjestelmän rakentumisesta
yleisimpien mittayksiköiden käyttöä, vertailua ja muuntamista:
• pituus: mm, cm, dm, m, km
• massa: kg, g
• tilavuus: l, dl
• aika: s, min, h, d, kk, a, aikavälin laskemista
• lämpötila
raha: euro, sentti
piirin käsite
erimuotoisten kuvioiden piirin mittaaminen ja laskeminen

Mittakaava
•
•

mittakaavan käsite
suurennoksia ja pienennöksiä, ruutusuurennos

T12 ohjata oppilasta arvioimaan mittauskohteen suuruutta ja valitsemaan
mittaamiseen sopivan välineen ja mittayksikön sekä pohtimaan
mittaustuloksen järkevyyttä
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Mittaaminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa valita sopivan mittavälineen,
mitata ja arvioida mittaustuloksen
järkevyyttä. Oppilas osaa laskea pintaaloja ja tilavuuksia. Hän hallitsee yleisimmät
mittayksikkömuunnokset.

Ympäristön hahmottaminen
•

kolmiulotteisen ympäristön hahmottaminen ja tason geometrian tunnistaminen

Kappaleet ja tasokuviot
•

kappaleiden ja tasokuvioiden tutkiminen havainnoimalla, rakentamalla ja piirtämällä
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Arvioinnin kohde

•
•
•
•

kappaleiden ja tasokuvioiden ominaisuuksien löytäminen ja luokittelu sekä niiden
nimeäminen
kappaleiden luokittelu lieriöihin, kartioihin ja muihin kappaleisiin
tasokuvioiden luokittelu monikulmioihin (erilaiset kolmiot, nelikulmiot) ja muihin kuvioihin
(ympyrä)
kappaleiden ja tasokuvioiden osien nimeäminen

Symmetria
•
•

symmetria pisteen suhteen
symmetrian havaitseminen ympäristössä

Koordinaatisto
•

ensimmäinen neljännes

Mittaaminen
•
•
•
•
•
•

•
•
•

mittaamisen periaatteen varmistaminen
mittaamisen harjoittelua standardoiduilla mittavälineillä
mittaustulosten merkitseminen tarkoituksenmukaista mittayksikköä käyttäen
mittaustulosten arviointi ja vertailu
ymmärrys mittayksikköjärjestelmän rakentumisesta
yleisimpien mittayksiköiden käyttöä, vertailua ja muuntamista:
• pituus: mm, cm, dm, m, km
• massa: kg, g
• tilavuus: l, dl
• aika: s, min, h, d, kk, a, aikavälin laskemista
• lämpötila
raha: euro, sentti
piirin käsite
erimuotoisten kuvioiden piirin mittaaminen ja laskeminen

Mittakaava
•
•

mittakaavan käsite
suurennoksia ja pienennöksiä, ruutusuurennos

T13 ohjata oppilasta laatimaan ja tulkitsemaan taulukoita ja diagrammeja
sekä käyttämään tilastollisia tunnuslukuja sekä tarjota kokemuksia
todennäköisyydestä
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Taulukoiden ja diagrammien laatiminen ja
tulkinta

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa laatia taulukon annetusta
aineistosta sekä tulkita taulukoita ja
diagrammeja. Oppilas osaa laskea keskiarvon
ja määrittää tyyppiarvon.
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Tietojenkäsittely ja tilastot
•
•

tiedon järjestelmällinen etsiminen ja luokittelu kiinnostavista aihepiireistä
tiedon tallentaminen, esittäminen ja tulkinta taulukoiden ja diagrammien avulla

Todennäköisyys
•
•
620

todennäköisyyden käsitteeseen tutustuminen arkielämän tilanteissa
varma, mahdollinen ja mahdoton tapahtuma

T14 innostaa oppilasta laatimaan toimintaohjeita tietokoneohjelmina
graafisessa ohjelmointiympäristössä
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Ohjelmointi graafisessa
ohjelmointiympäristössä

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa ohjelmoida toimivan ohjelman
graafisessa ohjelmointiympäristössä.

Looginen ajattelu
•
•
•

yhtäläisyyksien erojen ja säännönmukaisuuksien löytäminen
vertailu, luokittelu ja järjestykseen asettaminen
syy-seuraussuhteiden ja yhteyksien havaitseminen

Matemaattisten tilanteiden analysointi
•

matemaattisten ilmiöiden tunnistaminen arkielämän tilanteissa ja niiden kuvaileminen
matematiikan kieltä käyttäen

Ongelmanratkaisutaidot
•

erilaisten ongelmanratkaisustrategioiden harjoittelu ja soveltaminen

Ohjelmointi
•

ohjelmien suunnittelu ja toteutus graafisessa ohjelmointiympäristössä

Vuosiluokka 5
Vuosiluokan keskeiset sisältöalueet
S1 Ajattelun taidot
Kehitetään oppilaiden taitoja löytää yhtäläisyyksiä, eroja ja säännönmukaisuuksia. Syvennetään
taitoa vertailla, luokitella ja asettaa järjestykseen, etsiä vaihtoehtoja systemaattisesti, havaita
syy- ja seuraussuhteita sekä yhteyksiä matematiikassa. Suunnitellaan ja toteutetaan ohjelmia
graafisessa ohjelmointiympäristössä.
Looginen ajattelu
•
•
•

yhtäläisyyksien erojen ja säännönmukaisuuksien löytäminen
vertailu, luokittelu ja järjestykseen asettaminen
syy-seuraussuhteiden ja yhteyksien havaitseminen

Matemaattisten tilanteiden analysointi
•

matemaattisten ilmiöiden tunnistaminen arkielämän tilanteissa ja niiden analysoiminen
matemaattisin käsittein

•

erilaisten ongelmanratkaisustrategioiden harjoittelu ja soveltaminen

Ohjelmointi
•

ohjelmien suunnittelu ja toteutus graafisessa ohjelmointiympäristössä
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Ongelmanratkaisutaidot

S2 Luvut ja laskutoimitukset
Syvennetään ja varmennetaan oppilaiden ymmärrys kymmenjärjestelmästä. Käsitystä lukujen
rakenteesta, yhteyksistä ja jaollisuudesta monipuolistetaan tutkimalla ja luokittelemalla lukuja.
Harjaannutetaan taitoa laskea peruslaskutoimituksia päässä. Harjoitellaan yhteen- ja
vähennyslaskualgoritmeja sekä varmistetaan niiden osaaminen. Varmistetaan kertolaskun
käsitteen ymmärtäminen ja opitaan kertotaulut 6-9. Varmistetaan kertotaulujen 1-10 osaaminen.
Harjoitellaan kertolaskualgoritmia ja varmistetaan sen osaaminen. Opiskellaan jakolaskua
sekä sisältö- että ositusjakotilanteissa. Harjoitellaan lukuyksiköittäin jakamista. Hyödynnetään
laskutoimitusten ominaisuuksia ja niiden välisiä yhteyksiä.
Oppilaita ohjataan pyöristämään lukuja ja laskemaan likiarvoilla siten, että he oppivat
arvioimaan tuloksen suuruusluokan. Kaikkia laskutoimituksia harjoitellaan monipuolisissa
tilanteissa hyödyntäen tarvittavia välineitä.
Pohjustetaan negatiivisen luvun käsite ja laajennetaan lukualuetta negatiivisilla kokonaisluvuilla.
Opitaan murtoluvun käsite ja harjoitellaan murtolukujen peruslaskutoimituksia eri tilanteissa.
Kerto- ja jakolaskussa pitäydytään luonnollisella luvulla kertomisessa ja jakamisessa.
Perehdytään desimaalilukuihin osana kymmenjärjestelmää ja harjoitellaan peruslaskutoimituksia
desimaaliluvuilla. Perehdytään prosentin käsitteeseen. Pohjustetaan prosenttiluvun ja -arvon
ymmärtämistä ja harjoitellaan niiden laskemista yksinkertaisissa tapauksissa. Hyödynnetään
murtoluvun, desimaaliluvun ja prosentin välisiä yhteyksiä.
Lukualue
•
•
•

luonnollisten lukujen vahva hallinta lukualueella 0-100 000
lukualueen laajentaminen 0-1 000 000 000
negatiivisen kokonaisluvun käsite

Lukukäsite
•
•
•

lukäsitteen varmistaminen keskeisellä lukualueella
lukumäärien hahmottaminen, laskeminen ja arviointi
lukujen tarkoituksenmukainen käyttö arkielämän tilanteissa

Lukujonot
•
•

lukujonotaidot keskeisellä lukualueella
lukujen vertailu ja järjestykseen asettaminen

Lukujen ominaisuuksia
•

lukujen ominaisuuksien tutkiminen, kuten lukujen rakentuminen, lukujen yhteydet ja
jaollisuus

Kymmenjärjestelmä
•
•

kymmenjärjestelmän periaatteen vahva hallinta
lukuyksiköt: ykköset, kymmenet, sadat, tuhannet, kymmenettuhannet, miljoonat, miljardi
sekä kymmenes-, sadas- ja tuhannesosat

Yhteen- ja vähennyslasku
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•
•
•
•

ymmärrys
yhteenja
vähennyslaskun
periaatteesta
vähennyslaskutilanteiden havaitseminen arkielämässä
käsitteet: yhteenlaskettavat, summa, vähenevä, vähentäjä, erotus
yhteen- ja vähennyslaskuja lukualueella 0-100 000
yhteen- ja vähennyslaskualgoritmien vahva hallinta

Kertolasku
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sekä

yhteen-

ja

•
•
•
•

ymmärrys kertolaskun käsiteestä ja periaateesta sekä kertolaskutilanteiden havaitseminen
arkielämässä
käsitteet: tulontekijät, tulo
kertotaulujen 0-10 vahva mekaaninen osaaminen
kertolaskualgoritmin vahva hallinta

Jakolasku
•
•
•
•

ymmärrys jakolaskun käsiteestä ja periaatteesta sekä jakolaskutilanteiden havaitseminen
arkielämässä
sisältö- ja ositusjaon hallinta
käsitteet: jaettava, jakaja, osamäärä, jakojäännös
lukuyksiköittäin jakaminen

Murtoluvut
•
•
•
•

murto- ja sekaluvun käsite
murto-osan laskeminen
samannimisten murtolukujen yhteen- ja vähennyslasku
murtoluvun kertominen ja jakaminen luonnollisella luvulla

Desimaaliluvut
•
•
•
•
•

desimaaliluvun käsite
kymmenesosta, sadasosat, tuhannesosat
murtoluvun ja desimaaliluvun yhteys
desimaalilukujen yhteen- ja vähennyslasku
desimaalilukujen kertominen ja jakaminen luonnollisella luvulla

Prosentti
•
•
•
•

prosentin käsite
prosentin, murtoluvun ja desimaaliluvun välinen yhteys
prosenttiluvun ja -arvon käsitteet
prosenttiluvun ja -arvon laskeminen yksinkertaisissa tapauksissa

Laskustrategiat
•
•
•
•
•
•
•

päässälaskutaito
erilaisten laskustrategioiden harjoittelua ja hyödyntämistä mekaanisten, soveltavien ja
ongelmanratkaisutehtävien yhteydessä
lukujen ja laskutoimitusten välisten yhteyksien hyödyntäminen, kerto- ja jakolaskun
yhteyden hyödyntäminen
laskutoimitusten tulosten arviointi ja tarkistaminen
pyöristäminen
kuvien, välineiden ja muiden konkreettisten mallien hyödyntäminen matemaattisten
ilmiöiden ja prosessien opiskelussa
matematiikasta keskusteleminen

Tutkitaan lukujonon säännönmukaisuutta sekä jatketaan lukujonoa säännön mukaan. Tutustutaan
tuntemattoman käsitteeseen. Tutkitaan yhtälöä ja etsitään yhtälön ratkaisuja päättelemällä ja
kokeilemalla.
Yhtälöt
•

tuntemattoman käsite ja yhtälöiden tutkiminen
623

Vuosiluokat 3-6

S3 Algebra

•

yhtälöiden ratkaiseminen päättelemällä, kokeilemalla ja laskutoimitusten välisiä yhteyksiä
hyödyntämällä

S4 Geometria ja mittaaminen
Rakennetaan, piirretään, tutkitaan ja luokitellaan kappaleita ja kuvioita. Luokitellaan kappaleet
lieriöihin, kartioihin ja muihin kappaleisiin. Tutustutaan tarkemmin suorakulmaiseen särmiöön,
ympyrälieriöön, ympyräpohjaiseen kartioon ja pyramidiin. Luokitellaan tasokuviot monikulmioihin
ja muihin kuvioihin sekä tutkitaan niiden ominaisuuksia. Perehdytään tarkemmin kolmioihin,
nelikulmioihin ja ympyrään. Perehdytään pisteen, janan, suoran ja kulman käsitteisiin.
Harjoitellaan kulmien piirtämistä, mittaamista ja luokittelemista.
Tarkastellaan symmetriaa suoran suhteen. Ohjataan oppilaita havaitsemaan myös kierto- ja
siirtosymmetrioita ympäristössä esimerkiksi osana taidetta.
Käsitellään koordinaatistosta ensin ensimmäinen neljännes ja laajennetaan sitten kaikkiin
neljänneksiin.
Tutustutaan mittakaavan käsitteeseen ja käytetään sitä suurennoksissa ja pienennöksissä.
Ohjataan oppilaita hyödyntämään mittakaavaa kartan käytössä.
Harjoitellaan mittaamista ja kiinnitetään huomiota mittaustarkkuuteen, mittaustuloksen arviointiin
ja mittauksen tarkistamiseen. Mitataan ja lasketaan erimuotoisten kuvioiden piirejä ja
pinta-aloja sekä suorakulmaisten särmiöiden tilavuuksia. Ohjataan oppilaita ymmärtämään,
miten mittayksikköjärjestelmä rakentuu. Harjoitellaan yksikönmuunnoksia yleisimmin käytetyillä
mittayksiköillä.
Ympäristön hahmottaminen
•

kolmiulotteisen ympäristön hahmottaminen ja tason geometrian tunnistaminen

Kappaleet ja tasokuviot
•
•
•
•
•
•

kappaleiden ja tasokuvioiden tutkiminen havainnoimalla, rakentamalla ja piirtämällä
kappaleiden ja tasokuvioiden ominaisuuksien löytäminen ja luokittelu sekä niiden
nimeäminen
kappaleiden luokittelu lieriöihin, kartioihin ja muihin kappaleisiin
tasokuvioiden luokittelu monikulmioihin (erilaiset kolmiot, nelikulmiot) ja muihin kuvioihin
(ympyrä)
kappaleiden ja tasokuvioiden osien nimeäminen
piste, jana ja suora

Kulma
•
•
•
•

kulman käsite
kulmien piirtäminen
kulmien mittaaminen
kulmien luokittelu

Symmetria
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•
•
•

peilauksia suoran ja pisteen suhteen
symmetria ja yhtenevyys
symmetrian havaitseminen ympäristössä

Koordinaatisto
•

kaikki neljännekset

Mittaaminen
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•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

mittaamisen periaatteen vahva hallinta
mittaamista standardoiduilla mittavälineillä
mittaustulosten merkitseminen tarkoituksenmukaista mittayksikköä käyttäen
mittaustulosten arviointi ja tarkistaminen, vertailu
vahva ymmärrys mittayksikköjärjestelmän rakentumisesta
yleisimpien mittayksiköiden käyttöä, vertailua ja muuntamista:
• pituus: mm, cm, dm, m, km
• massa: mg,cg, dg, g, kg, t
• tilavuus: ml, cl, dl, l
• pinta-ala: mm2, cm2, dm2, m2, km2
• aika: s, min, h, d, kk, a, aikavälin laskemista
• lämpötila
raha: euro, sentti
piirin käsitteen kertaaminen
pinta-alan käsite
yksinkertaisten kuvioiden pinta-alan mittaaminen ja laskeminen

Mittakaava
•
•
•
•

mittakaavan käsite
yhdenmuotoisuus
suurennoksia ja pienennöksiä
mittakaavan hyödyntäminen kartan käytössä

S5 Tietojenkäsittely, tilastot ja todennäköisyys
Kehitetään oppilaiden taitoja kerätä tietoa järjestelmällisesti kiinnostavista aihepiireistä.
Tallennetaan ja esitetään tietoa taulukoiden ja diagrammien avulla. Käsitellään tilastollisista
tunnusluvuista suurin ja pienin arvo, keskiarvo ja tyyppiarvo.
Tutustutaan todennäköisyyteen arkitilanteiden perusteella päättelemällä, onko tapahtuma
mahdoton, mahdollinen vai varma.
Tietojenkäsittely ja tilastot
•
•
•
•
•

tiedon järjestelmällinen etsiminen ja luokittelu kiinnostavista aihepiireistä
tiedon tallentaminen, esittäminen ja tulkinta taulukoiden ja diagrammien avulla
suurin ja pienin arvo
keskiarvon käsite ja laskeminen
tyyppiarvon käsite

Todennäköisyys
kokemuksia klassisesta ja tilastollisesta todennäköisyydestä arkielämän tilanteissa
varma, mahdollinen ja mahdoton tapahtuma
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•
•

Opetuksen tavoitteet

Tavoitteisiin liittyvät
sisältöalueet

Laaja-alainen osaaminen

T1

S1, S2, S3, S4, S5

L1, L3, L5

T2

S1, S2, S3, S4, S5

L1, L4

T3

S1, S2, S3, S4, S5

L1, L3, L4, L5

T4

S1, S2, S3, S4, S5

L1, L2, L4, L5

T5

S1, S2, S3, S4, S5

L1, L4, L5

T6

S1, S2, S3, S4, S5

L1, L3

T7

S1, S2, S3, S4, S5

L1, L4

T8

S2

L1, L4

T9

S2

L1, L4

T10

S2

L1, L3, L6

T11

S4

L4, L5

T12

S4

L1, L3, L6

T13

S5

L4, L5

T14

S1

L1, L4, L5, L6

Vuosiluokan tavoitteet
T1 pitää yllä oppilaan innostusta ja kiinnostusta matematiikkaa kohtaan
sekä tukea myönteistä minäkuvaa ja itseluottamusta
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Ei vaikuta arvion tai arvosanan
muodostamiseen. Oppilaita ohjataan
pohtimaan kokemuksiaan osana itsearviointia

Tietojenkäsittely ja tilastot
•
•
•
•
•

tiedon järjestelmällinen etsiminen ja luokittelu kiinnostavista aihepiireistä
tiedon tallentaminen, esittäminen ja tulkinta taulukoiden ja diagrammien avulla
suurin ja pienin arvo
keskiarvon käsite ja laskeminen
tyyppiarvon käsite

Todennäköisyys
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•
•

kokemuksia klassisesta ja tilastollisesta todennäköisyydestä arkielämän tilanteissa
varma, mahdollinen ja mahdoton tapahtuma

Ympäristön hahmottaminen
•

kolmiulotteisen ympäristön hahmottaminen ja tason geometrian tunnistaminen

Kappaleet ja tasokuviot
•
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kappaleiden ja tasokuvioiden tutkiminen havainnoimalla, rakentamalla ja piirtämällä

•
•
•
•
•

kappaleiden ja tasokuvioiden ominaisuuksien löytäminen ja luokittelu sekä niiden
nimeäminen
kappaleiden luokittelu lieriöihin, kartioihin ja muihin kappaleisiin
tasokuvioiden luokittelu monikulmioihin (erilaiset kolmiot, nelikulmiot) ja muihin kuvioihin
(ympyrä)
kappaleiden ja tasokuvioiden osien nimeäminen
piste, jana ja suora

Kulma
•
•
•
•

kulman käsite
kulmien piirtäminen
kulmien mittaaminen
kulmien luokittelu

Symmetria
•
•
•

peilauksia suoran ja pisteen suhteen
symmetria ja yhtenevyys
symmetrian havaitseminen ympäristössä

Koordinaatisto
•

kaikki neljännekset

Mittaaminen
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

mittaamisen periaatteen vahva hallinta
mittaamista standardoiduilla mittavälineillä
mittaustulosten merkitseminen tarkoituksenmukaista mittayksikköä käyttäen
mittaustulosten arviointi ja tarkistaminen, vertailu
vahva ymmärrys mittayksikköjärjestelmän rakentumisesta
yleisimpien mittayksiköiden käyttöä, vertailua ja muuntamista:
• pituus: mm, cm, dm, m, km
• massa: mg,cg, dg, g, kg, t
• tilavuus: ml, cl, dl, l
• pinta-ala: mm2, cm2, dm2, m2, km2
• aika: s, min, h, d, kk, a, aikavälin laskemista
• lämpötila
raha: euro, sentti
piirin käsitteen kertaaminen
pinta-alan käsite
yksinkertaisten kuvioiden pinta-alan mittaaminen ja laskeminen

Mittakaava
•
•
•
•

mittakaavan käsite
yhdenmuotoisuus
suurennoksia ja pienennöksiä
mittakaavan hyödyntäminen kartan käytössä

•
•
•

yhtäläisyyksien erojen ja säännönmukaisuuksien löytäminen
vertailu, luokittelu ja järjestykseen asettaminen
syy-seuraussuhteiden ja yhteyksien havaitseminen

Matemaattisten tilanteiden analysointi
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Looginen ajattelu

•

matemaattisten ilmiöiden tunnistaminen arkielämän tilanteissa ja niiden analysoiminen
matemaattisin käsittein

Ongelmanratkaisutaidot
•

erilaisten ongelmanratkaisustrategioiden harjoittelu ja soveltaminen

Ohjelmointi
•

ohjelmien suunnittelu ja toteutus graafisessa ohjelmointiympäristössä

Lukualue
•
•
•

luonnollisten lukujen vahva hallinta lukualueella 0-100 000
lukualueen laajentaminen 0-1 000 000 000
negatiivisen kokonaisluvun käsite

Lukukäsite
•
•
•

lukäsitteen varmistaminen keskeisellä lukualueella
lukumäärien hahmottaminen, laskeminen ja arviointi
lukujen tarkoituksenmukainen käyttö arkielämän tilanteissa

Lukujonot
•
•

lukujonotaidot keskeisellä lukualueella
lukujen vertailu ja järjestykseen asettaminen

Lukujen ominaisuuksia
•

lukujen ominaisuuksien tutkiminen, kuten lukujen rakentuminen, lukujen yhteydet ja
jaollisuus

Kymmenjärjestelmä
•
•

kymmenjärjestelmän periaatteen vahva hallinta
lukuyksiköt: ykköset, kymmenet, sadat, tuhannet, kymmenettuhannet, miljoonat, miljardi
sekä kymmenes-, sadas- ja tuhannesosat

Yhteen- ja vähennyslasku
•
•
•
•

ymmärrys
yhteenja
vähennyslaskun
periaatteesta
vähennyslaskutilanteiden havaitseminen arkielämässä
käsitteet: yhteenlaskettavat, summa, vähenevä, vähentäjä, erotus
yhteen- ja vähennyslaskuja lukualueella 0-100 000
yhteen- ja vähennyslaskualgoritmien vahva hallinta

sekä

yhteen-

ja

Kertolasku
•
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•
•
•

ymmärrys kertolaskun käsiteestä ja periaateesta sekä kertolaskutilanteiden havaitseminen
arkielämässä
käsitteet: tulontekijät, tulo
kertotaulujen 0-10 vahva mekaaninen osaaminen
kertolaskualgoritmin vahva hallinta

Jakolasku
•
•
•
•
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ymmärrys jakolaskun käsiteestä ja periaatteesta sekä jakolaskutilanteiden havaitseminen
arkielämässä
sisältö- ja ositusjaon hallinta
käsitteet: jaettava, jakaja, osamäärä, jakojäännös
lukuyksiköittäin jakaminen

Murtoluvut
•
•
•
•

murto- ja sekaluvun käsite
murto-osan laskeminen
samannimisten murtolukujen yhteen- ja vähennyslasku
murtoluvun kertominen ja jakaminen luonnollisella luvulla

Desimaaliluvut
•
•
•
•
•

desimaaliluvun käsite
kymmenesosta, sadasosat, tuhannesosat
murtoluvun ja desimaaliluvun yhteys
desimaalilukujen yhteen- ja vähennyslasku
desimaalilukujen kertominen ja jakaminen luonnollisella luvulla

Prosentti
•
•
•
•

prosentin käsite
prosentin, murtoluvun ja desimaaliluvun välinen yhteys
prosenttiluvun ja -arvon käsitteet
prosenttiluvun ja -arvon laskeminen yksinkertaisissa tapauksissa

Laskustrategiat
•
•
•
•
•
•
•

päässälaskutaito
erilaisten laskustrategioiden harjoittelua ja hyödyntämistä mekaanisten, soveltavien ja
ongelmanratkaisutehtävien yhteydessä
lukujen ja laskutoimitusten välisten yhteyksien hyödyntäminen, kerto- ja jakolaskun
yhteyden hyödyntäminen
laskutoimitusten tulosten arviointi ja tarkistaminen
pyöristäminen
kuvien, välineiden ja muiden konkreettisten mallien hyödyntäminen matemaattisten
ilmiöiden ja prosessien opiskelussa
matematiikasta keskusteleminen

Yhtälöt
•
•

tuntemattoman käsite ja yhtälöiden tutkiminen
yhtälöiden ratkaiseminen päättelemällä, kokeilemalla ja laskutoimitusten välisiä yhteyksiä
hyödyntämällä

T2 ohjata oppilasta havaitsemaan yhteyksiä oppimiensa asioiden välillä
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Opittujen asioiden yhteydet

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas tunnistaa ja antaa esimerkkejä
oppimiensa asioiden välisistä yhteyksistä

•
•

tuntemattoman käsite ja yhtälöiden tutkiminen
yhtälöiden ratkaiseminen päättelemällä, kokeilemalla ja laskutoimitusten välisiä yhteyksiä
hyödyntämällä

Ympäristön hahmottaminen
•

kolmiulotteisen ympäristön hahmottaminen ja tason geometrian tunnistaminen
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Yhtälöt

Kappaleet ja tasokuviot
•
•
•
•
•
•

kappaleiden ja tasokuvioiden tutkiminen havainnoimalla, rakentamalla ja piirtämällä
kappaleiden ja tasokuvioiden ominaisuuksien löytäminen ja luokittelu sekä niiden
nimeäminen
kappaleiden luokittelu lieriöihin, kartioihin ja muihin kappaleisiin
tasokuvioiden luokittelu monikulmioihin (erilaiset kolmiot, nelikulmiot) ja muihin kuvioihin
(ympyrä)
kappaleiden ja tasokuvioiden osien nimeäminen
piste, jana ja suora

Kulma
•
•
•
•

kulman käsite
kulmien piirtäminen
kulmien mittaaminen
kulmien luokittelu

Symmetria
•
•
•

peilauksia suoran ja pisteen suhteen
symmetria ja yhtenevyys
symmetrian havaitseminen ympäristössä

Koordinaatisto
•

kaikki neljännekset

Mittaaminen
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

mittaamisen periaatteen vahva hallinta
mittaamista standardoiduilla mittavälineillä
mittaustulosten merkitseminen tarkoituksenmukaista mittayksikköä käyttäen
mittaustulosten arviointi ja tarkistaminen, vertailu
vahva ymmärrys mittayksikköjärjestelmän rakentumisesta
yleisimpien mittayksiköiden käyttöä, vertailua ja muuntamista:
• pituus: mm, cm, dm, m, km
• massa: mg,cg, dg, g, kg, t
• tilavuus: ml, cl, dl, l
• pinta-ala: mm2, cm2, dm2, m2, km2
• aika: s, min, h, d, kk, a, aikavälin laskemista
• lämpötila
raha: euro, sentti
piirin käsitteen kertaaminen
pinta-alan käsite
yksinkertaisten kuvioiden pinta-alan mittaaminen ja laskeminen

Mittakaava
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•
•
•
•

mittakaavan käsite
yhdenmuotoisuus
suurennoksia ja pienennöksiä
mittakaavan hyödyntäminen kartan käytössä

Looginen ajattelu
•
•
•
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yhtäläisyyksien erojen ja säännönmukaisuuksien löytäminen
vertailu, luokittelu ja järjestykseen asettaminen
syy-seuraussuhteiden ja yhteyksien havaitseminen

Matemaattisten tilanteiden analysointi
•

matemaattisten ilmiöiden tunnistaminen arkielämän tilanteissa ja niiden analysoiminen
matemaattisin käsittein

Ongelmanratkaisutaidot
•

erilaisten ongelmanratkaisustrategioiden harjoittelu ja soveltaminen

Ohjelmointi
•

ohjelmien suunnittelu ja toteutus graafisessa ohjelmointiympäristössä

Tietojenkäsittely ja tilastot
•
•
•
•
•

tiedon järjestelmällinen etsiminen ja luokittelu kiinnostavista aihepiireistä
tiedon tallentaminen, esittäminen ja tulkinta taulukoiden ja diagrammien avulla
suurin ja pienin arvo
keskiarvon käsite ja laskeminen
tyyppiarvon käsite

Todennäköisyys
•
•

kokemuksia klassisesta ja tilastollisesta todennäköisyydestä arkielämän tilanteissa
varma, mahdollinen ja mahdoton tapahtuma

Lukualue
•
•
•

luonnollisten lukujen vahva hallinta lukualueella 0-100 000
lukualueen laajentaminen 0-1 000 000 000
negatiivisen kokonaisluvun käsite

Lukukäsite
•
•
•

lukäsitteen varmistaminen keskeisellä lukualueella
lukumäärien hahmottaminen, laskeminen ja arviointi
lukujen tarkoituksenmukainen käyttö arkielämän tilanteissa

Lukujonot
•
•

lukujonotaidot keskeisellä lukualueella
lukujen vertailu ja järjestykseen asettaminen

Lukujen ominaisuuksia
•

lukujen ominaisuuksien tutkiminen, kuten lukujen rakentuminen, lukujen yhteydet ja
jaollisuus

Kymmenjärjestelmä
kymmenjärjestelmän periaatteen vahva hallinta
lukuyksiköt: ykköset, kymmenet, sadat, tuhannet, kymmenettuhannet, miljoonat, miljardi
sekä kymmenes-, sadas- ja tuhannesosat

Yhteen- ja vähennyslasku
•
•
•
•

ymmärrys
yhteenja
vähennyslaskun
periaatteesta
vähennyslaskutilanteiden havaitseminen arkielämässä
käsitteet: yhteenlaskettavat, summa, vähenevä, vähentäjä, erotus
yhteen- ja vähennyslaskuja lukualueella 0-100 000
yhteen- ja vähennyslaskualgoritmien vahva hallinta

sekä

yhteen-

ja
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•
•

Kertolasku
•
•
•
•

ymmärrys kertolaskun käsiteestä ja periaateesta sekä kertolaskutilanteiden havaitseminen
arkielämässä
käsitteet: tulontekijät, tulo
kertotaulujen 0-10 vahva mekaaninen osaaminen
kertolaskualgoritmin vahva hallinta

Jakolasku
•
•
•
•

ymmärrys jakolaskun käsiteestä ja periaatteesta sekä jakolaskutilanteiden havaitseminen
arkielämässä
sisältö- ja ositusjaon hallinta
käsitteet: jaettava, jakaja, osamäärä, jakojäännös
lukuyksiköittäin jakaminen

Murtoluvut
•
•
•
•

murto- ja sekaluvun käsite
murto-osan laskeminen
samannimisten murtolukujen yhteen- ja vähennyslasku
murtoluvun kertominen ja jakaminen luonnollisella luvulla

Desimaaliluvut
•
•
•
•
•

desimaaliluvun käsite
kymmenesosta, sadasosat, tuhannesosat
murtoluvun ja desimaaliluvun yhteys
desimaalilukujen yhteen- ja vähennyslasku
desimaalilukujen kertominen ja jakaminen luonnollisella luvulla

Prosentti
•
•
•
•

prosentin käsite
prosentin, murtoluvun ja desimaaliluvun välinen yhteys
prosenttiluvun ja -arvon käsitteet
prosenttiluvun ja -arvon laskeminen yksinkertaisissa tapauksissa

Laskustrategiat
•
•
•
•
•
•
•

päässälaskutaito
erilaisten laskustrategioiden harjoittelua ja hyödyntämistä mekaanisten, soveltavien ja
ongelmanratkaisutehtävien yhteydessä
lukujen ja laskutoimitusten välisten yhteyksien hyödyntäminen, kerto- ja jakolaskun
yhteyden hyödyntäminen
laskutoimitusten tulosten arviointi ja tarkistaminen
pyöristäminen
kuvien, välineiden ja muiden konkreettisten mallien hyödyntäminen matemaattisten
ilmiöiden ja prosessien opiskelussa
matematiikasta keskusteleminen
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T3 ohjata oppilasta kehittämään taitoaan esittää kysymyksiä ja tehdä
perusteltuja päätelmiä havaintojensa pohjalta
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Kysymysten esittäminen ja päättelytaidot
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Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa esittää matematiikan kannalta
mielekkäitä kysymyksiä ja päätelmiä.

Tietojenkäsittely ja tilastot
•
•
•
•
•

tiedon järjestelmällinen etsiminen ja luokittelu kiinnostavista aihepiireistä
tiedon tallentaminen, esittäminen ja tulkinta taulukoiden ja diagrammien avulla
suurin ja pienin arvo
keskiarvon käsite ja laskeminen
tyyppiarvon käsite

Todennäköisyys
•
•

kokemuksia klassisesta ja tilastollisesta todennäköisyydestä arkielämän tilanteissa
varma, mahdollinen ja mahdoton tapahtuma

Ympäristön hahmottaminen
•

kolmiulotteisen ympäristön hahmottaminen ja tason geometrian tunnistaminen

Kappaleet ja tasokuviot
•
•
•
•
•
•

kappaleiden ja tasokuvioiden tutkiminen havainnoimalla, rakentamalla ja piirtämällä
kappaleiden ja tasokuvioiden ominaisuuksien löytäminen ja luokittelu sekä niiden
nimeäminen
kappaleiden luokittelu lieriöihin, kartioihin ja muihin kappaleisiin
tasokuvioiden luokittelu monikulmioihin (erilaiset kolmiot, nelikulmiot) ja muihin kuvioihin
(ympyrä)
kappaleiden ja tasokuvioiden osien nimeäminen
piste, jana ja suora

Kulma
•
•
•
•

kulman käsite
kulmien piirtäminen
kulmien mittaaminen
kulmien luokittelu

Symmetria
•
•
•

peilauksia suoran ja pisteen suhteen
symmetria ja yhtenevyys
symmetrian havaitseminen ympäristössä

Koordinaatisto
•

kaikki neljännekset

•
•
•
•
•
•

•
•

mittaamisen periaatteen vahva hallinta
mittaamista standardoiduilla mittavälineillä
mittaustulosten merkitseminen tarkoituksenmukaista mittayksikköä käyttäen
mittaustulosten arviointi ja tarkistaminen, vertailu
vahva ymmärrys mittayksikköjärjestelmän rakentumisesta
yleisimpien mittayksiköiden käyttöä, vertailua ja muuntamista:
• pituus: mm, cm, dm, m, km
• massa: mg,cg, dg, g, kg, t
• tilavuus: ml, cl, dl, l
• pinta-ala: mm2, cm2, dm2, m2, km2
• aika: s, min, h, d, kk, a, aikavälin laskemista
• lämpötila
raha: euro, sentti
piirin käsitteen kertaaminen
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Mittaaminen

•
•

pinta-alan käsite
yksinkertaisten kuvioiden pinta-alan mittaaminen ja laskeminen

Mittakaava
•
•
•
•

mittakaavan käsite
yhdenmuotoisuus
suurennoksia ja pienennöksiä
mittakaavan hyödyntäminen kartan käytössä

Lukualue
•
•
•

luonnollisten lukujen vahva hallinta lukualueella 0-100 000
lukualueen laajentaminen 0-1 000 000 000
negatiivisen kokonaisluvun käsite

Lukukäsite
•
•
•

lukäsitteen varmistaminen keskeisellä lukualueella
lukumäärien hahmottaminen, laskeminen ja arviointi
lukujen tarkoituksenmukainen käyttö arkielämän tilanteissa

Lukujonot
•
•

lukujonotaidot keskeisellä lukualueella
lukujen vertailu ja järjestykseen asettaminen

Lukujen ominaisuuksia
•

lukujen ominaisuuksien tutkiminen, kuten lukujen rakentuminen, lukujen yhteydet ja
jaollisuus

Kymmenjärjestelmä
•
•

kymmenjärjestelmän periaatteen vahva hallinta
lukuyksiköt: ykköset, kymmenet, sadat, tuhannet, kymmenettuhannet, miljoonat, miljardi
sekä kymmenes-, sadas- ja tuhannesosat

Yhteen- ja vähennyslasku
•
•
•
•

ymmärrys
yhteenja
vähennyslaskun
periaatteesta
vähennyslaskutilanteiden havaitseminen arkielämässä
käsitteet: yhteenlaskettavat, summa, vähenevä, vähentäjä, erotus
yhteen- ja vähennyslaskuja lukualueella 0-100 000
yhteen- ja vähennyslaskualgoritmien vahva hallinta

sekä

yhteen-

ja

Kertolasku
•
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•
•
•

ymmärrys kertolaskun käsiteestä ja periaateesta sekä kertolaskutilanteiden havaitseminen
arkielämässä
käsitteet: tulontekijät, tulo
kertotaulujen 0-10 vahva mekaaninen osaaminen
kertolaskualgoritmin vahva hallinta

Jakolasku
•
•
•
•
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ymmärrys jakolaskun käsiteestä ja periaatteesta sekä jakolaskutilanteiden havaitseminen
arkielämässä
sisältö- ja ositusjaon hallinta
käsitteet: jaettava, jakaja, osamäärä, jakojäännös
lukuyksiköittäin jakaminen

Murtoluvut
•
•
•
•

murto- ja sekaluvun käsite
murto-osan laskeminen
samannimisten murtolukujen yhteen- ja vähennyslasku
murtoluvun kertominen ja jakaminen luonnollisella luvulla

Desimaaliluvut
•
•
•
•
•

desimaaliluvun käsite
kymmenesosta, sadasosat, tuhannesosat
murtoluvun ja desimaaliluvun yhteys
desimaalilukujen yhteen- ja vähennyslasku
desimaalilukujen kertominen ja jakaminen luonnollisella luvulla

Prosentti
•
•
•
•

prosentin käsite
prosentin, murtoluvun ja desimaaliluvun välinen yhteys
prosenttiluvun ja -arvon käsitteet
prosenttiluvun ja -arvon laskeminen yksinkertaisissa tapauksissa

Laskustrategiat
•
•
•
•
•
•
•

päässälaskutaito
erilaisten laskustrategioiden harjoittelua ja hyödyntämistä mekaanisten, soveltavien ja
ongelmanratkaisutehtävien yhteydessä
lukujen ja laskutoimitusten välisten yhteyksien hyödyntäminen, kerto- ja jakolaskun
yhteyden hyödyntäminen
laskutoimitusten tulosten arviointi ja tarkistaminen
pyöristäminen
kuvien, välineiden ja muiden konkreettisten mallien hyödyntäminen matemaattisten
ilmiöiden ja prosessien opiskelussa
matematiikasta keskusteleminen

Looginen ajattelu
•
•
•

yhtäläisyyksien erojen ja säännönmukaisuuksien löytäminen
vertailu, luokittelu ja järjestykseen asettaminen
syy-seuraussuhteiden ja yhteyksien havaitseminen

Matemaattisten tilanteiden analysointi
•

matemaattisten ilmiöiden tunnistaminen arkielämän tilanteissa ja niiden analysoiminen
matemaattisin käsittein

Ongelmanratkaisutaidot
•

erilaisten ongelmanratkaisustrategioiden harjoittelu ja soveltaminen

Ohjelmointi
ohjelmien suunnittelu ja toteutus graafisessa ohjelmointiympäristössä

Yhtälöt
•
•

tuntemattoman käsite ja yhtälöiden tutkiminen
yhtälöiden ratkaiseminen päättelemällä, kokeilemalla ja laskutoimitusten välisiä yhteyksiä
hyödyntämällä
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•

T4 kannustaa oppilasta esittämään päättelyään ja ratkaisujaan muille
konkreettisin välinein, piirroksin, suullisesti ja kirjallisesti myös tieto- ja
viestintäteknologiaa hyödyntäen
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Ratkaisujen ja päätelmien esittäminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas esittää ratkaisujaan ja päätelmiään eri
tavoin.

Looginen ajattelu
•
•
•

yhtäläisyyksien erojen ja säännönmukaisuuksien löytäminen
vertailu, luokittelu ja järjestykseen asettaminen
syy-seuraussuhteiden ja yhteyksien havaitseminen

Matemaattisten tilanteiden analysointi
•

matemaattisten ilmiöiden tunnistaminen arkielämän tilanteissa ja niiden analysoiminen
matemaattisin käsittein

Ongelmanratkaisutaidot
•

erilaisten ongelmanratkaisustrategioiden harjoittelu ja soveltaminen

Ohjelmointi
•

ohjelmien suunnittelu ja toteutus graafisessa ohjelmointiympäristössä

Yhtälöt
•
•

tuntemattoman käsite ja yhtälöiden tutkiminen
yhtälöiden ratkaiseminen päättelemällä, kokeilemalla ja laskutoimitusten välisiä yhteyksiä
hyödyntämällä

Ympäristön hahmottaminen
•

kolmiulotteisen ympäristön hahmottaminen ja tason geometrian tunnistaminen

Kappaleet ja tasokuviot
•
•
•
•
•
•

kappaleiden ja tasokuvioiden tutkiminen havainnoimalla, rakentamalla ja piirtämällä
kappaleiden ja tasokuvioiden ominaisuuksien löytäminen ja luokittelu sekä niiden
nimeäminen
kappaleiden luokittelu lieriöihin, kartioihin ja muihin kappaleisiin
tasokuvioiden luokittelu monikulmioihin (erilaiset kolmiot, nelikulmiot) ja muihin kuvioihin
(ympyrä)
kappaleiden ja tasokuvioiden osien nimeäminen
piste, jana ja suora

Vuosiluokat 3-6

Kulma
•
•
•
•

kulman käsite
kulmien piirtäminen
kulmien mittaaminen
kulmien luokittelu

Symmetria
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•
•
•

peilauksia suoran ja pisteen suhteen
symmetria ja yhtenevyys
symmetrian havaitseminen ympäristössä

Koordinaatisto
•

kaikki neljännekset

Mittaaminen
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

mittaamisen periaatteen vahva hallinta
mittaamista standardoiduilla mittavälineillä
mittaustulosten merkitseminen tarkoituksenmukaista mittayksikköä käyttäen
mittaustulosten arviointi ja tarkistaminen, vertailu
vahva ymmärrys mittayksikköjärjestelmän rakentumisesta
yleisimpien mittayksiköiden käyttöä, vertailua ja muuntamista:
• pituus: mm, cm, dm, m, km
• massa: mg,cg, dg, g, kg, t
• tilavuus: ml, cl, dl, l
• pinta-ala: mm2, cm2, dm2, m2, km2
• aika: s, min, h, d, kk, a, aikavälin laskemista
• lämpötila
raha: euro, sentti
piirin käsitteen kertaaminen
pinta-alan käsite
yksinkertaisten kuvioiden pinta-alan mittaaminen ja laskeminen

Mittakaava
•
•
•
•

mittakaavan käsite
yhdenmuotoisuus
suurennoksia ja pienennöksiä
mittakaavan hyödyntäminen kartan käytössä

Tietojenkäsittely ja tilastot
•
•
•
•
•

tiedon järjestelmällinen etsiminen ja luokittelu kiinnostavista aihepiireistä
tiedon tallentaminen, esittäminen ja tulkinta taulukoiden ja diagrammien avulla
suurin ja pienin arvo
keskiarvon käsite ja laskeminen
tyyppiarvon käsite

Todennäköisyys
•
•

kokemuksia klassisesta ja tilastollisesta todennäköisyydestä arkielämän tilanteissa
varma, mahdollinen ja mahdoton tapahtuma

Lukualue
luonnollisten lukujen vahva hallinta lukualueella 0-100 000
lukualueen laajentaminen 0-1 000 000 000
negatiivisen kokonaisluvun käsite

Lukukäsite
•
•
•

lukäsitteen varmistaminen keskeisellä lukualueella
lukumäärien hahmottaminen, laskeminen ja arviointi
lukujen tarkoituksenmukainen käyttö arkielämän tilanteissa

Lukujonot
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•
•
•

•
•

lukujonotaidot keskeisellä lukualueella
lukujen vertailu ja järjestykseen asettaminen

Lukujen ominaisuuksia
•

lukujen ominaisuuksien tutkiminen, kuten lukujen rakentuminen, lukujen yhteydet ja
jaollisuus

Kymmenjärjestelmä
•
•

kymmenjärjestelmän periaatteen vahva hallinta
lukuyksiköt: ykköset, kymmenet, sadat, tuhannet, kymmenettuhannet, miljoonat, miljardi
sekä kymmenes-, sadas- ja tuhannesosat

Yhteen- ja vähennyslasku
•
•
•
•

ymmärrys
yhteenja
vähennyslaskun
periaatteesta
vähennyslaskutilanteiden havaitseminen arkielämässä
käsitteet: yhteenlaskettavat, summa, vähenevä, vähentäjä, erotus
yhteen- ja vähennyslaskuja lukualueella 0-100 000
yhteen- ja vähennyslaskualgoritmien vahva hallinta

sekä

yhteen-

ja

Kertolasku
•
•
•
•

ymmärrys kertolaskun käsiteestä ja periaateesta sekä kertolaskutilanteiden havaitseminen
arkielämässä
käsitteet: tulontekijät, tulo
kertotaulujen 0-10 vahva mekaaninen osaaminen
kertolaskualgoritmin vahva hallinta

Jakolasku
•
•
•
•

ymmärrys jakolaskun käsiteestä ja periaatteesta sekä jakolaskutilanteiden havaitseminen
arkielämässä
sisältö- ja ositusjaon hallinta
käsitteet: jaettava, jakaja, osamäärä, jakojäännös
lukuyksiköittäin jakaminen

Murtoluvut
•
•
•
•

murto- ja sekaluvun käsite
murto-osan laskeminen
samannimisten murtolukujen yhteen- ja vähennyslasku
murtoluvun kertominen ja jakaminen luonnollisella luvulla

Desimaaliluvut
•
•
•
•
•

desimaaliluvun käsite
kymmenesosta, sadasosat, tuhannesosat
murtoluvun ja desimaaliluvun yhteys
desimaalilukujen yhteen- ja vähennyslasku
desimaalilukujen kertominen ja jakaminen luonnollisella luvulla
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Prosentti
•
•
•
•

prosentin käsite
prosentin, murtoluvun ja desimaaliluvun välinen yhteys
prosenttiluvun ja -arvon käsitteet
prosenttiluvun ja -arvon laskeminen yksinkertaisissa tapauksissa

Laskustrategiat
638

•
•
•
•
•
•
•

päässälaskutaito
erilaisten laskustrategioiden harjoittelua ja hyödyntämistä mekaanisten, soveltavien ja
ongelmanratkaisutehtävien yhteydessä
lukujen ja laskutoimitusten välisten yhteyksien hyödyntäminen, kerto- ja jakolaskun
yhteyden hyödyntäminen
laskutoimitusten tulosten arviointi ja tarkistaminen
pyöristäminen
kuvien, välineiden ja muiden konkreettisten mallien hyödyntäminen matemaattisten
ilmiöiden ja prosessien opiskelussa
matematiikasta keskusteleminen

T5 ohjata ja tukea oppilasta ongelmanratkaisutaitojen kehittämisessä
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Ongelmaratkaisutaidot

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas käyttää ongelmanratkaisussaan
erilaisia strategioita.

Tietojenkäsittely ja tilastot
•
•
•
•
•

tiedon järjestelmällinen etsiminen ja luokittelu kiinnostavista aihepiireistä
tiedon tallentaminen, esittäminen ja tulkinta taulukoiden ja diagrammien avulla
suurin ja pienin arvo
keskiarvon käsite ja laskeminen
tyyppiarvon käsite

Todennäköisyys
•
•

kokemuksia klassisesta ja tilastollisesta todennäköisyydestä arkielämän tilanteissa
varma, mahdollinen ja mahdoton tapahtuma

Looginen ajattelu
•
•
•

yhtäläisyyksien erojen ja säännönmukaisuuksien löytäminen
vertailu, luokittelu ja järjestykseen asettaminen
syy-seuraussuhteiden ja yhteyksien havaitseminen

Matemaattisten tilanteiden analysointi
•

matemaattisten ilmiöiden tunnistaminen arkielämän tilanteissa ja niiden analysoiminen
matemaattisin käsittein

Ongelmanratkaisutaidot
•

erilaisten ongelmanratkaisustrategioiden harjoittelu ja soveltaminen

Ohjelmointi
ohjelmien suunnittelu ja toteutus graafisessa ohjelmointiympäristössä

Yhtälöt
•
•

tuntemattoman käsite ja yhtälöiden tutkiminen
yhtälöiden ratkaiseminen päättelemällä, kokeilemalla ja laskutoimitusten välisiä yhteyksiä
hyödyntämällä

Lukualue
639

Vuosiluokat 3-6

•

•
•
•

luonnollisten lukujen vahva hallinta lukualueella 0-100 000
lukualueen laajentaminen 0-1 000 000 000
negatiivisen kokonaisluvun käsite

Lukukäsite
•
•
•

lukäsitteen varmistaminen keskeisellä lukualueella
lukumäärien hahmottaminen, laskeminen ja arviointi
lukujen tarkoituksenmukainen käyttö arkielämän tilanteissa

Lukujonot
•
•

lukujonotaidot keskeisellä lukualueella
lukujen vertailu ja järjestykseen asettaminen

Lukujen ominaisuuksia
•

lukujen ominaisuuksien tutkiminen, kuten lukujen rakentuminen, lukujen yhteydet ja
jaollisuus

Kymmenjärjestelmä
•
•

kymmenjärjestelmän periaatteen vahva hallinta
lukuyksiköt: ykköset, kymmenet, sadat, tuhannet, kymmenettuhannet, miljoonat, miljardi
sekä kymmenes-, sadas- ja tuhannesosat

Yhteen- ja vähennyslasku
•
•
•
•

ymmärrys
yhteenja
vähennyslaskun
periaatteesta
vähennyslaskutilanteiden havaitseminen arkielämässä
käsitteet: yhteenlaskettavat, summa, vähenevä, vähentäjä, erotus
yhteen- ja vähennyslaskuja lukualueella 0-100 000
yhteen- ja vähennyslaskualgoritmien vahva hallinta

sekä

yhteen-

ja

Kertolasku
•
•
•
•

ymmärrys kertolaskun käsiteestä ja periaateesta sekä kertolaskutilanteiden havaitseminen
arkielämässä
käsitteet: tulontekijät, tulo
kertotaulujen 0-10 vahva mekaaninen osaaminen
kertolaskualgoritmin vahva hallinta

Jakolasku
•
•
•
•

ymmärrys jakolaskun käsiteestä ja periaatteesta sekä jakolaskutilanteiden havaitseminen
arkielämässä
sisältö- ja ositusjaon hallinta
käsitteet: jaettava, jakaja, osamäärä, jakojäännös
lukuyksiköittäin jakaminen
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Murtoluvut
•
•
•
•

murto- ja sekaluvun käsite
murto-osan laskeminen
samannimisten murtolukujen yhteen- ja vähennyslasku
murtoluvun kertominen ja jakaminen luonnollisella luvulla

Desimaaliluvut
•
•
•
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desimaaliluvun käsite
kymmenesosta, sadasosat, tuhannesosat
murtoluvun ja desimaaliluvun yhteys

•
•

desimaalilukujen yhteen- ja vähennyslasku
desimaalilukujen kertominen ja jakaminen luonnollisella luvulla

Prosentti
•
•
•
•

prosentin käsite
prosentin, murtoluvun ja desimaaliluvun välinen yhteys
prosenttiluvun ja -arvon käsitteet
prosenttiluvun ja -arvon laskeminen yksinkertaisissa tapauksissa

Laskustrategiat
•
•
•
•
•
•
•

päässälaskutaito
erilaisten laskustrategioiden harjoittelua ja hyödyntämistä mekaanisten, soveltavien ja
ongelmanratkaisutehtävien yhteydessä
lukujen ja laskutoimitusten välisten yhteyksien hyödyntäminen, kerto- ja jakolaskun
yhteyden hyödyntäminen
laskutoimitusten tulosten arviointi ja tarkistaminen
pyöristäminen
kuvien, välineiden ja muiden konkreettisten mallien hyödyntäminen matemaattisten
ilmiöiden ja prosessien opiskelussa
matematiikasta keskusteleminen

Ympäristön hahmottaminen
•

kolmiulotteisen ympäristön hahmottaminen ja tason geometrian tunnistaminen

Kappaleet ja tasokuviot
•
•
•
•
•
•

kappaleiden ja tasokuvioiden tutkiminen havainnoimalla, rakentamalla ja piirtämällä
kappaleiden ja tasokuvioiden ominaisuuksien löytäminen ja luokittelu sekä niiden
nimeäminen
kappaleiden luokittelu lieriöihin, kartioihin ja muihin kappaleisiin
tasokuvioiden luokittelu monikulmioihin (erilaiset kolmiot, nelikulmiot) ja muihin kuvioihin
(ympyrä)
kappaleiden ja tasokuvioiden osien nimeäminen
piste, jana ja suora

Kulma
•
•
•
•

kulman käsite
kulmien piirtäminen
kulmien mittaaminen
kulmien luokittelu

Symmetria
•
•
•

peilauksia suoran ja pisteen suhteen
symmetria ja yhtenevyys
symmetrian havaitseminen ympäristössä

Koordinaatisto
kaikki neljännekset

Mittaaminen
•
•
•
•

mittaamisen periaatteen vahva hallinta
mittaamista standardoiduilla mittavälineillä
mittaustulosten merkitseminen tarkoituksenmukaista mittayksikköä käyttäen
mittaustulosten arviointi ja tarkistaminen, vertailu
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•

•
•

•
•
•
•

vahva ymmärrys mittayksikköjärjestelmän rakentumisesta
yleisimpien mittayksiköiden käyttöä, vertailua ja muuntamista:
• pituus: mm, cm, dm, m, km
• massa: mg,cg, dg, g, kg, t
• tilavuus: ml, cl, dl, l
• pinta-ala: mm2, cm2, dm2, m2, km2
• aika: s, min, h, d, kk, a, aikavälin laskemista
• lämpötila
raha: euro, sentti
piirin käsitteen kertaaminen
pinta-alan käsite
yksinkertaisten kuvioiden pinta-alan mittaaminen ja laskeminen

Mittakaava
•
•
•
•

mittakaavan käsite
yhdenmuotoisuus
suurennoksia ja pienennöksiä
mittakaavan hyödyntäminen kartan käytössä

T6 ohjata oppilasta kehittämään taitoaan arvioida ratkaisun järkevyyttä ja
tuloksen mielekkyyttä
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Taito arvioida ratkaisua

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa pääsääntöisesti arvioida
ratkaisun järkevyyttä ja tuloksen mielekkyyttä.

Yhtälöt
•
•

tuntemattoman käsite ja yhtälöiden tutkiminen
yhtälöiden ratkaiseminen päättelemällä, kokeilemalla ja laskutoimitusten välisiä yhteyksiä
hyödyntämällä

Looginen ajattelu
•
•
•

yhtäläisyyksien erojen ja säännönmukaisuuksien löytäminen
vertailu, luokittelu ja järjestykseen asettaminen
syy-seuraussuhteiden ja yhteyksien havaitseminen

Matemaattisten tilanteiden analysointi
•

matemaattisten ilmiöiden tunnistaminen arkielämän tilanteissa ja niiden analysoiminen
matemaattisin käsittein

Ongelmanratkaisutaidot
•

erilaisten ongelmanratkaisustrategioiden harjoittelu ja soveltaminen
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Ohjelmointi
•

ohjelmien suunnittelu ja toteutus graafisessa ohjelmointiympäristössä

Lukualue
•
•
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luonnollisten lukujen vahva hallinta lukualueella 0-100 000
lukualueen laajentaminen 0-1 000 000 000

•

negatiivisen kokonaisluvun käsite

Lukukäsite
•
•
•

lukäsitteen varmistaminen keskeisellä lukualueella
lukumäärien hahmottaminen, laskeminen ja arviointi
lukujen tarkoituksenmukainen käyttö arkielämän tilanteissa

Lukujonot
•
•

lukujonotaidot keskeisellä lukualueella
lukujen vertailu ja järjestykseen asettaminen

Lukujen ominaisuuksia
•

lukujen ominaisuuksien tutkiminen, kuten lukujen rakentuminen, lukujen yhteydet ja
jaollisuus

Kymmenjärjestelmä
•
•

kymmenjärjestelmän periaatteen vahva hallinta
lukuyksiköt: ykköset, kymmenet, sadat, tuhannet, kymmenettuhannet, miljoonat, miljardi
sekä kymmenes-, sadas- ja tuhannesosat

Yhteen- ja vähennyslasku
•
•
•
•

ymmärrys
yhteenja
vähennyslaskun
periaatteesta
vähennyslaskutilanteiden havaitseminen arkielämässä
käsitteet: yhteenlaskettavat, summa, vähenevä, vähentäjä, erotus
yhteen- ja vähennyslaskuja lukualueella 0-100 000
yhteen- ja vähennyslaskualgoritmien vahva hallinta

sekä

yhteen-

ja

Kertolasku
•
•
•
•

ymmärrys kertolaskun käsiteestä ja periaateesta sekä kertolaskutilanteiden havaitseminen
arkielämässä
käsitteet: tulontekijät, tulo
kertotaulujen 0-10 vahva mekaaninen osaaminen
kertolaskualgoritmin vahva hallinta

Jakolasku
•
•
•
•

ymmärrys jakolaskun käsiteestä ja periaatteesta sekä jakolaskutilanteiden havaitseminen
arkielämässä
sisältö- ja ositusjaon hallinta
käsitteet: jaettava, jakaja, osamäärä, jakojäännös
lukuyksiköittäin jakaminen

Murtoluvut
murto- ja sekaluvun käsite
murto-osan laskeminen
samannimisten murtolukujen yhteen- ja vähennyslasku
murtoluvun kertominen ja jakaminen luonnollisella luvulla

Desimaaliluvut
•
•
•
•
•

desimaaliluvun käsite
kymmenesosta, sadasosat, tuhannesosat
murtoluvun ja desimaaliluvun yhteys
desimaalilukujen yhteen- ja vähennyslasku
desimaalilukujen kertominen ja jakaminen luonnollisella luvulla
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•
•
•
•

Prosentti
•
•
•
•

prosentin käsite
prosentin, murtoluvun ja desimaaliluvun välinen yhteys
prosenttiluvun ja -arvon käsitteet
prosenttiluvun ja -arvon laskeminen yksinkertaisissa tapauksissa

Laskustrategiat
•
•
•
•
•
•
•

päässälaskutaito
erilaisten laskustrategioiden harjoittelua ja hyödyntämistä mekaanisten, soveltavien ja
ongelmanratkaisutehtävien yhteydessä
lukujen ja laskutoimitusten välisten yhteyksien hyödyntäminen, kerto- ja jakolaskun
yhteyden hyödyntäminen
laskutoimitusten tulosten arviointi ja tarkistaminen
pyöristäminen
kuvien, välineiden ja muiden konkreettisten mallien hyödyntäminen matemaattisten
ilmiöiden ja prosessien opiskelussa
matematiikasta keskusteleminen

Tietojenkäsittely ja tilastot
•
•
•
•
•

tiedon järjestelmällinen etsiminen ja luokittelu kiinnostavista aihepiireistä
tiedon tallentaminen, esittäminen ja tulkinta taulukoiden ja diagrammien avulla
suurin ja pienin arvo
keskiarvon käsite ja laskeminen
tyyppiarvon käsite

Todennäköisyys
•
•

kokemuksia klassisesta ja tilastollisesta todennäköisyydestä arkielämän tilanteissa
varma, mahdollinen ja mahdoton tapahtuma

Ympäristön hahmottaminen
•

kolmiulotteisen ympäristön hahmottaminen ja tason geometrian tunnistaminen

Kappaleet ja tasokuviot
•
•
•
•
•
•

kappaleiden ja tasokuvioiden tutkiminen havainnoimalla, rakentamalla ja piirtämällä
kappaleiden ja tasokuvioiden ominaisuuksien löytäminen ja luokittelu sekä niiden
nimeäminen
kappaleiden luokittelu lieriöihin, kartioihin ja muihin kappaleisiin
tasokuvioiden luokittelu monikulmioihin (erilaiset kolmiot, nelikulmiot) ja muihin kuvioihin
(ympyrä)
kappaleiden ja tasokuvioiden osien nimeäminen
piste, jana ja suora
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Kulma
•
•
•
•

kulman käsite
kulmien piirtäminen
kulmien mittaaminen
kulmien luokittelu

Symmetria
•
•
•
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peilauksia suoran ja pisteen suhteen
symmetria ja yhtenevyys
symmetrian havaitseminen ympäristössä

Koordinaatisto
•

kaikki neljännekset

Mittaaminen
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

mittaamisen periaatteen vahva hallinta
mittaamista standardoiduilla mittavälineillä
mittaustulosten merkitseminen tarkoituksenmukaista mittayksikköä käyttäen
mittaustulosten arviointi ja tarkistaminen, vertailu
vahva ymmärrys mittayksikköjärjestelmän rakentumisesta
yleisimpien mittayksiköiden käyttöä, vertailua ja muuntamista:
• pituus: mm, cm, dm, m, km
• massa: mg,cg, dg, g, kg, t
• tilavuus: ml, cl, dl, l
• pinta-ala: mm2, cm2, dm2, m2, km2
• aika: s, min, h, d, kk, a, aikavälin laskemista
• lämpötila
raha: euro, sentti
piirin käsitteen kertaaminen
pinta-alan käsite
yksinkertaisten kuvioiden pinta-alan mittaaminen ja laskeminen

Mittakaava
•
•
•
•

mittakaavan käsite
yhdenmuotoisuus
suurennoksia ja pienennöksiä
mittakaavan hyödyntäminen kartan käytössä

T7 ohjata oppilasta käyttämään ja ymmärtämään matemaattisia käsitteitä
ja merkintöjä
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Matemaattisten käsitteiden ymmärtäminen ja
käyttö

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas käyttää pääsääntöisesti oikeita
käsitteitä ja merkintöjä.

Ympäristön hahmottaminen
•

kolmiulotteisen ympäristön hahmottaminen ja tason geometrian tunnistaminen

•
•
•
•
•
•

kappaleiden ja tasokuvioiden tutkiminen havainnoimalla, rakentamalla ja piirtämällä
kappaleiden ja tasokuvioiden ominaisuuksien löytäminen ja luokittelu sekä niiden
nimeäminen
kappaleiden luokittelu lieriöihin, kartioihin ja muihin kappaleisiin
tasokuvioiden luokittelu monikulmioihin (erilaiset kolmiot, nelikulmiot) ja muihin kuvioihin
(ympyrä)
kappaleiden ja tasokuvioiden osien nimeäminen
piste, jana ja suora

Kulma
•
•
•

kulman käsite
kulmien piirtäminen
kulmien mittaaminen
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Kappaleet ja tasokuviot

•

kulmien luokittelu

Symmetria
•
•
•

peilauksia suoran ja pisteen suhteen
symmetria ja yhtenevyys
symmetrian havaitseminen ympäristössä

Koordinaatisto
•

kaikki neljännekset

Mittaaminen
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

mittaamisen periaatteen vahva hallinta
mittaamista standardoiduilla mittavälineillä
mittaustulosten merkitseminen tarkoituksenmukaista mittayksikköä käyttäen
mittaustulosten arviointi ja tarkistaminen, vertailu
vahva ymmärrys mittayksikköjärjestelmän rakentumisesta
yleisimpien mittayksiköiden käyttöä, vertailua ja muuntamista:
• pituus: mm, cm, dm, m, km
• massa: mg,cg, dg, g, kg, t
• tilavuus: ml, cl, dl, l
• pinta-ala: mm2, cm2, dm2, m2, km2
• aika: s, min, h, d, kk, a, aikavälin laskemista
• lämpötila
raha: euro, sentti
piirin käsitteen kertaaminen
pinta-alan käsite
yksinkertaisten kuvioiden pinta-alan mittaaminen ja laskeminen

Mittakaava
•
•
•
•

mittakaavan käsite
yhdenmuotoisuus
suurennoksia ja pienennöksiä
mittakaavan hyödyntäminen kartan käytössä

Yhtälöt
•
•

tuntemattoman käsite ja yhtälöiden tutkiminen
yhtälöiden ratkaiseminen päättelemällä, kokeilemalla ja laskutoimitusten välisiä yhteyksiä
hyödyntämällä

Tietojenkäsittely ja tilastot
•
•
•
•
•

tiedon järjestelmällinen etsiminen ja luokittelu kiinnostavista aihepiireistä
tiedon tallentaminen, esittäminen ja tulkinta taulukoiden ja diagrammien avulla
suurin ja pienin arvo
keskiarvon käsite ja laskeminen
tyyppiarvon käsite
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Todennäköisyys
•
•

kokemuksia klassisesta ja tilastollisesta todennäköisyydestä arkielämän tilanteissa
varma, mahdollinen ja mahdoton tapahtuma

Looginen ajattelu
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•
•
•

yhtäläisyyksien erojen ja säännönmukaisuuksien löytäminen
vertailu, luokittelu ja järjestykseen asettaminen
syy-seuraussuhteiden ja yhteyksien havaitseminen

Matemaattisten tilanteiden analysointi
•

matemaattisten ilmiöiden tunnistaminen arkielämän tilanteissa ja niiden analysoiminen
matemaattisin käsittein

Ongelmanratkaisutaidot
•

erilaisten ongelmanratkaisustrategioiden harjoittelu ja soveltaminen

Ohjelmointi
•

ohjelmien suunnittelu ja toteutus graafisessa ohjelmointiympäristössä

Lukualue
•
•
•

luonnollisten lukujen vahva hallinta lukualueella 0-100 000
lukualueen laajentaminen 0-1 000 000 000
negatiivisen kokonaisluvun käsite

Lukukäsite
•
•
•

lukäsitteen varmistaminen keskeisellä lukualueella
lukumäärien hahmottaminen, laskeminen ja arviointi
lukujen tarkoituksenmukainen käyttö arkielämän tilanteissa

Lukujonot
•
•

lukujonotaidot keskeisellä lukualueella
lukujen vertailu ja järjestykseen asettaminen

Lukujen ominaisuuksia
•

lukujen ominaisuuksien tutkiminen, kuten lukujen rakentuminen, lukujen yhteydet ja
jaollisuus

Kymmenjärjestelmä
•
•

kymmenjärjestelmän periaatteen vahva hallinta
lukuyksiköt: ykköset, kymmenet, sadat, tuhannet, kymmenettuhannet, miljoonat, miljardi
sekä kymmenes-, sadas- ja tuhannesosat

Yhteen- ja vähennyslasku
•
•
•
•

ymmärrys
yhteenja
vähennyslaskun
periaatteesta
vähennyslaskutilanteiden havaitseminen arkielämässä
käsitteet: yhteenlaskettavat, summa, vähenevä, vähentäjä, erotus
yhteen- ja vähennyslaskuja lukualueella 0-100 000
yhteen- ja vähennyslaskualgoritmien vahva hallinta

sekä

yhteen-

ja

•
•
•
•

ymmärrys kertolaskun käsiteestä ja periaateesta sekä kertolaskutilanteiden havaitseminen
arkielämässä
käsitteet: tulontekijät, tulo
kertotaulujen 0-10 vahva mekaaninen osaaminen
kertolaskualgoritmin vahva hallinta

Jakolasku
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Kertolasku

•
•
•
•

ymmärrys jakolaskun käsiteestä ja periaatteesta sekä jakolaskutilanteiden havaitseminen
arkielämässä
sisältö- ja ositusjaon hallinta
käsitteet: jaettava, jakaja, osamäärä, jakojäännös
lukuyksiköittäin jakaminen

Murtoluvut
•
•
•
•

murto- ja sekaluvun käsite
murto-osan laskeminen
samannimisten murtolukujen yhteen- ja vähennyslasku
murtoluvun kertominen ja jakaminen luonnollisella luvulla

Desimaaliluvut
•
•
•
•
•

desimaaliluvun käsite
kymmenesosta, sadasosat, tuhannesosat
murtoluvun ja desimaaliluvun yhteys
desimaalilukujen yhteen- ja vähennyslasku
desimaalilukujen kertominen ja jakaminen luonnollisella luvulla

Prosentti
•
•
•
•

prosentin käsite
prosentin, murtoluvun ja desimaaliluvun välinen yhteys
prosenttiluvun ja -arvon käsitteet
prosenttiluvun ja -arvon laskeminen yksinkertaisissa tapauksissa

Laskustrategiat
•
•
•
•
•
•
•

päässälaskutaito
erilaisten laskustrategioiden harjoittelua ja hyödyntämistä mekaanisten, soveltavien ja
ongelmanratkaisutehtävien yhteydessä
lukujen ja laskutoimitusten välisten yhteyksien hyödyntäminen, kerto- ja jakolaskun
yhteyden hyödyntäminen
laskutoimitusten tulosten arviointi ja tarkistaminen
pyöristäminen
kuvien, välineiden ja muiden konkreettisten mallien hyödyntäminen matemaattisten
ilmiöiden ja prosessien opiskelussa
matematiikasta keskusteleminen

T8 tukea ja ohjata oppilasta vahvistamaan ja laajentamaan ymmärrystään
kymmenjärjestelmästä
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Kymmenjärjestelmän ymmärtäminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas hallitsee kymmenjärjestelmän
periaatteen, myös desimaalilukujen osalta.
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Lukualue
•
•
•

luonnollisten lukujen vahva hallinta lukualueella 0-100 000
lukualueen laajentaminen 0-1 000 000 000
negatiivisen kokonaisluvun käsite

Lukukäsite
•
648

lukäsitteen varmistaminen keskeisellä lukualueella

•
•

lukumäärien hahmottaminen, laskeminen ja arviointi
lukujen tarkoituksenmukainen käyttö arkielämän tilanteissa

Lukujonot
•
•

lukujonotaidot keskeisellä lukualueella
lukujen vertailu ja järjestykseen asettaminen

Lukujen ominaisuuksia
•

lukujen ominaisuuksien tutkiminen, kuten lukujen rakentuminen, lukujen yhteydet ja
jaollisuus

Kymmenjärjestelmä
•
•

kymmenjärjestelmän periaatteen vahva hallinta
lukuyksiköt: ykköset, kymmenet, sadat, tuhannet, kymmenettuhannet, miljoonat, miljardi
sekä kymmenes-, sadas- ja tuhannesosat

Yhteen- ja vähennyslasku
•
•
•
•

ymmärrys
yhteenja
vähennyslaskun
periaatteesta
vähennyslaskutilanteiden havaitseminen arkielämässä
käsitteet: yhteenlaskettavat, summa, vähenevä, vähentäjä, erotus
yhteen- ja vähennyslaskuja lukualueella 0-100 000
yhteen- ja vähennyslaskualgoritmien vahva hallinta

sekä

yhteen-

ja

Kertolasku
•
•
•
•

ymmärrys kertolaskun käsiteestä ja periaateesta sekä kertolaskutilanteiden havaitseminen
arkielämässä
käsitteet: tulontekijät, tulo
kertotaulujen 0-10 vahva mekaaninen osaaminen
kertolaskualgoritmin vahva hallinta

Jakolasku
•
•
•
•

ymmärrys jakolaskun käsiteestä ja periaatteesta sekä jakolaskutilanteiden havaitseminen
arkielämässä
sisältö- ja ositusjaon hallinta
käsitteet: jaettava, jakaja, osamäärä, jakojäännös
lukuyksiköittäin jakaminen

Murtoluvut
•
•
•
•

murto- ja sekaluvun käsite
murto-osan laskeminen
samannimisten murtolukujen yhteen- ja vähennyslasku
murtoluvun kertominen ja jakaminen luonnollisella luvulla

•
•
•
•
•

desimaaliluvun käsite
kymmenesosta, sadasosat, tuhannesosat
murtoluvun ja desimaaliluvun yhteys
desimaalilukujen yhteen- ja vähennyslasku
desimaalilukujen kertominen ja jakaminen luonnollisella luvulla

Prosentti
•
•

prosentin käsite
prosentin, murtoluvun ja desimaaliluvun välinen yhteys
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Desimaaliluvut

•
•

prosenttiluvun ja -arvon käsitteet
prosenttiluvun ja -arvon laskeminen yksinkertaisissa tapauksissa

Laskustrategiat
•
•
•
•
•
•
•

päässälaskutaito
erilaisten laskustrategioiden harjoittelua ja hyödyntämistä mekaanisten, soveltavien ja
ongelmanratkaisutehtävien yhteydessä
lukujen ja laskutoimitusten välisten yhteyksien hyödyntäminen, kerto- ja jakolaskun
yhteyden hyödyntäminen
laskutoimitusten tulosten arviointi ja tarkistaminen
pyöristäminen
kuvien, välineiden ja muiden konkreettisten mallien hyödyntäminen matemaattisten
ilmiöiden ja prosessien opiskelussa
matematiikasta keskusteleminen

T9 tukea oppilasta lukukäsitteen kehittymisessä positiivisiin
rationaalilukuihin ja negatiivisiin kokonaislukuihin
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Lukukäsite

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa käyttää positiivisia
rationaalilukuja ja negatiivisia kokonaislukuja.

Lukualue
•
•
•

luonnollisten lukujen vahva hallinta lukualueella 0-100 000
lukualueen laajentaminen 0-1 000 000 000
negatiivisen kokonaisluvun käsite

Lukukäsite
•
•
•

lukäsitteen varmistaminen keskeisellä lukualueella
lukumäärien hahmottaminen, laskeminen ja arviointi
lukujen tarkoituksenmukainen käyttö arkielämän tilanteissa

Lukujonot
•
•

lukujonotaidot keskeisellä lukualueella
lukujen vertailu ja järjestykseen asettaminen

Lukujen ominaisuuksia
•

lukujen ominaisuuksien tutkiminen, kuten lukujen rakentuminen, lukujen yhteydet ja
jaollisuus

Kymmenjärjestelmä
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•
•

kymmenjärjestelmän periaatteen vahva hallinta
lukuyksiköt: ykköset, kymmenet, sadat, tuhannet, kymmenettuhannet, miljoonat, miljardi
sekä kymmenes-, sadas- ja tuhannesosat

Yhteen- ja vähennyslasku
•
•
•
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ymmärrys
yhteenja
vähennyslaskun
periaatteesta
vähennyslaskutilanteiden havaitseminen arkielämässä
käsitteet: yhteenlaskettavat, summa, vähenevä, vähentäjä, erotus
yhteen- ja vähennyslaskuja lukualueella 0-100 000

sekä

yhteen-

ja

•

yhteen- ja vähennyslaskualgoritmien vahva hallinta

Kertolasku
•
•
•
•

ymmärrys kertolaskun käsiteestä ja periaateesta sekä kertolaskutilanteiden havaitseminen
arkielämässä
käsitteet: tulontekijät, tulo
kertotaulujen 0-10 vahva mekaaninen osaaminen
kertolaskualgoritmin vahva hallinta

Jakolasku
•
•
•
•

ymmärrys jakolaskun käsiteestä ja periaatteesta sekä jakolaskutilanteiden havaitseminen
arkielämässä
sisältö- ja ositusjaon hallinta
käsitteet: jaettava, jakaja, osamäärä, jakojäännös
lukuyksiköittäin jakaminen

Murtoluvut
•
•
•
•

murto- ja sekaluvun käsite
murto-osan laskeminen
samannimisten murtolukujen yhteen- ja vähennyslasku
murtoluvun kertominen ja jakaminen luonnollisella luvulla

Desimaaliluvut
•
•
•
•
•

desimaaliluvun käsite
kymmenesosta, sadasosat, tuhannesosat
murtoluvun ja desimaaliluvun yhteys
desimaalilukujen yhteen- ja vähennyslasku
desimaalilukujen kertominen ja jakaminen luonnollisella luvulla

Prosentti
•
•
•
•

prosentin käsite
prosentin, murtoluvun ja desimaaliluvun välinen yhteys
prosenttiluvun ja -arvon käsitteet
prosenttiluvun ja -arvon laskeminen yksinkertaisissa tapauksissa

Laskustrategiat

•
•
•
•
•

päässälaskutaito
erilaisten laskustrategioiden harjoittelua ja hyödyntämistä mekaanisten, soveltavien ja
ongelmanratkaisutehtävien yhteydessä
lukujen ja laskutoimitusten välisten yhteyksien hyödyntäminen, kerto- ja jakolaskun
yhteyden hyödyntäminen
laskutoimitusten tulosten arviointi ja tarkistaminen
pyöristäminen
kuvien, välineiden ja muiden konkreettisten mallien hyödyntäminen matemaattisten
ilmiöiden ja prosessien opiskelussa
matematiikasta keskusteleminen

T10 opastaa oppilasta saavuttamaan sujuva laskutaito päässä ja
kirjallisesti hyödyntäen laskutoimitusten ominaisuuksia
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
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•
•

Arvioinnin kohde
Laskutaidot ja peruslaskutoimitusten
ominaisuuksien hyödyntäminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas laskee melko sujuvasti päässä ja
kirjallisesti.

Lukualue
•
•
•

luonnollisten lukujen vahva hallinta lukualueella 0-100 000
lukualueen laajentaminen 0-1 000 000 000
negatiivisen kokonaisluvun käsite

Lukukäsite
•
•
•

lukäsitteen varmistaminen keskeisellä lukualueella
lukumäärien hahmottaminen, laskeminen ja arviointi
lukujen tarkoituksenmukainen käyttö arkielämän tilanteissa

Lukujonot
•
•

lukujonotaidot keskeisellä lukualueella
lukujen vertailu ja järjestykseen asettaminen

Lukujen ominaisuuksia
•

lukujen ominaisuuksien tutkiminen, kuten lukujen rakentuminen, lukujen yhteydet ja
jaollisuus

Kymmenjärjestelmä
•
•

kymmenjärjestelmän periaatteen vahva hallinta
lukuyksiköt: ykköset, kymmenet, sadat, tuhannet, kymmenettuhannet, miljoonat, miljardi
sekä kymmenes-, sadas- ja tuhannesosat

Yhteen- ja vähennyslasku
•
•
•
•

ymmärrys
yhteenja
vähennyslaskun
periaatteesta
vähennyslaskutilanteiden havaitseminen arkielämässä
käsitteet: yhteenlaskettavat, summa, vähenevä, vähentäjä, erotus
yhteen- ja vähennyslaskuja lukualueella 0-100 000
yhteen- ja vähennyslaskualgoritmien vahva hallinta

sekä

yhteen-

ja

Kertolasku
•
•
•
•

ymmärrys kertolaskun käsiteestä ja periaateesta sekä kertolaskutilanteiden havaitseminen
arkielämässä
käsitteet: tulontekijät, tulo
kertotaulujen 0-10 vahva mekaaninen osaaminen
kertolaskualgoritmin vahva hallinta

Jakolasku
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•
•
•
•

ymmärrys jakolaskun käsiteestä ja periaatteesta sekä jakolaskutilanteiden havaitseminen
arkielämässä
sisältö- ja ositusjaon hallinta
käsitteet: jaettava, jakaja, osamäärä, jakojäännös
lukuyksiköittäin jakaminen

Murtoluvut
•
•
652

murto- ja sekaluvun käsite
murto-osan laskeminen

•
•

samannimisten murtolukujen yhteen- ja vähennyslasku
murtoluvun kertominen ja jakaminen luonnollisella luvulla

Desimaaliluvut
•
•
•
•
•

desimaaliluvun käsite
kymmenesosta, sadasosat, tuhannesosat
murtoluvun ja desimaaliluvun yhteys
desimaalilukujen yhteen- ja vähennyslasku
desimaalilukujen kertominen ja jakaminen luonnollisella luvulla

Prosentti
•
•
•
•

prosentin käsite
prosentin, murtoluvun ja desimaaliluvun välinen yhteys
prosenttiluvun ja -arvon käsitteet
prosenttiluvun ja -arvon laskeminen yksinkertaisissa tapauksissa

Laskustrategiat
•
•
•
•
•
•
•

päässälaskutaito
erilaisten laskustrategioiden harjoittelua ja hyödyntämistä mekaanisten, soveltavien ja
ongelmanratkaisutehtävien yhteydessä
lukujen ja laskutoimitusten välisten yhteyksien hyödyntäminen, kerto- ja jakolaskun
yhteyden hyödyntäminen
laskutoimitusten tulosten arviointi ja tarkistaminen
pyöristäminen
kuvien, välineiden ja muiden konkreettisten mallien hyödyntäminen matemaattisten
ilmiöiden ja prosessien opiskelussa
matematiikasta keskusteleminen

T11 ohjata oppilasta havainnoimaan ja kuvailemaan kappaleiden
ja kuvioiden geometrisia ominaisuuksia sekä tutustuttaa oppilas
geometrisiin käsitteisiin
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Geometrian käsitteet ja geometristen
ominaisuuksien havainnointi

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa luokitella ja tunnistaa kappaleita
ja kuvioita. Oppilas osaa käyttää mittakaavaa
sekä tunnistaa suoran ja pisteen suhteen
symmetrisiä kuvioita.

Ympäristön hahmottaminen
•

kolmiulotteisen ympäristön hahmottaminen ja tason geometrian tunnistaminen

•
•
•
•
•
•

kappaleiden ja tasokuvioiden tutkiminen havainnoimalla, rakentamalla ja piirtämällä
kappaleiden ja tasokuvioiden ominaisuuksien löytäminen ja luokittelu sekä niiden
nimeäminen
kappaleiden luokittelu lieriöihin, kartioihin ja muihin kappaleisiin
tasokuvioiden luokittelu monikulmioihin (erilaiset kolmiot, nelikulmiot) ja muihin kuvioihin
(ympyrä)
kappaleiden ja tasokuvioiden osien nimeäminen
piste, jana ja suora
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Kappaleet ja tasokuviot

Kulma
•
•
•
•

kulman käsite
kulmien piirtäminen
kulmien mittaaminen
kulmien luokittelu

Symmetria
•
•
•

peilauksia suoran ja pisteen suhteen
symmetria ja yhtenevyys
symmetrian havaitseminen ympäristössä

Koordinaatisto
•

kaikki neljännekset

Mittaaminen
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

mittaamisen periaatteen vahva hallinta
mittaamista standardoiduilla mittavälineillä
mittaustulosten merkitseminen tarkoituksenmukaista mittayksikköä käyttäen
mittaustulosten arviointi ja tarkistaminen, vertailu
vahva ymmärrys mittayksikköjärjestelmän rakentumisesta
yleisimpien mittayksiköiden käyttöä, vertailua ja muuntamista:
• pituus: mm, cm, dm, m, km
• massa: mg,cg, dg, g, kg, t
• tilavuus: ml, cl, dl, l
• pinta-ala: mm2, cm2, dm2, m2, km2
• aika: s, min, h, d, kk, a, aikavälin laskemista
• lämpötila
raha: euro, sentti
piirin käsitteen kertaaminen
pinta-alan käsite
yksinkertaisten kuvioiden pinta-alan mittaaminen ja laskeminen

Mittakaava
•
•
•
•

mittakaavan käsite
yhdenmuotoisuus
suurennoksia ja pienennöksiä
mittakaavan hyödyntäminen kartan käytössä

T12 ohjata oppilasta arvioimaan mittauskohteen suuruutta ja valitsemaan
mittaamiseen sopivan välineen ja mittayksikön sekä pohtimaan
mittaustuloksen järkevyyttä
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
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Mittaaminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa valita sopivan mittavälineen,
mitata ja arvioida mittaustuloksen
järkevyyttä. Oppilas osaa laskea pintaaloja ja tilavuuksia. Hän hallitsee yleisimmät
mittayksikkömuunnokset.

Ympäristön hahmottaminen
•
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kolmiulotteisen ympäristön hahmottaminen ja tason geometrian tunnistaminen

Kappaleet ja tasokuviot
•
•
•
•
•
•

kappaleiden ja tasokuvioiden tutkiminen havainnoimalla, rakentamalla ja piirtämällä
kappaleiden ja tasokuvioiden ominaisuuksien löytäminen ja luokittelu sekä niiden
nimeäminen
kappaleiden luokittelu lieriöihin, kartioihin ja muihin kappaleisiin
tasokuvioiden luokittelu monikulmioihin (erilaiset kolmiot, nelikulmiot) ja muihin kuvioihin
(ympyrä)
kappaleiden ja tasokuvioiden osien nimeäminen
piste, jana ja suora

Kulma
•
•
•
•

kulman käsite
kulmien piirtäminen
kulmien mittaaminen
kulmien luokittelu

Symmetria
•
•
•

peilauksia suoran ja pisteen suhteen
symmetria ja yhtenevyys
symmetrian havaitseminen ympäristössä

Koordinaatisto
•

kaikki neljännekset

Mittaaminen
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

mittaamisen periaatteen vahva hallinta
mittaamista standardoiduilla mittavälineillä
mittaustulosten merkitseminen tarkoituksenmukaista mittayksikköä käyttäen
mittaustulosten arviointi ja tarkistaminen, vertailu
vahva ymmärrys mittayksikköjärjestelmän rakentumisesta
yleisimpien mittayksiköiden käyttöä, vertailua ja muuntamista:
• pituus: mm, cm, dm, m, km
• massa: mg,cg, dg, g, kg, t
• tilavuus: ml, cl, dl, l
• pinta-ala: mm2, cm2, dm2, m2, km2
• aika: s, min, h, d, kk, a, aikavälin laskemista
• lämpötila
raha: euro, sentti
piirin käsitteen kertaaminen
pinta-alan käsite
yksinkertaisten kuvioiden pinta-alan mittaaminen ja laskeminen

Mittakaava
mittakaavan käsite
yhdenmuotoisuus
suurennoksia ja pienennöksiä
mittakaavan hyödyntäminen kartan käytössä

T13 ohjata oppilasta laatimaan ja tulkitsemaan taulukoita ja diagrammeja
sekä käyttämään tilastollisia tunnuslukuja sekä tarjota kokemuksia
todennäköisyydestä
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
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•
•
•
•

Arvioinnin kohde
Taulukoiden ja diagrammien laatiminen ja
tulkinta

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa laatia taulukon annetusta
aineistosta sekä tulkita taulukoita ja
diagrammeja. Oppilas osaa laskea keskiarvon
ja määrittää tyyppiarvon.

Tietojenkäsittely ja tilastot
•
•
•
•
•

tiedon järjestelmällinen etsiminen ja luokittelu kiinnostavista aihepiireistä
tiedon tallentaminen, esittäminen ja tulkinta taulukoiden ja diagrammien avulla
suurin ja pienin arvo
keskiarvon käsite ja laskeminen
tyyppiarvon käsite

Todennäköisyys
•
•

kokemuksia klassisesta ja tilastollisesta todennäköisyydestä arkielämän tilanteissa
varma, mahdollinen ja mahdoton tapahtuma

T14 innostaa oppilasta laatimaan toimintaohjeita tietokoneohjelmina
graafisessa ohjelmointiympäristössä
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Ohjelmointi graafisessa
ohjelmointiympäristössä

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa ohjelmoida toimivan ohjelman
graafisessa ohjelmointiympäristössä.

Looginen ajattelu
•
•
•

yhtäläisyyksien erojen ja säännönmukaisuuksien löytäminen
vertailu, luokittelu ja järjestykseen asettaminen
syy-seuraussuhteiden ja yhteyksien havaitseminen

Matemaattisten tilanteiden analysointi
•

matemaattisten ilmiöiden tunnistaminen arkielämän tilanteissa ja niiden analysoiminen
matemaattisin käsittein

Ongelmanratkaisutaidot
•

erilaisten ongelmanratkaisustrategioiden harjoittelu ja soveltaminen

Ohjelmointi
•

ohjelmien suunnittelu ja toteutus graafisessa ohjelmointiympäristössä

Vuosiluokka 6
Vuosiluokat 3-6

Vuosiluokan keskeiset sisältöalueet
S1 Ajattelun taidot
Kehitetään oppilaiden taitoja löytää yhtäläisyyksiä, eroja ja säännönmukaisuuksia. Syvennetään
taitoa vertailla, luokitella ja asettaa järjestykseen, etsiä vaihtoehtoja systemaattisesti, havaita
syy- ja seuraussuhteita sekä yhteyksiä matematiikassa. Suunnitellaan ja toteutetaan ohjelmia
graafisessa ohjelmointiympäristössä.
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Looginen ajattelu
•
•
•

yhtäläisyyksien erojen ja säännönmukaisuuksien löytäminen
vertailu, luokittelu ja järjestykseen asettaminen
syy-seuraussuhteiden ja yhteyksien havaitseminen

Matemaattisten tilanteiden analysointi
•

matemaattisten ilmiöiden tunnistaminen arkielämän tilanteissa ja niiden analysoiminen
matemaattisin käsittein

Ongelmanratkaisutaidot
•

erilaisten ongelmanratkaisustrategioiden harjoittelu ja soveltaminen

Ohjelmointi
•

ohjelmien suunnittelu ja toteutus graafisessa ohjelmointiympäristössä

S2 Luvut ja laskutoimitukset
Syvennetään ja varmennetaan oppilaiden ymmärrys kymmenjärjestelmästä. Käsitystä lukujen
rakenteesta, yhteyksistä ja jaollisuudesta monipuolistetaan tutkimalla ja luokittelemalla lukuja.
Harjaannutetaan taitoa laskea peruslaskutoimituksia päässä. Harjoitellaan yhteen- ja
vähennyslaskualgoritmeja sekä varmistetaan niiden osaaminen. Varmistetaan kertolaskun
käsitteen ymmärtäminen ja opitaan kertotaulut 6-9. Varmistetaan kertotaulujen 1-10 osaaminen.
Harjoitellaan kertolaskualgoritmia ja varmistetaan sen osaaminen. Opiskellaan jakolaskua
sekä sisältö- että ositusjakotilanteissa. Harjoitellaan lukuyksiköittäin jakamista. Hyödynnetään
laskutoimitusten ominaisuuksia ja niiden välisiä yhteyksiä.
Oppilaita ohjataan pyöristämään lukuja ja laskemaan likiarvoilla siten, että he oppivat
arvioimaan tuloksen suuruusluokan. Kaikkia laskutoimituksia harjoitellaan monipuolisissa
tilanteissa hyödyntäen tarvittavia välineitä.
Pohjustetaan negatiivisen luvun käsite ja laajennetaan lukualuetta negatiivisilla kokonaisluvuilla.
Opitaan murtoluvun käsite ja harjoitellaan murtolukujen peruslaskutoimituksia eri tilanteissa.
Kerto- ja jakolaskussa pitäydytään luonnollisella luvulla kertomisessa ja jakamisessa.
Perehdytään desimaalilukuihin osana kymmenjärjestelmää ja harjoitellaan peruslaskutoimituksia
desimaaliluvuilla. Perehdytään prosentin käsitteeseen. Pohjustetaan prosenttiluvun ja -arvon
ymmärtämistä ja harjoitellaan niiden laskemista yksinkertaisissa tapauksissa. Hyödynnetään
murtoluvun, desimaaliluvun ja prosentin välisiä yhteyksiä.
Lukualue
•
•

luonnollisten lukujen vahva hallinta lukualueella 0-100 000 000
lukualueen laajentaminen kokonaislukuihin: positiiviset ja negatiiviset kokonaisluvut

Lukukäsite
lukäsitteen varmistaminen keskeisellä lukualueella
lukumäärien hahmottaminen, laskeminen ja arviointi
lukujen tarkoituksenmukainen käyttö arkielämän tilanteissa

Lukujonot
•
•

lukujonotaidot keskeisellä lukualueella
lukujen vertailu ja järjestykseen asettaminen

Lukujen ominaisuuksia
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•
•
•

•

lukujen ominaisuuksien tutkiminen, kuten lukujen rakentuminen, lukujen yhteydet ja
jaollisuus

Kymmenjärjestelmä
•
•

kymmenjärjestelmän periaatteen vahva hallinta
lukuyksiköt: ykköset, kymmenet, sadat, tuhannet, kymmenettuhannet, miljoonat, miljardi
sekä kymmenes-, sadas- ja tuhannesosat

Yhteen- ja vähennyslasku
•
•
•
•

ymmärrys
yhteenja
vähennyslaskun
periaatteesta
vähennyslaskutilanteiden havaitseminen arkielämässä
käsitteet: yhteenlaskettavat, summa, vähenevä, vähentäjä, erotus
yhteen- ja vähennyslaskuja lukualueella 0-100 000 000
yhteen- ja vähennyslaskualgoritmien vahva hallinta

sekä

yhteen-

ja

Kertolasku
•
•
•
•

ymmärrys kertolaskun käsiteestä ja periaateesta sekä kertolaskutilanteiden havaitseminen
arkielämässä
käsitteet: tulontekijät, tulo
kertotaulujen 0-10 vahva mekaaninen osaaminen
kertolaskualgoritmin vahva hallinta

Jakolasku
•
•
•
•

ymmärrys jakolaskun käsiteestä ja periaatteesta sekä jakolaskutilanteiden havaitseminen
arkielämässä
sisältö- ja ositusjaon vahva hallinta
käsitteet: jaettava, jakaja, osamäärä, jakojäännös
lukuyksiköittäin jakamisen vahva hallinta

Murtoluvut
•
•
•
•
•

murto- ja sekaluvun käsite
murto-osan laskeminen
samannimisten ja erinimisten murtolukujen yhteen- ja vähennyslasku
laventaminen ja supistaminen
samannimisten ja erinimisten murtolukujen kertominen ja jakaminen luonnollisella luvulla

Desimaaliluvut
•
•
•
•
•

desimaaliluvun käsite
kymmenesosta, sadasosat, tuhannesosat
murtoluvun ja desimaaliluvun yhteys
desimaalilukujen yhteen- ja vähennyslasku
desimaalilukujen kertominen ja jakaminen luonnollisella luvulla sekä desimaaliluvulla
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Prosentti
•
•
•
•

prosentin käsite
prosentin, murtoluvun ja desimaaliluvun välinen yhteys
prosenttiluvun ja -arvon käsitteet
prosenttiluvun ja -arvon laskeminen

Laskustrategiat
•
•
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päässälaskutaito
erilaisten laskustrategioiden harjoittelua ja hyödyntämistä mekaanisten, soveltavien ja
ongelmanratkaisutehtävien yhteydessä

•
•
•
•
•

lukujen ja laskutoimitusten välisten yhteyksien hyödyntäminen, kerto- ja jakolaskun
yhteyden hyödyntäminen
laskutoimitusten tulosten arviointi ja tarkistaminen
pyöristäminen
kuvien, välineiden ja muiden konkreettisten mallien hyödyntäminen matemaattisten
ilmiöiden ja prosessien opiskelussa
matematiikasta keskusteleminen

S3 Algebra
Tutkitaan lukujonon säännönmukaisuutta sekä jatketaan lukujonoa säännön mukaan. Tutustutaan
tuntemattoman käsitteeseen. Tutkitaan yhtälöä ja etsitään yhtälön ratkaisuja päättelemällä ja
kokeilemalla.
Yhtälöt
•
•

tuntemattoman käsite ja yhtälöiden tutkiminen
yhtälöiden ratkaiseminen päättelemällä, kokeilemalla ja laskutoimitusten välisiä yhteyksiä
hyödyntämällä

S4 Geometria ja mittaaminen
Rakennetaan, piirretään, tutkitaan ja luokitellaan kappaleita ja kuvioita. Luokitellaan kappaleet
lieriöihin, kartioihin ja muihin kappaleisiin. Tutustutaan tarkemmin suorakulmaiseen särmiöön,
ympyrälieriöön, ympyräpohjaiseen kartioon ja pyramidiin. Luokitellaan tasokuviot monikulmioihin
ja muihin kuvioihin sekä tutkitaan niiden ominaisuuksia. Perehdytään tarkemmin kolmioihin,
nelikulmioihin ja ympyrään. Perehdytään pisteen, janan, suoran ja kulman käsitteisiin.
Harjoitellaan kulmien piirtämistä, mittaamista ja luokittelemista.
Tarkastellaan symmetriaa suoran suhteen. Ohjataan oppilaita havaitsemaan myös kierto- ja
siirtosymmetrioita ympäristössä esimerkiksi osana taidetta.
Käsitellään koordinaatistosta ensin ensimmäinen neljännes ja laajennetaan sitten kaikkiin
neljänneksiin.
Tutustutaan mittakaavan käsitteeseen ja käytetään sitä suurennoksissa ja pienennöksissä.
Ohjataan oppilaita hyödyntämään mittakaavaa kartan käytössä.
Harjoitellaan mittaamista ja kiinnitetään huomiota mittaustarkkuuteen, mittaustuloksen arviointiin
ja mittauksen tarkistamiseen. Mitataan ja lasketaan erimuotoisten kuvioiden piirejä ja
pinta-aloja sekä suorakulmaisten särmiöiden tilavuuksia. Ohjataan oppilaita ymmärtämään,
miten mittayksikköjärjestelmä rakentuu. Harjoitellaan yksikönmuunnoksia yleisimmin käytetyillä
mittayksiköillä.
Ympäristön hahmottaminen
•

kolmiulotteisen ympäristön hahmottaminen ja tason geometrian tunnistaminen

•
•
•
•
•
•
•

kappaleiden ja tasokuvioiden tutkiminen havainnoimalla, rakentamalla ja piirtämällä
kappaleiden ja tasokuvioiden ominaisuuksien löytäminen ja luokittelu sekä niiden
nimeäminen
kappaleiden luokittelu lieriöihin, kartioihin ja muihin kappaleisiin
tasokuvioiden luokittelu monikulmioihin (erilaiset kolmiot, nelikulmiot) ja muihin kuvioihin
(ympyrä)
kappaleiden ja tasokuvioiden osien nimeäminen
suorakulmaisen särmiön tilavuuden laskeminen
piste, jana ja suora
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Kappaleet ja tasokuviot

Kulma
•
•
•
•

kulman käsite
kulmien piirtäminen
kulmien mittaaminen
kulmien luokittelu (0-360 astetta)

Symmetria
•
•
•

peilauksia suoran ja pisteen suhteen
symmetria ja yhtenevyys
symmetrian havaitseminen ympäristössä

Koordinaatisto
•

kaikki neljännekset

Mittaaminen
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

mittaamisen periaatteen vahva hallinta
mittaamista standardoiduilla mittavälineillä
mittaustulosten merkitseminen tarkoituksenmukaista mittayksikköä käyttäen
mittaustulosten arviointi ja tarkistaminen, vertailu
vahva ymmärrys mittayksikköjärjestelmän rakentumisesta
pituuden, massan, pinta-alan ja tilavuuden (m3, dm3, cm3, mm3 sekä vetomitat)
yksikköjärjestelmät
ajan yksiköt ja aikavälin laskeminen
raha: euro, sentti
yleisimpien mittayksiköiden käyttöä, vertailua ja muuntamista
piirin ja pinta-alan käsitteen kertaaminen
erimuotoisten kuvioiden piirin ja pinta-alan mittaaminen ja laskeminen

Mittakaava
•
•
•
•

mittakaavan käsite ja soveltaminen
yhdenmuotoisuus
suurennoksia ja pienennöksiä
mittakaavan hyödyntäminen kartan käytössä

S5 Tietojenkäsittely, tilastot ja todennäköisyys
Kehitetään oppilaiden taitoja kerätä tietoa järjestelmällisesti kiinnostavista aihepiireistä.
Tallennetaan ja esitetään tietoa taulukoiden ja diagrammien avulla. Käsitellään tilastollisista
tunnusluvuista suurin ja pienin arvo, keskiarvo ja tyyppiarvo.
Tutustutaan todennäköisyyteen arkitilanteiden perusteella päättelemällä, onko tapahtuma
mahdoton, mahdollinen vai varma.
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Tietojenkäsittely ja tilastot
•
•
•
•
•

tiedon järjestelmällinen etsiminen ja luokittelu kiinnostavista aihepiireistä
tiedon tallentaminen, esittäminen ja tulkinta taulukoiden ja diagrammien avulla
suurin ja pienin arvo
keskiarvon käsite ja laskeminen
tyyppiarvo

Todennäköisyys
•
•
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kokemuksia klassisesta ja tilastollisesta todennäköisyydestä arkielämän tilanteissa
varma, mahdollinen ja mahdoton tapahtuma

Opetuksen tavoitteet

Tavoitteisiin liittyvät
sisältöalueet

Laaja-alainen osaaminen

T1

S1, S2, S3, S4, S5

L1, L3, L5

T2

S1, S2, S3, S4, S5

L1, L4

T3

S1, S2, S3, S4, S5

L1, L3, L4, L5

T4

S1, S2, S3, S4, S5

L1, L2, L4, L5

T5

S1, S2, S3, S4, S5

L1, L4, L5

T6

S1, S2, S3, S4, S5

L1, L3

T7

S1, S2, S3, S4, S5

L1, L4

T8

S2

L1, L4

T9

S2

L1, L4

T10

S2

L1, L3, L6

T11

S4

L4, L5

T12

S4

L1, L3, L6

T13

S5

L4, L5

T14

S1

L1, L4, L5, L6

Vuosiluokan tavoitteet
T1 pitää yllä oppilaan innostusta ja kiinnostusta matematiikkaa kohtaan
sekä tukea myönteistä minäkuvaa ja itseluottamusta
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Ei vaikuta arvion tai arvosanan
muodostamiseen. Oppilaita ohjataan
pohtimaan kokemuksiaan osana itsearviointia

Looginen ajattelu
•
•
•

yhtäläisyyksien erojen ja säännönmukaisuuksien löytäminen
vertailu, luokittelu ja järjestykseen asettaminen
syy-seuraussuhteiden ja yhteyksien havaitseminen

Matemaattisten tilanteiden analysointi
•

matemaattisten ilmiöiden tunnistaminen arkielämän tilanteissa ja niiden analysoiminen
matemaattisin käsittein

Ongelmanratkaisutaidot
erilaisten ongelmanratkaisustrategioiden harjoittelu ja soveltaminen

Ohjelmointi
•

ohjelmien suunnittelu ja toteutus graafisessa ohjelmointiympäristössä

Ympäristön hahmottaminen
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•

•

kolmiulotteisen ympäristön hahmottaminen ja tason geometrian tunnistaminen

Kappaleet ja tasokuviot
•
•
•
•
•
•
•

kappaleiden ja tasokuvioiden tutkiminen havainnoimalla, rakentamalla ja piirtämällä
kappaleiden ja tasokuvioiden ominaisuuksien löytäminen ja luokittelu sekä niiden
nimeäminen
kappaleiden luokittelu lieriöihin, kartioihin ja muihin kappaleisiin
tasokuvioiden luokittelu monikulmioihin (erilaiset kolmiot, nelikulmiot) ja muihin kuvioihin
(ympyrä)
kappaleiden ja tasokuvioiden osien nimeäminen
suorakulmaisen särmiön tilavuuden laskeminen
piste, jana ja suora

Kulma
•
•
•
•

kulman käsite
kulmien piirtäminen
kulmien mittaaminen
kulmien luokittelu (0-360 astetta)

Symmetria
•
•
•

peilauksia suoran ja pisteen suhteen
symmetria ja yhtenevyys
symmetrian havaitseminen ympäristössä

Koordinaatisto
•

kaikki neljännekset

Mittaaminen
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

mittaamisen periaatteen vahva hallinta
mittaamista standardoiduilla mittavälineillä
mittaustulosten merkitseminen tarkoituksenmukaista mittayksikköä käyttäen
mittaustulosten arviointi ja tarkistaminen, vertailu
vahva ymmärrys mittayksikköjärjestelmän rakentumisesta
pituuden, massan, pinta-alan ja tilavuuden (m3, dm3, cm3, mm3 sekä vetomitat)
yksikköjärjestelmät
ajan yksiköt ja aikavälin laskeminen
raha: euro, sentti
yleisimpien mittayksiköiden käyttöä, vertailua ja muuntamista
piirin ja pinta-alan käsitteen kertaaminen
erimuotoisten kuvioiden piirin ja pinta-alan mittaaminen ja laskeminen

Mittakaava
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•
•
•
•

mittakaavan käsite ja soveltaminen
yhdenmuotoisuus
suurennoksia ja pienennöksiä
mittakaavan hyödyntäminen kartan käytössä

Tietojenkäsittely ja tilastot
•
•
•
•
•
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tiedon järjestelmällinen etsiminen ja luokittelu kiinnostavista aihepiireistä
tiedon tallentaminen, esittäminen ja tulkinta taulukoiden ja diagrammien avulla
suurin ja pienin arvo
keskiarvon käsite ja laskeminen
tyyppiarvo

Todennäköisyys
•
•

kokemuksia klassisesta ja tilastollisesta todennäköisyydestä arkielämän tilanteissa
varma, mahdollinen ja mahdoton tapahtuma

Yhtälöt
•
•

tuntemattoman käsite ja yhtälöiden tutkiminen
yhtälöiden ratkaiseminen päättelemällä, kokeilemalla ja laskutoimitusten välisiä yhteyksiä
hyödyntämällä

Lukualue
•
•

luonnollisten lukujen vahva hallinta lukualueella 0-100 000 000
lukualueen laajentaminen kokonaislukuihin: positiiviset ja negatiiviset kokonaisluvut

Lukukäsite
•
•
•

lukäsitteen varmistaminen keskeisellä lukualueella
lukumäärien hahmottaminen, laskeminen ja arviointi
lukujen tarkoituksenmukainen käyttö arkielämän tilanteissa

Lukujonot
•
•

lukujonotaidot keskeisellä lukualueella
lukujen vertailu ja järjestykseen asettaminen

Lukujen ominaisuuksia
•

lukujen ominaisuuksien tutkiminen, kuten lukujen rakentuminen, lukujen yhteydet ja
jaollisuus

Kymmenjärjestelmä
•
•

kymmenjärjestelmän periaatteen vahva hallinta
lukuyksiköt: ykköset, kymmenet, sadat, tuhannet, kymmenettuhannet, miljoonat, miljardi
sekä kymmenes-, sadas- ja tuhannesosat

Yhteen- ja vähennyslasku
•
•
•
•

ymmärrys
yhteenja
vähennyslaskun
periaatteesta
vähennyslaskutilanteiden havaitseminen arkielämässä
käsitteet: yhteenlaskettavat, summa, vähenevä, vähentäjä, erotus
yhteen- ja vähennyslaskuja lukualueella 0-100 000 000
yhteen- ja vähennyslaskualgoritmien vahva hallinta

sekä

yhteen-

ja

Kertolasku

•
•
•

ymmärrys kertolaskun käsiteestä ja periaateesta sekä kertolaskutilanteiden havaitseminen
arkielämässä
käsitteet: tulontekijät, tulo
kertotaulujen 0-10 vahva mekaaninen osaaminen
kertolaskualgoritmin vahva hallinta

Jakolasku
•
•
•
•

ymmärrys jakolaskun käsiteestä ja periaatteesta sekä jakolaskutilanteiden havaitseminen
arkielämässä
sisältö- ja ositusjaon vahva hallinta
käsitteet: jaettava, jakaja, osamäärä, jakojäännös
lukuyksiköittäin jakamisen vahva hallinta
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•

Murtoluvut
•
•
•
•
•

murto- ja sekaluvun käsite
murto-osan laskeminen
samannimisten ja erinimisten murtolukujen yhteen- ja vähennyslasku
laventaminen ja supistaminen
samannimisten ja erinimisten murtolukujen kertominen ja jakaminen luonnollisella luvulla

Desimaaliluvut
•
•
•
•
•

desimaaliluvun käsite
kymmenesosta, sadasosat, tuhannesosat
murtoluvun ja desimaaliluvun yhteys
desimaalilukujen yhteen- ja vähennyslasku
desimaalilukujen kertominen ja jakaminen luonnollisella luvulla sekä desimaaliluvulla

Prosentti
•
•
•
•

prosentin käsite
prosentin, murtoluvun ja desimaaliluvun välinen yhteys
prosenttiluvun ja -arvon käsitteet
prosenttiluvun ja -arvon laskeminen

Laskustrategiat
•
•
•
•
•
•
•

päässälaskutaito
erilaisten laskustrategioiden harjoittelua ja hyödyntämistä mekaanisten, soveltavien ja
ongelmanratkaisutehtävien yhteydessä
lukujen ja laskutoimitusten välisten yhteyksien hyödyntäminen, kerto- ja jakolaskun
yhteyden hyödyntäminen
laskutoimitusten tulosten arviointi ja tarkistaminen
pyöristäminen
kuvien, välineiden ja muiden konkreettisten mallien hyödyntäminen matemaattisten
ilmiöiden ja prosessien opiskelussa
matematiikasta keskusteleminen

T2 ohjata oppilasta havaitsemaan yhteyksiä oppimiensa asioiden välillä
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Opittujen asioiden yhteydet

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas tunnistaa ja antaa esimerkkejä
oppimiensa asioiden välisistä yhteyksistä

Yhtälöt
•
•

tuntemattoman käsite ja yhtälöiden tutkiminen
yhtälöiden ratkaiseminen päättelemällä, kokeilemalla ja laskutoimitusten välisiä yhteyksiä
hyödyntämällä
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Ympäristön hahmottaminen
•

kolmiulotteisen ympäristön hahmottaminen ja tason geometrian tunnistaminen

Kappaleet ja tasokuviot
•
•
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kappaleiden ja tasokuvioiden tutkiminen havainnoimalla, rakentamalla ja piirtämällä
kappaleiden ja tasokuvioiden ominaisuuksien löytäminen ja luokittelu sekä niiden
nimeäminen

•
•
•
•
•

kappaleiden luokittelu lieriöihin, kartioihin ja muihin kappaleisiin
tasokuvioiden luokittelu monikulmioihin (erilaiset kolmiot, nelikulmiot) ja muihin kuvioihin
(ympyrä)
kappaleiden ja tasokuvioiden osien nimeäminen
suorakulmaisen särmiön tilavuuden laskeminen
piste, jana ja suora

Kulma
•
•
•
•

kulman käsite
kulmien piirtäminen
kulmien mittaaminen
kulmien luokittelu (0-360 astetta)

Symmetria
•
•
•

peilauksia suoran ja pisteen suhteen
symmetria ja yhtenevyys
symmetrian havaitseminen ympäristössä

Koordinaatisto
•

kaikki neljännekset

Mittaaminen
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

mittaamisen periaatteen vahva hallinta
mittaamista standardoiduilla mittavälineillä
mittaustulosten merkitseminen tarkoituksenmukaista mittayksikköä käyttäen
mittaustulosten arviointi ja tarkistaminen, vertailu
vahva ymmärrys mittayksikköjärjestelmän rakentumisesta
pituuden, massan, pinta-alan ja tilavuuden (m3, dm3, cm3, mm3 sekä vetomitat)
yksikköjärjestelmät
ajan yksiköt ja aikavälin laskeminen
raha: euro, sentti
yleisimpien mittayksiköiden käyttöä, vertailua ja muuntamista
piirin ja pinta-alan käsitteen kertaaminen
erimuotoisten kuvioiden piirin ja pinta-alan mittaaminen ja laskeminen

Mittakaava
•
•
•
•

mittakaavan käsite ja soveltaminen
yhdenmuotoisuus
suurennoksia ja pienennöksiä
mittakaavan hyödyntäminen kartan käytössä

Lukualue
•
•

luonnollisten lukujen vahva hallinta lukualueella 0-100 000 000
lukualueen laajentaminen kokonaislukuihin: positiiviset ja negatiiviset kokonaisluvut

•
•
•

lukäsitteen varmistaminen keskeisellä lukualueella
lukumäärien hahmottaminen, laskeminen ja arviointi
lukujen tarkoituksenmukainen käyttö arkielämän tilanteissa

Lukujonot
•
•

lukujonotaidot keskeisellä lukualueella
lukujen vertailu ja järjestykseen asettaminen
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Lukukäsite

Lukujen ominaisuuksia
•

lukujen ominaisuuksien tutkiminen, kuten lukujen rakentuminen, lukujen yhteydet ja
jaollisuus

Kymmenjärjestelmä
•
•

kymmenjärjestelmän periaatteen vahva hallinta
lukuyksiköt: ykköset, kymmenet, sadat, tuhannet, kymmenettuhannet, miljoonat, miljardi
sekä kymmenes-, sadas- ja tuhannesosat

Yhteen- ja vähennyslasku
•
•
•
•

ymmärrys
yhteenja
vähennyslaskun
periaatteesta
vähennyslaskutilanteiden havaitseminen arkielämässä
käsitteet: yhteenlaskettavat, summa, vähenevä, vähentäjä, erotus
yhteen- ja vähennyslaskuja lukualueella 0-100 000 000
yhteen- ja vähennyslaskualgoritmien vahva hallinta

sekä

yhteen-

ja

Kertolasku
•
•
•
•

ymmärrys kertolaskun käsiteestä ja periaateesta sekä kertolaskutilanteiden havaitseminen
arkielämässä
käsitteet: tulontekijät, tulo
kertotaulujen 0-10 vahva mekaaninen osaaminen
kertolaskualgoritmin vahva hallinta

Jakolasku
•
•
•
•

ymmärrys jakolaskun käsiteestä ja periaatteesta sekä jakolaskutilanteiden havaitseminen
arkielämässä
sisältö- ja ositusjaon vahva hallinta
käsitteet: jaettava, jakaja, osamäärä, jakojäännös
lukuyksiköittäin jakamisen vahva hallinta

Murtoluvut
•
•
•
•
•

murto- ja sekaluvun käsite
murto-osan laskeminen
samannimisten ja erinimisten murtolukujen yhteen- ja vähennyslasku
laventaminen ja supistaminen
samannimisten ja erinimisten murtolukujen kertominen ja jakaminen luonnollisella luvulla

Desimaaliluvut
•
•
•
•
•

desimaaliluvun käsite
kymmenesosta, sadasosat, tuhannesosat
murtoluvun ja desimaaliluvun yhteys
desimaalilukujen yhteen- ja vähennyslasku
desimaalilukujen kertominen ja jakaminen luonnollisella luvulla sekä desimaaliluvulla
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Prosentti
•
•
•
•

prosentin käsite
prosentin, murtoluvun ja desimaaliluvun välinen yhteys
prosenttiluvun ja -arvon käsitteet
prosenttiluvun ja -arvon laskeminen

Laskustrategiat
•
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päässälaskutaito

•
•
•
•
•
•

erilaisten laskustrategioiden harjoittelua ja hyödyntämistä mekaanisten, soveltavien ja
ongelmanratkaisutehtävien yhteydessä
lukujen ja laskutoimitusten välisten yhteyksien hyödyntäminen, kerto- ja jakolaskun
yhteyden hyödyntäminen
laskutoimitusten tulosten arviointi ja tarkistaminen
pyöristäminen
kuvien, välineiden ja muiden konkreettisten mallien hyödyntäminen matemaattisten
ilmiöiden ja prosessien opiskelussa
matematiikasta keskusteleminen

Looginen ajattelu
•
•
•

yhtäläisyyksien erojen ja säännönmukaisuuksien löytäminen
vertailu, luokittelu ja järjestykseen asettaminen
syy-seuraussuhteiden ja yhteyksien havaitseminen

Matemaattisten tilanteiden analysointi
•

matemaattisten ilmiöiden tunnistaminen arkielämän tilanteissa ja niiden analysoiminen
matemaattisin käsittein

Ongelmanratkaisutaidot
•

erilaisten ongelmanratkaisustrategioiden harjoittelu ja soveltaminen

Ohjelmointi
•

ohjelmien suunnittelu ja toteutus graafisessa ohjelmointiympäristössä

Tietojenkäsittely ja tilastot
•
•
•
•
•

tiedon järjestelmällinen etsiminen ja luokittelu kiinnostavista aihepiireistä
tiedon tallentaminen, esittäminen ja tulkinta taulukoiden ja diagrammien avulla
suurin ja pienin arvo
keskiarvon käsite ja laskeminen
tyyppiarvo

Todennäköisyys
•
•

kokemuksia klassisesta ja tilastollisesta todennäköisyydestä arkielämän tilanteissa
varma, mahdollinen ja mahdoton tapahtuma

T3 ohjata oppilasta kehittämään taitoaan esittää kysymyksiä ja tehdä
perusteltuja päätelmiä havaintojensa pohjalta
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Kysymysten esittäminen ja päättelytaidot

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa esittää matematiikan kannalta
mielekkäitä kysymyksiä ja päätelmiä.

Tietojenkäsittely ja tilastot
•
•
•
•
•

tiedon järjestelmällinen etsiminen ja luokittelu kiinnostavista aihepiireistä
tiedon tallentaminen, esittäminen ja tulkinta taulukoiden ja diagrammien avulla
suurin ja pienin arvo
keskiarvon käsite ja laskeminen
tyyppiarvo
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Arvioinnin kohde

Todennäköisyys
•
•

kokemuksia klassisesta ja tilastollisesta todennäköisyydestä arkielämän tilanteissa
varma, mahdollinen ja mahdoton tapahtuma

Ympäristön hahmottaminen
•

kolmiulotteisen ympäristön hahmottaminen ja tason geometrian tunnistaminen

Kappaleet ja tasokuviot
•
•
•
•
•
•
•

kappaleiden ja tasokuvioiden tutkiminen havainnoimalla, rakentamalla ja piirtämällä
kappaleiden ja tasokuvioiden ominaisuuksien löytäminen ja luokittelu sekä niiden
nimeäminen
kappaleiden luokittelu lieriöihin, kartioihin ja muihin kappaleisiin
tasokuvioiden luokittelu monikulmioihin (erilaiset kolmiot, nelikulmiot) ja muihin kuvioihin
(ympyrä)
kappaleiden ja tasokuvioiden osien nimeäminen
suorakulmaisen särmiön tilavuuden laskeminen
piste, jana ja suora

Kulma
•
•
•
•

kulman käsite
kulmien piirtäminen
kulmien mittaaminen
kulmien luokittelu (0-360 astetta)

Symmetria
•
•
•

peilauksia suoran ja pisteen suhteen
symmetria ja yhtenevyys
symmetrian havaitseminen ympäristössä

Koordinaatisto
•

kaikki neljännekset

Mittaaminen
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

mittaamisen periaatteen vahva hallinta
mittaamista standardoiduilla mittavälineillä
mittaustulosten merkitseminen tarkoituksenmukaista mittayksikköä käyttäen
mittaustulosten arviointi ja tarkistaminen, vertailu
vahva ymmärrys mittayksikköjärjestelmän rakentumisesta
pituuden, massan, pinta-alan ja tilavuuden (m3, dm3, cm3, mm3 sekä vetomitat)
yksikköjärjestelmät
ajan yksiköt ja aikavälin laskeminen
raha: euro, sentti
yleisimpien mittayksiköiden käyttöä, vertailua ja muuntamista
piirin ja pinta-alan käsitteen kertaaminen
erimuotoisten kuvioiden piirin ja pinta-alan mittaaminen ja laskeminen
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Mittakaava
•
•
•
•

668

mittakaavan käsite ja soveltaminen
yhdenmuotoisuus
suurennoksia ja pienennöksiä
mittakaavan hyödyntäminen kartan käytössä

Yhtälöt
•
•

tuntemattoman käsite ja yhtälöiden tutkiminen
yhtälöiden ratkaiseminen päättelemällä, kokeilemalla ja laskutoimitusten välisiä yhteyksiä
hyödyntämällä

Looginen ajattelu
•
•
•

yhtäläisyyksien erojen ja säännönmukaisuuksien löytäminen
vertailu, luokittelu ja järjestykseen asettaminen
syy-seuraussuhteiden ja yhteyksien havaitseminen

Matemaattisten tilanteiden analysointi
•

matemaattisten ilmiöiden tunnistaminen arkielämän tilanteissa ja niiden analysoiminen
matemaattisin käsittein

Ongelmanratkaisutaidot
•

erilaisten ongelmanratkaisustrategioiden harjoittelu ja soveltaminen

Ohjelmointi
•

ohjelmien suunnittelu ja toteutus graafisessa ohjelmointiympäristössä

Lukualue
•
•

luonnollisten lukujen vahva hallinta lukualueella 0-100 000 000
lukualueen laajentaminen kokonaislukuihin: positiiviset ja negatiiviset kokonaisluvut

Lukukäsite
•
•
•

lukäsitteen varmistaminen keskeisellä lukualueella
lukumäärien hahmottaminen, laskeminen ja arviointi
lukujen tarkoituksenmukainen käyttö arkielämän tilanteissa

Lukujonot
•
•

lukujonotaidot keskeisellä lukualueella
lukujen vertailu ja järjestykseen asettaminen

Lukujen ominaisuuksia
•

lukujen ominaisuuksien tutkiminen, kuten lukujen rakentuminen, lukujen yhteydet ja
jaollisuus

Kymmenjärjestelmä
•
•

kymmenjärjestelmän periaatteen vahva hallinta
lukuyksiköt: ykköset, kymmenet, sadat, tuhannet, kymmenettuhannet, miljoonat, miljardi
sekä kymmenes-, sadas- ja tuhannesosat

Yhteen- ja vähennyslasku

•
•
•

ymmärrys
yhteenja
vähennyslaskun
periaatteesta
vähennyslaskutilanteiden havaitseminen arkielämässä
käsitteet: yhteenlaskettavat, summa, vähenevä, vähentäjä, erotus
yhteen- ja vähennyslaskuja lukualueella 0-100 000 000
yhteen- ja vähennyslaskualgoritmien vahva hallinta

sekä

yhteen-

ja

Kertolasku
669

Vuosiluokat 3-6

•

•
•
•
•

ymmärrys kertolaskun käsiteestä ja periaateesta sekä kertolaskutilanteiden havaitseminen
arkielämässä
käsitteet: tulontekijät, tulo
kertotaulujen 0-10 vahva mekaaninen osaaminen
kertolaskualgoritmin vahva hallinta

Jakolasku
•
•
•
•

ymmärrys jakolaskun käsiteestä ja periaatteesta sekä jakolaskutilanteiden havaitseminen
arkielämässä
sisältö- ja ositusjaon vahva hallinta
käsitteet: jaettava, jakaja, osamäärä, jakojäännös
lukuyksiköittäin jakamisen vahva hallinta

Murtoluvut
•
•
•
•
•

murto- ja sekaluvun käsite
murto-osan laskeminen
samannimisten ja erinimisten murtolukujen yhteen- ja vähennyslasku
laventaminen ja supistaminen
samannimisten ja erinimisten murtolukujen kertominen ja jakaminen luonnollisella luvulla

Desimaaliluvut
•
•
•
•
•

desimaaliluvun käsite
kymmenesosta, sadasosat, tuhannesosat
murtoluvun ja desimaaliluvun yhteys
desimaalilukujen yhteen- ja vähennyslasku
desimaalilukujen kertominen ja jakaminen luonnollisella luvulla sekä desimaaliluvulla

Prosentti
•
•
•
•

prosentin käsite
prosentin, murtoluvun ja desimaaliluvun välinen yhteys
prosenttiluvun ja -arvon käsitteet
prosenttiluvun ja -arvon laskeminen

Laskustrategiat
•
•
•
•
•
•
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•

päässälaskutaito
erilaisten laskustrategioiden harjoittelua ja hyödyntämistä mekaanisten, soveltavien ja
ongelmanratkaisutehtävien yhteydessä
lukujen ja laskutoimitusten välisten yhteyksien hyödyntäminen, kerto- ja jakolaskun
yhteyden hyödyntäminen
laskutoimitusten tulosten arviointi ja tarkistaminen
pyöristäminen
kuvien, välineiden ja muiden konkreettisten mallien hyödyntäminen matemaattisten
ilmiöiden ja prosessien opiskelussa
matematiikasta keskusteleminen

T4 kannustaa oppilasta esittämään päättelyään ja ratkaisujaan muille
konkreettisin välinein, piirroksin, suullisesti ja kirjallisesti myös tieto- ja
viestintäteknologiaa hyödyntäen
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Ratkaisujen ja päätelmien esittäminen
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Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas esittää ratkaisujaan ja päätelmiään eri
tavoin.

Yhtälöt
•
•

tuntemattoman käsite ja yhtälöiden tutkiminen
yhtälöiden ratkaiseminen päättelemällä, kokeilemalla ja laskutoimitusten välisiä yhteyksiä
hyödyntämällä

Lukualue
•
•

luonnollisten lukujen vahva hallinta lukualueella 0-100 000 000
lukualueen laajentaminen kokonaislukuihin: positiiviset ja negatiiviset kokonaisluvut

Lukukäsite
•
•
•

lukäsitteen varmistaminen keskeisellä lukualueella
lukumäärien hahmottaminen, laskeminen ja arviointi
lukujen tarkoituksenmukainen käyttö arkielämän tilanteissa

Lukujonot
•
•

lukujonotaidot keskeisellä lukualueella
lukujen vertailu ja järjestykseen asettaminen

Lukujen ominaisuuksia
•

lukujen ominaisuuksien tutkiminen, kuten lukujen rakentuminen, lukujen yhteydet ja
jaollisuus

Kymmenjärjestelmä
•
•

kymmenjärjestelmän periaatteen vahva hallinta
lukuyksiköt: ykköset, kymmenet, sadat, tuhannet, kymmenettuhannet, miljoonat, miljardi
sekä kymmenes-, sadas- ja tuhannesosat

Yhteen- ja vähennyslasku
•
•
•
•

ymmärrys
yhteenja
vähennyslaskun
periaatteesta
vähennyslaskutilanteiden havaitseminen arkielämässä
käsitteet: yhteenlaskettavat, summa, vähenevä, vähentäjä, erotus
yhteen- ja vähennyslaskuja lukualueella 0-100 000 000
yhteen- ja vähennyslaskualgoritmien vahva hallinta

sekä

yhteen-

ja

Kertolasku
•
•
•
•

ymmärrys kertolaskun käsiteestä ja periaateesta sekä kertolaskutilanteiden havaitseminen
arkielämässä
käsitteet: tulontekijät, tulo
kertotaulujen 0-10 vahva mekaaninen osaaminen
kertolaskualgoritmin vahva hallinta

•
•
•
•

ymmärrys jakolaskun käsiteestä ja periaatteesta sekä jakolaskutilanteiden havaitseminen
arkielämässä
sisältö- ja ositusjaon vahva hallinta
käsitteet: jaettava, jakaja, osamäärä, jakojäännös
lukuyksiköittäin jakamisen vahva hallinta

Murtoluvut
•
•
•

murto- ja sekaluvun käsite
murto-osan laskeminen
samannimisten ja erinimisten murtolukujen yhteen- ja vähennyslasku
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Jakolasku

•
•

laventaminen ja supistaminen
samannimisten ja erinimisten murtolukujen kertominen ja jakaminen luonnollisella luvulla

Desimaaliluvut
•
•
•
•
•

desimaaliluvun käsite
kymmenesosta, sadasosat, tuhannesosat
murtoluvun ja desimaaliluvun yhteys
desimaalilukujen yhteen- ja vähennyslasku
desimaalilukujen kertominen ja jakaminen luonnollisella luvulla sekä desimaaliluvulla

Prosentti
•
•
•
•

prosentin käsite
prosentin, murtoluvun ja desimaaliluvun välinen yhteys
prosenttiluvun ja -arvon käsitteet
prosenttiluvun ja -arvon laskeminen

Laskustrategiat
•
•
•
•
•
•
•

päässälaskutaito
erilaisten laskustrategioiden harjoittelua ja hyödyntämistä mekaanisten, soveltavien ja
ongelmanratkaisutehtävien yhteydessä
lukujen ja laskutoimitusten välisten yhteyksien hyödyntäminen, kerto- ja jakolaskun
yhteyden hyödyntäminen
laskutoimitusten tulosten arviointi ja tarkistaminen
pyöristäminen
kuvien, välineiden ja muiden konkreettisten mallien hyödyntäminen matemaattisten
ilmiöiden ja prosessien opiskelussa
matematiikasta keskusteleminen

Tietojenkäsittely ja tilastot
•
•
•
•
•

tiedon järjestelmällinen etsiminen ja luokittelu kiinnostavista aihepiireistä
tiedon tallentaminen, esittäminen ja tulkinta taulukoiden ja diagrammien avulla
suurin ja pienin arvo
keskiarvon käsite ja laskeminen
tyyppiarvo

Todennäköisyys
•
•

kokemuksia klassisesta ja tilastollisesta todennäköisyydestä arkielämän tilanteissa
varma, mahdollinen ja mahdoton tapahtuma

Looginen ajattelu
•
•
•

yhtäläisyyksien erojen ja säännönmukaisuuksien löytäminen
vertailu, luokittelu ja järjestykseen asettaminen
syy-seuraussuhteiden ja yhteyksien havaitseminen

Matemaattisten tilanteiden analysointi
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•

matemaattisten ilmiöiden tunnistaminen arkielämän tilanteissa ja niiden analysoiminen
matemaattisin käsittein

Ongelmanratkaisutaidot
•

erilaisten ongelmanratkaisustrategioiden harjoittelu ja soveltaminen

Ohjelmointi
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•

ohjelmien suunnittelu ja toteutus graafisessa ohjelmointiympäristössä

Ympäristön hahmottaminen
•

kolmiulotteisen ympäristön hahmottaminen ja tason geometrian tunnistaminen

Kappaleet ja tasokuviot
•
•
•
•
•
•
•

kappaleiden ja tasokuvioiden tutkiminen havainnoimalla, rakentamalla ja piirtämällä
kappaleiden ja tasokuvioiden ominaisuuksien löytäminen ja luokittelu sekä niiden
nimeäminen
kappaleiden luokittelu lieriöihin, kartioihin ja muihin kappaleisiin
tasokuvioiden luokittelu monikulmioihin (erilaiset kolmiot, nelikulmiot) ja muihin kuvioihin
(ympyrä)
kappaleiden ja tasokuvioiden osien nimeäminen
suorakulmaisen särmiön tilavuuden laskeminen
piste, jana ja suora

Kulma
•
•
•
•

kulman käsite
kulmien piirtäminen
kulmien mittaaminen
kulmien luokittelu (0-360 astetta)

Symmetria
•
•
•

peilauksia suoran ja pisteen suhteen
symmetria ja yhtenevyys
symmetrian havaitseminen ympäristössä

Koordinaatisto
•

kaikki neljännekset

Mittaaminen
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

mittaamisen periaatteen vahva hallinta
mittaamista standardoiduilla mittavälineillä
mittaustulosten merkitseminen tarkoituksenmukaista mittayksikköä käyttäen
mittaustulosten arviointi ja tarkistaminen, vertailu
vahva ymmärrys mittayksikköjärjestelmän rakentumisesta
pituuden, massan, pinta-alan ja tilavuuden (m3, dm3, cm3, mm3 sekä vetomitat)
yksikköjärjestelmät
ajan yksiköt ja aikavälin laskeminen
raha: euro, sentti
yleisimpien mittayksiköiden käyttöä, vertailua ja muuntamista
piirin ja pinta-alan käsitteen kertaaminen
erimuotoisten kuvioiden piirin ja pinta-alan mittaaminen ja laskeminen

•
•
•
•

mittakaavan käsite ja soveltaminen
yhdenmuotoisuus
suurennoksia ja pienennöksiä
mittakaavan hyödyntäminen kartan käytössä

T5 ohjata ja tukea oppilasta ongelmanratkaisutaitojen kehittämisessä
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
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Mittakaava

Arvioinnin kohde
Ongelmaratkaisutaidot

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas käyttää ongelmanratkaisussaan
erilaisia strategioita.

Tietojenkäsittely ja tilastot
•
•
•
•
•

tiedon järjestelmällinen etsiminen ja luokittelu kiinnostavista aihepiireistä
tiedon tallentaminen, esittäminen ja tulkinta taulukoiden ja diagrammien avulla
suurin ja pienin arvo
keskiarvon käsite ja laskeminen
tyyppiarvo

Todennäköisyys
•
•

kokemuksia klassisesta ja tilastollisesta todennäköisyydestä arkielämän tilanteissa
varma, mahdollinen ja mahdoton tapahtuma

Lukualue
•
•

luonnollisten lukujen vahva hallinta lukualueella 0-100 000 000
lukualueen laajentaminen kokonaislukuihin: positiiviset ja negatiiviset kokonaisluvut

Lukukäsite
•
•
•

lukäsitteen varmistaminen keskeisellä lukualueella
lukumäärien hahmottaminen, laskeminen ja arviointi
lukujen tarkoituksenmukainen käyttö arkielämän tilanteissa

Lukujonot
•
•

lukujonotaidot keskeisellä lukualueella
lukujen vertailu ja järjestykseen asettaminen

Lukujen ominaisuuksia
•

lukujen ominaisuuksien tutkiminen, kuten lukujen rakentuminen, lukujen yhteydet ja
jaollisuus

Kymmenjärjestelmä
•
•

kymmenjärjestelmän periaatteen vahva hallinta
lukuyksiköt: ykköset, kymmenet, sadat, tuhannet, kymmenettuhannet, miljoonat, miljardi
sekä kymmenes-, sadas- ja tuhannesosat

Yhteen- ja vähennyslasku
•
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•
•
•

ymmärrys
yhteenja
vähennyslaskun
periaatteesta
vähennyslaskutilanteiden havaitseminen arkielämässä
käsitteet: yhteenlaskettavat, summa, vähenevä, vähentäjä, erotus
yhteen- ja vähennyslaskuja lukualueella 0-100 000 000
yhteen- ja vähennyslaskualgoritmien vahva hallinta

sekä

yhteen-

ja

Kertolasku
•
•
•
•
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ymmärrys kertolaskun käsiteestä ja periaateesta sekä kertolaskutilanteiden havaitseminen
arkielämässä
käsitteet: tulontekijät, tulo
kertotaulujen 0-10 vahva mekaaninen osaaminen
kertolaskualgoritmin vahva hallinta

Jakolasku
•
•
•
•

ymmärrys jakolaskun käsiteestä ja periaatteesta sekä jakolaskutilanteiden havaitseminen
arkielämässä
sisältö- ja ositusjaon vahva hallinta
käsitteet: jaettava, jakaja, osamäärä, jakojäännös
lukuyksiköittäin jakamisen vahva hallinta

Murtoluvut
•
•
•
•
•

murto- ja sekaluvun käsite
murto-osan laskeminen
samannimisten ja erinimisten murtolukujen yhteen- ja vähennyslasku
laventaminen ja supistaminen
samannimisten ja erinimisten murtolukujen kertominen ja jakaminen luonnollisella luvulla

Desimaaliluvut
•
•
•
•
•

desimaaliluvun käsite
kymmenesosta, sadasosat, tuhannesosat
murtoluvun ja desimaaliluvun yhteys
desimaalilukujen yhteen- ja vähennyslasku
desimaalilukujen kertominen ja jakaminen luonnollisella luvulla sekä desimaaliluvulla

Prosentti
•
•
•
•

prosentin käsite
prosentin, murtoluvun ja desimaaliluvun välinen yhteys
prosenttiluvun ja -arvon käsitteet
prosenttiluvun ja -arvon laskeminen

Laskustrategiat
•
•
•
•
•
•
•

päässälaskutaito
erilaisten laskustrategioiden harjoittelua ja hyödyntämistä mekaanisten, soveltavien ja
ongelmanratkaisutehtävien yhteydessä
lukujen ja laskutoimitusten välisten yhteyksien hyödyntäminen, kerto- ja jakolaskun
yhteyden hyödyntäminen
laskutoimitusten tulosten arviointi ja tarkistaminen
pyöristäminen
kuvien, välineiden ja muiden konkreettisten mallien hyödyntäminen matemaattisten
ilmiöiden ja prosessien opiskelussa
matematiikasta keskusteleminen

Ympäristön hahmottaminen
•

kolmiulotteisen ympäristön hahmottaminen ja tason geometrian tunnistaminen

•
•
•
•
•
•
•

kappaleiden ja tasokuvioiden tutkiminen havainnoimalla, rakentamalla ja piirtämällä
kappaleiden ja tasokuvioiden ominaisuuksien löytäminen ja luokittelu sekä niiden
nimeäminen
kappaleiden luokittelu lieriöihin, kartioihin ja muihin kappaleisiin
tasokuvioiden luokittelu monikulmioihin (erilaiset kolmiot, nelikulmiot) ja muihin kuvioihin
(ympyrä)
kappaleiden ja tasokuvioiden osien nimeäminen
suorakulmaisen särmiön tilavuuden laskeminen
piste, jana ja suora
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Kappaleet ja tasokuviot

Kulma
•
•
•
•

kulman käsite
kulmien piirtäminen
kulmien mittaaminen
kulmien luokittelu (0-360 astetta)

Symmetria
•
•
•

peilauksia suoran ja pisteen suhteen
symmetria ja yhtenevyys
symmetrian havaitseminen ympäristössä

Koordinaatisto
•

kaikki neljännekset

Mittaaminen
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

mittaamisen periaatteen vahva hallinta
mittaamista standardoiduilla mittavälineillä
mittaustulosten merkitseminen tarkoituksenmukaista mittayksikköä käyttäen
mittaustulosten arviointi ja tarkistaminen, vertailu
vahva ymmärrys mittayksikköjärjestelmän rakentumisesta
pituuden, massan, pinta-alan ja tilavuuden (m3, dm3, cm3, mm3 sekä vetomitat)
yksikköjärjestelmät
ajan yksiköt ja aikavälin laskeminen
raha: euro, sentti
yleisimpien mittayksiköiden käyttöä, vertailua ja muuntamista
piirin ja pinta-alan käsitteen kertaaminen
erimuotoisten kuvioiden piirin ja pinta-alan mittaaminen ja laskeminen

Mittakaava
•
•
•
•

mittakaavan käsite ja soveltaminen
yhdenmuotoisuus
suurennoksia ja pienennöksiä
mittakaavan hyödyntäminen kartan käytössä

Looginen ajattelu
•
•
•

yhtäläisyyksien erojen ja säännönmukaisuuksien löytäminen
vertailu, luokittelu ja järjestykseen asettaminen
syy-seuraussuhteiden ja yhteyksien havaitseminen

Matemaattisten tilanteiden analysointi
•

matemaattisten ilmiöiden tunnistaminen arkielämän tilanteissa ja niiden analysoiminen
matemaattisin käsittein

Ongelmanratkaisutaidot
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•

erilaisten ongelmanratkaisustrategioiden harjoittelu ja soveltaminen

Ohjelmointi
•

ohjelmien suunnittelu ja toteutus graafisessa ohjelmointiympäristössä

Yhtälöt
•
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tuntemattoman käsite ja yhtälöiden tutkiminen

•

yhtälöiden ratkaiseminen päättelemällä, kokeilemalla ja laskutoimitusten välisiä yhteyksiä
hyödyntämällä

T6 ohjata oppilasta kehittämään taitoaan arvioida ratkaisun järkevyyttä ja
tuloksen mielekkyyttä
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Taito arvioida ratkaisua

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa pääsääntöisesti arvioida
ratkaisun järkevyyttä ja tuloksen mielekkyyttä.

Lukualue
•
•

luonnollisten lukujen vahva hallinta lukualueella 0-100 000 000
lukualueen laajentaminen kokonaislukuihin: positiiviset ja negatiiviset kokonaisluvut

Lukukäsite
•
•
•

lukäsitteen varmistaminen keskeisellä lukualueella
lukumäärien hahmottaminen, laskeminen ja arviointi
lukujen tarkoituksenmukainen käyttö arkielämän tilanteissa

Lukujonot
•
•

lukujonotaidot keskeisellä lukualueella
lukujen vertailu ja järjestykseen asettaminen

Lukujen ominaisuuksia
•

lukujen ominaisuuksien tutkiminen, kuten lukujen rakentuminen, lukujen yhteydet ja
jaollisuus

Kymmenjärjestelmä
•
•

kymmenjärjestelmän periaatteen vahva hallinta
lukuyksiköt: ykköset, kymmenet, sadat, tuhannet, kymmenettuhannet, miljoonat, miljardi
sekä kymmenes-, sadas- ja tuhannesosat

Yhteen- ja vähennyslasku
•
•
•
•

ymmärrys
yhteenja
vähennyslaskun
periaatteesta
vähennyslaskutilanteiden havaitseminen arkielämässä
käsitteet: yhteenlaskettavat, summa, vähenevä, vähentäjä, erotus
yhteen- ja vähennyslaskuja lukualueella 0-100 000 000
yhteen- ja vähennyslaskualgoritmien vahva hallinta

sekä

yhteen-

ja

•
•
•
•

ymmärrys kertolaskun käsiteestä ja periaateesta sekä kertolaskutilanteiden havaitseminen
arkielämässä
käsitteet: tulontekijät, tulo
kertotaulujen 0-10 vahva mekaaninen osaaminen
kertolaskualgoritmin vahva hallinta

Jakolasku
•
•

ymmärrys jakolaskun käsiteestä ja periaatteesta sekä jakolaskutilanteiden havaitseminen
arkielämässä
sisältö- ja ositusjaon vahva hallinta
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Kertolasku

•
•

käsitteet: jaettava, jakaja, osamäärä, jakojäännös
lukuyksiköittäin jakamisen vahva hallinta

Murtoluvut
•
•
•
•
•

murto- ja sekaluvun käsite
murto-osan laskeminen
samannimisten ja erinimisten murtolukujen yhteen- ja vähennyslasku
laventaminen ja supistaminen
samannimisten ja erinimisten murtolukujen kertominen ja jakaminen luonnollisella luvulla

Desimaaliluvut
•
•
•
•
•

desimaaliluvun käsite
kymmenesosta, sadasosat, tuhannesosat
murtoluvun ja desimaaliluvun yhteys
desimaalilukujen yhteen- ja vähennyslasku
desimaalilukujen kertominen ja jakaminen luonnollisella luvulla sekä desimaaliluvulla

Prosentti
•
•
•
•

prosentin käsite
prosentin, murtoluvun ja desimaaliluvun välinen yhteys
prosenttiluvun ja -arvon käsitteet
prosenttiluvun ja -arvon laskeminen

Laskustrategiat
•
•
•
•
•
•
•

päässälaskutaito
erilaisten laskustrategioiden harjoittelua ja hyödyntämistä mekaanisten, soveltavien ja
ongelmanratkaisutehtävien yhteydessä
lukujen ja laskutoimitusten välisten yhteyksien hyödyntäminen, kerto- ja jakolaskun
yhteyden hyödyntäminen
laskutoimitusten tulosten arviointi ja tarkistaminen
pyöristäminen
kuvien, välineiden ja muiden konkreettisten mallien hyödyntäminen matemaattisten
ilmiöiden ja prosessien opiskelussa
matematiikasta keskusteleminen

Tietojenkäsittely ja tilastot
•
•
•
•
•

tiedon järjestelmällinen etsiminen ja luokittelu kiinnostavista aihepiireistä
tiedon tallentaminen, esittäminen ja tulkinta taulukoiden ja diagrammien avulla
suurin ja pienin arvo
keskiarvon käsite ja laskeminen
tyyppiarvo

Todennäköisyys
•
•

kokemuksia klassisesta ja tilastollisesta todennäköisyydestä arkielämän tilanteissa
varma, mahdollinen ja mahdoton tapahtuma
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Looginen ajattelu
•
•
•

yhtäläisyyksien erojen ja säännönmukaisuuksien löytäminen
vertailu, luokittelu ja järjestykseen asettaminen
syy-seuraussuhteiden ja yhteyksien havaitseminen

Matemaattisten tilanteiden analysointi
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•

matemaattisten ilmiöiden tunnistaminen arkielämän tilanteissa ja niiden analysoiminen
matemaattisin käsittein

Ongelmanratkaisutaidot
•

erilaisten ongelmanratkaisustrategioiden harjoittelu ja soveltaminen

Ohjelmointi
•

ohjelmien suunnittelu ja toteutus graafisessa ohjelmointiympäristössä

Ympäristön hahmottaminen
•

kolmiulotteisen ympäristön hahmottaminen ja tason geometrian tunnistaminen

Kappaleet ja tasokuviot
•
•
•
•
•
•
•

kappaleiden ja tasokuvioiden tutkiminen havainnoimalla, rakentamalla ja piirtämällä
kappaleiden ja tasokuvioiden ominaisuuksien löytäminen ja luokittelu sekä niiden
nimeäminen
kappaleiden luokittelu lieriöihin, kartioihin ja muihin kappaleisiin
tasokuvioiden luokittelu monikulmioihin (erilaiset kolmiot, nelikulmiot) ja muihin kuvioihin
(ympyrä)
kappaleiden ja tasokuvioiden osien nimeäminen
suorakulmaisen särmiön tilavuuden laskeminen
piste, jana ja suora

Kulma
•
•
•
•

kulman käsite
kulmien piirtäminen
kulmien mittaaminen
kulmien luokittelu (0-360 astetta)

Symmetria
•
•
•

peilauksia suoran ja pisteen suhteen
symmetria ja yhtenevyys
symmetrian havaitseminen ympäristössä

Koordinaatisto
•

kaikki neljännekset

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

mittaamisen periaatteen vahva hallinta
mittaamista standardoiduilla mittavälineillä
mittaustulosten merkitseminen tarkoituksenmukaista mittayksikköä käyttäen
mittaustulosten arviointi ja tarkistaminen, vertailu
vahva ymmärrys mittayksikköjärjestelmän rakentumisesta
pituuden, massan, pinta-alan ja tilavuuden (m3, dm3, cm3, mm3 sekä vetomitat)
yksikköjärjestelmät
ajan yksiköt ja aikavälin laskeminen
raha: euro, sentti
yleisimpien mittayksiköiden käyttöä, vertailua ja muuntamista
piirin ja pinta-alan käsitteen kertaaminen
erimuotoisten kuvioiden piirin ja pinta-alan mittaaminen ja laskeminen

Mittakaava
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Mittaaminen

•
•
•
•

mittakaavan käsite ja soveltaminen
yhdenmuotoisuus
suurennoksia ja pienennöksiä
mittakaavan hyödyntäminen kartan käytössä

Yhtälöt
•
•

tuntemattoman käsite ja yhtälöiden tutkiminen
yhtälöiden ratkaiseminen päättelemällä, kokeilemalla ja laskutoimitusten välisiä yhteyksiä
hyödyntämällä

T7 ohjata oppilasta käyttämään ja ymmärtämään matemaattisia käsitteitä
ja merkintöjä
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Matemaattisten käsitteiden ymmärtäminen ja
käyttö

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas käyttää pääsääntöisesti oikeita
käsitteitä ja merkintöjä.

Ympäristön hahmottaminen
•

kolmiulotteisen ympäristön hahmottaminen ja tason geometrian tunnistaminen

Kappaleet ja tasokuviot
•
•
•
•
•
•
•

kappaleiden ja tasokuvioiden tutkiminen havainnoimalla, rakentamalla ja piirtämällä
kappaleiden ja tasokuvioiden ominaisuuksien löytäminen ja luokittelu sekä niiden
nimeäminen
kappaleiden luokittelu lieriöihin, kartioihin ja muihin kappaleisiin
tasokuvioiden luokittelu monikulmioihin (erilaiset kolmiot, nelikulmiot) ja muihin kuvioihin
(ympyrä)
kappaleiden ja tasokuvioiden osien nimeäminen
suorakulmaisen särmiön tilavuuden laskeminen
piste, jana ja suora

Kulma
•
•
•
•

kulman käsite
kulmien piirtäminen
kulmien mittaaminen
kulmien luokittelu (0-360 astetta)

Symmetria
•
•
•

peilauksia suoran ja pisteen suhteen
symmetria ja yhtenevyys
symmetrian havaitseminen ympäristössä

Koordinaatisto
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•

kaikki neljännekset

Mittaaminen
•
•
•
•
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mittaamisen periaatteen vahva hallinta
mittaamista standardoiduilla mittavälineillä
mittaustulosten merkitseminen tarkoituksenmukaista mittayksikköä käyttäen
mittaustulosten arviointi ja tarkistaminen, vertailu

•
•
•
•
•
•
•

vahva ymmärrys mittayksikköjärjestelmän rakentumisesta
pituuden, massan, pinta-alan ja tilavuuden (m3, dm3, cm3, mm3 sekä vetomitat)
yksikköjärjestelmät
ajan yksiköt ja aikavälin laskeminen
raha: euro, sentti
yleisimpien mittayksiköiden käyttöä, vertailua ja muuntamista
piirin ja pinta-alan käsitteen kertaaminen
erimuotoisten kuvioiden piirin ja pinta-alan mittaaminen ja laskeminen

Mittakaava
•
•
•
•

mittakaavan käsite ja soveltaminen
yhdenmuotoisuus
suurennoksia ja pienennöksiä
mittakaavan hyödyntäminen kartan käytössä

Tietojenkäsittely ja tilastot
•
•
•
•
•

tiedon järjestelmällinen etsiminen ja luokittelu kiinnostavista aihepiireistä
tiedon tallentaminen, esittäminen ja tulkinta taulukoiden ja diagrammien avulla
suurin ja pienin arvo
keskiarvon käsite ja laskeminen
tyyppiarvo

Todennäköisyys
•
•

kokemuksia klassisesta ja tilastollisesta todennäköisyydestä arkielämän tilanteissa
varma, mahdollinen ja mahdoton tapahtuma

Yhtälöt
•
•

tuntemattoman käsite ja yhtälöiden tutkiminen
yhtälöiden ratkaiseminen päättelemällä, kokeilemalla ja laskutoimitusten välisiä yhteyksiä
hyödyntämällä

Lukualue
•
•

luonnollisten lukujen vahva hallinta lukualueella 0-100 000 000
lukualueen laajentaminen kokonaislukuihin: positiiviset ja negatiiviset kokonaisluvut

Lukukäsite
•
•
•

lukäsitteen varmistaminen keskeisellä lukualueella
lukumäärien hahmottaminen, laskeminen ja arviointi
lukujen tarkoituksenmukainen käyttö arkielämän tilanteissa

Lukujonot
•
•

lukujonotaidot keskeisellä lukualueella
lukujen vertailu ja järjestykseen asettaminen

•

lukujen ominaisuuksien tutkiminen, kuten lukujen rakentuminen, lukujen yhteydet ja
jaollisuus

Kymmenjärjestelmä
•

kymmenjärjestelmän periaatteen vahva hallinta
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Lukujen ominaisuuksia

•

lukuyksiköt: ykköset, kymmenet, sadat, tuhannet, kymmenettuhannet, miljoonat, miljardi
sekä kymmenes-, sadas- ja tuhannesosat

Yhteen- ja vähennyslasku
•
•
•
•

ymmärrys
yhteenja
vähennyslaskun
periaatteesta
vähennyslaskutilanteiden havaitseminen arkielämässä
käsitteet: yhteenlaskettavat, summa, vähenevä, vähentäjä, erotus
yhteen- ja vähennyslaskuja lukualueella 0-100 000 000
yhteen- ja vähennyslaskualgoritmien vahva hallinta

sekä

yhteen-

ja

Kertolasku
•
•
•
•

ymmärrys kertolaskun käsiteestä ja periaateesta sekä kertolaskutilanteiden havaitseminen
arkielämässä
käsitteet: tulontekijät, tulo
kertotaulujen 0-10 vahva mekaaninen osaaminen
kertolaskualgoritmin vahva hallinta

Jakolasku
•
•
•
•

ymmärrys jakolaskun käsiteestä ja periaatteesta sekä jakolaskutilanteiden havaitseminen
arkielämässä
sisältö- ja ositusjaon vahva hallinta
käsitteet: jaettava, jakaja, osamäärä, jakojäännös
lukuyksiköittäin jakamisen vahva hallinta

Murtoluvut
•
•
•
•
•

murto- ja sekaluvun käsite
murto-osan laskeminen
samannimisten ja erinimisten murtolukujen yhteen- ja vähennyslasku
laventaminen ja supistaminen
samannimisten ja erinimisten murtolukujen kertominen ja jakaminen luonnollisella luvulla

Desimaaliluvut
•
•
•
•
•

desimaaliluvun käsite
kymmenesosta, sadasosat, tuhannesosat
murtoluvun ja desimaaliluvun yhteys
desimaalilukujen yhteen- ja vähennyslasku
desimaalilukujen kertominen ja jakaminen luonnollisella luvulla sekä desimaaliluvulla

Prosentti
•
•
•
•

prosentin käsite
prosentin, murtoluvun ja desimaaliluvun välinen yhteys
prosenttiluvun ja -arvon käsitteet
prosenttiluvun ja -arvon laskeminen

Laskustrategiat
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•
•
•
•
•
•
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päässälaskutaito
erilaisten laskustrategioiden harjoittelua ja hyödyntämistä mekaanisten, soveltavien ja
ongelmanratkaisutehtävien yhteydessä
lukujen ja laskutoimitusten välisten yhteyksien hyödyntäminen, kerto- ja jakolaskun
yhteyden hyödyntäminen
laskutoimitusten tulosten arviointi ja tarkistaminen
pyöristäminen
kuvien, välineiden ja muiden konkreettisten mallien hyödyntäminen matemaattisten
ilmiöiden ja prosessien opiskelussa

•

matematiikasta keskusteleminen

Looginen ajattelu
•
•
•

yhtäläisyyksien erojen ja säännönmukaisuuksien löytäminen
vertailu, luokittelu ja järjestykseen asettaminen
syy-seuraussuhteiden ja yhteyksien havaitseminen

Matemaattisten tilanteiden analysointi
•

matemaattisten ilmiöiden tunnistaminen arkielämän tilanteissa ja niiden analysoiminen
matemaattisin käsittein

Ongelmanratkaisutaidot
•

erilaisten ongelmanratkaisustrategioiden harjoittelu ja soveltaminen

Ohjelmointi
•

ohjelmien suunnittelu ja toteutus graafisessa ohjelmointiympäristössä

T8 tukea ja ohjata oppilasta vahvistamaan ja laajentamaan ymmärrystään
kymmenjärjestelmästä
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Kymmenjärjestelmän ymmärtäminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas hallitsee kymmenjärjestelmän
periaatteen, myös desimaalilukujen osalta.

Lukualue
•
•

luonnollisten lukujen vahva hallinta lukualueella 0-100 000 000
lukualueen laajentaminen kokonaislukuihin: positiiviset ja negatiiviset kokonaisluvut

Lukukäsite
•
•
•

lukäsitteen varmistaminen keskeisellä lukualueella
lukumäärien hahmottaminen, laskeminen ja arviointi
lukujen tarkoituksenmukainen käyttö arkielämän tilanteissa

Lukujonot
•
•

lukujonotaidot keskeisellä lukualueella
lukujen vertailu ja järjestykseen asettaminen

Lukujen ominaisuuksia
•

lukujen ominaisuuksien tutkiminen, kuten lukujen rakentuminen, lukujen yhteydet ja
jaollisuus

•
•

kymmenjärjestelmän periaatteen vahva hallinta
lukuyksiköt: ykköset, kymmenet, sadat, tuhannet, kymmenettuhannet, miljoonat, miljardi
sekä kymmenes-, sadas- ja tuhannesosat

Yhteen- ja vähennyslasku
683

Vuosiluokat 3-6

Kymmenjärjestelmä

•
•
•
•

ymmärrys
yhteenja
vähennyslaskun
periaatteesta
vähennyslaskutilanteiden havaitseminen arkielämässä
käsitteet: yhteenlaskettavat, summa, vähenevä, vähentäjä, erotus
yhteen- ja vähennyslaskuja lukualueella 0-100 000 000
yhteen- ja vähennyslaskualgoritmien vahva hallinta

sekä

yhteen-

ja

Kertolasku
•
•
•
•

ymmärrys kertolaskun käsiteestä ja periaateesta sekä kertolaskutilanteiden havaitseminen
arkielämässä
käsitteet: tulontekijät, tulo
kertotaulujen 0-10 vahva mekaaninen osaaminen
kertolaskualgoritmin vahva hallinta

Jakolasku
•
•
•
•

ymmärrys jakolaskun käsiteestä ja periaatteesta sekä jakolaskutilanteiden havaitseminen
arkielämässä
sisältö- ja ositusjaon vahva hallinta
käsitteet: jaettava, jakaja, osamäärä, jakojäännös
lukuyksiköittäin jakamisen vahva hallinta

Murtoluvut
•
•
•
•
•

murto- ja sekaluvun käsite
murto-osan laskeminen
samannimisten ja erinimisten murtolukujen yhteen- ja vähennyslasku
laventaminen ja supistaminen
samannimisten ja erinimisten murtolukujen kertominen ja jakaminen luonnollisella luvulla

Desimaaliluvut
•
•
•
•
•

desimaaliluvun käsite
kymmenesosta, sadasosat, tuhannesosat
murtoluvun ja desimaaliluvun yhteys
desimaalilukujen yhteen- ja vähennyslasku
desimaalilukujen kertominen ja jakaminen luonnollisella luvulla sekä desimaaliluvulla

Prosentti
•
•
•
•

prosentin käsite
prosentin, murtoluvun ja desimaaliluvun välinen yhteys
prosenttiluvun ja -arvon käsitteet
prosenttiluvun ja -arvon laskeminen

Laskustrategiat
•
•
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•
•
•
•
•
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päässälaskutaito
erilaisten laskustrategioiden harjoittelua ja hyödyntämistä mekaanisten, soveltavien ja
ongelmanratkaisutehtävien yhteydessä
lukujen ja laskutoimitusten välisten yhteyksien hyödyntäminen, kerto- ja jakolaskun
yhteyden hyödyntäminen
laskutoimitusten tulosten arviointi ja tarkistaminen
pyöristäminen
kuvien, välineiden ja muiden konkreettisten mallien hyödyntäminen matemaattisten
ilmiöiden ja prosessien opiskelussa
matematiikasta keskusteleminen

T9 tukea oppilasta lukukäsitteen kehittymisessä positiivisiin
rationaalilukuihin ja negatiivisiin kokonaislukuihin
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Lukukäsite

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa käyttää positiivisia
rationaalilukuja ja negatiivisia kokonaislukuja.

Lukualue
•
•

luonnollisten lukujen vahva hallinta lukualueella 0-100 000 000
lukualueen laajentaminen kokonaislukuihin: positiiviset ja negatiiviset kokonaisluvut

Lukukäsite
•
•
•

lukäsitteen varmistaminen keskeisellä lukualueella
lukumäärien hahmottaminen, laskeminen ja arviointi
lukujen tarkoituksenmukainen käyttö arkielämän tilanteissa

Lukujonot
•
•

lukujonotaidot keskeisellä lukualueella
lukujen vertailu ja järjestykseen asettaminen

Lukujen ominaisuuksia
•

lukujen ominaisuuksien tutkiminen, kuten lukujen rakentuminen, lukujen yhteydet ja
jaollisuus

Kymmenjärjestelmä
•
•

kymmenjärjestelmän periaatteen vahva hallinta
lukuyksiköt: ykköset, kymmenet, sadat, tuhannet, kymmenettuhannet, miljoonat, miljardi
sekä kymmenes-, sadas- ja tuhannesosat

Yhteen- ja vähennyslasku
•
•
•
•

ymmärrys
yhteenja
vähennyslaskun
periaatteesta
vähennyslaskutilanteiden havaitseminen arkielämässä
käsitteet: yhteenlaskettavat, summa, vähenevä, vähentäjä, erotus
yhteen- ja vähennyslaskuja lukualueella 0-100 000 000
yhteen- ja vähennyslaskualgoritmien vahva hallinta

sekä

yhteen-

ja

Kertolasku
•
•
•
•

ymmärrys kertolaskun käsiteestä ja periaateesta sekä kertolaskutilanteiden havaitseminen
arkielämässä
käsitteet: tulontekijät, tulo
kertotaulujen 0-10 vahva mekaaninen osaaminen
kertolaskualgoritmin vahva hallinta

•
•
•
•

ymmärrys jakolaskun käsiteestä ja periaatteesta sekä jakolaskutilanteiden havaitseminen
arkielämässä
sisältö- ja ositusjaon vahva hallinta
käsitteet: jaettava, jakaja, osamäärä, jakojäännös
lukuyksiköittäin jakamisen vahva hallinta
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Jakolasku

Murtoluvut
•
•
•
•
•

murto- ja sekaluvun käsite
murto-osan laskeminen
samannimisten ja erinimisten murtolukujen yhteen- ja vähennyslasku
laventaminen ja supistaminen
samannimisten ja erinimisten murtolukujen kertominen ja jakaminen luonnollisella luvulla

Desimaaliluvut
•
•
•
•
•

desimaaliluvun käsite
kymmenesosta, sadasosat, tuhannesosat
murtoluvun ja desimaaliluvun yhteys
desimaalilukujen yhteen- ja vähennyslasku
desimaalilukujen kertominen ja jakaminen luonnollisella luvulla sekä desimaaliluvulla

Prosentti
•
•
•
•

prosentin käsite
prosentin, murtoluvun ja desimaaliluvun välinen yhteys
prosenttiluvun ja -arvon käsitteet
prosenttiluvun ja -arvon laskeminen

Laskustrategiat
•
•
•
•
•
•
•

päässälaskutaito
erilaisten laskustrategioiden harjoittelua ja hyödyntämistä mekaanisten, soveltavien ja
ongelmanratkaisutehtävien yhteydessä
lukujen ja laskutoimitusten välisten yhteyksien hyödyntäminen, kerto- ja jakolaskun
yhteyden hyödyntäminen
laskutoimitusten tulosten arviointi ja tarkistaminen
pyöristäminen
kuvien, välineiden ja muiden konkreettisten mallien hyödyntäminen matemaattisten
ilmiöiden ja prosessien opiskelussa
matematiikasta keskusteleminen

T10 opastaa oppilasta saavuttamaan sujuva laskutaito päässä ja
kirjallisesti hyödyntäen laskutoimitusten ominaisuuksia
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Laskutaidot ja peruslaskutoimitusten
ominaisuuksien hyödyntäminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas laskee melko sujuvasti päässä ja
kirjallisesti.

Lukualue
•
•

luonnollisten lukujen vahva hallinta lukualueella 0-100 000 000
lukualueen laajentaminen kokonaislukuihin: positiiviset ja negatiiviset kokonaisluvut
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Lukukäsite
•
•
•

lukäsitteen varmistaminen keskeisellä lukualueella
lukumäärien hahmottaminen, laskeminen ja arviointi
lukujen tarkoituksenmukainen käyttö arkielämän tilanteissa

Lukujonot
•
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lukujonotaidot keskeisellä lukualueella

•

lukujen vertailu ja järjestykseen asettaminen

Lukujen ominaisuuksia
•

lukujen ominaisuuksien tutkiminen, kuten lukujen rakentuminen, lukujen yhteydet ja
jaollisuus

Kymmenjärjestelmä
•
•

kymmenjärjestelmän periaatteen vahva hallinta
lukuyksiköt: ykköset, kymmenet, sadat, tuhannet, kymmenettuhannet, miljoonat, miljardi
sekä kymmenes-, sadas- ja tuhannesosat

Yhteen- ja vähennyslasku
•
•
•
•

ymmärrys
yhteenja
vähennyslaskun
periaatteesta
vähennyslaskutilanteiden havaitseminen arkielämässä
käsitteet: yhteenlaskettavat, summa, vähenevä, vähentäjä, erotus
yhteen- ja vähennyslaskuja lukualueella 0-100 000 000
yhteen- ja vähennyslaskualgoritmien vahva hallinta

sekä

yhteen-

ja

Kertolasku
•
•
•
•

ymmärrys kertolaskun käsiteestä ja periaateesta sekä kertolaskutilanteiden havaitseminen
arkielämässä
käsitteet: tulontekijät, tulo
kertotaulujen 0-10 vahva mekaaninen osaaminen
kertolaskualgoritmin vahva hallinta

Jakolasku
•
•
•
•

ymmärrys jakolaskun käsiteestä ja periaatteesta sekä jakolaskutilanteiden havaitseminen
arkielämässä
sisältö- ja ositusjaon vahva hallinta
käsitteet: jaettava, jakaja, osamäärä, jakojäännös
lukuyksiköittäin jakamisen vahva hallinta

Murtoluvut
•
•
•
•
•

murto- ja sekaluvun käsite
murto-osan laskeminen
samannimisten ja erinimisten murtolukujen yhteen- ja vähennyslasku
laventaminen ja supistaminen
samannimisten ja erinimisten murtolukujen kertominen ja jakaminen luonnollisella luvulla

Desimaaliluvut
•
•
•
•
•

desimaaliluvun käsite
kymmenesosta, sadasosat, tuhannesosat
murtoluvun ja desimaaliluvun yhteys
desimaalilukujen yhteen- ja vähennyslasku
desimaalilukujen kertominen ja jakaminen luonnollisella luvulla sekä desimaaliluvulla

•
•
•
•

prosentin käsite
prosentin, murtoluvun ja desimaaliluvun välinen yhteys
prosenttiluvun ja -arvon käsitteet
prosenttiluvun ja -arvon laskeminen

Laskustrategiat
687

Vuosiluokat 3-6

Prosentti

•
•
•
•
•
•
•

päässälaskutaito
erilaisten laskustrategioiden harjoittelua ja hyödyntämistä mekaanisten, soveltavien ja
ongelmanratkaisutehtävien yhteydessä
lukujen ja laskutoimitusten välisten yhteyksien hyödyntäminen, kerto- ja jakolaskun
yhteyden hyödyntäminen
laskutoimitusten tulosten arviointi ja tarkistaminen
pyöristäminen
kuvien, välineiden ja muiden konkreettisten mallien hyödyntäminen matemaattisten
ilmiöiden ja prosessien opiskelussa
matematiikasta keskusteleminen

T11 ohjata oppilasta havainnoimaan ja kuvailemaan kappaleiden
ja kuvioiden geometrisia ominaisuuksia sekä tutustuttaa oppilas
geometrisiin käsitteisiin
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Geometrian käsitteet ja geometristen
ominaisuuksien havainnointi

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa luokitella ja tunnistaa kappaleita
ja kuvioita. Oppilas osaa käyttää mittakaavaa
sekä tunnistaa suoran ja pisteen suhteen
symmetrisiä kuvioita.

Ympäristön hahmottaminen
•

kolmiulotteisen ympäristön hahmottaminen ja tason geometrian tunnistaminen

Kappaleet ja tasokuviot
•
•
•
•
•
•
•

kappaleiden ja tasokuvioiden tutkiminen havainnoimalla, rakentamalla ja piirtämällä
kappaleiden ja tasokuvioiden ominaisuuksien löytäminen ja luokittelu sekä niiden
nimeäminen
kappaleiden luokittelu lieriöihin, kartioihin ja muihin kappaleisiin
tasokuvioiden luokittelu monikulmioihin (erilaiset kolmiot, nelikulmiot) ja muihin kuvioihin
(ympyrä)
kappaleiden ja tasokuvioiden osien nimeäminen
suorakulmaisen särmiön tilavuuden laskeminen
piste, jana ja suora

Kulma
•
•
•
•

kulman käsite
kulmien piirtäminen
kulmien mittaaminen
kulmien luokittelu (0-360 astetta)

Symmetria
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•
•
•

peilauksia suoran ja pisteen suhteen
symmetria ja yhtenevyys
symmetrian havaitseminen ympäristössä

Koordinaatisto
•

kaikki neljännekset

Mittaaminen
•
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mittaamisen periaatteen vahva hallinta

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

mittaamista standardoiduilla mittavälineillä
mittaustulosten merkitseminen tarkoituksenmukaista mittayksikköä käyttäen
mittaustulosten arviointi ja tarkistaminen, vertailu
vahva ymmärrys mittayksikköjärjestelmän rakentumisesta
pituuden, massan, pinta-alan ja tilavuuden (m3, dm3, cm3, mm3 sekä vetomitat)
yksikköjärjestelmät
ajan yksiköt ja aikavälin laskeminen
raha: euro, sentti
yleisimpien mittayksiköiden käyttöä, vertailua ja muuntamista
piirin ja pinta-alan käsitteen kertaaminen
erimuotoisten kuvioiden piirin ja pinta-alan mittaaminen ja laskeminen

Mittakaava
•
•
•
•

mittakaavan käsite ja soveltaminen
yhdenmuotoisuus
suurennoksia ja pienennöksiä
mittakaavan hyödyntäminen kartan käytössä

T12 ohjata oppilasta arvioimaan mittauskohteen suuruutta ja valitsemaan
mittaamiseen sopivan välineen ja mittayksikön sekä pohtimaan
mittaustuloksen järkevyyttä
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Mittaaminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa valita sopivan mittavälineen,
mitata ja arvioida mittaustuloksen
järkevyyttä. Oppilas osaa laskea pintaaloja ja tilavuuksia. Hän hallitsee yleisimmät
mittayksikkömuunnokset.

Ympäristön hahmottaminen
•

kolmiulotteisen ympäristön hahmottaminen ja tason geometrian tunnistaminen

Kappaleet ja tasokuviot
•
•
•
•
•
•
•

kappaleiden ja tasokuvioiden tutkiminen havainnoimalla, rakentamalla ja piirtämällä
kappaleiden ja tasokuvioiden ominaisuuksien löytäminen ja luokittelu sekä niiden
nimeäminen
kappaleiden luokittelu lieriöihin, kartioihin ja muihin kappaleisiin
tasokuvioiden luokittelu monikulmioihin (erilaiset kolmiot, nelikulmiot) ja muihin kuvioihin
(ympyrä)
kappaleiden ja tasokuvioiden osien nimeäminen
suorakulmaisen särmiön tilavuuden laskeminen
piste, jana ja suora

•
•
•
•

kulman käsite
kulmien piirtäminen
kulmien mittaaminen
kulmien luokittelu (0-360 astetta)

Symmetria
•

peilauksia suoran ja pisteen suhteen
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Kulma

•
•

symmetria ja yhtenevyys
symmetrian havaitseminen ympäristössä

Koordinaatisto
•

kaikki neljännekset

Mittaaminen
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

mittaamisen periaatteen vahva hallinta
mittaamista standardoiduilla mittavälineillä
mittaustulosten merkitseminen tarkoituksenmukaista mittayksikköä käyttäen
mittaustulosten arviointi ja tarkistaminen, vertailu
vahva ymmärrys mittayksikköjärjestelmän rakentumisesta
pituuden, massan, pinta-alan ja tilavuuden (m3, dm3, cm3, mm3 sekä vetomitat)
yksikköjärjestelmät
ajan yksiköt ja aikavälin laskeminen
raha: euro, sentti
yleisimpien mittayksiköiden käyttöä, vertailua ja muuntamista
piirin ja pinta-alan käsitteen kertaaminen
erimuotoisten kuvioiden piirin ja pinta-alan mittaaminen ja laskeminen

Mittakaava
•
•
•
•

mittakaavan käsite ja soveltaminen
yhdenmuotoisuus
suurennoksia ja pienennöksiä
mittakaavan hyödyntäminen kartan käytössä

T13 ohjata oppilasta laatimaan ja tulkitsemaan taulukoita ja diagrammeja
sekä käyttämään tilastollisia tunnuslukuja sekä tarjota kokemuksia
todennäköisyydestä
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Taulukoiden ja diagrammien laatiminen ja
tulkinta

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa laatia taulukon annetusta
aineistosta sekä tulkita taulukoita ja
diagrammeja. Oppilas osaa laskea keskiarvon
ja määrittää tyyppiarvon.

Tietojenkäsittely ja tilastot
•
•
•
•
•

tiedon järjestelmällinen etsiminen ja luokittelu kiinnostavista aihepiireistä
tiedon tallentaminen, esittäminen ja tulkinta taulukoiden ja diagrammien avulla
suurin ja pienin arvo
keskiarvon käsite ja laskeminen
tyyppiarvo
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Todennäköisyys
•
•
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kokemuksia klassisesta ja tilastollisesta todennäköisyydestä arkielämän tilanteissa
varma, mahdollinen ja mahdoton tapahtuma

T14 innostaa oppilasta laatimaan toimintaohjeita tietokoneohjelmina
graafisessa ohjelmointiympäristössä
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Ohjelmointi graafisessa
ohjelmointiympäristössä

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa ohjelmoida toimivan ohjelman
graafisessa ohjelmointiympäristössä.

Looginen ajattelu
•
•
•

yhtäläisyyksien erojen ja säännönmukaisuuksien löytäminen
vertailu, luokittelu ja järjestykseen asettaminen
syy-seuraussuhteiden ja yhteyksien havaitseminen

Matemaattisten tilanteiden analysointi
•

matemaattisten ilmiöiden tunnistaminen arkielämän tilanteissa ja niiden analysoiminen
matemaattisin käsittein

Ongelmanratkaisutaidot
•

erilaisten ongelmanratkaisustrategioiden harjoittelu ja soveltaminen

Ohjelmointi
•

ohjelmien suunnittelu ja toteutus graafisessa ohjelmointiympäristössä

34.6.7. Musiikki
Oppiaineen tehtävä
Musiikin opetuksen tehtävänä on luoda edellytykset monipuoliseen musiikilliseen toimintaan
ja aktiiviseen kulttuuriseen osallisuuteen. Opetus ohjaa oppilaita tulkitsemaan musiikin monia
merkityksiä eri kulttuureissa sekä yksilöiden ja yhteisöjen toiminnoissa. Oppilaiden musiikillinen
osaaminen laajenee, mikä vahvistaa myönteistä suhdetta musiikkiin ja luo pohjaa musiikin
elinikäiselle harrastamiselle. Musiikin opetus rakentaa arvostavaa ja uteliasta suhtautumista
musiikkiin ja kulttuuriseen monimuotoisuuteen.
Toiminnallinen musiikin opetus ja opiskelu edistävät oppilaiden musiikillisten taitojen ja
ymmärryksen kehittymistä, kokonaisvaltaista kasvua ja kykyä toimia yhteistyössä muiden
kanssa. Näitä vahvistetaan ottamalla musiikin opetuksessa huomioon oppilaiden musiikilliset
kiinnostuksen kohteet, muut oppiaineet, eheyttävät teemat, koulun juhlat ja tapahtumat
sekä koulun ulkopuolella tapahtuva toiminta. Oppilaiden ajattelua ja oivalluskykyä kehitetään
tarjoamalla säännöllisesti mahdollisuuksia äänen ja musiikin parissa toimimiseen, säveltämiseen
sekä muuhun luovaan tuottamiseen. Musiikin opetuksessa oppilaat opiskelevat musiikkia
monipuolisesti, mikä edesauttaa heidän ilmaisutaitojensa kehittymistä.

Vuosiluokkien 3-6 musiikin opetuksessa oppilaat oppivat suhtautumaan avoimesti ja
kunnioittavasti toisten kokemuksiin sekä luomaan yhteenkuuluvuuden tunnetta ryhmässään.
Samalla he tottuvat jäsentämään aiempaa tietoisemmin musiikillisia kokemuksia ja ilmiöitä
sekä musiikkikulttuureja. Oppilaiden ymmärrys musiikkikäsitteistä ja ilmaisukeinoista syvenee
ja laajenee samalla, kun taidot laulaa, soittaa, säveltää, liikkua ja kuunnella kehittyvät.
Ääniin ja musiikin ilmaisukeinoihin liittyvää luovaa ja esteettistä ajattelua edistetään luomalla
tilanteita, joissa oppilaat voivat suunnitella ja toteuttaa erilaisia musiikillisia tai monitaiteellisia
kokonaisuuksia. Näissä tehtävissä oppilaat käyttävät mielikuvitustaan ja kekseliäisyyttään yksin
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tai yhdessä muiden kanssa. Musiikillinen toiminta liittyy luontevasti eheyttävään opiskeluun koulun
arjessa ja juhlassa. Oppilaiden käsitys itsestään musiikillisena toimijoina rakentuu myönteisten
oppimiskokemusten kautta.

Musiikin oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät tavoitteet
vuosiluokilla 3-6
Tavoitteena on luoda pedagogisesti monipuolinen ja joustava musiikin opiskelukokonaisuus,
joissa erilaiset musiikilliset työtavat ja vuorovaikutustilanteet sekä yhteismusisointi ja muu
musiikillinen yhteistoiminta on mahdollista jokaiselle oppilaalle. Oppimisen ilo, luovaan ajatteluun
rohkaiseva ennakkoluuloton ilmapiiri sekä myönteiset musiikkikokemukset ja -elämykset
innostavat oppilaita kehittämään musiikillisia taitojaan. Opetustilanteissa luodaan mahdollisuuksia
tieto- ja viestintäteknologian käyttöön musiikillisessa toiminnassa. Opetuksessa hyödynnetään
taide- ja kulttuurilaitosten sekä muiden yhteistyötahojen tarjoamia mahdollisuuksia.
Viikin normaalikoulussa hyödynnetään monipuolisesti ja joustavasti erilaisia oppimisympäristöjä
sekä työtapoja. Yhdessä toimien opitaan kuuntelemaan, laulamaan, soittamaan, liikkumaan ja
huomioimaan oman toiminnan merkitys yhteisössä.

Ohjaus, eriyttäminen ja tuki musiikissa vuosiluokilla 3-6
Musiikin opetuksessa ja työskentelyn suunnittelussa otetaan huomioon oppilaiden erilaiset
tarpeet, aikaisempi oppiminen ja kiinnostuksen kohteet. Niiden pohjalta tehdään muun muassa
työtapoja, opetusvälineiden käyttöä ja ryhmätyöskentelyä koskevat ratkaisut niin, että myös
oppilaita kuullaan. Ratkaisuilla luodaan oppimista edistäviä yhteismusisoinnin tilanteita sekä
vahvistetaan jokaisen oppilaan opiskelutaitoja ja oma-aloitteisuutta.
Viikin normaalikoulussa huomioidaan, että kukin oppija ja ryhmä on oman laisensa. Siksi ohjausta,
eriyttämistä ja tukea mukautetaan tarpeen mukaisesti niin, että oppilaiden musiikillinen toimijuus
mahdollistuu mahdollisimman monipuolisesti.

Oppilaan oppimisen arviointi musiikissa vuosiluokilla 3-6
Musiikin opetuksessa oppilaat tarvitsevat ohjaavaa ja rohkaisevaa palautetta erityisesti
yhteistoiminnan ja musiikillisten taitojen harjoittelemisessa. Palaute ohjaa jokaista oppilasta
hahmottamaan musiikkia ja musiikkikäsitteitä sekä kehittämään toimintaansa ryhmän jäsenenä
suhteessa soivaan musiikilliseen kokonaisuuteen.
Antaessaan musiikin sanallista arviota tai arvosanaa opettaja arvioi oppilaan osaamista suhteessa
paikallisessa opetussuunnitelmassa asetettuihin tavoitteisiin. Määritellessään osaamisen
tasoa 6. vuosiluokan lukuvuositodistusta varten opettaja käyttää musiikin valtakunnallisia
arviointikriteereitä. Opinnoissa edistymisen kannalta on keskeistä seurata erityisesti oppilaan
yhteismusisointitaitojen, käsitteellisen ajattelun ja oppimaan oppimisen taitojen kehittymistä.

Vuosiluokat 3-6

Viikin normaalikoulussa musiikin oppimisen arviointi on toimintaa ohjaavaa ja toimintaan
rohkaisevaa. Jokaista oppijaa ohjataan palautteen avulla olemaan aktiivinen ja toiset huomioiva
musiikillinen toimija.
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Vuosiluokka 3
Vuosiluokan keskeiset sisältöalueet
S1 Miten musiikissa toimitaan
Musisointitilanteissa kiinnitetään huomiota musisoivan ryhmän jäsenenä toimimiseen. Luontevaa
äänenkäyttöä ja laulamista, liikkumista sekä keho-, rytmi-, melodia- ja sointusoittimien
perussoittotekniikoita harjoitellaan yhteismusisoinnissa. Opetuksessa on keskeistä ilmaisutaitojen
ja kuvittelukyvyn monipuolinen kehittäminen.
Tavoitteiden asettaminen ja yhteisen harjoittelun merkitys musiikin oppimisessa, arviointi
-monipuolisia yhteismusisointimahdollisuuksia (ikäkaudelle sopiva materiaali), joissa oppilas voi
ottaa vastuuta omasta toiminnasta osana musisoivan ryhmää (laulaa/soittaa/säveltää/kuuntelee/
liikkuu/ilmaisee ryhmän jäsenenä)
-yhteisharjoittelutavoitteiden asettaminen ja niiden
(tavoitetietoisuus, palaute, itse- ja vertaisarviointi)

toteutumisen

seuraaminen

ohjatusti

-mahdollisuuksia arvioida omaa toimintaa musisoivan ryhmän jäsenenä (toiminta, kannustus)
-onnistumisista iloitseminen, uusien tavoitteiden asettaminen
Minä ryhmässä: monipuolinen yhteismusisointi
-laulamista, soittamista, improvisointia, säveltämistä, kuuntelemista, ilmaisua ja liikkumista
monipuolisesti ja ryhmälle sopivaa ohjelmistoa hyödyntäen
-perussykkeen hahmottaminen
-osallisuus musisoivassa ryhmässä (minä-sinä, yksin-yhdessä, ääni-hiljaisuus)
-yhteiset pelisäännöt ja niihin sitoutuminen (esim. toiminta ja soitinten käsittely)
-keskittyminen pitkäjänteiseen toimintaan ja toisten huomioiminen
-oppimisprosessia ohjaavaa, minäkuvaa tukevaa palautetta ryhmän jäsenenä toiminnasta
(itsearviointi, vertaisarviointi, ryhmäarviointi)
-oman ja muiden musiikillisen kehityksen arvostaminen
-oman toiminnan vaikutuksen huomioiminen ryhmässä, osana musisoivaa yhteisöä (mm.
osallistuminen toimintaan)
-oman toiminnan vaikutus ääniympäristöön (mm. sopiva äänen voimakkuuden taso)
Luonteva äänenkäyttö ja laulaminen
- äänen tutkiminen, äänenhuolto ja äänenkäytön harjoituksia (mm. lämmittely,
venyttely, äänenavaukset, missä ääni värähtelee, ryhti, hengitystekniikka, konsonantti- ja
vokaaliharjoitukset, yhteiset äänimaisemat)
-aktiiviseen yhteislauluun osallistuminen

-lasten omat laulut, lapsia innostavat laulut, yhteisön tärkeät laulut, tärkeät kulttuuriset laulut
-ajankohtaiset laulut
Soittaminen
-äänen tutkiminen soittamalla (esim. missä ääni värähtelee, miten se muuttuu, äänenväri)
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-ohjelmistona ikäkauteen sopivia lauluja ja soveltuvia laululeikkejä

-rytmi-, keho-, melodia- ja sointusoittimien perustekniikkaa monipuolisen yhteissoiton yhteydessä
(musiikillisen toiminnan käsitteellistämistä)
-soittaminen yhteisessä perussykkeessä
Kuunteleminen, kokeminen, ilmaisu, tunnetilat
-ääneen ja musiikin mukaan liikkumista
-erilaisten äänien ja erilaisten musiikkien tutkimista, havainnointia ja luokittelua (mm. liikkuen,
visuaalisesti, pohtien)
-erilaisia äänikokeiluja
-monipuolista musiikin kuuntelua ja omien ideoiden ilmaisua eri tavoin (liikkuen, soittaen, laulaen,
kuvallisesti, teknologian ym. keinoin) ja musiikista keskustellen
-aktiivista, eläytyvää sekä rentouttavaa kuuntelua
-luodaan, liikutaan ja kuunnellaan musiikkisatuja ja tarinoita
-kuuntelua ja kehollista ilmaisua erilaisiin musiikkeihin (esim. paripeilit, kapellimestarina/
koreografina/kapellimestarina toimiminen, valmiiden liikesarjojen suunnittelu ja toteuttaminen
musiikkiin, musiikkiliikunta, ohjatut tanssit, kehorytmit jne.)
-taideintegraatio ja kokonaisvaltainen taideilmaisu (kuva, musiikki, liike, teksti jne.)
Improvisointi, säveltäminen, musiikin luova tuottaminen
-omien ideoiden ilmaisua eri tavoin (liikkuen, soittaen, laulaen, kuvallisesti, teknologian ym.
keinoin)
Esimerkiksi:
-improvisointia kehorytmein ja muutamalla sävelellä, liikkuen
-rytmirondot
-musiikkitarinat
-äänipartituurien luominen
-musiikillisten ideoiden kokeilua, tutkimista ja tuottamista yksin ja yhdessä (oma ääni, soittimet,
ympäristön äänet, soittimet, liike, musiikkiteknologia)
-taideintegraation hyödyntäminen luomisprosesseissa (kuva, ääni, liike, teknologia: kuvasta
ääntä, äänestä kuvaa, äänestä liikettä, liikkeestä ääntä ym. ja näiden yhdistelmät)
-luo ohjatusti omia pienimuotoisia sävellyksiä, joissa voidaan rajata elementtejä, esim. taso, kesto,
voima ja väri (myöhemmin: rytmi, melodia, dynamiikka, sointiväri ja muoto)
- luotuja musiikillisia tapahtumia käsitteellistetään (omat symbolit, vakiintuneet symbolit ja
käsitteet, mm. ääni - visuaalinen merkki)
Kokeminen, luokittelu, käsiteellistäminen
-perussykkeen hahmottaminen erilaisista musiikeista
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-ääniympäristön havainnointi ja siitä kertominen
-monipuolista ääniympäristön kuuntelua (esim. äänten kuunteleminen ja luokitteleminen; erilaiset
äänet, äänensävyt, äänen voimakkuudet jne.)
-nimetään musiikin peruskäsitteistöä toiminnan ja luomisen yhteydessä (esim. pituus,
voimakkuus, korkeus, dynamiikka, sävy)
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-musiikillisen ammatillisuuden käsitteellistäminen toiminnan yhteydessä (esim. tutustutaan
koreografin/tanssijan/kapellimestarin/balettitanssijan työhön)
-jäsennetään eri tasoja toiminnassa 1. oma keksintä 2. kulttuuriperinnön vaaliminen 3. kulttuurisen
ymmärryksen avartaminen
-musiikillisten tapahtumien käsitteellistäminen toiminnan yhteydessä (omat kuvaukset ja symbolit,
vakiintuneet käsitteet ja symbolit, mm. rytmi, melodia, harmonia, muoto, sointiväri, dynamiikka)
S2 Mistä musiikki muodostuu
Musisointitilanteissa kiinnitetään huomiota peruskäsitteiden lisäksi musiikkikäsitteiden rytmi,
melodia, harmonia, muoto, sointiväri ja dynamiikka hahmottamiskyvyn kehittämiseen. Osaamisen
kehittyessä käsitteitä nimetään ja käytetään vakiintuneita tai omia symboleita kuvaamaan
musiikillisia tapahtumia. Musiikillisessa toiminnassa kiinnitetään huomiota myös tulkintaan ja
musiikin ilmaisullisiin keinoihin.
-tutkitaan erilaisia musiikin merkintätapoja (mm. kuva, viiva, graafi, nuotti)
-liikutaan ja tulkitaan musiikin merkintätapoja (graafinen notaatio, äänipartituuri, rytmi, melodia,
dynamiikka)
-musiikin merkintätapoja musisoinnin yhteydessä (erityisesti rytmi, melodia, dynamiikka,
harmonia)
-omien sävellyksien luomisessa hyödynnetään musiikin merkintätapoja (graafinen notaatio,
äänipartituuri, rytmi, melodia, dynamiikka)
-tutkitaan rytmiä, melodian kaarroksia, muotoa sointiväriä, ja dynamiikkaa erilaisista musiikeista
sekä itse luoden
S3 Musiikki omassa elämässä, yhteisössä ja yhteiskunnassa
Musiikillisten taitojen ja tietojen lisäksi opetuksessa käsitellään oppilaiden kokemuksia ja
havaintoja musiikista ja musiikin tekemisestä eri ympäristöissä koulussa ja koulun ulkopuolella.
Opetuksessa rakennetaan yhteyksiä muihin oppiaineisiin ja omiin yhteisöihin sekä pohditaan
musiikin merkityksiä elämän eri tilanteissa eri aikoina ja aikakausina.
-musiikin merkitys omissa yhteisöissä (koti, koulu, vapaa-aika)
-tutustuminen omaan musiikkihistoriaan: "minun musiikkini ja tärkeät musiikkikappaleeni "
-musiikin hyödyntäminen omassa hyvinvoinnissa/arjessa
-musiikin vaikutus hyvinvointiin eri tilanteissa ja eri aikoina (pohditaan esimerkkejä, joissa
musiikkia hyödynnetään)

Ohjelmiston suunnittelussa kiinnitetään huomiota oppilaiden omiin kulttuureihin, kulttuuriperinnön
vaalimiseen ja kulttuurisen ymmärryksen avartamiseen. Ohjelmistoon sisällytetään monipuolisesti
muun muassa lastenmusiikkia, eri kulttuurien musiikkia, taidemusiikkia, populaarimusiikkia
ja kansanmusiikkia. Musisointitilanteissa syntyneet oppilaiden luovat tuotokset ja sävellykset
sisältyvät myös ohjelmistoon.
-monipuolista kuuntelua ja tuottamista
-oppilaiden omat musiikkikulttuurit, niistä tietoiseksi tuleminen, itselle tärkeä musiikki
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S4 Ohjelmisto

-itse luotu musiikki
-suomalainen musiikkikulttuuri, oman ryhmän musiikkikulttuuri, muiden maiden musiikkikulttuureja
tutkimaan
-yhteisön musiikilliset juhlakulttuurit
-ajankohtaiset musiikkikulttuuriset ilmiöt
-monimuotoisuus eisiikkikulttuuriessa (perusteleminen, avartaminen)
Opetuksen tavoitteet

Tavoitteisiin liittyvät
sisältöalueet

Laaja-alainen osaaminen

T1

S1, S2, S3, S4

L2, L6, L7

T2

S1, S2, S3, S4

L2

T3

S1, S2, S3, S4

L1, L2

T4

S1, S2, S3, S4

L2

T5

S1, S2, S3, S4

L1, L2, L5, L6

T6

S1, S2, S3, S4

L2

T7

S1, S2, S3, S4

L4

T8

S1, S2, S3

L3

T9

S1, S2, S3, S4

L1

Vuosiluokan tavoitteet
T1 rohkaista oppilasta osallistumaan yhteismusisointiin ja rakentamaan
myönteistä yhteishenkeä yhteisössään
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Musiikilliset yhteistyötaidot

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas ottaa huomioon ryhmän muut jäsenet
yhteismusisoinnissa.

-monipuolista kuuntelua ja tuottamista
-oppilaiden omat musiikkikulttuurit, niistä tietoiseksi tuleminen, itselle tärkeä musiikki
-itse luotu musiikki
-suomalainen musiikkikulttuuri, oman ryhmän musiikkikulttuuri, muiden maiden musiikkikulttuureja
tutkimaan
-yhteisön musiikilliset juhlakulttuurit

Vuosiluokat 3-6

-ajankohtaiset musiikkikulttuuriset ilmiöt
-monimuotoisuus eisiikkikulttuuriessa (perusteleminen, avartaminen)
-musiikin merkitys omissa yhteisöissä (koti, koulu, vapaa-aika)
-tutustuminen omaan musiikkihistoriaan: "minun musiikkini ja tärkeät musiikkikappaleeni "
-musiikin hyödyntäminen omassa hyvinvoinnissa/arjessa
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-musiikin vaikutus hyvinvointiin eri tilanteissa ja eri aikoina (pohditaan esimerkkejä, joissa
musiikkia hyödynnetään)
-tutkitaan erilaisia musiikin merkintätapoja (mm. kuva, viiva, graafi, nuotti)
-liikutaan ja tulkitaan musiikin merkintätapoja (graafinen notaatio, äänipartituuri, rytmi, melodia,
dynamiikka)
-musiikin merkintätapoja musisoinnin yhteydessä (erityisesti rytmi, melodia, dynamiikka,
harmonia)
-omien sävellyksien luomisessa hyödynnetään musiikin merkintätapoja (graafinen notaatio,
äänipartituuri, rytmi, melodia, dynamiikka)
-tutkitaan rytmiä, melodian kaarroksia, muotoa sointiväriä, ja dynamiikkaa erilaisista musiikeista
sekä itse luoden
Tavoitteiden asettaminen ja yhteisen harjoittelun merkitys musiikin oppimisessa, arviointi
-monipuolisia yhteismusisointimahdollisuuksia (ikäkaudelle sopiva materiaali), joissa oppilas voi
ottaa vastuuta omasta toiminnasta osana musisoivan ryhmää (laulaa/soittaa/säveltää/kuuntelee/
liikkuu/ilmaisee ryhmän jäsenenä)
-yhteisharjoittelutavoitteiden asettaminen ja niiden
(tavoitetietoisuus, palaute, itse- ja vertaisarviointi)

toteutumisen

seuraaminen

ohjatusti

-mahdollisuuksia arvioida omaa toimintaa musisoivan ryhmän jäsenenä (toiminta, kannustus)
-onnistumisista iloitseminen, uusien tavoitteiden asettaminen
Minä ryhmässä: monipuolinen yhteismusisointi
-laulamista, soittamista, improvisointia, säveltämistä, kuuntelemista, ilmaisua ja liikkumista
monipuolisesti ja ryhmälle sopivaa ohjelmistoa hyödyntäen
-perussykkeen hahmottaminen
-osallisuus musisoivassa ryhmässä (minä-sinä, yksin-yhdessä, ääni-hiljaisuus)
-yhteiset pelisäännöt ja niihin sitoutuminen (esim. toiminta ja soitinten käsittely)
-keskittyminen pitkäjänteiseen toimintaan ja toisten huomioiminen
-oppimisprosessia ohjaavaa, minäkuvaa tukevaa palautetta ryhmän jäsenenä toiminnasta
(itsearviointi, vertaisarviointi, ryhmäarviointi)
-oman ja muiden musiikillisen kehityksen arvostaminen
-oman toiminnan vaikutuksen huomioiminen ryhmässä, osana musisoivaa yhteisöä (mm.
osallistuminen toimintaan)
-oman toiminnan vaikutus ääniympäristöön (mm. sopiva äänen voimakkuuden taso)

- äänen tutkiminen, äänenhuolto ja äänenkäytön harjoituksia (mm. lämmittely,
venyttely, äänenavaukset, missä ääni värähtelee, ryhti, hengitystekniikka, konsonantti- ja
vokaaliharjoitukset, yhteiset äänimaisemat)
-aktiiviseen yhteislauluun osallistuminen
-ohjelmistona ikäkauteen sopivia lauluja ja soveltuvia laululeikkejä
-lasten omat laulut, lapsia innostavat laulut, yhteisön tärkeät laulut, tärkeät kulttuuriset laulut
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Luonteva äänenkäyttö ja laulaminen

-ajankohtaiset laulut
Soittaminen
-äänen tutkiminen soittamalla (esim. missä ääni värähtelee, miten se muuttuu, äänenväri)
-rytmi-, keho-, melodia- ja sointusoittimien perustekniikkaa monipuolisen yhteissoiton yhteydessä
(musiikillisen toiminnan käsitteellistämistä)
-soittaminen yhteisessä perussykkeessä
Kuunteleminen, kokeminen, ilmaisu, tunnetilat
-ääneen ja musiikin mukaan liikkumista
-erilaisten äänien ja erilaisten musiikkien tutkimista, havainnointia ja luokittelua (mm. liikkuen,
visuaalisesti, pohtien)
-erilaisia äänikokeiluja
-monipuolista musiikin kuuntelua ja omien ideoiden ilmaisua eri tavoin (liikkuen, soittaen, laulaen,
kuvallisesti, teknologian ym. keinoin) ja musiikista keskustellen
-aktiivista, eläytyvää sekä rentouttavaa kuuntelua
-luodaan, liikutaan ja kuunnellaan musiikkisatuja ja tarinoita
-kuuntelua ja kehollista ilmaisua erilaisiin musiikkeihin (esim. paripeilit, kapellimestarina/
koreografina/kapellimestarina toimiminen, valmiiden liikesarjojen suunnittelu ja toteuttaminen
musiikkiin, musiikkiliikunta, ohjatut tanssit, kehorytmit jne.)
-taideintegraatio ja kokonaisvaltainen taideilmaisu (kuva, musiikki, liike, teksti jne.)
Improvisointi, säveltäminen, musiikin luova tuottaminen
-omien ideoiden ilmaisua eri tavoin (liikkuen, soittaen, laulaen, kuvallisesti, teknologian ym.
keinoin)
Esimerkiksi:
-improvisointia kehorytmein ja muutamalla sävelellä, liikkuen
-rytmirondot
-musiikkitarinat
-äänipartituurien luominen
-musiikillisten ideoiden kokeilua, tutkimista ja tuottamista yksin ja yhdessä (oma ääni, soittimet,
ympäristön äänet, soittimet, liike, musiikkiteknologia)
-taideintegraation hyödyntäminen luomisprosesseissa (kuva, ääni, liike, teknologia: kuvasta
ääntä, äänestä kuvaa, äänestä liikettä, liikkeestä ääntä ym. ja näiden yhdistelmät)
-luo ohjatusti omia pienimuotoisia sävellyksiä, joissa voidaan rajata elementtejä, esim. taso, kesto,
voima ja väri (myöhemmin: rytmi, melodia, dynamiikka, sointiväri ja muoto)

Vuosiluokat 3-6

- luotuja musiikillisia tapahtumia käsitteellistetään (omat symbolit, vakiintuneet symbolit ja
käsitteet, mm. ääni - visuaalinen merkki)
Kokeminen, luokittelu, käsiteellistäminen
-perussykkeen hahmottaminen erilaisista musiikeista
-ääniympäristön havainnointi ja siitä kertominen
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-monipuolista ääniympäristön kuuntelua (esim. äänten kuunteleminen ja luokitteleminen; erilaiset
äänet, äänensävyt, äänen voimakkuudet jne.)
-nimetään musiikin peruskäsitteistöä toiminnan ja luomisen yhteydessä (esim. pituus,
voimakkuus, korkeus, dynamiikka, sävy)
-musiikillisen ammatillisuuden käsitteellistäminen toiminnan yhteydessä (esim. tutustutaan
koreografin/tanssijan/kapellimestarin/balettitanssijan työhön)
-jäsennetään eri tasoja toiminnassa 1. oma keksintä 2. kulttuuriperinnön vaaliminen 3. kulttuurisen
ymmärryksen avartaminen
-musiikillisten tapahtumien käsitteellistäminen toiminnan yhteydessä (omat kuvaukset ja symbolit,
vakiintuneet käsitteet ja symbolit, mm. rytmi, melodia, harmonia, muoto, sointiväri, dynamiikka)

T2 ohjata oppilasta luontevaan äänenkäyttöön ja laulamiseen sekä
kehittämään keho-, rytmi-, melodia- ja sointusoittimien soittotaitoaan
musisoivan ryhmän jäsenenä
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Laulaminen ja soittaminen ryhmän jäsenenä

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osallistuu yhteislauluun ja soittoon
pyrkien sovittamaan osuutensa osaksi
musiikillista kokonaisuutta.

-musiikin merkitys omissa yhteisöissä (koti, koulu, vapaa-aika)
-tutustuminen omaan musiikkihistoriaan: "minun musiikkini ja tärkeät musiikkikappaleeni "
-musiikin hyödyntäminen omassa hyvinvoinnissa/arjessa
-musiikin vaikutus hyvinvointiin eri tilanteissa ja eri aikoina (pohditaan esimerkkejä, joissa
musiikkia hyödynnetään)
Tavoitteiden asettaminen ja yhteisen harjoittelun merkitys musiikin oppimisessa, arviointi
-monipuolisia yhteismusisointimahdollisuuksia (ikäkaudelle sopiva materiaali), joissa oppilas voi
ottaa vastuuta omasta toiminnasta osana musisoivan ryhmää (laulaa/soittaa/säveltää/kuuntelee/
liikkuu/ilmaisee ryhmän jäsenenä)
-yhteisharjoittelutavoitteiden asettaminen ja niiden
(tavoitetietoisuus, palaute, itse- ja vertaisarviointi)

toteutumisen

seuraaminen

ohjatusti

-mahdollisuuksia arvioida omaa toimintaa musisoivan ryhmän jäsenenä (toiminta, kannustus)
-onnistumisista iloitseminen, uusien tavoitteiden asettaminen
Minä ryhmässä: monipuolinen yhteismusisointi
-laulamista, soittamista, improvisointia, säveltämistä, kuuntelemista, ilmaisua ja liikkumista
monipuolisesti ja ryhmälle sopivaa ohjelmistoa hyödyntäen

-osallisuus musisoivassa ryhmässä (minä-sinä, yksin-yhdessä, ääni-hiljaisuus)
-yhteiset pelisäännöt ja niihin sitoutuminen (esim. toiminta ja soitinten käsittely)
-keskittyminen pitkäjänteiseen toimintaan ja toisten huomioiminen
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-perussykkeen hahmottaminen

-oppimisprosessia ohjaavaa, minäkuvaa tukevaa palautetta ryhmän jäsenenä toiminnasta
(itsearviointi, vertaisarviointi, ryhmäarviointi)
-oman ja muiden musiikillisen kehityksen arvostaminen
-oman toiminnan vaikutuksen huomioiminen ryhmässä, osana musisoivaa yhteisöä (mm.
osallistuminen toimintaan)
-oman toiminnan vaikutus ääniympäristöön (mm. sopiva äänen voimakkuuden taso)
Luonteva äänenkäyttö ja laulaminen
- äänen tutkiminen, äänenhuolto ja äänenkäytön harjoituksia (mm. lämmittely,
venyttely, äänenavaukset, missä ääni värähtelee, ryhti, hengitystekniikka, konsonantti- ja
vokaaliharjoitukset, yhteiset äänimaisemat)
-aktiiviseen yhteislauluun osallistuminen
-ohjelmistona ikäkauteen sopivia lauluja ja soveltuvia laululeikkejä
-lasten omat laulut, lapsia innostavat laulut, yhteisön tärkeät laulut, tärkeät kulttuuriset laulut
-ajankohtaiset laulut
Soittaminen
-äänen tutkiminen soittamalla (esim. missä ääni värähtelee, miten se muuttuu, äänenväri)
-rytmi-, keho-, melodia- ja sointusoittimien perustekniikkaa monipuolisen yhteissoiton yhteydessä
(musiikillisen toiminnan käsitteellistämistä)
-soittaminen yhteisessä perussykkeessä
Kuunteleminen, kokeminen, ilmaisu, tunnetilat
-ääneen ja musiikin mukaan liikkumista
-erilaisten äänien ja erilaisten musiikkien tutkimista, havainnointia ja luokittelua (mm. liikkuen,
visuaalisesti, pohtien)
-erilaisia äänikokeiluja
-monipuolista musiikin kuuntelua ja omien ideoiden ilmaisua eri tavoin (liikkuen, soittaen, laulaen,
kuvallisesti, teknologian ym. keinoin) ja musiikista keskustellen
-aktiivista, eläytyvää sekä rentouttavaa kuuntelua
-luodaan, liikutaan ja kuunnellaan musiikkisatuja ja tarinoita
-kuuntelua ja kehollista ilmaisua erilaisiin musiikkeihin (esim. paripeilit, kapellimestarina/
koreografina/kapellimestarina toimiminen, valmiiden liikesarjojen suunnittelu ja toteuttaminen
musiikkiin, musiikkiliikunta, ohjatut tanssit, kehorytmit jne.)
-taideintegraatio ja kokonaisvaltainen taideilmaisu (kuva, musiikki, liike, teksti jne.)
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Improvisointi, säveltäminen, musiikin luova tuottaminen
-omien ideoiden ilmaisua eri tavoin (liikkuen, soittaen, laulaen, kuvallisesti, teknologian ym.
keinoin)
Esimerkiksi:
-improvisointia kehorytmein ja muutamalla sävelellä, liikkuen
-rytmirondot
-musiikkitarinat
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-äänipartituurien luominen
-musiikillisten ideoiden kokeilua, tutkimista ja tuottamista yksin ja yhdessä (oma ääni, soittimet,
ympäristön äänet, soittimet, liike, musiikkiteknologia)
-taideintegraation hyödyntäminen luomisprosesseissa (kuva, ääni, liike, teknologia: kuvasta
ääntä, äänestä kuvaa, äänestä liikettä, liikkeestä ääntä ym. ja näiden yhdistelmät)
-luo ohjatusti omia pienimuotoisia sävellyksiä, joissa voidaan rajata elementtejä, esim. taso, kesto,
voima ja väri (myöhemmin: rytmi, melodia, dynamiikka, sointiväri ja muoto)
- luotuja musiikillisia tapahtumia käsitteellistetään (omat symbolit, vakiintuneet symbolit ja
käsitteet, mm. ääni - visuaalinen merkki)
Kokeminen, luokittelu, käsiteellistäminen
-perussykkeen hahmottaminen erilaisista musiikeista
-ääniympäristön havainnointi ja siitä kertominen
-monipuolista ääniympäristön kuuntelua (esim. äänten kuunteleminen ja luokitteleminen; erilaiset
äänet, äänensävyt, äänen voimakkuudet jne.)
-nimetään musiikin peruskäsitteistöä toiminnan ja luomisen yhteydessä (esim. pituus,
voimakkuus, korkeus, dynamiikka, sävy)
-musiikillisen ammatillisuuden käsitteellistäminen toiminnan yhteydessä (esim. tutustutaan
koreografin/tanssijan/kapellimestarin/balettitanssijan työhön)
-jäsennetään eri tasoja toiminnassa 1. oma keksintä 2. kulttuuriperinnön vaaliminen 3. kulttuurisen
ymmärryksen avartaminen
-musiikillisten tapahtumien käsitteellistäminen toiminnan yhteydessä (omat kuvaukset ja symbolit,
vakiintuneet käsitteet ja symbolit, mm. rytmi, melodia, harmonia, muoto, sointiväri, dynamiikka)
-tutkitaan erilaisia musiikin merkintätapoja (mm. kuva, viiva, graafi, nuotti)
-liikutaan ja tulkitaan musiikin merkintätapoja (graafinen notaatio, äänipartituuri, rytmi, melodia,
dynamiikka)
-musiikin merkintätapoja musisoinnin yhteydessä (erityisesti rytmi, melodia, dynamiikka,
harmonia)
-omien sävellyksien luomisessa hyödynnetään musiikin merkintätapoja (graafinen notaatio,
äänipartituuri, rytmi, melodia, dynamiikka)
-tutkitaan rytmiä, melodian kaarroksia, muotoa sointiväriä, ja dynamiikkaa erilaisista musiikeista
sekä itse luoden
-monipuolista kuuntelua ja tuottamista
-oppilaiden omat musiikkikulttuurit, niistä tietoiseksi tuleminen, itselle tärkeä musiikki
-itse luotu musiikki

-yhteisön musiikilliset juhlakulttuurit
-ajankohtaiset musiikkikulttuuriset ilmiöt
-monimuotoisuus eisiikkikulttuuriessa (perusteleminen, avartaminen)
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-suomalainen musiikkikulttuuri, oman ryhmän musiikkikulttuuri, muiden maiden musiikkikulttuureja
tutkimaan

T3 kannustaa oppilasta keholliseen musiikin, kuvien, tarinoiden ja
tunnetilojen ilmaisuun kokonaisvaltaisesti liikkuen
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Musiikkiliikunta

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas liikkuu musiikin mukaan ja käyttää
kehoaan musiikilliseen ilmaisuun.

-tutkitaan erilaisia musiikin merkintätapoja (mm. kuva, viiva, graafi, nuotti)
-liikutaan ja tulkitaan musiikin merkintätapoja (graafinen notaatio, äänipartituuri, rytmi, melodia,
dynamiikka)
-musiikin merkintätapoja musisoinnin yhteydessä (erityisesti rytmi, melodia, dynamiikka,
harmonia)
-omien sävellyksien luomisessa hyödynnetään musiikin merkintätapoja (graafinen notaatio,
äänipartituuri, rytmi, melodia, dynamiikka)
-tutkitaan rytmiä, melodian kaarroksia, muotoa sointiväriä, ja dynamiikkaa erilaisista musiikeista
sekä itse luoden
-monipuolista kuuntelua ja tuottamista
-oppilaiden omat musiikkikulttuurit, niistä tietoiseksi tuleminen, itselle tärkeä musiikki
-itse luotu musiikki
-suomalainen musiikkikulttuuri, oman ryhmän musiikkikulttuuri, muiden maiden musiikkikulttuureja
tutkimaan
-yhteisön musiikilliset juhlakulttuurit
-ajankohtaiset musiikkikulttuuriset ilmiöt
-monimuotoisuus eisiikkikulttuuriessa (perusteleminen, avartaminen)
-musiikin merkitys omissa yhteisöissä (koti, koulu, vapaa-aika)
-tutustuminen omaan musiikkihistoriaan: "minun musiikkini ja tärkeät musiikkikappaleeni "
-musiikin hyödyntäminen omassa hyvinvoinnissa/arjessa
-musiikin vaikutus hyvinvointiin eri tilanteissa ja eri aikoina (pohditaan esimerkkejä, joissa
musiikkia hyödynnetään)
Tavoitteiden asettaminen ja yhteisen harjoittelun merkitys musiikin oppimisessa, arviointi
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-monipuolisia yhteismusisointimahdollisuuksia (ikäkaudelle sopiva materiaali), joissa oppilas voi
ottaa vastuuta omasta toiminnasta osana musisoivan ryhmää (laulaa/soittaa/säveltää/kuuntelee/
liikkuu/ilmaisee ryhmän jäsenenä)
-yhteisharjoittelutavoitteiden asettaminen ja niiden
(tavoitetietoisuus, palaute, itse- ja vertaisarviointi)

toteutumisen

seuraaminen

ohjatusti

-mahdollisuuksia arvioida omaa toimintaa musisoivan ryhmän jäsenenä (toiminta, kannustus)
-onnistumisista iloitseminen, uusien tavoitteiden asettaminen
Minä ryhmässä: monipuolinen yhteismusisointi
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-laulamista, soittamista, improvisointia, säveltämistä, kuuntelemista, ilmaisua ja liikkumista
monipuolisesti ja ryhmälle sopivaa ohjelmistoa hyödyntäen
-perussykkeen hahmottaminen
-osallisuus musisoivassa ryhmässä (minä-sinä, yksin-yhdessä, ääni-hiljaisuus)
-yhteiset pelisäännöt ja niihin sitoutuminen (esim. toiminta ja soitinten käsittely)
-keskittyminen pitkäjänteiseen toimintaan ja toisten huomioiminen
-oppimisprosessia ohjaavaa, minäkuvaa tukevaa palautetta ryhmän jäsenenä toiminnasta
(itsearviointi, vertaisarviointi, ryhmäarviointi)
-oman ja muiden musiikillisen kehityksen arvostaminen
-oman toiminnan vaikutuksen huomioiminen ryhmässä, osana musisoivaa yhteisöä (mm.
osallistuminen toimintaan)
-oman toiminnan vaikutus ääniympäristöön (mm. sopiva äänen voimakkuuden taso)
Luonteva äänenkäyttö ja laulaminen
- äänen tutkiminen, äänenhuolto ja äänenkäytön harjoituksia (mm. lämmittely,
venyttely, äänenavaukset, missä ääni värähtelee, ryhti, hengitystekniikka, konsonantti- ja
vokaaliharjoitukset, yhteiset äänimaisemat)
-aktiiviseen yhteislauluun osallistuminen
-ohjelmistona ikäkauteen sopivia lauluja ja soveltuvia laululeikkejä
-lasten omat laulut, lapsia innostavat laulut, yhteisön tärkeät laulut, tärkeät kulttuuriset laulut
-ajankohtaiset laulut
Soittaminen
-äänen tutkiminen soittamalla (esim. missä ääni värähtelee, miten se muuttuu, äänenväri)
-rytmi-, keho-, melodia- ja sointusoittimien perustekniikkaa monipuolisen yhteissoiton yhteydessä
(musiikillisen toiminnan käsitteellistämistä)
-soittaminen yhteisessä perussykkeessä
Kuunteleminen, kokeminen, ilmaisu, tunnetilat
-ääneen ja musiikin mukaan liikkumista
-erilaisten äänien ja erilaisten musiikkien tutkimista, havainnointia ja luokittelua (mm. liikkuen,
visuaalisesti, pohtien)
-erilaisia äänikokeiluja
-monipuolista musiikin kuuntelua ja omien ideoiden ilmaisua eri tavoin (liikkuen, soittaen, laulaen,
kuvallisesti, teknologian ym. keinoin) ja musiikista keskustellen
-aktiivista, eläytyvää sekä rentouttavaa kuuntelua

-kuuntelua ja kehollista ilmaisua erilaisiin musiikkeihin (esim. paripeilit, kapellimestarina/
koreografina/kapellimestarina toimiminen, valmiiden liikesarjojen suunnittelu ja toteuttaminen
musiikkiin, musiikkiliikunta, ohjatut tanssit, kehorytmit jne.)
-taideintegraatio ja kokonaisvaltainen taideilmaisu (kuva, musiikki, liike, teksti jne.)
Improvisointi, säveltäminen, musiikin luova tuottaminen
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-luodaan, liikutaan ja kuunnellaan musiikkisatuja ja tarinoita

-omien ideoiden ilmaisua eri tavoin (liikkuen, soittaen, laulaen, kuvallisesti, teknologian ym.
keinoin)
Esimerkiksi:
-improvisointia kehorytmein ja muutamalla sävelellä, liikkuen
-rytmirondot
-musiikkitarinat
-äänipartituurien luominen
-musiikillisten ideoiden kokeilua, tutkimista ja tuottamista yksin ja yhdessä (oma ääni, soittimet,
ympäristön äänet, soittimet, liike, musiikkiteknologia)
-taideintegraation hyödyntäminen luomisprosesseissa (kuva, ääni, liike, teknologia: kuvasta
ääntä, äänestä kuvaa, äänestä liikettä, liikkeestä ääntä ym. ja näiden yhdistelmät)
-luo ohjatusti omia pienimuotoisia sävellyksiä, joissa voidaan rajata elementtejä, esim. taso, kesto,
voima ja väri (myöhemmin: rytmi, melodia, dynamiikka, sointiväri ja muoto)
- luotuja musiikillisia tapahtumia käsitteellistetään (omat symbolit, vakiintuneet symbolit ja
käsitteet, mm. ääni - visuaalinen merkki)
Kokeminen, luokittelu, käsiteellistäminen
-perussykkeen hahmottaminen erilaisista musiikeista
-ääniympäristön havainnointi ja siitä kertominen
-monipuolista ääniympäristön kuuntelua (esim. äänten kuunteleminen ja luokitteleminen; erilaiset
äänet, äänensävyt, äänen voimakkuudet jne.)
-nimetään musiikin peruskäsitteistöä toiminnan ja luomisen yhteydessä (esim. pituus,
voimakkuus, korkeus, dynamiikka, sävy)
-musiikillisen ammatillisuuden käsitteellistäminen toiminnan yhteydessä (esim. tutustutaan
koreografin/tanssijan/kapellimestarin/balettitanssijan työhön)
-jäsennetään eri tasoja toiminnassa 1. oma keksintä 2. kulttuuriperinnön vaaliminen 3. kulttuurisen
ymmärryksen avartaminen
-musiikillisten tapahtumien käsitteellistäminen toiminnan yhteydessä (omat kuvaukset ja symbolit,
vakiintuneet käsitteet ja symbolit, mm. rytmi, melodia, harmonia, muoto, sointiväri, dynamiikka)

T4 tarjota oppilaalle mahdollisuuksia ääniympäristön ja musiikin
elämykselliseen kuunteluun sekä ohjata häntä jäsentämään kuulemaansa
sekä kertomaan siitä
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
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Musiikin kuuntelu

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas kuuntelee keskittyneesti musiikkia ja
esittää näkemyksiään kuulemastaan.

-monipuolista kuuntelua ja tuottamista
-oppilaiden omat musiikkikulttuurit, niistä tietoiseksi tuleminen, itselle tärkeä musiikki
-itse luotu musiikki
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-suomalainen musiikkikulttuuri, oman ryhmän musiikkikulttuuri, muiden maiden musiikkikulttuureja
tutkimaan
-yhteisön musiikilliset juhlakulttuurit
-ajankohtaiset musiikkikulttuuriset ilmiöt
-monimuotoisuus eisiikkikulttuuriessa (perusteleminen, avartaminen)
-tutkitaan erilaisia musiikin merkintätapoja (mm. kuva, viiva, graafi, nuotti)
-liikutaan ja tulkitaan musiikin merkintätapoja (graafinen notaatio, äänipartituuri, rytmi, melodia,
dynamiikka)
-musiikin merkintätapoja musisoinnin yhteydessä (erityisesti rytmi, melodia, dynamiikka,
harmonia)
-omien sävellyksien luomisessa hyödynnetään musiikin merkintätapoja (graafinen notaatio,
äänipartituuri, rytmi, melodia, dynamiikka)
-tutkitaan rytmiä, melodian kaarroksia, muotoa sointiväriä, ja dynamiikkaa erilaisista musiikeista
sekä itse luoden
Tavoitteiden asettaminen ja yhteisen harjoittelun merkitys musiikin oppimisessa, arviointi
-monipuolisia yhteismusisointimahdollisuuksia (ikäkaudelle sopiva materiaali), joissa oppilas voi
ottaa vastuuta omasta toiminnasta osana musisoivan ryhmää (laulaa/soittaa/säveltää/kuuntelee/
liikkuu/ilmaisee ryhmän jäsenenä)
-yhteisharjoittelutavoitteiden asettaminen ja niiden
(tavoitetietoisuus, palaute, itse- ja vertaisarviointi)

toteutumisen

seuraaminen

ohjatusti

-mahdollisuuksia arvioida omaa toimintaa musisoivan ryhmän jäsenenä (toiminta, kannustus)
-onnistumisista iloitseminen, uusien tavoitteiden asettaminen
Minä ryhmässä: monipuolinen yhteismusisointi
-laulamista, soittamista, improvisointia, säveltämistä, kuuntelemista, ilmaisua ja liikkumista
monipuolisesti ja ryhmälle sopivaa ohjelmistoa hyödyntäen
-perussykkeen hahmottaminen
-osallisuus musisoivassa ryhmässä (minä-sinä, yksin-yhdessä, ääni-hiljaisuus)
-yhteiset pelisäännöt ja niihin sitoutuminen (esim. toiminta ja soitinten käsittely)
-keskittyminen pitkäjänteiseen toimintaan ja toisten huomioiminen
-oppimisprosessia ohjaavaa, minäkuvaa tukevaa palautetta ryhmän jäsenenä toiminnasta
(itsearviointi, vertaisarviointi, ryhmäarviointi)
-oman ja muiden musiikillisen kehityksen arvostaminen
-oman toiminnan vaikutuksen huomioiminen ryhmässä, osana musisoivaa yhteisöä (mm.
osallistuminen toimintaan)

Luonteva äänenkäyttö ja laulaminen
- äänen tutkiminen, äänenhuolto ja äänenkäytön harjoituksia (mm. lämmittely,
venyttely, äänenavaukset, missä ääni värähtelee, ryhti, hengitystekniikka, konsonantti- ja
vokaaliharjoitukset, yhteiset äänimaisemat)
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-oman toiminnan vaikutus ääniympäristöön (mm. sopiva äänen voimakkuuden taso)

-aktiiviseen yhteislauluun osallistuminen
-ohjelmistona ikäkauteen sopivia lauluja ja soveltuvia laululeikkejä
-lasten omat laulut, lapsia innostavat laulut, yhteisön tärkeät laulut, tärkeät kulttuuriset laulut
-ajankohtaiset laulut
Soittaminen
-äänen tutkiminen soittamalla (esim. missä ääni värähtelee, miten se muuttuu, äänenväri)
-rytmi-, keho-, melodia- ja sointusoittimien perustekniikkaa monipuolisen yhteissoiton yhteydessä
(musiikillisen toiminnan käsitteellistämistä)
-soittaminen yhteisessä perussykkeessä
Kuunteleminen, kokeminen, ilmaisu, tunnetilat
-ääneen ja musiikin mukaan liikkumista
-erilaisten äänien ja erilaisten musiikkien tutkimista, havainnointia ja luokittelua (mm. liikkuen,
visuaalisesti, pohtien)
-erilaisia äänikokeiluja
-monipuolista musiikin kuuntelua ja omien ideoiden ilmaisua eri tavoin (liikkuen, soittaen, laulaen,
kuvallisesti, teknologian ym. keinoin) ja musiikista keskustellen
-aktiivista, eläytyvää sekä rentouttavaa kuuntelua
-luodaan, liikutaan ja kuunnellaan musiikkisatuja ja tarinoita
-kuuntelua ja kehollista ilmaisua erilaisiin musiikkeihin (esim. paripeilit, kapellimestarina/
koreografina/kapellimestarina toimiminen, valmiiden liikesarjojen suunnittelu ja toteuttaminen
musiikkiin, musiikkiliikunta, ohjatut tanssit, kehorytmit jne.)
-taideintegraatio ja kokonaisvaltainen taideilmaisu (kuva, musiikki, liike, teksti jne.)
Improvisointi, säveltäminen, musiikin luova tuottaminen
-omien ideoiden ilmaisua eri tavoin (liikkuen, soittaen, laulaen, kuvallisesti, teknologian ym.
keinoin)
Esimerkiksi:
-improvisointia kehorytmein ja muutamalla sävelellä, liikkuen
-rytmirondot
-musiikkitarinat
-äänipartituurien luominen
-musiikillisten ideoiden kokeilua, tutkimista ja tuottamista yksin ja yhdessä (oma ääni, soittimet,
ympäristön äänet, soittimet, liike, musiikkiteknologia)

Vuosiluokat 3-6

-taideintegraation hyödyntäminen luomisprosesseissa (kuva, ääni, liike, teknologia: kuvasta
ääntä, äänestä kuvaa, äänestä liikettä, liikkeestä ääntä ym. ja näiden yhdistelmät)
-luo ohjatusti omia pienimuotoisia sävellyksiä, joissa voidaan rajata elementtejä, esim. taso, kesto,
voima ja väri (myöhemmin: rytmi, melodia, dynamiikka, sointiväri ja muoto)
- luotuja musiikillisia tapahtumia käsitteellistetään (omat symbolit, vakiintuneet symbolit ja
käsitteet, mm. ääni - visuaalinen merkki)
Kokeminen, luokittelu, käsiteellistäminen
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-perussykkeen hahmottaminen erilaisista musiikeista
-ääniympäristön havainnointi ja siitä kertominen
-monipuolista ääniympäristön kuuntelua (esim. äänten kuunteleminen ja luokitteleminen; erilaiset
äänet, äänensävyt, äänen voimakkuudet jne.)
-nimetään musiikin peruskäsitteistöä toiminnan ja luomisen yhteydessä (esim. pituus,
voimakkuus, korkeus, dynamiikka, sävy)
-musiikillisen ammatillisuuden käsitteellistäminen toiminnan yhteydessä (esim. tutustutaan
koreografin/tanssijan/kapellimestarin/balettitanssijan työhön)
-jäsennetään eri tasoja toiminnassa 1. oma keksintä 2. kulttuuriperinnön vaaliminen 3. kulttuurisen
ymmärryksen avartaminen
-musiikillisten tapahtumien käsitteellistäminen toiminnan yhteydessä (omat kuvaukset ja symbolit,
vakiintuneet käsitteet ja symbolit, mm. rytmi, melodia, harmonia, muoto, sointiväri, dynamiikka)
-musiikin merkitys omissa yhteisöissä (koti, koulu, vapaa-aika)
-tutustuminen omaan musiikkihistoriaan: "minun musiikkini ja tärkeät musiikkikappaleeni "
-musiikin hyödyntäminen omassa hyvinvoinnissa/arjessa
-musiikin vaikutus hyvinvointiin eri tilanteissa ja eri aikoina (pohditaan esimerkkejä, joissa
musiikkia hyödynnetään)

T5 rohkaista oppilasta improvisoimaan sekä suunnittelemaan
ja toteuttamaan pienimuotoisia sävellyksiä tai monitaiteellisia
kokonaisuuksia eri keinoin ja myös tieto- ja viestintäteknologiaa käyttäen
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen

Luovan musiikillisen ajattelun ilmaiseminen eri Oppilas keksii omia ratkaisuja käyttäen
keinoin
ääntä, musiikkia, kuvaa tai muita
ilmaisutapoja ja osaa tarvittaessa ohjatusti
hyödyntää musiikkiteknologian tarjoamia
mahdollisuuksia.
-monipuolista kuuntelua ja tuottamista
-oppilaiden omat musiikkikulttuurit, niistä tietoiseksi tuleminen, itselle tärkeä musiikki
-itse luotu musiikki
-suomalainen musiikkikulttuuri, oman ryhmän musiikkikulttuuri, muiden maiden musiikkikulttuureja
tutkimaan
-yhteisön musiikilliset juhlakulttuurit
-ajankohtaiset musiikkikulttuuriset ilmiöt

-musiikin merkitys omissa yhteisöissä (koti, koulu, vapaa-aika)
-tutustuminen omaan musiikkihistoriaan: "minun musiikkini ja tärkeät musiikkikappaleeni "
-musiikin hyödyntäminen omassa hyvinvoinnissa/arjessa
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-monimuotoisuus eisiikkikulttuuriessa (perusteleminen, avartaminen)

-musiikin vaikutus hyvinvointiin eri tilanteissa ja eri aikoina (pohditaan esimerkkejä, joissa
musiikkia hyödynnetään)
-tutkitaan erilaisia musiikin merkintätapoja (mm. kuva, viiva, graafi, nuotti)
-liikutaan ja tulkitaan musiikin merkintätapoja (graafinen notaatio, äänipartituuri, rytmi, melodia,
dynamiikka)
-musiikin merkintätapoja musisoinnin yhteydessä (erityisesti rytmi, melodia, dynamiikka,
harmonia)
-omien sävellyksien luomisessa hyödynnetään musiikin merkintätapoja (graafinen notaatio,
äänipartituuri, rytmi, melodia, dynamiikka)
-tutkitaan rytmiä, melodian kaarroksia, muotoa sointiväriä, ja dynamiikkaa erilaisista musiikeista
sekä itse luoden
Tavoitteiden asettaminen ja yhteisen harjoittelun merkitys musiikin oppimisessa, arviointi
-monipuolisia yhteismusisointimahdollisuuksia (ikäkaudelle sopiva materiaali), joissa oppilas voi
ottaa vastuuta omasta toiminnasta osana musisoivan ryhmää (laulaa/soittaa/säveltää/kuuntelee/
liikkuu/ilmaisee ryhmän jäsenenä)
-yhteisharjoittelutavoitteiden asettaminen ja niiden
(tavoitetietoisuus, palaute, itse- ja vertaisarviointi)

toteutumisen

seuraaminen

ohjatusti

-mahdollisuuksia arvioida omaa toimintaa musisoivan ryhmän jäsenenä (toiminta, kannustus)
-onnistumisista iloitseminen, uusien tavoitteiden asettaminen
Minä ryhmässä: monipuolinen yhteismusisointi
-laulamista, soittamista, improvisointia, säveltämistä, kuuntelemista, ilmaisua ja liikkumista
monipuolisesti ja ryhmälle sopivaa ohjelmistoa hyödyntäen
-perussykkeen hahmottaminen
-osallisuus musisoivassa ryhmässä (minä-sinä, yksin-yhdessä, ääni-hiljaisuus)
-yhteiset pelisäännöt ja niihin sitoutuminen (esim. toiminta ja soitinten käsittely)
-keskittyminen pitkäjänteiseen toimintaan ja toisten huomioiminen
-oppimisprosessia ohjaavaa, minäkuvaa tukevaa palautetta ryhmän jäsenenä toiminnasta
(itsearviointi, vertaisarviointi, ryhmäarviointi)
-oman ja muiden musiikillisen kehityksen arvostaminen
-oman toiminnan vaikutuksen huomioiminen ryhmässä, osana musisoivaa yhteisöä (mm.
osallistuminen toimintaan)
-oman toiminnan vaikutus ääniympäristöön (mm. sopiva äänen voimakkuuden taso)

Vuosiluokat 3-6

Luonteva äänenkäyttö ja laulaminen
- äänen tutkiminen, äänenhuolto ja äänenkäytön harjoituksia (mm. lämmittely,
venyttely, äänenavaukset, missä ääni värähtelee, ryhti, hengitystekniikka, konsonantti- ja
vokaaliharjoitukset, yhteiset äänimaisemat)
-aktiiviseen yhteislauluun osallistuminen
-ohjelmistona ikäkauteen sopivia lauluja ja soveltuvia laululeikkejä
-lasten omat laulut, lapsia innostavat laulut, yhteisön tärkeät laulut, tärkeät kulttuuriset laulut
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-ajankohtaiset laulut
Soittaminen
-äänen tutkiminen soittamalla (esim. missä ääni värähtelee, miten se muuttuu, äänenväri)
-rytmi-, keho-, melodia- ja sointusoittimien perustekniikkaa monipuolisen yhteissoiton yhteydessä
(musiikillisen toiminnan käsitteellistämistä)
-soittaminen yhteisessä perussykkeessä
Kuunteleminen, kokeminen, ilmaisu, tunnetilat
-ääneen ja musiikin mukaan liikkumista
-erilaisten äänien ja erilaisten musiikkien tutkimista, havainnointia ja luokittelua (mm. liikkuen,
visuaalisesti, pohtien)
-erilaisia äänikokeiluja
-monipuolista musiikin kuuntelua ja omien ideoiden ilmaisua eri tavoin (liikkuen, soittaen, laulaen,
kuvallisesti, teknologian ym. keinoin) ja musiikista keskustellen
-aktiivista, eläytyvää sekä rentouttavaa kuuntelua
-luodaan, liikutaan ja kuunnellaan musiikkisatuja ja tarinoita
-kuuntelua ja kehollista ilmaisua erilaisiin musiikkeihin (esim. paripeilit, kapellimestarina/
koreografina/kapellimestarina toimiminen, valmiiden liikesarjojen suunnittelu ja toteuttaminen
musiikkiin, musiikkiliikunta, ohjatut tanssit, kehorytmit jne.)
-taideintegraatio ja kokonaisvaltainen taideilmaisu (kuva, musiikki, liike, teksti jne.)
Improvisointi, säveltäminen, musiikin luova tuottaminen
-omien ideoiden ilmaisua eri tavoin (liikkuen, soittaen, laulaen, kuvallisesti, teknologian ym.
keinoin)
Esimerkiksi:
-improvisointia kehorytmein ja muutamalla sävelellä, liikkuen
-rytmirondot
-musiikkitarinat
-äänipartituurien luominen
-musiikillisten ideoiden kokeilua, tutkimista ja tuottamista yksin ja yhdessä (oma ääni, soittimet,
ympäristön äänet, soittimet, liike, musiikkiteknologia)
-taideintegraation hyödyntäminen luomisprosesseissa (kuva, ääni, liike, teknologia: kuvasta
ääntä, äänestä kuvaa, äänestä liikettä, liikkeestä ääntä ym. ja näiden yhdistelmät)
-luo ohjatusti omia pienimuotoisia sävellyksiä, joissa voidaan rajata elementtejä, esim. taso, kesto,
voima ja väri (myöhemmin: rytmi, melodia, dynamiikka, sointiväri ja muoto)

Kokeminen, luokittelu, käsiteellistäminen
-perussykkeen hahmottaminen erilaisista musiikeista
-ääniympäristön havainnointi ja siitä kertominen
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- luotuja musiikillisia tapahtumia käsitteellistetään (omat symbolit, vakiintuneet symbolit ja
käsitteet, mm. ääni - visuaalinen merkki)

-monipuolista ääniympäristön kuuntelua (esim. äänten kuunteleminen ja luokitteleminen; erilaiset
äänet, äänensävyt, äänen voimakkuudet jne.)
-nimetään musiikin peruskäsitteistöä toiminnan ja luomisen yhteydessä (esim. pituus,
voimakkuus, korkeus, dynamiikka, sävy)
-musiikillisen ammatillisuuden käsitteellistäminen toiminnan yhteydessä (esim. tutustutaan
koreografin/tanssijan/kapellimestarin/balettitanssijan työhön)
-jäsennetään eri tasoja toiminnassa 1. oma keksintä 2. kulttuuriperinnön vaaliminen 3. kulttuurisen
ymmärryksen avartaminen
-musiikillisten tapahtumien käsitteellistäminen toiminnan yhteydessä (omat kuvaukset ja symbolit,
vakiintuneet käsitteet ja symbolit, mm. rytmi, melodia, harmonia, muoto, sointiväri, dynamiikka)

T6 ohjata oppilasta tarkastelemaan musiikillisia kokemuksiaan
ja musiikillisen maailman esteettistä, kulttuurista ja historiallista
monimuotoisuutta
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Musiikin merkitysten havainnointi

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas esittää näkemyksiä musiikilliseen
toimintaan liittyvistä havainnoistaan ja
kokemuksistaan.

-monipuolista kuuntelua ja tuottamista
-oppilaiden omat musiikkikulttuurit, niistä tietoiseksi tuleminen, itselle tärkeä musiikki
-itse luotu musiikki
-suomalainen musiikkikulttuuri, oman ryhmän musiikkikulttuuri, muiden maiden musiikkikulttuureja
tutkimaan
-yhteisön musiikilliset juhlakulttuurit
-ajankohtaiset musiikkikulttuuriset ilmiöt
-monimuotoisuus eisiikkikulttuuriessa (perusteleminen, avartaminen)
-musiikin merkitys omissa yhteisöissä (koti, koulu, vapaa-aika)
-tutustuminen omaan musiikkihistoriaan: "minun musiikkini ja tärkeät musiikkikappaleeni "
-musiikin hyödyntäminen omassa hyvinvoinnissa/arjessa
-musiikin vaikutus hyvinvointiin eri tilanteissa ja eri aikoina (pohditaan esimerkkejä, joissa
musiikkia hyödynnetään)
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Tavoitteiden asettaminen ja yhteisen harjoittelun merkitys musiikin oppimisessa, arviointi
-monipuolisia yhteismusisointimahdollisuuksia (ikäkaudelle sopiva materiaali), joissa oppilas voi
ottaa vastuuta omasta toiminnasta osana musisoivan ryhmää (laulaa/soittaa/säveltää/kuuntelee/
liikkuu/ilmaisee ryhmän jäsenenä)
-yhteisharjoittelutavoitteiden asettaminen ja niiden
(tavoitetietoisuus, palaute, itse- ja vertaisarviointi)

toteutumisen

seuraaminen

ohjatusti

-mahdollisuuksia arvioida omaa toimintaa musisoivan ryhmän jäsenenä (toiminta, kannustus)
-onnistumisista iloitseminen, uusien tavoitteiden asettaminen
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Minä ryhmässä: monipuolinen yhteismusisointi
-laulamista, soittamista, improvisointia, säveltämistä, kuuntelemista, ilmaisua ja liikkumista
monipuolisesti ja ryhmälle sopivaa ohjelmistoa hyödyntäen
-perussykkeen hahmottaminen
-osallisuus musisoivassa ryhmässä (minä-sinä, yksin-yhdessä, ääni-hiljaisuus)
-yhteiset pelisäännöt ja niihin sitoutuminen (esim. toiminta ja soitinten käsittely)
-keskittyminen pitkäjänteiseen toimintaan ja toisten huomioiminen
-oppimisprosessia ohjaavaa, minäkuvaa tukevaa palautetta ryhmän jäsenenä toiminnasta
(itsearviointi, vertaisarviointi, ryhmäarviointi)
-oman ja muiden musiikillisen kehityksen arvostaminen
-oman toiminnan vaikutuksen huomioiminen ryhmässä, osana musisoivaa yhteisöä (mm.
osallistuminen toimintaan)
-oman toiminnan vaikutus ääniympäristöön (mm. sopiva äänen voimakkuuden taso)
Luonteva äänenkäyttö ja laulaminen
- äänen tutkiminen, äänenhuolto ja äänenkäytön harjoituksia (mm. lämmittely,
venyttely, äänenavaukset, missä ääni värähtelee, ryhti, hengitystekniikka, konsonantti- ja
vokaaliharjoitukset, yhteiset äänimaisemat)
-aktiiviseen yhteislauluun osallistuminen
-ohjelmistona ikäkauteen sopivia lauluja ja soveltuvia laululeikkejä
-lasten omat laulut, lapsia innostavat laulut, yhteisön tärkeät laulut, tärkeät kulttuuriset laulut
-ajankohtaiset laulut
Soittaminen
-äänen tutkiminen soittamalla (esim. missä ääni värähtelee, miten se muuttuu, äänenväri)
-rytmi-, keho-, melodia- ja sointusoittimien perustekniikkaa monipuolisen yhteissoiton yhteydessä
(musiikillisen toiminnan käsitteellistämistä)
-soittaminen yhteisessä perussykkeessä
Kuunteleminen, kokeminen, ilmaisu, tunnetilat
-ääneen ja musiikin mukaan liikkumista
-erilaisten äänien ja erilaisten musiikkien tutkimista, havainnointia ja luokittelua (mm. liikkuen,
visuaalisesti, pohtien)
-erilaisia äänikokeiluja
-monipuolista musiikin kuuntelua ja omien ideoiden ilmaisua eri tavoin (liikkuen, soittaen, laulaen,
kuvallisesti, teknologian ym. keinoin) ja musiikista keskustellen

-luodaan, liikutaan ja kuunnellaan musiikkisatuja ja tarinoita
-kuuntelua ja kehollista ilmaisua erilaisiin musiikkeihin (esim. paripeilit, kapellimestarina/
koreografina/kapellimestarina toimiminen, valmiiden liikesarjojen suunnittelu ja toteuttaminen
musiikkiin, musiikkiliikunta, ohjatut tanssit, kehorytmit jne.)
-taideintegraatio ja kokonaisvaltainen taideilmaisu (kuva, musiikki, liike, teksti jne.)
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-aktiivista, eläytyvää sekä rentouttavaa kuuntelua

Improvisointi, säveltäminen, musiikin luova tuottaminen
-omien ideoiden ilmaisua eri tavoin (liikkuen, soittaen, laulaen, kuvallisesti, teknologian ym.
keinoin)
Esimerkiksi:
-improvisointia kehorytmein ja muutamalla sävelellä, liikkuen
-rytmirondot
-musiikkitarinat
-äänipartituurien luominen
-musiikillisten ideoiden kokeilua, tutkimista ja tuottamista yksin ja yhdessä (oma ääni, soittimet,
ympäristön äänet, soittimet, liike, musiikkiteknologia)
-taideintegraation hyödyntäminen luomisprosesseissa (kuva, ääni, liike, teknologia: kuvasta
ääntä, äänestä kuvaa, äänestä liikettä, liikkeestä ääntä ym. ja näiden yhdistelmät)
-luo ohjatusti omia pienimuotoisia sävellyksiä, joissa voidaan rajata elementtejä, esim. taso, kesto,
voima ja väri (myöhemmin: rytmi, melodia, dynamiikka, sointiväri ja muoto)
- luotuja musiikillisia tapahtumia käsitteellistetään (omat symbolit, vakiintuneet symbolit ja
käsitteet, mm. ääni - visuaalinen merkki)
Kokeminen, luokittelu, käsiteellistäminen
-perussykkeen hahmottaminen erilaisista musiikeista
-ääniympäristön havainnointi ja siitä kertominen
-monipuolista ääniympäristön kuuntelua (esim. äänten kuunteleminen ja luokitteleminen; erilaiset
äänet, äänensävyt, äänen voimakkuudet jne.)
-nimetään musiikin peruskäsitteistöä toiminnan ja luomisen yhteydessä (esim. pituus,
voimakkuus, korkeus, dynamiikka, sävy)
-musiikillisen ammatillisuuden käsitteellistäminen toiminnan yhteydessä (esim. tutustutaan
koreografin/tanssijan/kapellimestarin/balettitanssijan työhön)
-jäsennetään eri tasoja toiminnassa 1. oma keksintä 2. kulttuuriperinnön vaaliminen 3. kulttuurisen
ymmärryksen avartaminen
-musiikillisten tapahtumien käsitteellistäminen toiminnan yhteydessä (omat kuvaukset ja symbolit,
vakiintuneet käsitteet ja symbolit, mm. rytmi, melodia, harmonia, muoto, sointiväri, dynamiikka)
-tutkitaan erilaisia musiikin merkintätapoja (mm. kuva, viiva, graafi, nuotti)
-liikutaan ja tulkitaan musiikin merkintätapoja (graafinen notaatio, äänipartituuri, rytmi, melodia,
dynamiikka)
-musiikin merkintätapoja musisoinnin yhteydessä (erityisesti rytmi, melodia, dynamiikka,
harmonia)
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-omien sävellyksien luomisessa hyödynnetään musiikin merkintätapoja (graafinen notaatio,
äänipartituuri, rytmi, melodia, dynamiikka)
-tutkitaan rytmiä, melodian kaarroksia, muotoa sointiväriä, ja dynamiikkaa erilaisista musiikeista
sekä itse luoden

712

T7 ohjata oppilasta ymmärtämään musiikkikäsitteitä ja musiikin
merkintätapojen periaatteita musisoinnin yhteydessä
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Musiikin merkintätapojen ymmärtäminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas toimii opiskeltujen musiikillisten
merkintöjen mukaisesti musisoinnin
yhteydessä.

-musiikin merkitys omissa yhteisöissä (koti, koulu, vapaa-aika)
-tutustuminen omaan musiikkihistoriaan: "minun musiikkini ja tärkeät musiikkikappaleeni "
-musiikin hyödyntäminen omassa hyvinvoinnissa/arjessa
-musiikin vaikutus hyvinvointiin eri tilanteissa ja eri aikoina (pohditaan esimerkkejä, joissa
musiikkia hyödynnetään)
-monipuolista kuuntelua ja tuottamista
-oppilaiden omat musiikkikulttuurit, niistä tietoiseksi tuleminen, itselle tärkeä musiikki
-itse luotu musiikki
-suomalainen musiikkikulttuuri, oman ryhmän musiikkikulttuuri, muiden maiden musiikkikulttuureja
tutkimaan
-yhteisön musiikilliset juhlakulttuurit
-ajankohtaiset musiikkikulttuuriset ilmiöt
-monimuotoisuus eisiikkikulttuuriessa (perusteleminen, avartaminen)
-tutkitaan erilaisia musiikin merkintätapoja (mm. kuva, viiva, graafi, nuotti)
-liikutaan ja tulkitaan musiikin merkintätapoja (graafinen notaatio, äänipartituuri, rytmi, melodia,
dynamiikka)
-musiikin merkintätapoja musisoinnin yhteydessä (erityisesti rytmi, melodia, dynamiikka,
harmonia)
-omien sävellyksien luomisessa hyödynnetään musiikin merkintätapoja (graafinen notaatio,
äänipartituuri, rytmi, melodia, dynamiikka)
-tutkitaan rytmiä, melodian kaarroksia, muotoa sointiväriä, ja dynamiikkaa erilaisista musiikeista
sekä itse luoden
Tavoitteiden asettaminen ja yhteisen harjoittelun merkitys musiikin oppimisessa, arviointi

-yhteisharjoittelutavoitteiden asettaminen ja niiden
(tavoitetietoisuus, palaute, itse- ja vertaisarviointi)

toteutumisen

seuraaminen

ohjatusti

-mahdollisuuksia arvioida omaa toimintaa musisoivan ryhmän jäsenenä (toiminta, kannustus)
-onnistumisista iloitseminen, uusien tavoitteiden asettaminen
Minä ryhmässä: monipuolinen yhteismusisointi
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-monipuolisia yhteismusisointimahdollisuuksia (ikäkaudelle sopiva materiaali), joissa oppilas voi
ottaa vastuuta omasta toiminnasta osana musisoivan ryhmää (laulaa/soittaa/säveltää/kuuntelee/
liikkuu/ilmaisee ryhmän jäsenenä)

-laulamista, soittamista, improvisointia, säveltämistä, kuuntelemista, ilmaisua ja liikkumista
monipuolisesti ja ryhmälle sopivaa ohjelmistoa hyödyntäen
-perussykkeen hahmottaminen
-osallisuus musisoivassa ryhmässä (minä-sinä, yksin-yhdessä, ääni-hiljaisuus)
-yhteiset pelisäännöt ja niihin sitoutuminen (esim. toiminta ja soitinten käsittely)
-keskittyminen pitkäjänteiseen toimintaan ja toisten huomioiminen
-oppimisprosessia ohjaavaa, minäkuvaa tukevaa palautetta ryhmän jäsenenä toiminnasta
(itsearviointi, vertaisarviointi, ryhmäarviointi)
-oman ja muiden musiikillisen kehityksen arvostaminen
-oman toiminnan vaikutuksen huomioiminen ryhmässä, osana musisoivaa yhteisöä (mm.
osallistuminen toimintaan)
-oman toiminnan vaikutus ääniympäristöön (mm. sopiva äänen voimakkuuden taso)
Luonteva äänenkäyttö ja laulaminen
- äänen tutkiminen, äänenhuolto ja äänenkäytön harjoituksia (mm. lämmittely,
venyttely, äänenavaukset, missä ääni värähtelee, ryhti, hengitystekniikka, konsonantti- ja
vokaaliharjoitukset, yhteiset äänimaisemat)
-aktiiviseen yhteislauluun osallistuminen
-ohjelmistona ikäkauteen sopivia lauluja ja soveltuvia laululeikkejä
-lasten omat laulut, lapsia innostavat laulut, yhteisön tärkeät laulut, tärkeät kulttuuriset laulut
-ajankohtaiset laulut
Soittaminen
-äänen tutkiminen soittamalla (esim. missä ääni värähtelee, miten se muuttuu, äänenväri)
-rytmi-, keho-, melodia- ja sointusoittimien perustekniikkaa monipuolisen yhteissoiton yhteydessä
(musiikillisen toiminnan käsitteellistämistä)
-soittaminen yhteisessä perussykkeessä
Kuunteleminen, kokeminen, ilmaisu, tunnetilat
-ääneen ja musiikin mukaan liikkumista
-erilaisten äänien ja erilaisten musiikkien tutkimista, havainnointia ja luokittelua (mm. liikkuen,
visuaalisesti, pohtien)
-erilaisia äänikokeiluja
-monipuolista musiikin kuuntelua ja omien ideoiden ilmaisua eri tavoin (liikkuen, soittaen, laulaen,
kuvallisesti, teknologian ym. keinoin) ja musiikista keskustellen
-aktiivista, eläytyvää sekä rentouttavaa kuuntelua
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-luodaan, liikutaan ja kuunnellaan musiikkisatuja ja tarinoita
-kuuntelua ja kehollista ilmaisua erilaisiin musiikkeihin (esim. paripeilit, kapellimestarina/
koreografina/kapellimestarina toimiminen, valmiiden liikesarjojen suunnittelu ja toteuttaminen
musiikkiin, musiikkiliikunta, ohjatut tanssit, kehorytmit jne.)
-taideintegraatio ja kokonaisvaltainen taideilmaisu (kuva, musiikki, liike, teksti jne.)
Improvisointi, säveltäminen, musiikin luova tuottaminen
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-omien ideoiden ilmaisua eri tavoin (liikkuen, soittaen, laulaen, kuvallisesti, teknologian ym.
keinoin)
Esimerkiksi:
-improvisointia kehorytmein ja muutamalla sävelellä, liikkuen
-rytmirondot
-musiikkitarinat
-äänipartituurien luominen
-musiikillisten ideoiden kokeilua, tutkimista ja tuottamista yksin ja yhdessä (oma ääni, soittimet,
ympäristön äänet, soittimet, liike, musiikkiteknologia)
-taideintegraation hyödyntäminen luomisprosesseissa (kuva, ääni, liike, teknologia: kuvasta
ääntä, äänestä kuvaa, äänestä liikettä, liikkeestä ääntä ym. ja näiden yhdistelmät)
-luo ohjatusti omia pienimuotoisia sävellyksiä, joissa voidaan rajata elementtejä, esim. taso, kesto,
voima ja väri (myöhemmin: rytmi, melodia, dynamiikka, sointiväri ja muoto)
- luotuja musiikillisia tapahtumia käsitteellistetään (omat symbolit, vakiintuneet symbolit ja
käsitteet, mm. ääni - visuaalinen merkki)
Kokeminen, luokittelu, käsiteellistäminen
-perussykkeen hahmottaminen erilaisista musiikeista
-ääniympäristön havainnointi ja siitä kertominen
-monipuolista ääniympäristön kuuntelua (esim. äänten kuunteleminen ja luokitteleminen; erilaiset
äänet, äänensävyt, äänen voimakkuudet jne.)
-nimetään musiikin peruskäsitteistöä toiminnan ja luomisen yhteydessä (esim. pituus,
voimakkuus, korkeus, dynamiikka, sävy)
-musiikillisen ammatillisuuden käsitteellistäminen toiminnan yhteydessä (esim. tutustutaan
koreografin/tanssijan/kapellimestarin/balettitanssijan työhön)
-jäsennetään eri tasoja toiminnassa 1. oma keksintä 2. kulttuuriperinnön vaaliminen 3. kulttuurisen
ymmärryksen avartaminen
-musiikillisten tapahtumien käsitteellistäminen toiminnan yhteydessä (omat kuvaukset ja symbolit,
vakiintuneet käsitteet ja symbolit, mm. rytmi, melodia, harmonia, muoto, sointiväri, dynamiikka)

T8 ohjata oppilasta tunnistamaan musiikin vaikutuksia hyvinvointiin sekä
huolehtimaan musisointi- ja ääniympäristön turvallisuudesta
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Välineiden ja laitteiden turvallinen käyttö

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas käyttää laitteita ja soittimia ottaen
huomioon muun muassa äänen ja musiikin
voimakkuuteen liittyvät tekijät.

-tutkitaan erilaisia musiikin merkintätapoja (mm. kuva, viiva, graafi, nuotti)
-liikutaan ja tulkitaan musiikin merkintätapoja (graafinen notaatio, äänipartituuri, rytmi, melodia,
dynamiikka)
-musiikin merkintätapoja musisoinnin yhteydessä (erityisesti rytmi, melodia, dynamiikka,
harmonia)
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Arvioinnin kohde

-omien sävellyksien luomisessa hyödynnetään musiikin merkintätapoja (graafinen notaatio,
äänipartituuri, rytmi, melodia, dynamiikka)
-tutkitaan rytmiä, melodian kaarroksia, muotoa sointiväriä, ja dynamiikkaa erilaisista musiikeista
sekä itse luoden
-musiikin merkitys omissa yhteisöissä (koti, koulu, vapaa-aika)
-tutustuminen omaan musiikkihistoriaan: "minun musiikkini ja tärkeät musiikkikappaleeni "
-musiikin hyödyntäminen omassa hyvinvoinnissa/arjessa
-musiikin vaikutus hyvinvointiin eri tilanteissa ja eri aikoina (pohditaan esimerkkejä, joissa
musiikkia hyödynnetään)
Tavoitteiden asettaminen ja yhteisen harjoittelun merkitys musiikin oppimisessa, arviointi
-monipuolisia yhteismusisointimahdollisuuksia (ikäkaudelle sopiva materiaali), joissa oppilas voi
ottaa vastuuta omasta toiminnasta osana musisoivan ryhmää (laulaa/soittaa/säveltää/kuuntelee/
liikkuu/ilmaisee ryhmän jäsenenä)
-yhteisharjoittelutavoitteiden asettaminen ja niiden
(tavoitetietoisuus, palaute, itse- ja vertaisarviointi)

toteutumisen

seuraaminen

ohjatusti

-mahdollisuuksia arvioida omaa toimintaa musisoivan ryhmän jäsenenä (toiminta, kannustus)
-onnistumisista iloitseminen, uusien tavoitteiden asettaminen
Minä ryhmässä: monipuolinen yhteismusisointi
-laulamista, soittamista, improvisointia, säveltämistä, kuuntelemista, ilmaisua ja liikkumista
monipuolisesti ja ryhmälle sopivaa ohjelmistoa hyödyntäen
-perussykkeen hahmottaminen
-osallisuus musisoivassa ryhmässä (minä-sinä, yksin-yhdessä, ääni-hiljaisuus)
-yhteiset pelisäännöt ja niihin sitoutuminen (esim. toiminta ja soitinten käsittely)
-keskittyminen pitkäjänteiseen toimintaan ja toisten huomioiminen
-oppimisprosessia ohjaavaa, minäkuvaa tukevaa palautetta ryhmän jäsenenä toiminnasta
(itsearviointi, vertaisarviointi, ryhmäarviointi)
-oman ja muiden musiikillisen kehityksen arvostaminen
-oman toiminnan vaikutuksen huomioiminen ryhmässä, osana musisoivaa yhteisöä (mm.
osallistuminen toimintaan)
-oman toiminnan vaikutus ääniympäristöön (mm. sopiva äänen voimakkuuden taso)
Luonteva äänenkäyttö ja laulaminen
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- äänen tutkiminen, äänenhuolto ja äänenkäytön harjoituksia (mm. lämmittely,
venyttely, äänenavaukset, missä ääni värähtelee, ryhti, hengitystekniikka, konsonantti- ja
vokaaliharjoitukset, yhteiset äänimaisemat)
-aktiiviseen yhteislauluun osallistuminen
-ohjelmistona ikäkauteen sopivia lauluja ja soveltuvia laululeikkejä
-lasten omat laulut, lapsia innostavat laulut, yhteisön tärkeät laulut, tärkeät kulttuuriset laulut
-ajankohtaiset laulut
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Soittaminen
-äänen tutkiminen soittamalla (esim. missä ääni värähtelee, miten se muuttuu, äänenväri)
-rytmi-, keho-, melodia- ja sointusoittimien perustekniikkaa monipuolisen yhteissoiton yhteydessä
(musiikillisen toiminnan käsitteellistämistä)
-soittaminen yhteisessä perussykkeessä
Kuunteleminen, kokeminen, ilmaisu, tunnetilat
-ääneen ja musiikin mukaan liikkumista
-erilaisten äänien ja erilaisten musiikkien tutkimista, havainnointia ja luokittelua (mm. liikkuen,
visuaalisesti, pohtien)
-erilaisia äänikokeiluja
-monipuolista musiikin kuuntelua ja omien ideoiden ilmaisua eri tavoin (liikkuen, soittaen, laulaen,
kuvallisesti, teknologian ym. keinoin) ja musiikista keskustellen
-aktiivista, eläytyvää sekä rentouttavaa kuuntelua
-luodaan, liikutaan ja kuunnellaan musiikkisatuja ja tarinoita
-kuuntelua ja kehollista ilmaisua erilaisiin musiikkeihin (esim. paripeilit, kapellimestarina/
koreografina/kapellimestarina toimiminen, valmiiden liikesarjojen suunnittelu ja toteuttaminen
musiikkiin, musiikkiliikunta, ohjatut tanssit, kehorytmit jne.)
-taideintegraatio ja kokonaisvaltainen taideilmaisu (kuva, musiikki, liike, teksti jne.)
Improvisointi, säveltäminen, musiikin luova tuottaminen
-omien ideoiden ilmaisua eri tavoin (liikkuen, soittaen, laulaen, kuvallisesti, teknologian ym.
keinoin)
Esimerkiksi:
-improvisointia kehorytmein ja muutamalla sävelellä, liikkuen
-rytmirondot
-musiikkitarinat
-äänipartituurien luominen
-musiikillisten ideoiden kokeilua, tutkimista ja tuottamista yksin ja yhdessä (oma ääni, soittimet,
ympäristön äänet, soittimet, liike, musiikkiteknologia)
-taideintegraation hyödyntäminen luomisprosesseissa (kuva, ääni, liike, teknologia: kuvasta
ääntä, äänestä kuvaa, äänestä liikettä, liikkeestä ääntä ym. ja näiden yhdistelmät)
-luo ohjatusti omia pienimuotoisia sävellyksiä, joissa voidaan rajata elementtejä, esim. taso, kesto,
voima ja väri (myöhemmin: rytmi, melodia, dynamiikka, sointiväri ja muoto)
- luotuja musiikillisia tapahtumia käsitteellistetään (omat symbolit, vakiintuneet symbolit ja
käsitteet, mm. ääni - visuaalinen merkki)

-perussykkeen hahmottaminen erilaisista musiikeista
-ääniympäristön havainnointi ja siitä kertominen
-monipuolista ääniympäristön kuuntelua (esim. äänten kuunteleminen ja luokitteleminen; erilaiset
äänet, äänensävyt, äänen voimakkuudet jne.)
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Kokeminen, luokittelu, käsiteellistäminen

-nimetään musiikin peruskäsitteistöä toiminnan ja luomisen yhteydessä (esim. pituus,
voimakkuus, korkeus, dynamiikka, sävy)
-musiikillisen ammatillisuuden käsitteellistäminen toiminnan yhteydessä (esim. tutustutaan
koreografin/tanssijan/kapellimestarin/balettitanssijan työhön)
-jäsennetään eri tasoja toiminnassa 1. oma keksintä 2. kulttuuriperinnön vaaliminen 3. kulttuurisen
ymmärryksen avartaminen
-musiikillisten tapahtumien käsitteellistäminen toiminnan yhteydessä (omat kuvaukset ja symbolit,
vakiintuneet käsitteet ja symbolit, mm. rytmi, melodia, harmonia, muoto, sointiväri, dynamiikka)

T9 ohjata oppilasta kehittämään musiikillista osaamistaan harjoittelun
avulla, osallistumaan tavoitteiden asettamiseen ja arvioimaan
edistymistään suhteessa tavoitteisiin
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Oppimaan oppiminen ja työskentelytaidot

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas asettaa tavoitteen musiikillisen
osaamisensa kehittämiseksi ja toimii
tavoitteen mukaisesti yhteismusisoinnissa.

Tavoitteiden asettaminen ja yhteisen harjoittelun merkitys musiikin oppimisessa, arviointi
-monipuolisia yhteismusisointimahdollisuuksia (ikäkaudelle sopiva materiaali), joissa oppilas voi
ottaa vastuuta omasta toiminnasta osana musisoivan ryhmää (laulaa/soittaa/säveltää/kuuntelee/
liikkuu/ilmaisee ryhmän jäsenenä)
-yhteisharjoittelutavoitteiden asettaminen ja niiden
(tavoitetietoisuus, palaute, itse- ja vertaisarviointi)

toteutumisen

seuraaminen

ohjatusti

-mahdollisuuksia arvioida omaa toimintaa musisoivan ryhmän jäsenenä (toiminta, kannustus)
-onnistumisista iloitseminen, uusien tavoitteiden asettaminen
Minä ryhmässä: monipuolinen yhteismusisointi
-laulamista, soittamista, improvisointia, säveltämistä, kuuntelemista, ilmaisua ja liikkumista
monipuolisesti ja ryhmälle sopivaa ohjelmistoa hyödyntäen
-perussykkeen hahmottaminen
-osallisuus musisoivassa ryhmässä (minä-sinä, yksin-yhdessä, ääni-hiljaisuus)
-yhteiset pelisäännöt ja niihin sitoutuminen (esim. toiminta ja soitinten käsittely)
-keskittyminen pitkäjänteiseen toimintaan ja toisten huomioiminen
-oppimisprosessia ohjaavaa, minäkuvaa tukevaa palautetta ryhmän jäsenenä toiminnasta
(itsearviointi, vertaisarviointi, ryhmäarviointi)
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-oman ja muiden musiikillisen kehityksen arvostaminen
-oman toiminnan vaikutuksen huomioiminen ryhmässä, osana musisoivaa yhteisöä (mm.
osallistuminen toimintaan)
-oman toiminnan vaikutus ääniympäristöön (mm. sopiva äänen voimakkuuden taso)
Luonteva äänenkäyttö ja laulaminen
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- äänen tutkiminen, äänenhuolto ja äänenkäytön harjoituksia (mm. lämmittely,
venyttely, äänenavaukset, missä ääni värähtelee, ryhti, hengitystekniikka, konsonantti- ja
vokaaliharjoitukset, yhteiset äänimaisemat)
-aktiiviseen yhteislauluun osallistuminen
-ohjelmistona ikäkauteen sopivia lauluja ja soveltuvia laululeikkejä
-lasten omat laulut, lapsia innostavat laulut, yhteisön tärkeät laulut, tärkeät kulttuuriset laulut
-ajankohtaiset laulut
Soittaminen
-äänen tutkiminen soittamalla (esim. missä ääni värähtelee, miten se muuttuu, äänenväri)
-rytmi-, keho-, melodia- ja sointusoittimien perustekniikkaa monipuolisen yhteissoiton yhteydessä
(musiikillisen toiminnan käsitteellistämistä)
-soittaminen yhteisessä perussykkeessä
Kuunteleminen, kokeminen, ilmaisu, tunnetilat
-ääneen ja musiikin mukaan liikkumista
-erilaisten äänien ja erilaisten musiikkien tutkimista, havainnointia ja luokittelua (mm. liikkuen,
visuaalisesti, pohtien)
-erilaisia äänikokeiluja
-monipuolista musiikin kuuntelua ja omien ideoiden ilmaisua eri tavoin (liikkuen, soittaen, laulaen,
kuvallisesti, teknologian ym. keinoin) ja musiikista keskustellen
-aktiivista, eläytyvää sekä rentouttavaa kuuntelua
-luodaan, liikutaan ja kuunnellaan musiikkisatuja ja tarinoita
-kuuntelua ja kehollista ilmaisua erilaisiin musiikkeihin (esim. paripeilit, kapellimestarina/
koreografina/kapellimestarina toimiminen, valmiiden liikesarjojen suunnittelu ja toteuttaminen
musiikkiin, musiikkiliikunta, ohjatut tanssit, kehorytmit jne.)
-taideintegraatio ja kokonaisvaltainen taideilmaisu (kuva, musiikki, liike, teksti jne.)
Improvisointi, säveltäminen, musiikin luova tuottaminen
-omien ideoiden ilmaisua eri tavoin (liikkuen, soittaen, laulaen, kuvallisesti, teknologian ym.
keinoin)
Esimerkiksi:
-improvisointia kehorytmein ja muutamalla sävelellä, liikkuen
-rytmirondot
-musiikkitarinat

-musiikillisten ideoiden kokeilua, tutkimista ja tuottamista yksin ja yhdessä (oma ääni, soittimet,
ympäristön äänet, soittimet, liike, musiikkiteknologia)
-taideintegraation hyödyntäminen luomisprosesseissa (kuva, ääni, liike, teknologia: kuvasta
ääntä, äänestä kuvaa, äänestä liikettä, liikkeestä ääntä ym. ja näiden yhdistelmät)
-luo ohjatusti omia pienimuotoisia sävellyksiä, joissa voidaan rajata elementtejä, esim. taso, kesto,
voima ja väri (myöhemmin: rytmi, melodia, dynamiikka, sointiväri ja muoto)
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-äänipartituurien luominen

- luotuja musiikillisia tapahtumia käsitteellistetään (omat symbolit, vakiintuneet symbolit ja
käsitteet, mm. ääni - visuaalinen merkki)
Kokeminen, luokittelu, käsiteellistäminen
-perussykkeen hahmottaminen erilaisista musiikeista
-ääniympäristön havainnointi ja siitä kertominen
-monipuolista ääniympäristön kuuntelua (esim. äänten kuunteleminen ja luokitteleminen; erilaiset
äänet, äänensävyt, äänen voimakkuudet jne.)
-nimetään musiikin peruskäsitteistöä toiminnan ja luomisen yhteydessä (esim. pituus,
voimakkuus, korkeus, dynamiikka, sävy)
-musiikillisen ammatillisuuden käsitteellistäminen toiminnan yhteydessä (esim. tutustutaan
koreografin/tanssijan/kapellimestarin/balettitanssijan työhön)
-jäsennetään eri tasoja toiminnassa 1. oma keksintä 2. kulttuuriperinnön vaaliminen 3. kulttuurisen
ymmärryksen avartaminen
-musiikillisten tapahtumien käsitteellistäminen toiminnan yhteydessä (omat kuvaukset ja symbolit,
vakiintuneet käsitteet ja symbolit, mm. rytmi, melodia, harmonia, muoto, sointiväri, dynamiikka)
-musiikin merkitys omissa yhteisöissä (koti, koulu, vapaa-aika)
-tutustuminen omaan musiikkihistoriaan: "minun musiikkini ja tärkeät musiikkikappaleeni "
-musiikin hyödyntäminen omassa hyvinvoinnissa/arjessa
-musiikin vaikutus hyvinvointiin eri tilanteissa ja eri aikoina (pohditaan esimerkkejä, joissa
musiikkia hyödynnetään)
-tutkitaan erilaisia musiikin merkintätapoja (mm. kuva, viiva, graafi, nuotti)
-liikutaan ja tulkitaan musiikin merkintätapoja (graafinen notaatio, äänipartituuri, rytmi, melodia,
dynamiikka)
-musiikin merkintätapoja musisoinnin yhteydessä (erityisesti rytmi, melodia, dynamiikka,
harmonia)
-omien sävellyksien luomisessa hyödynnetään musiikin merkintätapoja (graafinen notaatio,
äänipartituuri, rytmi, melodia, dynamiikka)
-tutkitaan rytmiä, melodian kaarroksia, muotoa sointiväriä, ja dynamiikkaa erilaisista musiikeista
sekä itse luoden
-monipuolista kuuntelua ja tuottamista
-oppilaiden omat musiikkikulttuurit, niistä tietoiseksi tuleminen, itselle tärkeä musiikki
-itse luotu musiikki
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-suomalainen musiikkikulttuuri, oman ryhmän musiikkikulttuuri, muiden maiden musiikkikulttuureja
tutkimaan
-yhteisön musiikilliset juhlakulttuurit
-ajankohtaiset musiikkikulttuuriset ilmiöt
-monimuotoisuus eisiikkikulttuuriessa (perusteleminen, avartaminen)
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Vuosiluokka 4
Vuosiluokan keskeiset sisältöalueet
S1 Miten musiikissa toimitaan
Musisointitilanteissa kiinnitetään huomiota musisoivan ryhmän jäsenenä toimimiseen. Luontevaa
äänenkäyttöä ja laulamista, liikkumista sekä keho-, rytmi-, melodia- ja sointusoittimien
perussoittotekniikoita harjoitellaan yhteismusisoinnissa. Opetuksessa on keskeistä ilmaisutaitojen
ja kuvittelukyvyn monipuolinen kehittäminen.
Tavoitteiden asettaminen ja yhteisen harjoittelun merkitys musiikin oppimisessa, arviointi
-yhteisharjoittelutavoitteiden asettaminen ja niiden
(tavoitetietoisuus, palaute, itse- ja vertaisarviointi)

toteutumisen

seuraaminen

ohjatusti

-mahdollisuuksia arvioida toimintaa musisoivan ryhmän jäsenenä (toiminta, kannustus)
-onnistumisista iloitseminen, uusien tavoitteiden asettaminen
Minä ryhmässä: monipuolinen yhteismusisointi
-yhteismusisointia
yhteisvastuullisesti
(soittimet
ja
ääniympäristö):
monipuolisia
yhteismusisointimahdollisuuksia, joissa oppilas voi ottaa vastuuta omasta toiminnasta
osana musisoivan ryhmää (laulaa/soittaa/improvivoi/säveltää/kuuntelee/liikkuu/ilmaisee ryhmän
jäsenenä)
-perussykkeen merkitys yhteismusisoinnin koossapitävänä voimana
-yhteiset pelisäännöt ja niihin sitoutuminen (esim. toiminta ja soitinten käsittely)
-keskittyminen pitkäjänteiseen toimintaan ja toisten huomioiminen
- desibelirajojen merkitys oman ja musisoivan ryhmän hyvinvoinnille
-oppimisprosessia ohjaavaa, minäkuvaa tukevaa palautetta ryhmän jäsenenä toiminnasta
(itsearviointi, vertaisarviointi, ryhmäarviointi)
-oman ja muiden musiikillisen kehityksen arvostaminen
-oman toiminnan vaikutuksen huomioiminen ryhmässä, osana musisoivaa yhteisöä (mm.
osallistuminen toimintaan)
Luonteva äänenkäyttö ja laulaminen
- äänen tutkiminen, äänenhuolto ja äänenkäytön harjoituksia (mm. lämmittely,
venyttely, äänenavaukset, missä ääni värähtelee, ryhti, hengitystekniikka, konsonantti- ja
vokaaliharjoitukset, yhteiset äänimaisemat)
-aktiiviseen yhteislauluun osallistuminen
-ohjelmistona ikäkauteen sopivia lauluja
-lasten omat laulut, lapsia innostavat laulut, yhteisön tärkeät laulut, tärkeät kulttuuriset laulut

Soittaminen
-äänen tutkiminen soittamalla (esim. missä ääni värähtelee, miten se muuttuu, äänenväri)
-rytmi-, keho-, melodia- ja sointusoittimien perustekniikkaa monipuolisen yhteissoiton yhteydessä
(musiikillisen toiminnan käsitteellistämistä)
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-ajankohtaiset laulut

-soittaminen yhteisessä perussykkeessä
Improvisointi, säveltäminen, musiikin luova tuottaminen
-musiikillisten ideoiden kokeilua, tutkimista ja tuottamista yksin ja yhdessä (oma ääni, soittimet,
ympäristön äänet, soittimet, liike, musiikkiteknologia)
-luo ohjatusti omia pienimuotoisia sävellyksiä, joissa voidaan rajata elementtejä, esim. taso, kesto,
voima ja väri (myöhemmin: rytmi, melodia, dynamiikka, sointiväri ja muoto)
-luotuja musiikillisia tapahtumia käsitteellistetään (omat symbolit, vakiintuneet symbolit ja
käsitteet, mm. ääni - visuaalinen merkki)
-taideintegraation hyödyntäminen luomisprosesseissa (kuva, ääni, liike, teknologia: kuvasta
ääntä, äänestä kuvaa, äänestä liikettä, liikkeestä ääntä ym. ja näiden yhdistelmät)
Kuunteleminen, kokeminen, ilmaisu, tunnetilat
-erilaisten äänien ja erilaisten musiikkien tutkimista, havainnointia ja luokittelua (mm. liikkuen,
visuaalisesti, pohtien)
-aktiivista, eläytyvää sekä rentouttavaa kuuntelua
-monipuolista musiikin kuuntelua ja omien ideoiden ilmaisua eri tavoin (liikkuen, soittaen, laulaen,
kuvallisesti, teknologian ym. keinoin) ja musiikista keskustellen
-kuuntelua ja kehollista ilmaisua erilaisiin musiikkeihin (esim. paripeilit, kapellimestarina/
koreografina/kapellimestarina toimiminen, valmiiden liikesarjojen suunnittelu ja toteuttaminen
musiikkiin, kehorytmit, musiikkiliikunta, ohjatut tanssit, kehorytmit jne.)
-taideintegraatio ja kokonaisvaltainen taideilmaisu (kuva, musiikki, liike, teksti jne.)
Kokeminen, luokittelu, käsiteellistäminen
-perussykkeen hahmottaminen erilaisista musiikeista
-ääniympäristöjen ja erilaisten musiikkien havainnointi ja niistä kertominen
-monipuolista ääniympäristön kuuntelua (esim. äänten kuunteleminen ja luokitteleminen; erilaiset
äänet, äänensävyt, äänen voimakkuudet jne.)
-nimetään musiikin peruskäsitteistöä toiminnan ja luomisen yhteydessä (esim. pituus,
voimakkuus, korkeus, dynamiikka, sävy)
-musiikillisen ammatillisuuden käsitteellistäminen toiminnan yhteydessä (esim. tutustutaan
koreografin/tanssijan/kapellimestarin/balettitanssijan työhön)
-jäsennetään eri tasoja toiminnassa 1. oma keksintä 2. kulttuuriperinnön vaaliminen 3. kulttuurisen
ymmärryksen avartaminen
-musiikillisten tapahtumien käsitteellistäminen toiminnan yhteydessä (omat kuvaukset ja symbolit,
vakiintuneet käsitteet ja symbolit, mm. rytmi, melodia, harmonia, muoto, sointiväri, dynamiikka)
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S2 Mistä musiikki muodostuu
Musisointitilanteissa kiinnitetään huomiota peruskäsitteiden lisäksi musiikkikäsitteiden rytmi,
melodia, harmonia, muoto, sointiväri ja dynamiikka hahmottamiskyvyn kehittämiseen. Osaamisen
kehittyessä käsitteitä nimetään ja käytetään vakiintuneita tai omia symboleita kuvaamaan
musiikillisia tapahtumia. Musiikillisessa toiminnassa kiinnitetään huomiota myös tulkintaan ja
musiikin ilmaisullisiin keinoihin.
-tutkitaan ja kokeillaan erilaisia musiikin merkintätapoja (mm. kuva, viiva, graafi, nuotti)
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-liikutaan ja tulkitaan musiikin merkintätapoja (graafinen notaatio, äänipartituuri, rytmi, melodia,
dynamiikka)
-tutkitaan musiikin merkintätapoja musisoinnin yhteydessä (erityisesti rytmi, melodia, dynamiikka,
harmonia)
-omien sävellyksien luomisessa hyödynnetään musiikin merkintätapoja (graafinen notaatio,
äänipartituuri, rytmi, melodia, dynamiikka)
-tutkitaan rytmiä, melodian kaarroksia, muotoa sointiväriä, ja dynamiikkaa erilaisista musiikeista
sekä itse luoden
S3 Musiikki omassa elämässä, yhteisössä ja yhteiskunnassa
Musiikillisten taitojen ja tietojen lisäksi opetuksessa käsitellään oppilaiden kokemuksia ja
havaintoja musiikista ja musiikin tekemisestä eri ympäristöissä koulussa ja koulun ulkopuolella.
Opetuksessa rakennetaan yhteyksiä muihin oppiaineisiin ja omiin yhteisöihin sekä pohditaan
musiikin merkityksiä elämän eri tilanteissa eri aikoina ja aikakausina.
-musiikin merkitys omissa yhteisöissä (koti, koulu, vapaa-aika)
-tutustuminen omaan musiikkihistoriaan: "minun musiikkini ja tärkeät musiikkikappaleeni, meidän
musiikkimme ja tärkeät musiikkikappaleemme"
-musiikin hyödyntäminen omassa hyvinvoinnissa/arjessa
-musiikin vaikutus hyvinvointiin eri tilanteissa ja eri aikoina (pohditaan esimerkkejä, joissa
musiikkia hyödynnetään)
S4 Ohjelmisto
Ohjelmiston suunnittelussa kiinnitetään huomiota oppilaiden omiin kulttuureihin, kulttuuriperinnön
vaalimiseen ja kulttuurisen ymmärryksen avartamiseen. Ohjelmistoon sisällytetään monipuolisesti
muun muassa lastenmusiikkia, eri kulttuurien musiikkia, taidemusiikkia, populaarimusiikkia
ja kansanmusiikkia. Musisointitilanteissa syntyneet oppilaiden luovat tuotokset ja sävellykset
sisältyvät myös ohjelmistoon.
-monipuolista kuuntelua ja tuottamista
-oppilaiden omat musiikkikulttuurit, niistä tietoiseksi tuleminen, itselle tärkeä musiikki
-itse luotu musiikki
-suomalainen musiikkikulttuuri, oman ryhmän musiikkikulttuuri, muiden maiden musiikkikulttuureja
tutkimaan
-yhteisöjenn musiikilliset juhlakulttuurit
-menneitä ja ajankohtaisia musiikkikulttuurisia ilmiöitä
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-monimuotoisuus musiikkikulttuuriessa (perusteleminen, avartaminen)

Opetuksen tavoitteet

Tavoitteisiin liittyvät
sisältöalueet

Laaja-alainen osaaminen

T1

S1, S2, S3, S4

L2, L6, L7

T2

S1, S2, S3, S4

L2

T3

S1, S2, S3, S4

L1, L2

T4

S1, S2, S3, S4

L2

T5

S1, S2, S3, S4

L1, L2, L5, L6

T6

S1, S2, S3, S4

L2

T7

S1, S2, S3, S4

L4

T8

S1, S2, S3

L3

T9

S1, S2, S3, S4

L1

Vuosiluokan tavoitteet
T1 rohkaista oppilasta osallistumaan yhteismusisointiin ja rakentamaan
myönteistä yhteishenkeä yhteisössään
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Musiikilliset yhteistyötaidot

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas ottaa huomioon ryhmän muut jäsenet
yhteismusisoinnissa.

-tutkitaan ja kokeillaan erilaisia musiikin merkintätapoja (mm. kuva, viiva, graafi, nuotti)
-liikutaan ja tulkitaan musiikin merkintätapoja (graafinen notaatio, äänipartituuri, rytmi, melodia,
dynamiikka)
-tutkitaan musiikin merkintätapoja musisoinnin yhteydessä (erityisesti rytmi, melodia, dynamiikka,
harmonia)
-omien sävellyksien luomisessa hyödynnetään musiikin merkintätapoja (graafinen notaatio,
äänipartituuri, rytmi, melodia, dynamiikka)
-tutkitaan rytmiä, melodian kaarroksia, muotoa sointiväriä, ja dynamiikkaa erilaisista musiikeista
sekä itse luoden
-monipuolista kuuntelua ja tuottamista
-oppilaiden omat musiikkikulttuurit, niistä tietoiseksi tuleminen, itselle tärkeä musiikki
-itse luotu musiikki
-suomalainen musiikkikulttuuri, oman ryhmän musiikkikulttuuri, muiden maiden musiikkikulttuureja
tutkimaan
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-yhteisöjenn musiikilliset juhlakulttuurit
-menneitä ja ajankohtaisia musiikkikulttuurisia ilmiöitä
-monimuotoisuus musiikkikulttuuriessa (perusteleminen, avartaminen)
Tavoitteiden asettaminen ja yhteisen harjoittelun merkitys musiikin oppimisessa, arviointi
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-yhteisharjoittelutavoitteiden asettaminen ja niiden
(tavoitetietoisuus, palaute, itse- ja vertaisarviointi)

toteutumisen

seuraaminen

ohjatusti

-mahdollisuuksia arvioida toimintaa musisoivan ryhmän jäsenenä (toiminta, kannustus)
-onnistumisista iloitseminen, uusien tavoitteiden asettaminen
Minä ryhmässä: monipuolinen yhteismusisointi
-yhteismusisointia
yhteisvastuullisesti
(soittimet
ja
ääniympäristö):
monipuolisia
yhteismusisointimahdollisuuksia, joissa oppilas voi ottaa vastuuta omasta toiminnasta
osana musisoivan ryhmää (laulaa/soittaa/improvivoi/säveltää/kuuntelee/liikkuu/ilmaisee ryhmän
jäsenenä)
-perussykkeen merkitys yhteismusisoinnin koossapitävänä voimana
-yhteiset pelisäännöt ja niihin sitoutuminen (esim. toiminta ja soitinten käsittely)
-keskittyminen pitkäjänteiseen toimintaan ja toisten huomioiminen
- desibelirajojen merkitys oman ja musisoivan ryhmän hyvinvoinnille
-oppimisprosessia ohjaavaa, minäkuvaa tukevaa palautetta ryhmän jäsenenä toiminnasta
(itsearviointi, vertaisarviointi, ryhmäarviointi)
-oman ja muiden musiikillisen kehityksen arvostaminen
-oman toiminnan vaikutuksen huomioiminen ryhmässä, osana musisoivaa yhteisöä (mm.
osallistuminen toimintaan)
Luonteva äänenkäyttö ja laulaminen
- äänen tutkiminen, äänenhuolto ja äänenkäytön harjoituksia (mm. lämmittely,
venyttely, äänenavaukset, missä ääni värähtelee, ryhti, hengitystekniikka, konsonantti- ja
vokaaliharjoitukset, yhteiset äänimaisemat)
-aktiiviseen yhteislauluun osallistuminen
-ohjelmistona ikäkauteen sopivia lauluja
-lasten omat laulut, lapsia innostavat laulut, yhteisön tärkeät laulut, tärkeät kulttuuriset laulut
-ajankohtaiset laulut
Soittaminen
-äänen tutkiminen soittamalla (esim. missä ääni värähtelee, miten se muuttuu, äänenväri)
-rytmi-, keho-, melodia- ja sointusoittimien perustekniikkaa monipuolisen yhteissoiton yhteydessä
(musiikillisen toiminnan käsitteellistämistä)
-soittaminen yhteisessä perussykkeessä
Improvisointi, säveltäminen, musiikin luova tuottaminen

-luo ohjatusti omia pienimuotoisia sävellyksiä, joissa voidaan rajata elementtejä, esim. taso, kesto,
voima ja väri (myöhemmin: rytmi, melodia, dynamiikka, sointiväri ja muoto)
-luotuja musiikillisia tapahtumia käsitteellistetään (omat symbolit, vakiintuneet symbolit ja
käsitteet, mm. ääni - visuaalinen merkki)
-taideintegraation hyödyntäminen luomisprosesseissa (kuva, ääni, liike, teknologia: kuvasta
ääntä, äänestä kuvaa, äänestä liikettä, liikkeestä ääntä ym. ja näiden yhdistelmät)
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-musiikillisten ideoiden kokeilua, tutkimista ja tuottamista yksin ja yhdessä (oma ääni, soittimet,
ympäristön äänet, soittimet, liike, musiikkiteknologia)

Kuunteleminen, kokeminen, ilmaisu, tunnetilat
-erilaisten äänien ja erilaisten musiikkien tutkimista, havainnointia ja luokittelua (mm. liikkuen,
visuaalisesti, pohtien)
-aktiivista, eläytyvää sekä rentouttavaa kuuntelua
-monipuolista musiikin kuuntelua ja omien ideoiden ilmaisua eri tavoin (liikkuen, soittaen, laulaen,
kuvallisesti, teknologian ym. keinoin) ja musiikista keskustellen
-kuuntelua ja kehollista ilmaisua erilaisiin musiikkeihin (esim. paripeilit, kapellimestarina/
koreografina/kapellimestarina toimiminen, valmiiden liikesarjojen suunnittelu ja toteuttaminen
musiikkiin, kehorytmit, musiikkiliikunta, ohjatut tanssit, kehorytmit jne.)
-taideintegraatio ja kokonaisvaltainen taideilmaisu (kuva, musiikki, liike, teksti jne.)
Kokeminen, luokittelu, käsiteellistäminen
-perussykkeen hahmottaminen erilaisista musiikeista
-ääniympäristöjen ja erilaisten musiikkien havainnointi ja niistä kertominen
-monipuolista ääniympäristön kuuntelua (esim. äänten kuunteleminen ja luokitteleminen; erilaiset
äänet, äänensävyt, äänen voimakkuudet jne.)
-nimetään musiikin peruskäsitteistöä toiminnan ja luomisen yhteydessä (esim. pituus,
voimakkuus, korkeus, dynamiikka, sävy)
-musiikillisen ammatillisuuden käsitteellistäminen toiminnan yhteydessä (esim. tutustutaan
koreografin/tanssijan/kapellimestarin/balettitanssijan työhön)
-jäsennetään eri tasoja toiminnassa 1. oma keksintä 2. kulttuuriperinnön vaaliminen 3. kulttuurisen
ymmärryksen avartaminen
-musiikillisten tapahtumien käsitteellistäminen toiminnan yhteydessä (omat kuvaukset ja symbolit,
vakiintuneet käsitteet ja symbolit, mm. rytmi, melodia, harmonia, muoto, sointiväri, dynamiikka)
-musiikin merkitys omissa yhteisöissä (koti, koulu, vapaa-aika)
-tutustuminen omaan musiikkihistoriaan: "minun musiikkini ja tärkeät musiikkikappaleeni, meidän
musiikkimme ja tärkeät musiikkikappaleemme"
-musiikin hyödyntäminen omassa hyvinvoinnissa/arjessa
-musiikin vaikutus hyvinvointiin eri tilanteissa ja eri aikoina (pohditaan esimerkkejä, joissa
musiikkia hyödynnetään)

T2 ohjata oppilasta luontevaan äänenkäyttöön ja laulamiseen sekä
kehittämään keho-, rytmi-, melodia- ja sointusoittimien soittotaitoaan
musisoivan ryhmän jäsenenä
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
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Laulaminen ja soittaminen ryhmän jäsenenä

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osallistuu yhteislauluun ja soittoon
pyrkien sovittamaan osuutensa osaksi
musiikillista kokonaisuutta.

Tavoitteiden asettaminen ja yhteisen harjoittelun merkitys musiikin oppimisessa, arviointi
-yhteisharjoittelutavoitteiden asettaminen ja niiden
(tavoitetietoisuus, palaute, itse- ja vertaisarviointi)
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toteutumisen

seuraaminen

ohjatusti

-mahdollisuuksia arvioida toimintaa musisoivan ryhmän jäsenenä (toiminta, kannustus)
-onnistumisista iloitseminen, uusien tavoitteiden asettaminen
Minä ryhmässä: monipuolinen yhteismusisointi
-yhteismusisointia
yhteisvastuullisesti
(soittimet
ja
ääniympäristö):
monipuolisia
yhteismusisointimahdollisuuksia, joissa oppilas voi ottaa vastuuta omasta toiminnasta
osana musisoivan ryhmää (laulaa/soittaa/improvivoi/säveltää/kuuntelee/liikkuu/ilmaisee ryhmän
jäsenenä)
-perussykkeen merkitys yhteismusisoinnin koossapitävänä voimana
-yhteiset pelisäännöt ja niihin sitoutuminen (esim. toiminta ja soitinten käsittely)
-keskittyminen pitkäjänteiseen toimintaan ja toisten huomioiminen
- desibelirajojen merkitys oman ja musisoivan ryhmän hyvinvoinnille
-oppimisprosessia ohjaavaa, minäkuvaa tukevaa palautetta ryhmän jäsenenä toiminnasta
(itsearviointi, vertaisarviointi, ryhmäarviointi)
-oman ja muiden musiikillisen kehityksen arvostaminen
-oman toiminnan vaikutuksen huomioiminen ryhmässä, osana musisoivaa yhteisöä (mm.
osallistuminen toimintaan)
Luonteva äänenkäyttö ja laulaminen
- äänen tutkiminen, äänenhuolto ja äänenkäytön harjoituksia (mm. lämmittely,
venyttely, äänenavaukset, missä ääni värähtelee, ryhti, hengitystekniikka, konsonantti- ja
vokaaliharjoitukset, yhteiset äänimaisemat)
-aktiiviseen yhteislauluun osallistuminen
-ohjelmistona ikäkauteen sopivia lauluja
-lasten omat laulut, lapsia innostavat laulut, yhteisön tärkeät laulut, tärkeät kulttuuriset laulut
-ajankohtaiset laulut
Soittaminen
-äänen tutkiminen soittamalla (esim. missä ääni värähtelee, miten se muuttuu, äänenväri)
-rytmi-, keho-, melodia- ja sointusoittimien perustekniikkaa monipuolisen yhteissoiton yhteydessä
(musiikillisen toiminnan käsitteellistämistä)
-soittaminen yhteisessä perussykkeessä
Improvisointi, säveltäminen, musiikin luova tuottaminen
-musiikillisten ideoiden kokeilua, tutkimista ja tuottamista yksin ja yhdessä (oma ääni, soittimet,
ympäristön äänet, soittimet, liike, musiikkiteknologia)

-luotuja musiikillisia tapahtumia käsitteellistetään (omat symbolit, vakiintuneet symbolit ja
käsitteet, mm. ääni - visuaalinen merkki)
-taideintegraation hyödyntäminen luomisprosesseissa (kuva, ääni, liike, teknologia: kuvasta
ääntä, äänestä kuvaa, äänestä liikettä, liikkeestä ääntä ym. ja näiden yhdistelmät)
Kuunteleminen, kokeminen, ilmaisu, tunnetilat
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-luo ohjatusti omia pienimuotoisia sävellyksiä, joissa voidaan rajata elementtejä, esim. taso, kesto,
voima ja väri (myöhemmin: rytmi, melodia, dynamiikka, sointiväri ja muoto)

-erilaisten äänien ja erilaisten musiikkien tutkimista, havainnointia ja luokittelua (mm. liikkuen,
visuaalisesti, pohtien)
-aktiivista, eläytyvää sekä rentouttavaa kuuntelua
-monipuolista musiikin kuuntelua ja omien ideoiden ilmaisua eri tavoin (liikkuen, soittaen, laulaen,
kuvallisesti, teknologian ym. keinoin) ja musiikista keskustellen
-kuuntelua ja kehollista ilmaisua erilaisiin musiikkeihin (esim. paripeilit, kapellimestarina/
koreografina/kapellimestarina toimiminen, valmiiden liikesarjojen suunnittelu ja toteuttaminen
musiikkiin, kehorytmit, musiikkiliikunta, ohjatut tanssit, kehorytmit jne.)
-taideintegraatio ja kokonaisvaltainen taideilmaisu (kuva, musiikki, liike, teksti jne.)
Kokeminen, luokittelu, käsiteellistäminen
-perussykkeen hahmottaminen erilaisista musiikeista
-ääniympäristöjen ja erilaisten musiikkien havainnointi ja niistä kertominen
-monipuolista ääniympäristön kuuntelua (esim. äänten kuunteleminen ja luokitteleminen; erilaiset
äänet, äänensävyt, äänen voimakkuudet jne.)
-nimetään musiikin peruskäsitteistöä toiminnan ja luomisen yhteydessä (esim. pituus,
voimakkuus, korkeus, dynamiikka, sävy)
-musiikillisen ammatillisuuden käsitteellistäminen toiminnan yhteydessä (esim. tutustutaan
koreografin/tanssijan/kapellimestarin/balettitanssijan työhön)
-jäsennetään eri tasoja toiminnassa 1. oma keksintä 2. kulttuuriperinnön vaaliminen 3. kulttuurisen
ymmärryksen avartaminen
-musiikillisten tapahtumien käsitteellistäminen toiminnan yhteydessä (omat kuvaukset ja symbolit,
vakiintuneet käsitteet ja symbolit, mm. rytmi, melodia, harmonia, muoto, sointiväri, dynamiikka)
-musiikin merkitys omissa yhteisöissä (koti, koulu, vapaa-aika)
-tutustuminen omaan musiikkihistoriaan: "minun musiikkini ja tärkeät musiikkikappaleeni, meidän
musiikkimme ja tärkeät musiikkikappaleemme"
-musiikin hyödyntäminen omassa hyvinvoinnissa/arjessa
-musiikin vaikutus hyvinvointiin eri tilanteissa ja eri aikoina (pohditaan esimerkkejä, joissa
musiikkia hyödynnetään)
-tutkitaan ja kokeillaan erilaisia musiikin merkintätapoja (mm. kuva, viiva, graafi, nuotti)
-liikutaan ja tulkitaan musiikin merkintätapoja (graafinen notaatio, äänipartituuri, rytmi, melodia,
dynamiikka)
-tutkitaan musiikin merkintätapoja musisoinnin yhteydessä (erityisesti rytmi, melodia, dynamiikka,
harmonia)
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-omien sävellyksien luomisessa hyödynnetään musiikin merkintätapoja (graafinen notaatio,
äänipartituuri, rytmi, melodia, dynamiikka)
-tutkitaan rytmiä, melodian kaarroksia, muotoa sointiväriä, ja dynamiikkaa erilaisista musiikeista
sekä itse luoden
-monipuolista kuuntelua ja tuottamista
-oppilaiden omat musiikkikulttuurit, niistä tietoiseksi tuleminen, itselle tärkeä musiikki
-itse luotu musiikki
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-suomalainen musiikkikulttuuri, oman ryhmän musiikkikulttuuri, muiden maiden musiikkikulttuureja
tutkimaan
-yhteisöjenn musiikilliset juhlakulttuurit
-menneitä ja ajankohtaisia musiikkikulttuurisia ilmiöitä
-monimuotoisuus musiikkikulttuuriessa (perusteleminen, avartaminen)

T3 kannustaa oppilasta keholliseen musiikin, kuvien, tarinoiden ja
tunnetilojen ilmaisuun kokonaisvaltaisesti liikkuen
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Musiikkiliikunta

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas liikkuu musiikin mukaan ja käyttää
kehoaan musiikilliseen ilmaisuun.

-musiikin merkitys omissa yhteisöissä (koti, koulu, vapaa-aika)
-tutustuminen omaan musiikkihistoriaan: "minun musiikkini ja tärkeät musiikkikappaleeni, meidän
musiikkimme ja tärkeät musiikkikappaleemme"
-musiikin hyödyntäminen omassa hyvinvoinnissa/arjessa
-musiikin vaikutus hyvinvointiin eri tilanteissa ja eri aikoina (pohditaan esimerkkejä, joissa
musiikkia hyödynnetään)
Tavoitteiden asettaminen ja yhteisen harjoittelun merkitys musiikin oppimisessa, arviointi
-yhteisharjoittelutavoitteiden asettaminen ja niiden
(tavoitetietoisuus, palaute, itse- ja vertaisarviointi)

toteutumisen

seuraaminen

ohjatusti

-mahdollisuuksia arvioida toimintaa musisoivan ryhmän jäsenenä (toiminta, kannustus)
-onnistumisista iloitseminen, uusien tavoitteiden asettaminen
Minä ryhmässä: monipuolinen yhteismusisointi
-yhteismusisointia
yhteisvastuullisesti
(soittimet
ja
ääniympäristö):
monipuolisia
yhteismusisointimahdollisuuksia, joissa oppilas voi ottaa vastuuta omasta toiminnasta
osana musisoivan ryhmää (laulaa/soittaa/improvivoi/säveltää/kuuntelee/liikkuu/ilmaisee ryhmän
jäsenenä)
-perussykkeen merkitys yhteismusisoinnin koossapitävänä voimana
-yhteiset pelisäännöt ja niihin sitoutuminen (esim. toiminta ja soitinten käsittely)
-keskittyminen pitkäjänteiseen toimintaan ja toisten huomioiminen
- desibelirajojen merkitys oman ja musisoivan ryhmän hyvinvoinnille

-oman ja muiden musiikillisen kehityksen arvostaminen
-oman toiminnan vaikutuksen huomioiminen ryhmässä, osana musisoivaa yhteisöä (mm.
osallistuminen toimintaan)
Luonteva äänenkäyttö ja laulaminen
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-oppimisprosessia ohjaavaa, minäkuvaa tukevaa palautetta ryhmän jäsenenä toiminnasta
(itsearviointi, vertaisarviointi, ryhmäarviointi)

- äänen tutkiminen, äänenhuolto ja äänenkäytön harjoituksia (mm. lämmittely,
venyttely, äänenavaukset, missä ääni värähtelee, ryhti, hengitystekniikka, konsonantti- ja
vokaaliharjoitukset, yhteiset äänimaisemat)
-aktiiviseen yhteislauluun osallistuminen
-ohjelmistona ikäkauteen sopivia lauluja
-lasten omat laulut, lapsia innostavat laulut, yhteisön tärkeät laulut, tärkeät kulttuuriset laulut
-ajankohtaiset laulut
Soittaminen
-äänen tutkiminen soittamalla (esim. missä ääni värähtelee, miten se muuttuu, äänenväri)
-rytmi-, keho-, melodia- ja sointusoittimien perustekniikkaa monipuolisen yhteissoiton yhteydessä
(musiikillisen toiminnan käsitteellistämistä)
-soittaminen yhteisessä perussykkeessä
Improvisointi, säveltäminen, musiikin luova tuottaminen
-musiikillisten ideoiden kokeilua, tutkimista ja tuottamista yksin ja yhdessä (oma ääni, soittimet,
ympäristön äänet, soittimet, liike, musiikkiteknologia)
-luo ohjatusti omia pienimuotoisia sävellyksiä, joissa voidaan rajata elementtejä, esim. taso, kesto,
voima ja väri (myöhemmin: rytmi, melodia, dynamiikka, sointiväri ja muoto)
-luotuja musiikillisia tapahtumia käsitteellistetään (omat symbolit, vakiintuneet symbolit ja
käsitteet, mm. ääni - visuaalinen merkki)
-taideintegraation hyödyntäminen luomisprosesseissa (kuva, ääni, liike, teknologia: kuvasta
ääntä, äänestä kuvaa, äänestä liikettä, liikkeestä ääntä ym. ja näiden yhdistelmät)
Kuunteleminen, kokeminen, ilmaisu, tunnetilat
-erilaisten äänien ja erilaisten musiikkien tutkimista, havainnointia ja luokittelua (mm. liikkuen,
visuaalisesti, pohtien)
-aktiivista, eläytyvää sekä rentouttavaa kuuntelua
-monipuolista musiikin kuuntelua ja omien ideoiden ilmaisua eri tavoin (liikkuen, soittaen, laulaen,
kuvallisesti, teknologian ym. keinoin) ja musiikista keskustellen
-kuuntelua ja kehollista ilmaisua erilaisiin musiikkeihin (esim. paripeilit, kapellimestarina/
koreografina/kapellimestarina toimiminen, valmiiden liikesarjojen suunnittelu ja toteuttaminen
musiikkiin, kehorytmit, musiikkiliikunta, ohjatut tanssit, kehorytmit jne.)
-taideintegraatio ja kokonaisvaltainen taideilmaisu (kuva, musiikki, liike, teksti jne.)
Kokeminen, luokittelu, käsiteellistäminen
-perussykkeen hahmottaminen erilaisista musiikeista
-ääniympäristöjen ja erilaisten musiikkien havainnointi ja niistä kertominen

Vuosiluokat 3-6

-monipuolista ääniympäristön kuuntelua (esim. äänten kuunteleminen ja luokitteleminen; erilaiset
äänet, äänensävyt, äänen voimakkuudet jne.)
-nimetään musiikin peruskäsitteistöä toiminnan ja luomisen yhteydessä (esim. pituus,
voimakkuus, korkeus, dynamiikka, sävy)
-musiikillisen ammatillisuuden käsitteellistäminen toiminnan yhteydessä (esim. tutustutaan
koreografin/tanssijan/kapellimestarin/balettitanssijan työhön)
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-jäsennetään eri tasoja toiminnassa 1. oma keksintä 2. kulttuuriperinnön vaaliminen 3. kulttuurisen
ymmärryksen avartaminen
-musiikillisten tapahtumien käsitteellistäminen toiminnan yhteydessä (omat kuvaukset ja symbolit,
vakiintuneet käsitteet ja symbolit, mm. rytmi, melodia, harmonia, muoto, sointiväri, dynamiikka)
-tutkitaan ja kokeillaan erilaisia musiikin merkintätapoja (mm. kuva, viiva, graafi, nuotti)
-liikutaan ja tulkitaan musiikin merkintätapoja (graafinen notaatio, äänipartituuri, rytmi, melodia,
dynamiikka)
-tutkitaan musiikin merkintätapoja musisoinnin yhteydessä (erityisesti rytmi, melodia, dynamiikka,
harmonia)
-omien sävellyksien luomisessa hyödynnetään musiikin merkintätapoja (graafinen notaatio,
äänipartituuri, rytmi, melodia, dynamiikka)
-tutkitaan rytmiä, melodian kaarroksia, muotoa sointiväriä, ja dynamiikkaa erilaisista musiikeista
sekä itse luoden
-monipuolista kuuntelua ja tuottamista
-oppilaiden omat musiikkikulttuurit, niistä tietoiseksi tuleminen, itselle tärkeä musiikki
-itse luotu musiikki
-suomalainen musiikkikulttuuri, oman ryhmän musiikkikulttuuri, muiden maiden musiikkikulttuureja
tutkimaan
-yhteisöjenn musiikilliset juhlakulttuurit
-menneitä ja ajankohtaisia musiikkikulttuurisia ilmiöitä
-monimuotoisuus musiikkikulttuuriessa (perusteleminen, avartaminen)

T4 tarjota oppilaalle mahdollisuuksia ääniympäristön ja musiikin
elämykselliseen kuunteluun sekä ohjata häntä jäsentämään kuulemaansa
sekä kertomaan siitä
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Musiikin kuuntelu

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas kuuntelee keskittyneesti musiikkia ja
esittää näkemyksiään kuulemastaan.

Tavoitteiden asettaminen ja yhteisen harjoittelun merkitys musiikin oppimisessa, arviointi
-yhteisharjoittelutavoitteiden asettaminen ja niiden
(tavoitetietoisuus, palaute, itse- ja vertaisarviointi)

toteutumisen

seuraaminen

ohjatusti

-mahdollisuuksia arvioida toimintaa musisoivan ryhmän jäsenenä (toiminta, kannustus)

Minä ryhmässä: monipuolinen yhteismusisointi
-yhteismusisointia
yhteisvastuullisesti
(soittimet
ja
ääniympäristö):
monipuolisia
yhteismusisointimahdollisuuksia, joissa oppilas voi ottaa vastuuta omasta toiminnasta
osana musisoivan ryhmää (laulaa/soittaa/improvivoi/säveltää/kuuntelee/liikkuu/ilmaisee ryhmän
jäsenenä)
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-onnistumisista iloitseminen, uusien tavoitteiden asettaminen

-perussykkeen merkitys yhteismusisoinnin koossapitävänä voimana
-yhteiset pelisäännöt ja niihin sitoutuminen (esim. toiminta ja soitinten käsittely)
-keskittyminen pitkäjänteiseen toimintaan ja toisten huomioiminen
- desibelirajojen merkitys oman ja musisoivan ryhmän hyvinvoinnille
-oppimisprosessia ohjaavaa, minäkuvaa tukevaa palautetta ryhmän jäsenenä toiminnasta
(itsearviointi, vertaisarviointi, ryhmäarviointi)
-oman ja muiden musiikillisen kehityksen arvostaminen
-oman toiminnan vaikutuksen huomioiminen ryhmässä, osana musisoivaa yhteisöä (mm.
osallistuminen toimintaan)
Luonteva äänenkäyttö ja laulaminen
- äänen tutkiminen, äänenhuolto ja äänenkäytön harjoituksia (mm. lämmittely,
venyttely, äänenavaukset, missä ääni värähtelee, ryhti, hengitystekniikka, konsonantti- ja
vokaaliharjoitukset, yhteiset äänimaisemat)
-aktiiviseen yhteislauluun osallistuminen
-ohjelmistona ikäkauteen sopivia lauluja
-lasten omat laulut, lapsia innostavat laulut, yhteisön tärkeät laulut, tärkeät kulttuuriset laulut
-ajankohtaiset laulut
Soittaminen
-äänen tutkiminen soittamalla (esim. missä ääni värähtelee, miten se muuttuu, äänenväri)
-rytmi-, keho-, melodia- ja sointusoittimien perustekniikkaa monipuolisen yhteissoiton yhteydessä
(musiikillisen toiminnan käsitteellistämistä)
-soittaminen yhteisessä perussykkeessä
Improvisointi, säveltäminen, musiikin luova tuottaminen
-musiikillisten ideoiden kokeilua, tutkimista ja tuottamista yksin ja yhdessä (oma ääni, soittimet,
ympäristön äänet, soittimet, liike, musiikkiteknologia)
-luo ohjatusti omia pienimuotoisia sävellyksiä, joissa voidaan rajata elementtejä, esim. taso, kesto,
voima ja väri (myöhemmin: rytmi, melodia, dynamiikka, sointiväri ja muoto)
-luotuja musiikillisia tapahtumia käsitteellistetään (omat symbolit, vakiintuneet symbolit ja
käsitteet, mm. ääni - visuaalinen merkki)
-taideintegraation hyödyntäminen luomisprosesseissa (kuva, ääni, liike, teknologia: kuvasta
ääntä, äänestä kuvaa, äänestä liikettä, liikkeestä ääntä ym. ja näiden yhdistelmät)
Kuunteleminen, kokeminen, ilmaisu, tunnetilat
-erilaisten äänien ja erilaisten musiikkien tutkimista, havainnointia ja luokittelua (mm. liikkuen,
visuaalisesti, pohtien)
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-aktiivista, eläytyvää sekä rentouttavaa kuuntelua
-monipuolista musiikin kuuntelua ja omien ideoiden ilmaisua eri tavoin (liikkuen, soittaen, laulaen,
kuvallisesti, teknologian ym. keinoin) ja musiikista keskustellen
-kuuntelua ja kehollista ilmaisua erilaisiin musiikkeihin (esim. paripeilit, kapellimestarina/
koreografina/kapellimestarina toimiminen, valmiiden liikesarjojen suunnittelu ja toteuttaminen
musiikkiin, kehorytmit, musiikkiliikunta, ohjatut tanssit, kehorytmit jne.)
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-taideintegraatio ja kokonaisvaltainen taideilmaisu (kuva, musiikki, liike, teksti jne.)
Kokeminen, luokittelu, käsiteellistäminen
-perussykkeen hahmottaminen erilaisista musiikeista
-ääniympäristöjen ja erilaisten musiikkien havainnointi ja niistä kertominen
-monipuolista ääniympäristön kuuntelua (esim. äänten kuunteleminen ja luokitteleminen; erilaiset
äänet, äänensävyt, äänen voimakkuudet jne.)
-nimetään musiikin peruskäsitteistöä toiminnan ja luomisen yhteydessä (esim. pituus,
voimakkuus, korkeus, dynamiikka, sävy)
-musiikillisen ammatillisuuden käsitteellistäminen toiminnan yhteydessä (esim. tutustutaan
koreografin/tanssijan/kapellimestarin/balettitanssijan työhön)
-jäsennetään eri tasoja toiminnassa 1. oma keksintä 2. kulttuuriperinnön vaaliminen 3. kulttuurisen
ymmärryksen avartaminen
-musiikillisten tapahtumien käsitteellistäminen toiminnan yhteydessä (omat kuvaukset ja symbolit,
vakiintuneet käsitteet ja symbolit, mm. rytmi, melodia, harmonia, muoto, sointiväri, dynamiikka)
-monipuolista kuuntelua ja tuottamista
-oppilaiden omat musiikkikulttuurit, niistä tietoiseksi tuleminen, itselle tärkeä musiikki
-itse luotu musiikki
-suomalainen musiikkikulttuuri, oman ryhmän musiikkikulttuuri, muiden maiden musiikkikulttuureja
tutkimaan
-yhteisöjenn musiikilliset juhlakulttuurit
-menneitä ja ajankohtaisia musiikkikulttuurisia ilmiöitä
-monimuotoisuus musiikkikulttuuriessa (perusteleminen, avartaminen)
-tutkitaan ja kokeillaan erilaisia musiikin merkintätapoja (mm. kuva, viiva, graafi, nuotti)
-liikutaan ja tulkitaan musiikin merkintätapoja (graafinen notaatio, äänipartituuri, rytmi, melodia,
dynamiikka)
-tutkitaan musiikin merkintätapoja musisoinnin yhteydessä (erityisesti rytmi, melodia, dynamiikka,
harmonia)
-omien sävellyksien luomisessa hyödynnetään musiikin merkintätapoja (graafinen notaatio,
äänipartituuri, rytmi, melodia, dynamiikka)
-tutkitaan rytmiä, melodian kaarroksia, muotoa sointiväriä, ja dynamiikkaa erilaisista musiikeista
sekä itse luoden
-musiikin merkitys omissa yhteisöissä (koti, koulu, vapaa-aika)

-musiikin hyödyntäminen omassa hyvinvoinnissa/arjessa
-musiikin vaikutus hyvinvointiin eri tilanteissa ja eri aikoina (pohditaan esimerkkejä, joissa
musiikkia hyödynnetään)
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-tutustuminen omaan musiikkihistoriaan: "minun musiikkini ja tärkeät musiikkikappaleeni, meidän
musiikkimme ja tärkeät musiikkikappaleemme"

T5 rohkaista oppilasta improvisoimaan sekä suunnittelemaan
ja toteuttamaan pienimuotoisia sävellyksiä tai monitaiteellisia
kokonaisuuksia eri keinoin ja myös tieto- ja viestintäteknologiaa käyttäen
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen

Luovan musiikillisen ajattelun ilmaiseminen eri Oppilas keksii omia ratkaisuja käyttäen
keinoin
ääntä, musiikkia, kuvaa tai muita
ilmaisutapoja ja osaa tarvittaessa ohjatusti
hyödyntää musiikkiteknologian tarjoamia
mahdollisuuksia.
-tutkitaan ja kokeillaan erilaisia musiikin merkintätapoja (mm. kuva, viiva, graafi, nuotti)
-liikutaan ja tulkitaan musiikin merkintätapoja (graafinen notaatio, äänipartituuri, rytmi, melodia,
dynamiikka)
-tutkitaan musiikin merkintätapoja musisoinnin yhteydessä (erityisesti rytmi, melodia, dynamiikka,
harmonia)
-omien sävellyksien luomisessa hyödynnetään musiikin merkintätapoja (graafinen notaatio,
äänipartituuri, rytmi, melodia, dynamiikka)
-tutkitaan rytmiä, melodian kaarroksia, muotoa sointiväriä, ja dynamiikkaa erilaisista musiikeista
sekä itse luoden
-musiikin merkitys omissa yhteisöissä (koti, koulu, vapaa-aika)
-tutustuminen omaan musiikkihistoriaan: "minun musiikkini ja tärkeät musiikkikappaleeni, meidän
musiikkimme ja tärkeät musiikkikappaleemme"
-musiikin hyödyntäminen omassa hyvinvoinnissa/arjessa
-musiikin vaikutus hyvinvointiin eri tilanteissa ja eri aikoina (pohditaan esimerkkejä, joissa
musiikkia hyödynnetään)
Tavoitteiden asettaminen ja yhteisen harjoittelun merkitys musiikin oppimisessa, arviointi
-yhteisharjoittelutavoitteiden asettaminen ja niiden
(tavoitetietoisuus, palaute, itse- ja vertaisarviointi)

toteutumisen

seuraaminen

ohjatusti

-mahdollisuuksia arvioida toimintaa musisoivan ryhmän jäsenenä (toiminta, kannustus)
-onnistumisista iloitseminen, uusien tavoitteiden asettaminen
Minä ryhmässä: monipuolinen yhteismusisointi
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-yhteismusisointia
yhteisvastuullisesti
(soittimet
ja
ääniympäristö):
monipuolisia
yhteismusisointimahdollisuuksia, joissa oppilas voi ottaa vastuuta omasta toiminnasta
osana musisoivan ryhmää (laulaa/soittaa/improvivoi/säveltää/kuuntelee/liikkuu/ilmaisee ryhmän
jäsenenä)
-perussykkeen merkitys yhteismusisoinnin koossapitävänä voimana
-yhteiset pelisäännöt ja niihin sitoutuminen (esim. toiminta ja soitinten käsittely)
-keskittyminen pitkäjänteiseen toimintaan ja toisten huomioiminen
- desibelirajojen merkitys oman ja musisoivan ryhmän hyvinvoinnille
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-oppimisprosessia ohjaavaa, minäkuvaa tukevaa palautetta ryhmän jäsenenä toiminnasta
(itsearviointi, vertaisarviointi, ryhmäarviointi)
-oman ja muiden musiikillisen kehityksen arvostaminen
-oman toiminnan vaikutuksen huomioiminen ryhmässä, osana musisoivaa yhteisöä (mm.
osallistuminen toimintaan)
Luonteva äänenkäyttö ja laulaminen
- äänen tutkiminen, äänenhuolto ja äänenkäytön harjoituksia (mm. lämmittely,
venyttely, äänenavaukset, missä ääni värähtelee, ryhti, hengitystekniikka, konsonantti- ja
vokaaliharjoitukset, yhteiset äänimaisemat)
-aktiiviseen yhteislauluun osallistuminen
-ohjelmistona ikäkauteen sopivia lauluja
-lasten omat laulut, lapsia innostavat laulut, yhteisön tärkeät laulut, tärkeät kulttuuriset laulut
-ajankohtaiset laulut
Soittaminen
-äänen tutkiminen soittamalla (esim. missä ääni värähtelee, miten se muuttuu, äänenväri)
-rytmi-, keho-, melodia- ja sointusoittimien perustekniikkaa monipuolisen yhteissoiton yhteydessä
(musiikillisen toiminnan käsitteellistämistä)
-soittaminen yhteisessä perussykkeessä
Improvisointi, säveltäminen, musiikin luova tuottaminen
-musiikillisten ideoiden kokeilua, tutkimista ja tuottamista yksin ja yhdessä (oma ääni, soittimet,
ympäristön äänet, soittimet, liike, musiikkiteknologia)
-luo ohjatusti omia pienimuotoisia sävellyksiä, joissa voidaan rajata elementtejä, esim. taso, kesto,
voima ja väri (myöhemmin: rytmi, melodia, dynamiikka, sointiväri ja muoto)
-luotuja musiikillisia tapahtumia käsitteellistetään (omat symbolit, vakiintuneet symbolit ja
käsitteet, mm. ääni - visuaalinen merkki)
-taideintegraation hyödyntäminen luomisprosesseissa (kuva, ääni, liike, teknologia: kuvasta
ääntä, äänestä kuvaa, äänestä liikettä, liikkeestä ääntä ym. ja näiden yhdistelmät)
Kuunteleminen, kokeminen, ilmaisu, tunnetilat
-erilaisten äänien ja erilaisten musiikkien tutkimista, havainnointia ja luokittelua (mm. liikkuen,
visuaalisesti, pohtien)
-aktiivista, eläytyvää sekä rentouttavaa kuuntelua
-monipuolista musiikin kuuntelua ja omien ideoiden ilmaisua eri tavoin (liikkuen, soittaen, laulaen,
kuvallisesti, teknologian ym. keinoin) ja musiikista keskustellen

-taideintegraatio ja kokonaisvaltainen taideilmaisu (kuva, musiikki, liike, teksti jne.)
Kokeminen, luokittelu, käsiteellistäminen
-perussykkeen hahmottaminen erilaisista musiikeista
-ääniympäristöjen ja erilaisten musiikkien havainnointi ja niistä kertominen
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-kuuntelua ja kehollista ilmaisua erilaisiin musiikkeihin (esim. paripeilit, kapellimestarina/
koreografina/kapellimestarina toimiminen, valmiiden liikesarjojen suunnittelu ja toteuttaminen
musiikkiin, kehorytmit, musiikkiliikunta, ohjatut tanssit, kehorytmit jne.)

-monipuolista ääniympäristön kuuntelua (esim. äänten kuunteleminen ja luokitteleminen; erilaiset
äänet, äänensävyt, äänen voimakkuudet jne.)
-nimetään musiikin peruskäsitteistöä toiminnan ja luomisen yhteydessä (esim. pituus,
voimakkuus, korkeus, dynamiikka, sävy)
-musiikillisen ammatillisuuden käsitteellistäminen toiminnan yhteydessä (esim. tutustutaan
koreografin/tanssijan/kapellimestarin/balettitanssijan työhön)
-jäsennetään eri tasoja toiminnassa 1. oma keksintä 2. kulttuuriperinnön vaaliminen 3. kulttuurisen
ymmärryksen avartaminen
-musiikillisten tapahtumien käsitteellistäminen toiminnan yhteydessä (omat kuvaukset ja symbolit,
vakiintuneet käsitteet ja symbolit, mm. rytmi, melodia, harmonia, muoto, sointiväri, dynamiikka)
-monipuolista kuuntelua ja tuottamista
-oppilaiden omat musiikkikulttuurit, niistä tietoiseksi tuleminen, itselle tärkeä musiikki
-itse luotu musiikki
-suomalainen musiikkikulttuuri, oman ryhmän musiikkikulttuuri, muiden maiden musiikkikulttuureja
tutkimaan
-yhteisöjenn musiikilliset juhlakulttuurit
-menneitä ja ajankohtaisia musiikkikulttuurisia ilmiöitä
-monimuotoisuus musiikkikulttuuriessa (perusteleminen, avartaminen)

T6 ohjata oppilasta tarkastelemaan musiikillisia kokemuksiaan
ja musiikillisen maailman esteettistä, kulttuurista ja historiallista
monimuotoisuutta
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Musiikin merkitysten havainnointi

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas esittää näkemyksiä musiikilliseen
toimintaan liittyvistä havainnoistaan ja
kokemuksistaan.

-musiikin merkitys omissa yhteisöissä (koti, koulu, vapaa-aika)
-tutustuminen omaan musiikkihistoriaan: "minun musiikkini ja tärkeät musiikkikappaleeni, meidän
musiikkimme ja tärkeät musiikkikappaleemme"
-musiikin hyödyntäminen omassa hyvinvoinnissa/arjessa
-musiikin vaikutus hyvinvointiin eri tilanteissa ja eri aikoina (pohditaan esimerkkejä, joissa
musiikkia hyödynnetään)

Vuosiluokat 3-6

-tutkitaan ja kokeillaan erilaisia musiikin merkintätapoja (mm. kuva, viiva, graafi, nuotti)
-liikutaan ja tulkitaan musiikin merkintätapoja (graafinen notaatio, äänipartituuri, rytmi, melodia,
dynamiikka)
-tutkitaan musiikin merkintätapoja musisoinnin yhteydessä (erityisesti rytmi, melodia, dynamiikka,
harmonia)
-omien sävellyksien luomisessa hyödynnetään musiikin merkintätapoja (graafinen notaatio,
äänipartituuri, rytmi, melodia, dynamiikka)
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-tutkitaan rytmiä, melodian kaarroksia, muotoa sointiväriä, ja dynamiikkaa erilaisista musiikeista
sekä itse luoden
-monipuolista kuuntelua ja tuottamista
-oppilaiden omat musiikkikulttuurit, niistä tietoiseksi tuleminen, itselle tärkeä musiikki
-itse luotu musiikki
-suomalainen musiikkikulttuuri, oman ryhmän musiikkikulttuuri, muiden maiden musiikkikulttuureja
tutkimaan
-yhteisöjenn musiikilliset juhlakulttuurit
-menneitä ja ajankohtaisia musiikkikulttuurisia ilmiöitä
-monimuotoisuus musiikkikulttuuriessa (perusteleminen, avartaminen)
Tavoitteiden asettaminen ja yhteisen harjoittelun merkitys musiikin oppimisessa, arviointi
-yhteisharjoittelutavoitteiden asettaminen ja niiden
(tavoitetietoisuus, palaute, itse- ja vertaisarviointi)

toteutumisen

seuraaminen

ohjatusti

-mahdollisuuksia arvioida toimintaa musisoivan ryhmän jäsenenä (toiminta, kannustus)
-onnistumisista iloitseminen, uusien tavoitteiden asettaminen
Minä ryhmässä: monipuolinen yhteismusisointi
-yhteismusisointia
yhteisvastuullisesti
(soittimet
ja
ääniympäristö):
monipuolisia
yhteismusisointimahdollisuuksia, joissa oppilas voi ottaa vastuuta omasta toiminnasta
osana musisoivan ryhmää (laulaa/soittaa/improvivoi/säveltää/kuuntelee/liikkuu/ilmaisee ryhmän
jäsenenä)
-perussykkeen merkitys yhteismusisoinnin koossapitävänä voimana
-yhteiset pelisäännöt ja niihin sitoutuminen (esim. toiminta ja soitinten käsittely)
-keskittyminen pitkäjänteiseen toimintaan ja toisten huomioiminen
- desibelirajojen merkitys oman ja musisoivan ryhmän hyvinvoinnille
-oppimisprosessia ohjaavaa, minäkuvaa tukevaa palautetta ryhmän jäsenenä toiminnasta
(itsearviointi, vertaisarviointi, ryhmäarviointi)
-oman ja muiden musiikillisen kehityksen arvostaminen
-oman toiminnan vaikutuksen huomioiminen ryhmässä, osana musisoivaa yhteisöä (mm.
osallistuminen toimintaan)
Luonteva äänenkäyttö ja laulaminen
- äänen tutkiminen, äänenhuolto ja äänenkäytön harjoituksia (mm. lämmittely,
venyttely, äänenavaukset, missä ääni värähtelee, ryhti, hengitystekniikka, konsonantti- ja
vokaaliharjoitukset, yhteiset äänimaisemat)

-ohjelmistona ikäkauteen sopivia lauluja
-lasten omat laulut, lapsia innostavat laulut, yhteisön tärkeät laulut, tärkeät kulttuuriset laulut
-ajankohtaiset laulut
Soittaminen
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-aktiiviseen yhteislauluun osallistuminen

-äänen tutkiminen soittamalla (esim. missä ääni värähtelee, miten se muuttuu, äänenväri)
-rytmi-, keho-, melodia- ja sointusoittimien perustekniikkaa monipuolisen yhteissoiton yhteydessä
(musiikillisen toiminnan käsitteellistämistä)
-soittaminen yhteisessä perussykkeessä
Improvisointi, säveltäminen, musiikin luova tuottaminen
-musiikillisten ideoiden kokeilua, tutkimista ja tuottamista yksin ja yhdessä (oma ääni, soittimet,
ympäristön äänet, soittimet, liike, musiikkiteknologia)
-luo ohjatusti omia pienimuotoisia sävellyksiä, joissa voidaan rajata elementtejä, esim. taso, kesto,
voima ja väri (myöhemmin: rytmi, melodia, dynamiikka, sointiväri ja muoto)
-luotuja musiikillisia tapahtumia käsitteellistetään (omat symbolit, vakiintuneet symbolit ja
käsitteet, mm. ääni - visuaalinen merkki)
-taideintegraation hyödyntäminen luomisprosesseissa (kuva, ääni, liike, teknologia: kuvasta
ääntä, äänestä kuvaa, äänestä liikettä, liikkeestä ääntä ym. ja näiden yhdistelmät)
Kuunteleminen, kokeminen, ilmaisu, tunnetilat
-erilaisten äänien ja erilaisten musiikkien tutkimista, havainnointia ja luokittelua (mm. liikkuen,
visuaalisesti, pohtien)
-aktiivista, eläytyvää sekä rentouttavaa kuuntelua
-monipuolista musiikin kuuntelua ja omien ideoiden ilmaisua eri tavoin (liikkuen, soittaen, laulaen,
kuvallisesti, teknologian ym. keinoin) ja musiikista keskustellen
-kuuntelua ja kehollista ilmaisua erilaisiin musiikkeihin (esim. paripeilit, kapellimestarina/
koreografina/kapellimestarina toimiminen, valmiiden liikesarjojen suunnittelu ja toteuttaminen
musiikkiin, kehorytmit, musiikkiliikunta, ohjatut tanssit, kehorytmit jne.)
-taideintegraatio ja kokonaisvaltainen taideilmaisu (kuva, musiikki, liike, teksti jne.)
Kokeminen, luokittelu, käsiteellistäminen
-perussykkeen hahmottaminen erilaisista musiikeista
-ääniympäristöjen ja erilaisten musiikkien havainnointi ja niistä kertominen
-monipuolista ääniympäristön kuuntelua (esim. äänten kuunteleminen ja luokitteleminen; erilaiset
äänet, äänensävyt, äänen voimakkuudet jne.)
-nimetään musiikin peruskäsitteistöä toiminnan ja luomisen yhteydessä (esim. pituus,
voimakkuus, korkeus, dynamiikka, sävy)
-musiikillisen ammatillisuuden käsitteellistäminen toiminnan yhteydessä (esim. tutustutaan
koreografin/tanssijan/kapellimestarin/balettitanssijan työhön)
-jäsennetään eri tasoja toiminnassa 1. oma keksintä 2. kulttuuriperinnön vaaliminen 3. kulttuurisen
ymmärryksen avartaminen
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-musiikillisten tapahtumien käsitteellistäminen toiminnan yhteydessä (omat kuvaukset ja symbolit,
vakiintuneet käsitteet ja symbolit, mm. rytmi, melodia, harmonia, muoto, sointiväri, dynamiikka)

T7 ohjata oppilasta ymmärtämään musiikkikäsitteitä ja musiikin
merkintätapojen periaatteita musisoinnin yhteydessä
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
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Arvioinnin kohde
Musiikin merkintätapojen ymmärtäminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas toimii opiskeltujen musiikillisten
merkintöjen mukaisesti musisoinnin
yhteydessä.

-musiikin merkitys omissa yhteisöissä (koti, koulu, vapaa-aika)
-tutustuminen omaan musiikkihistoriaan: "minun musiikkini ja tärkeät musiikkikappaleeni, meidän
musiikkimme ja tärkeät musiikkikappaleemme"
-musiikin hyödyntäminen omassa hyvinvoinnissa/arjessa
-musiikin vaikutus hyvinvointiin eri tilanteissa ja eri aikoina (pohditaan esimerkkejä, joissa
musiikkia hyödynnetään)
-monipuolista kuuntelua ja tuottamista
-oppilaiden omat musiikkikulttuurit, niistä tietoiseksi tuleminen, itselle tärkeä musiikki
-itse luotu musiikki
-suomalainen musiikkikulttuuri, oman ryhmän musiikkikulttuuri, muiden maiden musiikkikulttuureja
tutkimaan
-yhteisöjenn musiikilliset juhlakulttuurit
-menneitä ja ajankohtaisia musiikkikulttuurisia ilmiöitä
-monimuotoisuus musiikkikulttuuriessa (perusteleminen, avartaminen)
-tutkitaan ja kokeillaan erilaisia musiikin merkintätapoja (mm. kuva, viiva, graafi, nuotti)
-liikutaan ja tulkitaan musiikin merkintätapoja (graafinen notaatio, äänipartituuri, rytmi, melodia,
dynamiikka)
-tutkitaan musiikin merkintätapoja musisoinnin yhteydessä (erityisesti rytmi, melodia, dynamiikka,
harmonia)
-omien sävellyksien luomisessa hyödynnetään musiikin merkintätapoja (graafinen notaatio,
äänipartituuri, rytmi, melodia, dynamiikka)
-tutkitaan rytmiä, melodian kaarroksia, muotoa sointiväriä, ja dynamiikkaa erilaisista musiikeista
sekä itse luoden
Tavoitteiden asettaminen ja yhteisen harjoittelun merkitys musiikin oppimisessa, arviointi
-yhteisharjoittelutavoitteiden asettaminen ja niiden
(tavoitetietoisuus, palaute, itse- ja vertaisarviointi)

toteutumisen

seuraaminen

ohjatusti

-mahdollisuuksia arvioida toimintaa musisoivan ryhmän jäsenenä (toiminta, kannustus)
-onnistumisista iloitseminen, uusien tavoitteiden asettaminen

-yhteismusisointia
yhteisvastuullisesti
(soittimet
ja
ääniympäristö):
monipuolisia
yhteismusisointimahdollisuuksia, joissa oppilas voi ottaa vastuuta omasta toiminnasta
osana musisoivan ryhmää (laulaa/soittaa/improvivoi/säveltää/kuuntelee/liikkuu/ilmaisee ryhmän
jäsenenä)
-perussykkeen merkitys yhteismusisoinnin koossapitävänä voimana
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Minä ryhmässä: monipuolinen yhteismusisointi

-yhteiset pelisäännöt ja niihin sitoutuminen (esim. toiminta ja soitinten käsittely)
-keskittyminen pitkäjänteiseen toimintaan ja toisten huomioiminen
- desibelirajojen merkitys oman ja musisoivan ryhmän hyvinvoinnille
-oppimisprosessia ohjaavaa, minäkuvaa tukevaa palautetta ryhmän jäsenenä toiminnasta
(itsearviointi, vertaisarviointi, ryhmäarviointi)
-oman ja muiden musiikillisen kehityksen arvostaminen
-oman toiminnan vaikutuksen huomioiminen ryhmässä, osana musisoivaa yhteisöä (mm.
osallistuminen toimintaan)
Luonteva äänenkäyttö ja laulaminen
- äänen tutkiminen, äänenhuolto ja äänenkäytön harjoituksia (mm. lämmittely,
venyttely, äänenavaukset, missä ääni värähtelee, ryhti, hengitystekniikka, konsonantti- ja
vokaaliharjoitukset, yhteiset äänimaisemat)
-aktiiviseen yhteislauluun osallistuminen
-ohjelmistona ikäkauteen sopivia lauluja
-lasten omat laulut, lapsia innostavat laulut, yhteisön tärkeät laulut, tärkeät kulttuuriset laulut
-ajankohtaiset laulut
Soittaminen
-äänen tutkiminen soittamalla (esim. missä ääni värähtelee, miten se muuttuu, äänenväri)
-rytmi-, keho-, melodia- ja sointusoittimien perustekniikkaa monipuolisen yhteissoiton yhteydessä
(musiikillisen toiminnan käsitteellistämistä)
-soittaminen yhteisessä perussykkeessä
Improvisointi, säveltäminen, musiikin luova tuottaminen
-musiikillisten ideoiden kokeilua, tutkimista ja tuottamista yksin ja yhdessä (oma ääni, soittimet,
ympäristön äänet, soittimet, liike, musiikkiteknologia)
-luo ohjatusti omia pienimuotoisia sävellyksiä, joissa voidaan rajata elementtejä, esim. taso, kesto,
voima ja väri (myöhemmin: rytmi, melodia, dynamiikka, sointiväri ja muoto)
-luotuja musiikillisia tapahtumia käsitteellistetään (omat symbolit, vakiintuneet symbolit ja
käsitteet, mm. ääni - visuaalinen merkki)
-taideintegraation hyödyntäminen luomisprosesseissa (kuva, ääni, liike, teknologia: kuvasta
ääntä, äänestä kuvaa, äänestä liikettä, liikkeestä ääntä ym. ja näiden yhdistelmät)
Kuunteleminen, kokeminen, ilmaisu, tunnetilat
-erilaisten äänien ja erilaisten musiikkien tutkimista, havainnointia ja luokittelua (mm. liikkuen,
visuaalisesti, pohtien)
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-aktiivista, eläytyvää sekä rentouttavaa kuuntelua
-monipuolista musiikin kuuntelua ja omien ideoiden ilmaisua eri tavoin (liikkuen, soittaen, laulaen,
kuvallisesti, teknologian ym. keinoin) ja musiikista keskustellen
-kuuntelua ja kehollista ilmaisua erilaisiin musiikkeihin (esim. paripeilit, kapellimestarina/
koreografina/kapellimestarina toimiminen, valmiiden liikesarjojen suunnittelu ja toteuttaminen
musiikkiin, kehorytmit, musiikkiliikunta, ohjatut tanssit, kehorytmit jne.)
-taideintegraatio ja kokonaisvaltainen taideilmaisu (kuva, musiikki, liike, teksti jne.)
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Kokeminen, luokittelu, käsiteellistäminen
-perussykkeen hahmottaminen erilaisista musiikeista
-ääniympäristöjen ja erilaisten musiikkien havainnointi ja niistä kertominen
-monipuolista ääniympäristön kuuntelua (esim. äänten kuunteleminen ja luokitteleminen; erilaiset
äänet, äänensävyt, äänen voimakkuudet jne.)
-nimetään musiikin peruskäsitteistöä toiminnan ja luomisen yhteydessä (esim. pituus,
voimakkuus, korkeus, dynamiikka, sävy)
-musiikillisen ammatillisuuden käsitteellistäminen toiminnan yhteydessä (esim. tutustutaan
koreografin/tanssijan/kapellimestarin/balettitanssijan työhön)
-jäsennetään eri tasoja toiminnassa 1. oma keksintä 2. kulttuuriperinnön vaaliminen 3. kulttuurisen
ymmärryksen avartaminen
-musiikillisten tapahtumien käsitteellistäminen toiminnan yhteydessä (omat kuvaukset ja symbolit,
vakiintuneet käsitteet ja symbolit, mm. rytmi, melodia, harmonia, muoto, sointiväri, dynamiikka)

T8 ohjata oppilasta tunnistamaan musiikin vaikutuksia hyvinvointiin sekä
huolehtimaan musisointi- ja ääniympäristön turvallisuudesta
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Välineiden ja laitteiden turvallinen käyttö

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas käyttää laitteita ja soittimia ottaen
huomioon muun muassa äänen ja musiikin
voimakkuuteen liittyvät tekijät.

-musiikin merkitys omissa yhteisöissä (koti, koulu, vapaa-aika)
-tutustuminen omaan musiikkihistoriaan: "minun musiikkini ja tärkeät musiikkikappaleeni, meidän
musiikkimme ja tärkeät musiikkikappaleemme"
-musiikin hyödyntäminen omassa hyvinvoinnissa/arjessa
-musiikin vaikutus hyvinvointiin eri tilanteissa ja eri aikoina (pohditaan esimerkkejä, joissa
musiikkia hyödynnetään)
-tutkitaan ja kokeillaan erilaisia musiikin merkintätapoja (mm. kuva, viiva, graafi, nuotti)
-liikutaan ja tulkitaan musiikin merkintätapoja (graafinen notaatio, äänipartituuri, rytmi, melodia,
dynamiikka)
-tutkitaan musiikin merkintätapoja musisoinnin yhteydessä (erityisesti rytmi, melodia, dynamiikka,
harmonia)
-omien sävellyksien luomisessa hyödynnetään musiikin merkintätapoja (graafinen notaatio,
äänipartituuri, rytmi, melodia, dynamiikka)

Tavoitteiden asettaminen ja yhteisen harjoittelun merkitys musiikin oppimisessa, arviointi
-yhteisharjoittelutavoitteiden asettaminen ja niiden
(tavoitetietoisuus, palaute, itse- ja vertaisarviointi)

toteutumisen

seuraaminen

ohjatusti

-mahdollisuuksia arvioida toimintaa musisoivan ryhmän jäsenenä (toiminta, kannustus)
741

Vuosiluokat 3-6

-tutkitaan rytmiä, melodian kaarroksia, muotoa sointiväriä, ja dynamiikkaa erilaisista musiikeista
sekä itse luoden

-onnistumisista iloitseminen, uusien tavoitteiden asettaminen
Minä ryhmässä: monipuolinen yhteismusisointi
-yhteismusisointia
yhteisvastuullisesti
(soittimet
ja
ääniympäristö):
monipuolisia
yhteismusisointimahdollisuuksia, joissa oppilas voi ottaa vastuuta omasta toiminnasta
osana musisoivan ryhmää (laulaa/soittaa/improvivoi/säveltää/kuuntelee/liikkuu/ilmaisee ryhmän
jäsenenä)
-perussykkeen merkitys yhteismusisoinnin koossapitävänä voimana
-yhteiset pelisäännöt ja niihin sitoutuminen (esim. toiminta ja soitinten käsittely)
-keskittyminen pitkäjänteiseen toimintaan ja toisten huomioiminen
- desibelirajojen merkitys oman ja musisoivan ryhmän hyvinvoinnille
-oppimisprosessia ohjaavaa, minäkuvaa tukevaa palautetta ryhmän jäsenenä toiminnasta
(itsearviointi, vertaisarviointi, ryhmäarviointi)
-oman ja muiden musiikillisen kehityksen arvostaminen
-oman toiminnan vaikutuksen huomioiminen ryhmässä, osana musisoivaa yhteisöä (mm.
osallistuminen toimintaan)
Luonteva äänenkäyttö ja laulaminen
- äänen tutkiminen, äänenhuolto ja äänenkäytön harjoituksia (mm. lämmittely,
venyttely, äänenavaukset, missä ääni värähtelee, ryhti, hengitystekniikka, konsonantti- ja
vokaaliharjoitukset, yhteiset äänimaisemat)
-aktiiviseen yhteislauluun osallistuminen
-ohjelmistona ikäkauteen sopivia lauluja
-lasten omat laulut, lapsia innostavat laulut, yhteisön tärkeät laulut, tärkeät kulttuuriset laulut
-ajankohtaiset laulut
Soittaminen
-äänen tutkiminen soittamalla (esim. missä ääni värähtelee, miten se muuttuu, äänenväri)
-rytmi-, keho-, melodia- ja sointusoittimien perustekniikkaa monipuolisen yhteissoiton yhteydessä
(musiikillisen toiminnan käsitteellistämistä)
-soittaminen yhteisessä perussykkeessä
Improvisointi, säveltäminen, musiikin luova tuottaminen
-musiikillisten ideoiden kokeilua, tutkimista ja tuottamista yksin ja yhdessä (oma ääni, soittimet,
ympäristön äänet, soittimet, liike, musiikkiteknologia)
-luo ohjatusti omia pienimuotoisia sävellyksiä, joissa voidaan rajata elementtejä, esim. taso, kesto,
voima ja väri (myöhemmin: rytmi, melodia, dynamiikka, sointiväri ja muoto)
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-luotuja musiikillisia tapahtumia käsitteellistetään (omat symbolit, vakiintuneet symbolit ja
käsitteet, mm. ääni - visuaalinen merkki)
-taideintegraation hyödyntäminen luomisprosesseissa (kuva, ääni, liike, teknologia: kuvasta
ääntä, äänestä kuvaa, äänestä liikettä, liikkeestä ääntä ym. ja näiden yhdistelmät)
Kuunteleminen, kokeminen, ilmaisu, tunnetilat
-erilaisten äänien ja erilaisten musiikkien tutkimista, havainnointia ja luokittelua (mm. liikkuen,
visuaalisesti, pohtien)
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-aktiivista, eläytyvää sekä rentouttavaa kuuntelua
-monipuolista musiikin kuuntelua ja omien ideoiden ilmaisua eri tavoin (liikkuen, soittaen, laulaen,
kuvallisesti, teknologian ym. keinoin) ja musiikista keskustellen
-kuuntelua ja kehollista ilmaisua erilaisiin musiikkeihin (esim. paripeilit, kapellimestarina/
koreografina/kapellimestarina toimiminen, valmiiden liikesarjojen suunnittelu ja toteuttaminen
musiikkiin, kehorytmit, musiikkiliikunta, ohjatut tanssit, kehorytmit jne.)
-taideintegraatio ja kokonaisvaltainen taideilmaisu (kuva, musiikki, liike, teksti jne.)
Kokeminen, luokittelu, käsiteellistäminen
-perussykkeen hahmottaminen erilaisista musiikeista
-ääniympäristöjen ja erilaisten musiikkien havainnointi ja niistä kertominen
-monipuolista ääniympäristön kuuntelua (esim. äänten kuunteleminen ja luokitteleminen; erilaiset
äänet, äänensävyt, äänen voimakkuudet jne.)
-nimetään musiikin peruskäsitteistöä toiminnan ja luomisen yhteydessä (esim. pituus,
voimakkuus, korkeus, dynamiikka, sävy)
-musiikillisen ammatillisuuden käsitteellistäminen toiminnan yhteydessä (esim. tutustutaan
koreografin/tanssijan/kapellimestarin/balettitanssijan työhön)
-jäsennetään eri tasoja toiminnassa 1. oma keksintä 2. kulttuuriperinnön vaaliminen 3. kulttuurisen
ymmärryksen avartaminen
-musiikillisten tapahtumien käsitteellistäminen toiminnan yhteydessä (omat kuvaukset ja symbolit,
vakiintuneet käsitteet ja symbolit, mm. rytmi, melodia, harmonia, muoto, sointiväri, dynamiikka)

T9 ohjata oppilasta kehittämään musiikillista osaamistaan harjoittelun
avulla, osallistumaan tavoitteiden asettamiseen ja arvioimaan
edistymistään suhteessa tavoitteisiin
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Oppimaan oppiminen ja työskentelytaidot

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas asettaa tavoitteen musiikillisen
osaamisensa kehittämiseksi ja toimii
tavoitteen mukaisesti yhteismusisoinnissa.

-monipuolista kuuntelua ja tuottamista
-oppilaiden omat musiikkikulttuurit, niistä tietoiseksi tuleminen, itselle tärkeä musiikki
-itse luotu musiikki
-suomalainen musiikkikulttuuri, oman ryhmän musiikkikulttuuri, muiden maiden musiikkikulttuureja
tutkimaan
-yhteisöjenn musiikilliset juhlakulttuurit

-monimuotoisuus musiikkikulttuuriessa (perusteleminen, avartaminen)
Tavoitteiden asettaminen ja yhteisen harjoittelun merkitys musiikin oppimisessa, arviointi
-yhteisharjoittelutavoitteiden asettaminen ja niiden
(tavoitetietoisuus, palaute, itse- ja vertaisarviointi)

toteutumisen

seuraaminen

ohjatusti
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-menneitä ja ajankohtaisia musiikkikulttuurisia ilmiöitä

-mahdollisuuksia arvioida toimintaa musisoivan ryhmän jäsenenä (toiminta, kannustus)
-onnistumisista iloitseminen, uusien tavoitteiden asettaminen
Minä ryhmässä: monipuolinen yhteismusisointi
-yhteismusisointia
yhteisvastuullisesti
(soittimet
ja
ääniympäristö):
monipuolisia
yhteismusisointimahdollisuuksia, joissa oppilas voi ottaa vastuuta omasta toiminnasta
osana musisoivan ryhmää (laulaa/soittaa/improvivoi/säveltää/kuuntelee/liikkuu/ilmaisee ryhmän
jäsenenä)
-perussykkeen merkitys yhteismusisoinnin koossapitävänä voimana
-yhteiset pelisäännöt ja niihin sitoutuminen (esim. toiminta ja soitinten käsittely)
-keskittyminen pitkäjänteiseen toimintaan ja toisten huomioiminen
- desibelirajojen merkitys oman ja musisoivan ryhmän hyvinvoinnille
-oppimisprosessia ohjaavaa, minäkuvaa tukevaa palautetta ryhmän jäsenenä toiminnasta
(itsearviointi, vertaisarviointi, ryhmäarviointi)
-oman ja muiden musiikillisen kehityksen arvostaminen
-oman toiminnan vaikutuksen huomioiminen ryhmässä, osana musisoivaa yhteisöä (mm.
osallistuminen toimintaan)
Luonteva äänenkäyttö ja laulaminen
- äänen tutkiminen, äänenhuolto ja äänenkäytön harjoituksia (mm. lämmittely,
venyttely, äänenavaukset, missä ääni värähtelee, ryhti, hengitystekniikka, konsonantti- ja
vokaaliharjoitukset, yhteiset äänimaisemat)
-aktiiviseen yhteislauluun osallistuminen
-ohjelmistona ikäkauteen sopivia lauluja
-lasten omat laulut, lapsia innostavat laulut, yhteisön tärkeät laulut, tärkeät kulttuuriset laulut
-ajankohtaiset laulut
Soittaminen
-äänen tutkiminen soittamalla (esim. missä ääni värähtelee, miten se muuttuu, äänenväri)
-rytmi-, keho-, melodia- ja sointusoittimien perustekniikkaa monipuolisen yhteissoiton yhteydessä
(musiikillisen toiminnan käsitteellistämistä)
-soittaminen yhteisessä perussykkeessä
Improvisointi, säveltäminen, musiikin luova tuottaminen
-musiikillisten ideoiden kokeilua, tutkimista ja tuottamista yksin ja yhdessä (oma ääni, soittimet,
ympäristön äänet, soittimet, liike, musiikkiteknologia)
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-luo ohjatusti omia pienimuotoisia sävellyksiä, joissa voidaan rajata elementtejä, esim. taso, kesto,
voima ja väri (myöhemmin: rytmi, melodia, dynamiikka, sointiväri ja muoto)
-luotuja musiikillisia tapahtumia käsitteellistetään (omat symbolit, vakiintuneet symbolit ja
käsitteet, mm. ääni - visuaalinen merkki)
-taideintegraation hyödyntäminen luomisprosesseissa (kuva, ääni, liike, teknologia: kuvasta
ääntä, äänestä kuvaa, äänestä liikettä, liikkeestä ääntä ym. ja näiden yhdistelmät)
Kuunteleminen, kokeminen, ilmaisu, tunnetilat
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-erilaisten äänien ja erilaisten musiikkien tutkimista, havainnointia ja luokittelua (mm. liikkuen,
visuaalisesti, pohtien)
-aktiivista, eläytyvää sekä rentouttavaa kuuntelua
-monipuolista musiikin kuuntelua ja omien ideoiden ilmaisua eri tavoin (liikkuen, soittaen, laulaen,
kuvallisesti, teknologian ym. keinoin) ja musiikista keskustellen
-kuuntelua ja kehollista ilmaisua erilaisiin musiikkeihin (esim. paripeilit, kapellimestarina/
koreografina/kapellimestarina toimiminen, valmiiden liikesarjojen suunnittelu ja toteuttaminen
musiikkiin, kehorytmit, musiikkiliikunta, ohjatut tanssit, kehorytmit jne.)
-taideintegraatio ja kokonaisvaltainen taideilmaisu (kuva, musiikki, liike, teksti jne.)
Kokeminen, luokittelu, käsiteellistäminen
-perussykkeen hahmottaminen erilaisista musiikeista
-ääniympäristöjen ja erilaisten musiikkien havainnointi ja niistä kertominen
-monipuolista ääniympäristön kuuntelua (esim. äänten kuunteleminen ja luokitteleminen; erilaiset
äänet, äänensävyt, äänen voimakkuudet jne.)
-nimetään musiikin peruskäsitteistöä toiminnan ja luomisen yhteydessä (esim. pituus,
voimakkuus, korkeus, dynamiikka, sävy)
-musiikillisen ammatillisuuden käsitteellistäminen toiminnan yhteydessä (esim. tutustutaan
koreografin/tanssijan/kapellimestarin/balettitanssijan työhön)
-jäsennetään eri tasoja toiminnassa 1. oma keksintä 2. kulttuuriperinnön vaaliminen 3. kulttuurisen
ymmärryksen avartaminen
-musiikillisten tapahtumien käsitteellistäminen toiminnan yhteydessä (omat kuvaukset ja symbolit,
vakiintuneet käsitteet ja symbolit, mm. rytmi, melodia, harmonia, muoto, sointiväri, dynamiikka)
-musiikin merkitys omissa yhteisöissä (koti, koulu, vapaa-aika)
-tutustuminen omaan musiikkihistoriaan: "minun musiikkini ja tärkeät musiikkikappaleeni, meidän
musiikkimme ja tärkeät musiikkikappaleemme"
-musiikin hyödyntäminen omassa hyvinvoinnissa/arjessa
-musiikin vaikutus hyvinvointiin eri tilanteissa ja eri aikoina (pohditaan esimerkkejä, joissa
musiikkia hyödynnetään)
-tutkitaan ja kokeillaan erilaisia musiikin merkintätapoja (mm. kuva, viiva, graafi, nuotti)
-liikutaan ja tulkitaan musiikin merkintätapoja (graafinen notaatio, äänipartituuri, rytmi, melodia,
dynamiikka)
-tutkitaan musiikin merkintätapoja musisoinnin yhteydessä (erityisesti rytmi, melodia, dynamiikka,
harmonia)

-tutkitaan rytmiä, melodian kaarroksia, muotoa sointiväriä, ja dynamiikkaa erilaisista musiikeista
sekä itse luoden
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-omien sävellyksien luomisessa hyödynnetään musiikin merkintätapoja (graafinen notaatio,
äänipartituuri, rytmi, melodia, dynamiikka)

Vuosiluokka 5
Vuosiluokan keskeiset sisältöalueet
S1 Miten musiikissa toimitaan
Musisointitilanteissa kiinnitetään huomiota musisoivan ryhmän jäsenenä toimimiseen. Luontevaa
äänenkäyttöä ja laulamista, liikkumista sekä keho-, rytmi-, melodia- ja sointusoittimien
perussoittotekniikoita harjoitellaan yhteismusisoinnissa. Opetuksessa on keskeistä ilmaisutaitojen
ja kuvittelukyvyn monipuolinen kehittäminen.

Tavoitteiden asettaminen ja yhteisen harjoittelun merkitys musiikin oppimisessa, arviointi
-tavoitteiden asettaminen ja niiden toteutumisen seuraaminen ohjatusti (tavoitetietoisuus, palaute,
itse- ja vertaisarviointi)
-mahdollisuuksia arvioida toimintaa musisoivan ryhmän jäsenenä (toiminta, kannustus)
-onnistumisista iloitseminen, uusien tavoitteiden asettaminen
Minä ryhmässä: monipuolinen yhteismusisointi
-yhteismusisointia
yhteisvastuullisesti
(soittimet
ja
ääniympäristö):
monipuolisia
yhteismusisointimahdollisuuksia, joissa oppilas voi ottaa vastuuta omasta toiminnasta
osana musisoivan ryhmää (laulaa/soittaa/improvivoi/säveltää/kuuntelee/liikkuu/ilmaisee ryhmän
jäsenenä)
-perussykkeen merkitys yhteismusisoinnin koossapitävänä voimana
-yhteiset pelisäännöt ja niihin sitoutuminen (esim. toiminta ja soitinten käsittely)
-keskittyminen pitkäjänteiseen toimintaan ja toisten huomioiminen
-desibelirajojen merkitys oman ja musisoivan ryhmän hyvinvoinnille
-oppimisprosessia ohjaavaa, minäkuvaa tukevaa palautetta ryhmän jäsenenä toiminnasta
(itsearviointi, vertaisarviointi, ryhmäarviointi)
-oman ja muiden musiikillisen kehityksen arvostaminen
-oman toiminnan vaikutuksen huomioiminen ryhmässä, osana musisoivaa yhteisöä (mm.
osallistuminen toimintaan)
Luonteva äänenkäyttö ja laulaminen
-äänen tutkiminen, äänenhuolto ja äänenkäytön harjoituksia (mm. lämmittely, venyttely,
äänenavaukset, missä ääni värähtelee, ryhti, hengitystekniikka, konsonantti- ja
vokaaliharjoitukset, yhteiset äänimaisemat)
-aktiiviseen yhteislauluun osallistuminen
-ohjelmistona ikäkauteen sopivia lauluja
-omat laulut, innostavat laulut, yhteisön tärkeät laulut, tärkeät kulttuuriset laulut
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-ajankohtaiset laulut
Soittaminen
-äänen tutkiminen soittamalla (esim. missä ääni värähtelee, miten se muuttuu, äänenväri)
-rytmi-, keho-, melodia- ja sointusoittimien perustekniikkaa monipuolisen yhteissoiton yhteydessä
(musiikillisen toiminnan käsitteellistämistä)
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-soittaminen yhteisessä perussykkeessä
Improvisointi, säveltäminen, musiikin luova tuottaminen
-musiikillisten ideoiden kokeilua, tutkimista ja tuottamista yksin ja yhdessä (oma ääni, soittimet,
ympäristön äänet, soittimet, liike, musiikkiteknologia)
-luo ohjatusti omia pienimuotoisia sävellyksiä, joissa voidaan rajata elementtejä, esim. taso, kesto,
voima ja väri (myöhemmin: rytmi, melodia, dynamiikka, sointiväri ja muoto)
-luotuja musiikillisia tapahtumia käsitteellistetään (omat symbolit, vakiintuneet symbolit ja
käsitteet, mm. ääni - visuaalinen merkki)
-taideintegraation hyödyntäminen luomisprosesseissa (kuva, ääni, liike, teknologia: kuvasta
ääntä, äänestä kuvaa, äänestä liikettä, liikkeestä ääntä ym. ja näiden yhdistelmät)
-tarkoituksenmukaisten sävellysohjelmistojen hyödyntäminen
Kuunteleminen, kokeminen, ilmaisu, tunnetilat
-monipuolista musiikin kuuntelua ja omien ideoiden ilmaisua eri tavoin (liikkuen, soittaen, laulaen,
kuvallisesti, teknologian ym. keinoin) ja musiikista keskustellen
-aktiivista, eläytyvää sekä rentouttavaa kuuntelua
-kuuntelua ja kehollista ilmaisua erilaisiin musiikkeihin (esim. paripeilit, kapellimestarina/
koreografina/kapellimestarina toimiminen, valmiiden liikesarjojen suunnittelu ja toteuttaminen
musiikkiin, kehorytmit, musiikkiliikunta, ohjatut tanssit, kehorytmit jne.)
-taideintegraatio ja kokonaisvaltainen taideilmaisu (kuva, musiikki, liike, teksti jne.)
Kokeminen, luokittelu, käsiteellistäminen
-perussykkeen hahmottaminen erilaisista musiikeista
-ääniympäristöjen ja erilaisten musiikkien havainnointi ja niistä kertominen
-monipuolista ääniympäristön kuuntelua (esim. äänten kuunteleminen ja luokitteleminen; erilaiset
äänet, äänensävyt, äänen voimakkuudet jne.)
-nimetään musiikin peruskäsitteistöä toiminnan ja luomisen yhteydessä (esim. pituus,
voimakkuus, korkeus, dynamiikka, sävy)
-musiikillisen ammatillisuuden käsitteellistäminen toiminnan yhteydessä (esim. tutustutaan
koreografin/tanssijan/kapellimestarin/balettitanssijan työhön)
-jäsennetään eri tasoja toiminnassa 1. oma keksintä 2. kulttuuriperinnön vaaliminen 3. kulttuurisen
ymmärryksen avartaminen
-musiikillisten tapahtumien käsitteellistäminen toiminnan yhteydessä (omat kuvaukset ja symbolit,
vakiintuneet käsitteet ja symbolit, mm. rytmi, melodia, harmonia, muoto, sointiväri, dynamiikka)

Musisointitilanteissa kiinnitetään huomiota peruskäsitteiden lisäksi musiikkikäsitteiden rytmi,
melodia, harmonia, muoto, sointiväri ja dynamiikka hahmottamiskyvyn kehittämiseen. Osaamisen
kehittyessä käsitteitä nimetään ja käytetään vakiintuneita tai omia symboleita kuvaamaan
musiikillisia tapahtumia. Musiikillisessa toiminnassa kiinnitetään huomiota myös tulkintaan ja
musiikin ilmaisullisiin keinoihin.
-tutkitaan ja kokeillaan erilaisia musiikin merkintätapoja (mm. kuva, viiva, graafi, nuotti)
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S2 Mistä musiikki muodostuu

-liikutaan ja tulkitaan musiikin merkintätapoja (graafinen notaatio, äänipartituuri, rytmi, melodia,
dynamiikka)
-tutkitaan musiikin merkintätapoja musisoinnin yhteydessä (erityisesti rytmi, melodia, dynamiikka,
harmonia)
-omien sävellyksien luomisessa hyödynnetään musiikin merkintätapoja (graafinen notaatio,
äänipartituuri, rytmi, melodia, dynamiikka)
-tutkitaan rytmiä, melodian kaarroksia, muotoa sointiväriä, ja dynamiikkaa erilaisista musiikeista
sekä itse luoden
S3 Musiikki omassa elämässä, yhteisössä ja yhteiskunnassa
Musiikillisten taitojen ja tietojen lisäksi opetuksessa käsitellään oppilaiden kokemuksia ja
havaintoja musiikista ja musiikin tekemisestä eri ympäristöissä koulussa ja koulun ulkopuolella.
Opetuksessa rakennetaan yhteyksiä muihin oppiaineisiin ja omiin yhteisöihin sekä pohditaan
musiikin merkityksiä elämän eri tilanteissa eri aikoina ja aikakausina.
-musiikin merkitys omissa yhteisöissä, perustelee musiikkimieltymyksiään ja -valintojaan
-tutustuminen omaan musiikkihistoriaan: "minun musiikkini ja tärkeät musiikkikappaleeni, meidän
musiikkimme ja tärkeät musiikkikappaleemme", miksi tietty musiikki säilyy läpi vuosien tärkeänä
-musiikkihistorian paalukohtia (mm. aikakausia, musiikkikulttuureita, äänitystekniikan
kehittyminen ja muutokset äänen/musiikin esteettisyydessä, musiikkimieltymysten suhteellisuus
eri aikoina ja eri tyyleissä)
-musiikin hyödyntäminen omassa hyvinvoinnissa/arjessa
-musiikin vaikutus hyvinvointiin eri tilanteissa ja eri aikoina (pohditaan esimerkkejä, joissa
musiikkia hyödynnetään)

S4 Ohjelmisto
Ohjelmiston suunnittelussa kiinnitetään huomiota oppilaiden omiin kulttuureihin, kulttuuriperinnön
vaalimiseen ja kulttuurisen ymmärryksen avartamiseen. Ohjelmistoon sisällytetään monipuolisesti
muun muassa lastenmusiikkia, eri kulttuurien musiikkia, taidemusiikkia, populaarimusiikkia
ja kansanmusiikkia. Musisointitilanteissa syntyneet oppilaiden luovat tuotokset ja sävellykset
sisältyvät myös ohjelmistoon.
-monipuolista kuuntelua ja tuottamista
-oppilaiden omat musiikkikulttuurit, niistä tietoiseksi tuleminen, itselle tärkeä musiikki
-itse luotu musiikki
-suomalainen musiikkikulttuuri, oman ryhmän musiikkikulttuuri, muiden maiden musiikkikulttuureja
tutkimaan
-yhteisöjen musiikilliset juhlakulttuurit
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-menneitä ja ajankohtaisia musiikkikulttuurisia ilmiöitä toiminnallisesti
-monimuotoisuus musiikkikulttuureissa (perusteleminen, avartaminen)

748

Opetuksen tavoitteet

Tavoitteisiin liittyvät
sisältöalueet

Laaja-alainen osaaminen

T1

S1, S2, S3, S4

L2, L6, L7

T2

S1, S2, S3, S4

L2

T3

S1, S2, S3, S4

L1, L2

T4

S1, S2, S3, S4

L2

T5

S1, S2, S3, S4

L1, L2, L5, L6

T6

S1, S2, S3, S4

L2

T7

S1, S2, S3, S4

L4

T8

S1, S2, S3

L3

T9

S1, S2, S3, S4

L1

Vuosiluokan tavoitteet
T1 rohkaista oppilasta osallistumaan yhteismusisointiin ja rakentamaan
myönteistä yhteishenkeä yhteisössään
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Musiikilliset yhteistyötaidot

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas ottaa huomioon ryhmän muut jäsenet
yhteismusisoinnissa.

-tutkitaan ja kokeillaan erilaisia musiikin merkintätapoja (mm. kuva, viiva, graafi, nuotti)
-liikutaan ja tulkitaan musiikin merkintätapoja (graafinen notaatio, äänipartituuri, rytmi, melodia,
dynamiikka)
-tutkitaan musiikin merkintätapoja musisoinnin yhteydessä (erityisesti rytmi, melodia, dynamiikka,
harmonia)
-omien sävellyksien luomisessa hyödynnetään musiikin merkintätapoja (graafinen notaatio,
äänipartituuri, rytmi, melodia, dynamiikka)
-tutkitaan rytmiä, melodian kaarroksia, muotoa sointiväriä, ja dynamiikkaa erilaisista musiikeista
sekä itse luoden
-musiikin merkitys omissa yhteisöissä, perustelee musiikkimieltymyksiään ja -valintojaan
-tutustuminen omaan musiikkihistoriaan: "minun musiikkini ja tärkeät musiikkikappaleeni, meidän
musiikkimme ja tärkeät musiikkikappaleemme", miksi tietty musiikki säilyy läpi vuosien tärkeänä

-musiikin hyödyntäminen omassa hyvinvoinnissa/arjessa
-musiikin vaikutus hyvinvointiin eri tilanteissa ja eri aikoina (pohditaan esimerkkejä, joissa
musiikkia hyödynnetään)
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-musiikkihistorian paalukohtia (mm. aikakausia, musiikkikulttuureita, äänitystekniikan
kehittyminen ja muutokset äänen/musiikin esteettisyydessä, musiikkimieltymysten suhteellisuus
eri aikoina ja eri tyyleissä)

-monipuolista kuuntelua ja tuottamista
-oppilaiden omat musiikkikulttuurit, niistä tietoiseksi tuleminen, itselle tärkeä musiikki
-itse luotu musiikki
-suomalainen musiikkikulttuuri, oman ryhmän musiikkikulttuuri, muiden maiden musiikkikulttuureja
tutkimaan
-yhteisöjen musiikilliset juhlakulttuurit
-menneitä ja ajankohtaisia musiikkikulttuurisia ilmiöitä toiminnallisesti
-monimuotoisuus musiikkikulttuureissa (perusteleminen, avartaminen)

Tavoitteiden asettaminen ja yhteisen harjoittelun merkitys musiikin oppimisessa, arviointi
-tavoitteiden asettaminen ja niiden toteutumisen seuraaminen ohjatusti (tavoitetietoisuus, palaute,
itse- ja vertaisarviointi)
-mahdollisuuksia arvioida toimintaa musisoivan ryhmän jäsenenä (toiminta, kannustus)
-onnistumisista iloitseminen, uusien tavoitteiden asettaminen
Minä ryhmässä: monipuolinen yhteismusisointi
-yhteismusisointia
yhteisvastuullisesti
(soittimet
ja
ääniympäristö):
monipuolisia
yhteismusisointimahdollisuuksia, joissa oppilas voi ottaa vastuuta omasta toiminnasta
osana musisoivan ryhmää (laulaa/soittaa/improvivoi/säveltää/kuuntelee/liikkuu/ilmaisee ryhmän
jäsenenä)
-perussykkeen merkitys yhteismusisoinnin koossapitävänä voimana
-yhteiset pelisäännöt ja niihin sitoutuminen (esim. toiminta ja soitinten käsittely)
-keskittyminen pitkäjänteiseen toimintaan ja toisten huomioiminen
-desibelirajojen merkitys oman ja musisoivan ryhmän hyvinvoinnille
-oppimisprosessia ohjaavaa, minäkuvaa tukevaa palautetta ryhmän jäsenenä toiminnasta
(itsearviointi, vertaisarviointi, ryhmäarviointi)
-oman ja muiden musiikillisen kehityksen arvostaminen
-oman toiminnan vaikutuksen huomioiminen ryhmässä, osana musisoivaa yhteisöä (mm.
osallistuminen toimintaan)
Luonteva äänenkäyttö ja laulaminen
-äänen tutkiminen, äänenhuolto ja äänenkäytön harjoituksia (mm. lämmittely, venyttely,
äänenavaukset, missä ääni värähtelee, ryhti, hengitystekniikka, konsonantti- ja
vokaaliharjoitukset, yhteiset äänimaisemat)
-aktiiviseen yhteislauluun osallistuminen
-ohjelmistona ikäkauteen sopivia lauluja
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-omat laulut, innostavat laulut, yhteisön tärkeät laulut, tärkeät kulttuuriset laulut
-ajankohtaiset laulut
Soittaminen
-äänen tutkiminen soittamalla (esim. missä ääni värähtelee, miten se muuttuu, äänenväri)
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-rytmi-, keho-, melodia- ja sointusoittimien perustekniikkaa monipuolisen yhteissoiton yhteydessä
(musiikillisen toiminnan käsitteellistämistä)
-soittaminen yhteisessä perussykkeessä
Improvisointi, säveltäminen, musiikin luova tuottaminen
-musiikillisten ideoiden kokeilua, tutkimista ja tuottamista yksin ja yhdessä (oma ääni, soittimet,
ympäristön äänet, soittimet, liike, musiikkiteknologia)
-luo ohjatusti omia pienimuotoisia sävellyksiä, joissa voidaan rajata elementtejä, esim. taso, kesto,
voima ja väri (myöhemmin: rytmi, melodia, dynamiikka, sointiväri ja muoto)
-luotuja musiikillisia tapahtumia käsitteellistetään (omat symbolit, vakiintuneet symbolit ja
käsitteet, mm. ääni - visuaalinen merkki)
-taideintegraation hyödyntäminen luomisprosesseissa (kuva, ääni, liike, teknologia: kuvasta
ääntä, äänestä kuvaa, äänestä liikettä, liikkeestä ääntä ym. ja näiden yhdistelmät)
-tarkoituksenmukaisten sävellysohjelmistojen hyödyntäminen
Kuunteleminen, kokeminen, ilmaisu, tunnetilat
-monipuolista musiikin kuuntelua ja omien ideoiden ilmaisua eri tavoin (liikkuen, soittaen, laulaen,
kuvallisesti, teknologian ym. keinoin) ja musiikista keskustellen
-aktiivista, eläytyvää sekä rentouttavaa kuuntelua
-kuuntelua ja kehollista ilmaisua erilaisiin musiikkeihin (esim. paripeilit, kapellimestarina/
koreografina/kapellimestarina toimiminen, valmiiden liikesarjojen suunnittelu ja toteuttaminen
musiikkiin, kehorytmit, musiikkiliikunta, ohjatut tanssit, kehorytmit jne.)
-taideintegraatio ja kokonaisvaltainen taideilmaisu (kuva, musiikki, liike, teksti jne.)
Kokeminen, luokittelu, käsiteellistäminen
-perussykkeen hahmottaminen erilaisista musiikeista
-ääniympäristöjen ja erilaisten musiikkien havainnointi ja niistä kertominen
-monipuolista ääniympäristön kuuntelua (esim. äänten kuunteleminen ja luokitteleminen; erilaiset
äänet, äänensävyt, äänen voimakkuudet jne.)
-nimetään musiikin peruskäsitteistöä toiminnan ja luomisen yhteydessä (esim. pituus,
voimakkuus, korkeus, dynamiikka, sävy)
-musiikillisen ammatillisuuden käsitteellistäminen toiminnan yhteydessä (esim. tutustutaan
koreografin/tanssijan/kapellimestarin/balettitanssijan työhön)
-jäsennetään eri tasoja toiminnassa 1. oma keksintä 2. kulttuuriperinnön vaaliminen 3. kulttuurisen
ymmärryksen avartaminen

T2 ohjata oppilasta luontevaan äänenkäyttöön ja laulamiseen sekä
kehittämään keho-, rytmi-, melodia- ja sointusoittimien soittotaitoaan
musisoivan ryhmän jäsenenä
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
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-musiikillisten tapahtumien käsitteellistäminen toiminnan yhteydessä (omat kuvaukset ja symbolit,
vakiintuneet käsitteet ja symbolit, mm. rytmi, melodia, harmonia, muoto, sointiväri, dynamiikka)

Arvioinnin kohde
Laulaminen ja soittaminen ryhmän jäsenenä

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osallistuu yhteislauluun ja soittoon
pyrkien sovittamaan osuutensa osaksi
musiikillista kokonaisuutta.

-monipuolista kuuntelua ja tuottamista
-oppilaiden omat musiikkikulttuurit, niistä tietoiseksi tuleminen, itselle tärkeä musiikki
-itse luotu musiikki
-suomalainen musiikkikulttuuri, oman ryhmän musiikkikulttuuri, muiden maiden musiikkikulttuureja
tutkimaan
-yhteisöjen musiikilliset juhlakulttuurit
-menneitä ja ajankohtaisia musiikkikulttuurisia ilmiöitä toiminnallisesti
-monimuotoisuus musiikkikulttuureissa (perusteleminen, avartaminen)
-tutkitaan ja kokeillaan erilaisia musiikin merkintätapoja (mm. kuva, viiva, graafi, nuotti)
-liikutaan ja tulkitaan musiikin merkintätapoja (graafinen notaatio, äänipartituuri, rytmi, melodia,
dynamiikka)
-tutkitaan musiikin merkintätapoja musisoinnin yhteydessä (erityisesti rytmi, melodia, dynamiikka,
harmonia)
-omien sävellyksien luomisessa hyödynnetään musiikin merkintätapoja (graafinen notaatio,
äänipartituuri, rytmi, melodia, dynamiikka)
-tutkitaan rytmiä, melodian kaarroksia, muotoa sointiväriä, ja dynamiikkaa erilaisista musiikeista
sekä itse luoden

Tavoitteiden asettaminen ja yhteisen harjoittelun merkitys musiikin oppimisessa, arviointi
-tavoitteiden asettaminen ja niiden toteutumisen seuraaminen ohjatusti (tavoitetietoisuus, palaute,
itse- ja vertaisarviointi)
-mahdollisuuksia arvioida toimintaa musisoivan ryhmän jäsenenä (toiminta, kannustus)
-onnistumisista iloitseminen, uusien tavoitteiden asettaminen
Minä ryhmässä: monipuolinen yhteismusisointi
-yhteismusisointia
yhteisvastuullisesti
(soittimet
ja
ääniympäristö):
monipuolisia
yhteismusisointimahdollisuuksia, joissa oppilas voi ottaa vastuuta omasta toiminnasta
osana musisoivan ryhmää (laulaa/soittaa/improvivoi/säveltää/kuuntelee/liikkuu/ilmaisee ryhmän
jäsenenä)
-perussykkeen merkitys yhteismusisoinnin koossapitävänä voimana
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-yhteiset pelisäännöt ja niihin sitoutuminen (esim. toiminta ja soitinten käsittely)
-keskittyminen pitkäjänteiseen toimintaan ja toisten huomioiminen
-desibelirajojen merkitys oman ja musisoivan ryhmän hyvinvoinnille
-oppimisprosessia ohjaavaa, minäkuvaa tukevaa palautetta ryhmän jäsenenä toiminnasta
(itsearviointi, vertaisarviointi, ryhmäarviointi)
-oman ja muiden musiikillisen kehityksen arvostaminen
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-oman toiminnan vaikutuksen huomioiminen ryhmässä, osana musisoivaa yhteisöä (mm.
osallistuminen toimintaan)
Luonteva äänenkäyttö ja laulaminen
-äänen tutkiminen, äänenhuolto ja äänenkäytön harjoituksia (mm. lämmittely, venyttely,
äänenavaukset, missä ääni värähtelee, ryhti, hengitystekniikka, konsonantti- ja
vokaaliharjoitukset, yhteiset äänimaisemat)
-aktiiviseen yhteislauluun osallistuminen
-ohjelmistona ikäkauteen sopivia lauluja
-omat laulut, innostavat laulut, yhteisön tärkeät laulut, tärkeät kulttuuriset laulut
-ajankohtaiset laulut
Soittaminen
-äänen tutkiminen soittamalla (esim. missä ääni värähtelee, miten se muuttuu, äänenväri)
-rytmi-, keho-, melodia- ja sointusoittimien perustekniikkaa monipuolisen yhteissoiton yhteydessä
(musiikillisen toiminnan käsitteellistämistä)
-soittaminen yhteisessä perussykkeessä
Improvisointi, säveltäminen, musiikin luova tuottaminen
-musiikillisten ideoiden kokeilua, tutkimista ja tuottamista yksin ja yhdessä (oma ääni, soittimet,
ympäristön äänet, soittimet, liike, musiikkiteknologia)
-luo ohjatusti omia pienimuotoisia sävellyksiä, joissa voidaan rajata elementtejä, esim. taso, kesto,
voima ja väri (myöhemmin: rytmi, melodia, dynamiikka, sointiväri ja muoto)
-luotuja musiikillisia tapahtumia käsitteellistetään (omat symbolit, vakiintuneet symbolit ja
käsitteet, mm. ääni - visuaalinen merkki)
-taideintegraation hyödyntäminen luomisprosesseissa (kuva, ääni, liike, teknologia: kuvasta
ääntä, äänestä kuvaa, äänestä liikettä, liikkeestä ääntä ym. ja näiden yhdistelmät)
-tarkoituksenmukaisten sävellysohjelmistojen hyödyntäminen
Kuunteleminen, kokeminen, ilmaisu, tunnetilat
-monipuolista musiikin kuuntelua ja omien ideoiden ilmaisua eri tavoin (liikkuen, soittaen, laulaen,
kuvallisesti, teknologian ym. keinoin) ja musiikista keskustellen
-aktiivista, eläytyvää sekä rentouttavaa kuuntelua
-kuuntelua ja kehollista ilmaisua erilaisiin musiikkeihin (esim. paripeilit, kapellimestarina/
koreografina/kapellimestarina toimiminen, valmiiden liikesarjojen suunnittelu ja toteuttaminen
musiikkiin, kehorytmit, musiikkiliikunta, ohjatut tanssit, kehorytmit jne.)
-taideintegraatio ja kokonaisvaltainen taideilmaisu (kuva, musiikki, liike, teksti jne.)

-perussykkeen hahmottaminen erilaisista musiikeista
-ääniympäristöjen ja erilaisten musiikkien havainnointi ja niistä kertominen
-monipuolista ääniympäristön kuuntelua (esim. äänten kuunteleminen ja luokitteleminen; erilaiset
äänet, äänensävyt, äänen voimakkuudet jne.)
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Kokeminen, luokittelu, käsiteellistäminen

-nimetään musiikin peruskäsitteistöä toiminnan ja luomisen yhteydessä (esim. pituus,
voimakkuus, korkeus, dynamiikka, sävy)
-musiikillisen ammatillisuuden käsitteellistäminen toiminnan yhteydessä (esim. tutustutaan
koreografin/tanssijan/kapellimestarin/balettitanssijan työhön)
-jäsennetään eri tasoja toiminnassa 1. oma keksintä 2. kulttuuriperinnön vaaliminen 3. kulttuurisen
ymmärryksen avartaminen
-musiikillisten tapahtumien käsitteellistäminen toiminnan yhteydessä (omat kuvaukset ja symbolit,
vakiintuneet käsitteet ja symbolit, mm. rytmi, melodia, harmonia, muoto, sointiväri, dynamiikka)
-musiikin merkitys omissa yhteisöissä, perustelee musiikkimieltymyksiään ja -valintojaan
-tutustuminen omaan musiikkihistoriaan: "minun musiikkini ja tärkeät musiikkikappaleeni, meidän
musiikkimme ja tärkeät musiikkikappaleemme", miksi tietty musiikki säilyy läpi vuosien tärkeänä
-musiikkihistorian paalukohtia (mm. aikakausia, musiikkikulttuureita, äänitystekniikan
kehittyminen ja muutokset äänen/musiikin esteettisyydessä, musiikkimieltymysten suhteellisuus
eri aikoina ja eri tyyleissä)
-musiikin hyödyntäminen omassa hyvinvoinnissa/arjessa
-musiikin vaikutus hyvinvointiin eri tilanteissa ja eri aikoina (pohditaan esimerkkejä, joissa
musiikkia hyödynnetään)

T3 kannustaa oppilasta keholliseen musiikin, kuvien, tarinoiden ja
tunnetilojen ilmaisuun kokonaisvaltaisesti liikkuen
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Musiikkiliikunta

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas liikkuu musiikin mukaan ja käyttää
kehoaan musiikilliseen ilmaisuun.

Tavoitteiden asettaminen ja yhteisen harjoittelun merkitys musiikin oppimisessa, arviointi
-tavoitteiden asettaminen ja niiden toteutumisen seuraaminen ohjatusti (tavoitetietoisuus, palaute,
itse- ja vertaisarviointi)
-mahdollisuuksia arvioida toimintaa musisoivan ryhmän jäsenenä (toiminta, kannustus)
-onnistumisista iloitseminen, uusien tavoitteiden asettaminen
Minä ryhmässä: monipuolinen yhteismusisointi
-yhteismusisointia
yhteisvastuullisesti
(soittimet
ja
ääniympäristö):
monipuolisia
yhteismusisointimahdollisuuksia, joissa oppilas voi ottaa vastuuta omasta toiminnasta
osana musisoivan ryhmää (laulaa/soittaa/improvivoi/säveltää/kuuntelee/liikkuu/ilmaisee ryhmän
jäsenenä)
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-perussykkeen merkitys yhteismusisoinnin koossapitävänä voimana
-yhteiset pelisäännöt ja niihin sitoutuminen (esim. toiminta ja soitinten käsittely)
-keskittyminen pitkäjänteiseen toimintaan ja toisten huomioiminen
-desibelirajojen merkitys oman ja musisoivan ryhmän hyvinvoinnille
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-oppimisprosessia ohjaavaa, minäkuvaa tukevaa palautetta ryhmän jäsenenä toiminnasta
(itsearviointi, vertaisarviointi, ryhmäarviointi)
-oman ja muiden musiikillisen kehityksen arvostaminen
-oman toiminnan vaikutuksen huomioiminen ryhmässä, osana musisoivaa yhteisöä (mm.
osallistuminen toimintaan)
Luonteva äänenkäyttö ja laulaminen
-äänen tutkiminen, äänenhuolto ja äänenkäytön harjoituksia (mm. lämmittely, venyttely,
äänenavaukset, missä ääni värähtelee, ryhti, hengitystekniikka, konsonantti- ja
vokaaliharjoitukset, yhteiset äänimaisemat)
-aktiiviseen yhteislauluun osallistuminen
-ohjelmistona ikäkauteen sopivia lauluja
-omat laulut, innostavat laulut, yhteisön tärkeät laulut, tärkeät kulttuuriset laulut
-ajankohtaiset laulut
Soittaminen
-äänen tutkiminen soittamalla (esim. missä ääni värähtelee, miten se muuttuu, äänenväri)
-rytmi-, keho-, melodia- ja sointusoittimien perustekniikkaa monipuolisen yhteissoiton yhteydessä
(musiikillisen toiminnan käsitteellistämistä)
-soittaminen yhteisessä perussykkeessä
Improvisointi, säveltäminen, musiikin luova tuottaminen
-musiikillisten ideoiden kokeilua, tutkimista ja tuottamista yksin ja yhdessä (oma ääni, soittimet,
ympäristön äänet, soittimet, liike, musiikkiteknologia)
-luo ohjatusti omia pienimuotoisia sävellyksiä, joissa voidaan rajata elementtejä, esim. taso, kesto,
voima ja väri (myöhemmin: rytmi, melodia, dynamiikka, sointiväri ja muoto)
-luotuja musiikillisia tapahtumia käsitteellistetään (omat symbolit, vakiintuneet symbolit ja
käsitteet, mm. ääni - visuaalinen merkki)
-taideintegraation hyödyntäminen luomisprosesseissa (kuva, ääni, liike, teknologia: kuvasta
ääntä, äänestä kuvaa, äänestä liikettä, liikkeestä ääntä ym. ja näiden yhdistelmät)
-tarkoituksenmukaisten sävellysohjelmistojen hyödyntäminen
Kuunteleminen, kokeminen, ilmaisu, tunnetilat
-monipuolista musiikin kuuntelua ja omien ideoiden ilmaisua eri tavoin (liikkuen, soittaen, laulaen,
kuvallisesti, teknologian ym. keinoin) ja musiikista keskustellen
-aktiivista, eläytyvää sekä rentouttavaa kuuntelua

-taideintegraatio ja kokonaisvaltainen taideilmaisu (kuva, musiikki, liike, teksti jne.)
Kokeminen, luokittelu, käsiteellistäminen
-perussykkeen hahmottaminen erilaisista musiikeista
-ääniympäristöjen ja erilaisten musiikkien havainnointi ja niistä kertominen
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-kuuntelua ja kehollista ilmaisua erilaisiin musiikkeihin (esim. paripeilit, kapellimestarina/
koreografina/kapellimestarina toimiminen, valmiiden liikesarjojen suunnittelu ja toteuttaminen
musiikkiin, kehorytmit, musiikkiliikunta, ohjatut tanssit, kehorytmit jne.)

-monipuolista ääniympäristön kuuntelua (esim. äänten kuunteleminen ja luokitteleminen; erilaiset
äänet, äänensävyt, äänen voimakkuudet jne.)
-nimetään musiikin peruskäsitteistöä toiminnan ja luomisen yhteydessä (esim. pituus,
voimakkuus, korkeus, dynamiikka, sävy)
-musiikillisen ammatillisuuden käsitteellistäminen toiminnan yhteydessä (esim. tutustutaan
koreografin/tanssijan/kapellimestarin/balettitanssijan työhön)
-jäsennetään eri tasoja toiminnassa 1. oma keksintä 2. kulttuuriperinnön vaaliminen 3. kulttuurisen
ymmärryksen avartaminen
-musiikillisten tapahtumien käsitteellistäminen toiminnan yhteydessä (omat kuvaukset ja symbolit,
vakiintuneet käsitteet ja symbolit, mm. rytmi, melodia, harmonia, muoto, sointiväri, dynamiikka)
-monipuolista kuuntelua ja tuottamista
-oppilaiden omat musiikkikulttuurit, niistä tietoiseksi tuleminen, itselle tärkeä musiikki
-itse luotu musiikki
-suomalainen musiikkikulttuuri, oman ryhmän musiikkikulttuuri, muiden maiden musiikkikulttuureja
tutkimaan
-yhteisöjen musiikilliset juhlakulttuurit
-menneitä ja ajankohtaisia musiikkikulttuurisia ilmiöitä toiminnallisesti
-monimuotoisuus musiikkikulttuureissa (perusteleminen, avartaminen)
-tutkitaan ja kokeillaan erilaisia musiikin merkintätapoja (mm. kuva, viiva, graafi, nuotti)
-liikutaan ja tulkitaan musiikin merkintätapoja (graafinen notaatio, äänipartituuri, rytmi, melodia,
dynamiikka)
-tutkitaan musiikin merkintätapoja musisoinnin yhteydessä (erityisesti rytmi, melodia, dynamiikka,
harmonia)
-omien sävellyksien luomisessa hyödynnetään musiikin merkintätapoja (graafinen notaatio,
äänipartituuri, rytmi, melodia, dynamiikka)
-tutkitaan rytmiä, melodian kaarroksia, muotoa sointiväriä, ja dynamiikkaa erilaisista musiikeista
sekä itse luoden
-musiikin merkitys omissa yhteisöissä, perustelee musiikkimieltymyksiään ja -valintojaan
-tutustuminen omaan musiikkihistoriaan: "minun musiikkini ja tärkeät musiikkikappaleeni, meidän
musiikkimme ja tärkeät musiikkikappaleemme", miksi tietty musiikki säilyy läpi vuosien tärkeänä
-musiikkihistorian paalukohtia (mm. aikakausia, musiikkikulttuureita, äänitystekniikan
kehittyminen ja muutokset äänen/musiikin esteettisyydessä, musiikkimieltymysten suhteellisuus
eri aikoina ja eri tyyleissä)
-musiikin hyödyntäminen omassa hyvinvoinnissa/arjessa
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-musiikin vaikutus hyvinvointiin eri tilanteissa ja eri aikoina (pohditaan esimerkkejä, joissa
musiikkia hyödynnetään)
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T4 tarjota oppilaalle mahdollisuuksia ääniympäristön ja musiikin
elämykselliseen kuunteluun sekä ohjata häntä jäsentämään kuulemaansa
sekä kertomaan siitä
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Musiikin kuuntelu

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas kuuntelee keskittyneesti musiikkia ja
esittää näkemyksiään kuulemastaan.

-musiikin merkitys omissa yhteisöissä, perustelee musiikkimieltymyksiään ja -valintojaan
-tutustuminen omaan musiikkihistoriaan: "minun musiikkini ja tärkeät musiikkikappaleeni, meidän
musiikkimme ja tärkeät musiikkikappaleemme", miksi tietty musiikki säilyy läpi vuosien tärkeänä
-musiikkihistorian paalukohtia (mm. aikakausia, musiikkikulttuureita, äänitystekniikan
kehittyminen ja muutokset äänen/musiikin esteettisyydessä, musiikkimieltymysten suhteellisuus
eri aikoina ja eri tyyleissä)
-musiikin hyödyntäminen omassa hyvinvoinnissa/arjessa
-musiikin vaikutus hyvinvointiin eri tilanteissa ja eri aikoina (pohditaan esimerkkejä, joissa
musiikkia hyödynnetään)

-monipuolista kuuntelua ja tuottamista
-oppilaiden omat musiikkikulttuurit, niistä tietoiseksi tuleminen, itselle tärkeä musiikki
-itse luotu musiikki
-suomalainen musiikkikulttuuri, oman ryhmän musiikkikulttuuri, muiden maiden musiikkikulttuureja
tutkimaan
-yhteisöjen musiikilliset juhlakulttuurit
-menneitä ja ajankohtaisia musiikkikulttuurisia ilmiöitä toiminnallisesti
-monimuotoisuus musiikkikulttuureissa (perusteleminen, avartaminen)
-tutkitaan ja kokeillaan erilaisia musiikin merkintätapoja (mm. kuva, viiva, graafi, nuotti)
-liikutaan ja tulkitaan musiikin merkintätapoja (graafinen notaatio, äänipartituuri, rytmi, melodia,
dynamiikka)
-tutkitaan musiikin merkintätapoja musisoinnin yhteydessä (erityisesti rytmi, melodia, dynamiikka,
harmonia)
-omien sävellyksien luomisessa hyödynnetään musiikin merkintätapoja (graafinen notaatio,
äänipartituuri, rytmi, melodia, dynamiikka)

Tavoitteiden asettaminen ja yhteisen harjoittelun merkitys musiikin oppimisessa, arviointi
-tavoitteiden asettaminen ja niiden toteutumisen seuraaminen ohjatusti (tavoitetietoisuus, palaute,
itse- ja vertaisarviointi)
-mahdollisuuksia arvioida toimintaa musisoivan ryhmän jäsenenä (toiminta, kannustus)
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-tutkitaan rytmiä, melodian kaarroksia, muotoa sointiväriä, ja dynamiikkaa erilaisista musiikeista
sekä itse luoden

-onnistumisista iloitseminen, uusien tavoitteiden asettaminen
Minä ryhmässä: monipuolinen yhteismusisointi
-yhteismusisointia
yhteisvastuullisesti
(soittimet
ja
ääniympäristö):
monipuolisia
yhteismusisointimahdollisuuksia, joissa oppilas voi ottaa vastuuta omasta toiminnasta
osana musisoivan ryhmää (laulaa/soittaa/improvivoi/säveltää/kuuntelee/liikkuu/ilmaisee ryhmän
jäsenenä)
-perussykkeen merkitys yhteismusisoinnin koossapitävänä voimana
-yhteiset pelisäännöt ja niihin sitoutuminen (esim. toiminta ja soitinten käsittely)
-keskittyminen pitkäjänteiseen toimintaan ja toisten huomioiminen
-desibelirajojen merkitys oman ja musisoivan ryhmän hyvinvoinnille
-oppimisprosessia ohjaavaa, minäkuvaa tukevaa palautetta ryhmän jäsenenä toiminnasta
(itsearviointi, vertaisarviointi, ryhmäarviointi)
-oman ja muiden musiikillisen kehityksen arvostaminen
-oman toiminnan vaikutuksen huomioiminen ryhmässä, osana musisoivaa yhteisöä (mm.
osallistuminen toimintaan)
Luonteva äänenkäyttö ja laulaminen
-äänen tutkiminen, äänenhuolto ja äänenkäytön harjoituksia (mm. lämmittely, venyttely,
äänenavaukset, missä ääni värähtelee, ryhti, hengitystekniikka, konsonantti- ja
vokaaliharjoitukset, yhteiset äänimaisemat)
-aktiiviseen yhteislauluun osallistuminen
-ohjelmistona ikäkauteen sopivia lauluja
-omat laulut, innostavat laulut, yhteisön tärkeät laulut, tärkeät kulttuuriset laulut
-ajankohtaiset laulut
Soittaminen
-äänen tutkiminen soittamalla (esim. missä ääni värähtelee, miten se muuttuu, äänenväri)
-rytmi-, keho-, melodia- ja sointusoittimien perustekniikkaa monipuolisen yhteissoiton yhteydessä
(musiikillisen toiminnan käsitteellistämistä)
-soittaminen yhteisessä perussykkeessä
Improvisointi, säveltäminen, musiikin luova tuottaminen
-musiikillisten ideoiden kokeilua, tutkimista ja tuottamista yksin ja yhdessä (oma ääni, soittimet,
ympäristön äänet, soittimet, liike, musiikkiteknologia)
-luo ohjatusti omia pienimuotoisia sävellyksiä, joissa voidaan rajata elementtejä, esim. taso, kesto,
voima ja väri (myöhemmin: rytmi, melodia, dynamiikka, sointiväri ja muoto)
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-luotuja musiikillisia tapahtumia käsitteellistetään (omat symbolit, vakiintuneet symbolit ja
käsitteet, mm. ääni - visuaalinen merkki)
-taideintegraation hyödyntäminen luomisprosesseissa (kuva, ääni, liike, teknologia: kuvasta
ääntä, äänestä kuvaa, äänestä liikettä, liikkeestä ääntä ym. ja näiden yhdistelmät)
-tarkoituksenmukaisten sävellysohjelmistojen hyödyntäminen
Kuunteleminen, kokeminen, ilmaisu, tunnetilat
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-monipuolista musiikin kuuntelua ja omien ideoiden ilmaisua eri tavoin (liikkuen, soittaen, laulaen,
kuvallisesti, teknologian ym. keinoin) ja musiikista keskustellen
-aktiivista, eläytyvää sekä rentouttavaa kuuntelua
-kuuntelua ja kehollista ilmaisua erilaisiin musiikkeihin (esim. paripeilit, kapellimestarina/
koreografina/kapellimestarina toimiminen, valmiiden liikesarjojen suunnittelu ja toteuttaminen
musiikkiin, kehorytmit, musiikkiliikunta, ohjatut tanssit, kehorytmit jne.)
-taideintegraatio ja kokonaisvaltainen taideilmaisu (kuva, musiikki, liike, teksti jne.)
Kokeminen, luokittelu, käsiteellistäminen
-perussykkeen hahmottaminen erilaisista musiikeista
-ääniympäristöjen ja erilaisten musiikkien havainnointi ja niistä kertominen
-monipuolista ääniympäristön kuuntelua (esim. äänten kuunteleminen ja luokitteleminen; erilaiset
äänet, äänensävyt, äänen voimakkuudet jne.)
-nimetään musiikin peruskäsitteistöä toiminnan ja luomisen yhteydessä (esim. pituus,
voimakkuus, korkeus, dynamiikka, sävy)
-musiikillisen ammatillisuuden käsitteellistäminen toiminnan yhteydessä (esim. tutustutaan
koreografin/tanssijan/kapellimestarin/balettitanssijan työhön)
-jäsennetään eri tasoja toiminnassa 1. oma keksintä 2. kulttuuriperinnön vaaliminen 3. kulttuurisen
ymmärryksen avartaminen
-musiikillisten tapahtumien käsitteellistäminen toiminnan yhteydessä (omat kuvaukset ja symbolit,
vakiintuneet käsitteet ja symbolit, mm. rytmi, melodia, harmonia, muoto, sointiväri, dynamiikka)

T5 rohkaista oppilasta improvisoimaan sekä suunnittelemaan
ja toteuttamaan pienimuotoisia sävellyksiä tai monitaiteellisia
kokonaisuuksia eri keinoin ja myös tieto- ja viestintäteknologiaa käyttäen
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen

Luovan musiikillisen ajattelun ilmaiseminen eri Oppilas keksii omia ratkaisuja käyttäen
keinoin
ääntä, musiikkia, kuvaa tai muita
ilmaisutapoja ja osaa tarvittaessa ohjatusti
hyödyntää musiikkiteknologian tarjoamia
mahdollisuuksia.
-monipuolista kuuntelua ja tuottamista
-oppilaiden omat musiikkikulttuurit, niistä tietoiseksi tuleminen, itselle tärkeä musiikki
-itse luotu musiikki
-suomalainen musiikkikulttuuri, oman ryhmän musiikkikulttuuri, muiden maiden musiikkikulttuureja
tutkimaan

-menneitä ja ajankohtaisia musiikkikulttuurisia ilmiöitä toiminnallisesti
-monimuotoisuus musiikkikulttuureissa (perusteleminen, avartaminen)
-tutkitaan ja kokeillaan erilaisia musiikin merkintätapoja (mm. kuva, viiva, graafi, nuotti)
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-yhteisöjen musiikilliset juhlakulttuurit

-liikutaan ja tulkitaan musiikin merkintätapoja (graafinen notaatio, äänipartituuri, rytmi, melodia,
dynamiikka)
-tutkitaan musiikin merkintätapoja musisoinnin yhteydessä (erityisesti rytmi, melodia, dynamiikka,
harmonia)
-omien sävellyksien luomisessa hyödynnetään musiikin merkintätapoja (graafinen notaatio,
äänipartituuri, rytmi, melodia, dynamiikka)
-tutkitaan rytmiä, melodian kaarroksia, muotoa sointiväriä, ja dynamiikkaa erilaisista musiikeista
sekä itse luoden

Tavoitteiden asettaminen ja yhteisen harjoittelun merkitys musiikin oppimisessa, arviointi
-tavoitteiden asettaminen ja niiden toteutumisen seuraaminen ohjatusti (tavoitetietoisuus, palaute,
itse- ja vertaisarviointi)
-mahdollisuuksia arvioida toimintaa musisoivan ryhmän jäsenenä (toiminta, kannustus)
-onnistumisista iloitseminen, uusien tavoitteiden asettaminen
Minä ryhmässä: monipuolinen yhteismusisointi
-yhteismusisointia
yhteisvastuullisesti
(soittimet
ja
ääniympäristö):
monipuolisia
yhteismusisointimahdollisuuksia, joissa oppilas voi ottaa vastuuta omasta toiminnasta
osana musisoivan ryhmää (laulaa/soittaa/improvivoi/säveltää/kuuntelee/liikkuu/ilmaisee ryhmän
jäsenenä)
-perussykkeen merkitys yhteismusisoinnin koossapitävänä voimana
-yhteiset pelisäännöt ja niihin sitoutuminen (esim. toiminta ja soitinten käsittely)
-keskittyminen pitkäjänteiseen toimintaan ja toisten huomioiminen
-desibelirajojen merkitys oman ja musisoivan ryhmän hyvinvoinnille
-oppimisprosessia ohjaavaa, minäkuvaa tukevaa palautetta ryhmän jäsenenä toiminnasta
(itsearviointi, vertaisarviointi, ryhmäarviointi)
-oman ja muiden musiikillisen kehityksen arvostaminen
-oman toiminnan vaikutuksen huomioiminen ryhmässä, osana musisoivaa yhteisöä (mm.
osallistuminen toimintaan)
Luonteva äänenkäyttö ja laulaminen
-äänen tutkiminen, äänenhuolto ja äänenkäytön harjoituksia (mm. lämmittely, venyttely,
äänenavaukset, missä ääni värähtelee, ryhti, hengitystekniikka, konsonantti- ja
vokaaliharjoitukset, yhteiset äänimaisemat)
-aktiiviseen yhteislauluun osallistuminen
-ohjelmistona ikäkauteen sopivia lauluja
-omat laulut, innostavat laulut, yhteisön tärkeät laulut, tärkeät kulttuuriset laulut
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-ajankohtaiset laulut
Soittaminen
-äänen tutkiminen soittamalla (esim. missä ääni värähtelee, miten se muuttuu, äänenväri)
-rytmi-, keho-, melodia- ja sointusoittimien perustekniikkaa monipuolisen yhteissoiton yhteydessä
(musiikillisen toiminnan käsitteellistämistä)
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-soittaminen yhteisessä perussykkeessä
Improvisointi, säveltäminen, musiikin luova tuottaminen
-musiikillisten ideoiden kokeilua, tutkimista ja tuottamista yksin ja yhdessä (oma ääni, soittimet,
ympäristön äänet, soittimet, liike, musiikkiteknologia)
-luo ohjatusti omia pienimuotoisia sävellyksiä, joissa voidaan rajata elementtejä, esim. taso, kesto,
voima ja väri (myöhemmin: rytmi, melodia, dynamiikka, sointiväri ja muoto)
-luotuja musiikillisia tapahtumia käsitteellistetään (omat symbolit, vakiintuneet symbolit ja
käsitteet, mm. ääni - visuaalinen merkki)
-taideintegraation hyödyntäminen luomisprosesseissa (kuva, ääni, liike, teknologia: kuvasta
ääntä, äänestä kuvaa, äänestä liikettä, liikkeestä ääntä ym. ja näiden yhdistelmät)
-tarkoituksenmukaisten sävellysohjelmistojen hyödyntäminen
Kuunteleminen, kokeminen, ilmaisu, tunnetilat
-monipuolista musiikin kuuntelua ja omien ideoiden ilmaisua eri tavoin (liikkuen, soittaen, laulaen,
kuvallisesti, teknologian ym. keinoin) ja musiikista keskustellen
-aktiivista, eläytyvää sekä rentouttavaa kuuntelua
-kuuntelua ja kehollista ilmaisua erilaisiin musiikkeihin (esim. paripeilit, kapellimestarina/
koreografina/kapellimestarina toimiminen, valmiiden liikesarjojen suunnittelu ja toteuttaminen
musiikkiin, kehorytmit, musiikkiliikunta, ohjatut tanssit, kehorytmit jne.)
-taideintegraatio ja kokonaisvaltainen taideilmaisu (kuva, musiikki, liike, teksti jne.)
Kokeminen, luokittelu, käsiteellistäminen
-perussykkeen hahmottaminen erilaisista musiikeista
-ääniympäristöjen ja erilaisten musiikkien havainnointi ja niistä kertominen
-monipuolista ääniympäristön kuuntelua (esim. äänten kuunteleminen ja luokitteleminen; erilaiset
äänet, äänensävyt, äänen voimakkuudet jne.)
-nimetään musiikin peruskäsitteistöä toiminnan ja luomisen yhteydessä (esim. pituus,
voimakkuus, korkeus, dynamiikka, sävy)
-musiikillisen ammatillisuuden käsitteellistäminen toiminnan yhteydessä (esim. tutustutaan
koreografin/tanssijan/kapellimestarin/balettitanssijan työhön)
-jäsennetään eri tasoja toiminnassa 1. oma keksintä 2. kulttuuriperinnön vaaliminen 3. kulttuurisen
ymmärryksen avartaminen
-musiikillisten tapahtumien käsitteellistäminen toiminnan yhteydessä (omat kuvaukset ja symbolit,
vakiintuneet käsitteet ja symbolit, mm. rytmi, melodia, harmonia, muoto, sointiväri, dynamiikka)
-musiikin merkitys omissa yhteisöissä, perustelee musiikkimieltymyksiään ja -valintojaan

-musiikkihistorian paalukohtia (mm. aikakausia, musiikkikulttuureita, äänitystekniikan
kehittyminen ja muutokset äänen/musiikin esteettisyydessä, musiikkimieltymysten suhteellisuus
eri aikoina ja eri tyyleissä)
-musiikin hyödyntäminen omassa hyvinvoinnissa/arjessa
-musiikin vaikutus hyvinvointiin eri tilanteissa ja eri aikoina (pohditaan esimerkkejä, joissa
musiikkia hyödynnetään)
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-tutustuminen omaan musiikkihistoriaan: "minun musiikkini ja tärkeät musiikkikappaleeni, meidän
musiikkimme ja tärkeät musiikkikappaleemme", miksi tietty musiikki säilyy läpi vuosien tärkeänä

T6 ohjata oppilasta tarkastelemaan musiikillisia kokemuksiaan
ja musiikillisen maailman esteettistä, kulttuurista ja historiallista
monimuotoisuutta
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Musiikin merkitysten havainnointi

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas esittää näkemyksiä musiikilliseen
toimintaan liittyvistä havainnoistaan ja
kokemuksistaan.

Tavoitteiden asettaminen ja yhteisen harjoittelun merkitys musiikin oppimisessa, arviointi
-tavoitteiden asettaminen ja niiden toteutumisen seuraaminen ohjatusti (tavoitetietoisuus, palaute,
itse- ja vertaisarviointi)
-mahdollisuuksia arvioida toimintaa musisoivan ryhmän jäsenenä (toiminta, kannustus)
-onnistumisista iloitseminen, uusien tavoitteiden asettaminen
Minä ryhmässä: monipuolinen yhteismusisointi
-yhteismusisointia
yhteisvastuullisesti
(soittimet
ja
ääniympäristö):
monipuolisia
yhteismusisointimahdollisuuksia, joissa oppilas voi ottaa vastuuta omasta toiminnasta
osana musisoivan ryhmää (laulaa/soittaa/improvivoi/säveltää/kuuntelee/liikkuu/ilmaisee ryhmän
jäsenenä)
-perussykkeen merkitys yhteismusisoinnin koossapitävänä voimana
-yhteiset pelisäännöt ja niihin sitoutuminen (esim. toiminta ja soitinten käsittely)
-keskittyminen pitkäjänteiseen toimintaan ja toisten huomioiminen
-desibelirajojen merkitys oman ja musisoivan ryhmän hyvinvoinnille
-oppimisprosessia ohjaavaa, minäkuvaa tukevaa palautetta ryhmän jäsenenä toiminnasta
(itsearviointi, vertaisarviointi, ryhmäarviointi)
-oman ja muiden musiikillisen kehityksen arvostaminen
-oman toiminnan vaikutuksen huomioiminen ryhmässä, osana musisoivaa yhteisöä (mm.
osallistuminen toimintaan)
Luonteva äänenkäyttö ja laulaminen
-äänen tutkiminen, äänenhuolto ja äänenkäytön harjoituksia (mm. lämmittely, venyttely,
äänenavaukset, missä ääni värähtelee, ryhti, hengitystekniikka, konsonantti- ja
vokaaliharjoitukset, yhteiset äänimaisemat)
-aktiiviseen yhteislauluun osallistuminen
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-ohjelmistona ikäkauteen sopivia lauluja
-omat laulut, innostavat laulut, yhteisön tärkeät laulut, tärkeät kulttuuriset laulut
-ajankohtaiset laulut
Soittaminen
-äänen tutkiminen soittamalla (esim. missä ääni värähtelee, miten se muuttuu, äänenväri)
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-rytmi-, keho-, melodia- ja sointusoittimien perustekniikkaa monipuolisen yhteissoiton yhteydessä
(musiikillisen toiminnan käsitteellistämistä)
-soittaminen yhteisessä perussykkeessä
Improvisointi, säveltäminen, musiikin luova tuottaminen
-musiikillisten ideoiden kokeilua, tutkimista ja tuottamista yksin ja yhdessä (oma ääni, soittimet,
ympäristön äänet, soittimet, liike, musiikkiteknologia)
-luo ohjatusti omia pienimuotoisia sävellyksiä, joissa voidaan rajata elementtejä, esim. taso, kesto,
voima ja väri (myöhemmin: rytmi, melodia, dynamiikka, sointiväri ja muoto)
-luotuja musiikillisia tapahtumia käsitteellistetään (omat symbolit, vakiintuneet symbolit ja
käsitteet, mm. ääni - visuaalinen merkki)
-taideintegraation hyödyntäminen luomisprosesseissa (kuva, ääni, liike, teknologia: kuvasta
ääntä, äänestä kuvaa, äänestä liikettä, liikkeestä ääntä ym. ja näiden yhdistelmät)
-tarkoituksenmukaisten sävellysohjelmistojen hyödyntäminen
Kuunteleminen, kokeminen, ilmaisu, tunnetilat
-monipuolista musiikin kuuntelua ja omien ideoiden ilmaisua eri tavoin (liikkuen, soittaen, laulaen,
kuvallisesti, teknologian ym. keinoin) ja musiikista keskustellen
-aktiivista, eläytyvää sekä rentouttavaa kuuntelua
-kuuntelua ja kehollista ilmaisua erilaisiin musiikkeihin (esim. paripeilit, kapellimestarina/
koreografina/kapellimestarina toimiminen, valmiiden liikesarjojen suunnittelu ja toteuttaminen
musiikkiin, kehorytmit, musiikkiliikunta, ohjatut tanssit, kehorytmit jne.)
-taideintegraatio ja kokonaisvaltainen taideilmaisu (kuva, musiikki, liike, teksti jne.)
Kokeminen, luokittelu, käsiteellistäminen
-perussykkeen hahmottaminen erilaisista musiikeista
-ääniympäristöjen ja erilaisten musiikkien havainnointi ja niistä kertominen
-monipuolista ääniympäristön kuuntelua (esim. äänten kuunteleminen ja luokitteleminen; erilaiset
äänet, äänensävyt, äänen voimakkuudet jne.)
-nimetään musiikin peruskäsitteistöä toiminnan ja luomisen yhteydessä (esim. pituus,
voimakkuus, korkeus, dynamiikka, sävy)
-musiikillisen ammatillisuuden käsitteellistäminen toiminnan yhteydessä (esim. tutustutaan
koreografin/tanssijan/kapellimestarin/balettitanssijan työhön)
-jäsennetään eri tasoja toiminnassa 1. oma keksintä 2. kulttuuriperinnön vaaliminen 3. kulttuurisen
ymmärryksen avartaminen
-musiikillisten tapahtumien käsitteellistäminen toiminnan yhteydessä (omat kuvaukset ja symbolit,
vakiintuneet käsitteet ja symbolit, mm. rytmi, melodia, harmonia, muoto, sointiväri, dynamiikka)

-tutustuminen omaan musiikkihistoriaan: "minun musiikkini ja tärkeät musiikkikappaleeni, meidän
musiikkimme ja tärkeät musiikkikappaleemme", miksi tietty musiikki säilyy läpi vuosien tärkeänä
-musiikkihistorian paalukohtia (mm. aikakausia, musiikkikulttuureita, äänitystekniikan
kehittyminen ja muutokset äänen/musiikin esteettisyydessä, musiikkimieltymysten suhteellisuus
eri aikoina ja eri tyyleissä)
-musiikin hyödyntäminen omassa hyvinvoinnissa/arjessa
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-musiikin merkitys omissa yhteisöissä, perustelee musiikkimieltymyksiään ja -valintojaan

-musiikin vaikutus hyvinvointiin eri tilanteissa ja eri aikoina (pohditaan esimerkkejä, joissa
musiikkia hyödynnetään)

-tutkitaan ja kokeillaan erilaisia musiikin merkintätapoja (mm. kuva, viiva, graafi, nuotti)
-liikutaan ja tulkitaan musiikin merkintätapoja (graafinen notaatio, äänipartituuri, rytmi, melodia,
dynamiikka)
-tutkitaan musiikin merkintätapoja musisoinnin yhteydessä (erityisesti rytmi, melodia, dynamiikka,
harmonia)
-omien sävellyksien luomisessa hyödynnetään musiikin merkintätapoja (graafinen notaatio,
äänipartituuri, rytmi, melodia, dynamiikka)
-tutkitaan rytmiä, melodian kaarroksia, muotoa sointiväriä, ja dynamiikkaa erilaisista musiikeista
sekä itse luoden
-monipuolista kuuntelua ja tuottamista
-oppilaiden omat musiikkikulttuurit, niistä tietoiseksi tuleminen, itselle tärkeä musiikki
-itse luotu musiikki
-suomalainen musiikkikulttuuri, oman ryhmän musiikkikulttuuri, muiden maiden musiikkikulttuureja
tutkimaan
-yhteisöjen musiikilliset juhlakulttuurit
-menneitä ja ajankohtaisia musiikkikulttuurisia ilmiöitä toiminnallisesti
-monimuotoisuus musiikkikulttuureissa (perusteleminen, avartaminen)

T7 ohjata oppilasta ymmärtämään musiikkikäsitteitä ja musiikin
merkintätapojen periaatteita musisoinnin yhteydessä
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Musiikin merkintätapojen ymmärtäminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas toimii opiskeltujen musiikillisten
merkintöjen mukaisesti musisoinnin
yhteydessä.

-monipuolista kuuntelua ja tuottamista
-oppilaiden omat musiikkikulttuurit, niistä tietoiseksi tuleminen, itselle tärkeä musiikki
-itse luotu musiikki
-suomalainen musiikkikulttuuri, oman ryhmän musiikkikulttuuri, muiden maiden musiikkikulttuureja
tutkimaan
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-yhteisöjen musiikilliset juhlakulttuurit
-menneitä ja ajankohtaisia musiikkikulttuurisia ilmiöitä toiminnallisesti
-monimuotoisuus musiikkikulttuureissa (perusteleminen, avartaminen)
-musiikin merkitys omissa yhteisöissä, perustelee musiikkimieltymyksiään ja -valintojaan
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-tutustuminen omaan musiikkihistoriaan: "minun musiikkini ja tärkeät musiikkikappaleeni, meidän
musiikkimme ja tärkeät musiikkikappaleemme", miksi tietty musiikki säilyy läpi vuosien tärkeänä
-musiikkihistorian paalukohtia (mm. aikakausia, musiikkikulttuureita, äänitystekniikan
kehittyminen ja muutokset äänen/musiikin esteettisyydessä, musiikkimieltymysten suhteellisuus
eri aikoina ja eri tyyleissä)
-musiikin hyödyntäminen omassa hyvinvoinnissa/arjessa
-musiikin vaikutus hyvinvointiin eri tilanteissa ja eri aikoina (pohditaan esimerkkejä, joissa
musiikkia hyödynnetään)

-tutkitaan ja kokeillaan erilaisia musiikin merkintätapoja (mm. kuva, viiva, graafi, nuotti)
-liikutaan ja tulkitaan musiikin merkintätapoja (graafinen notaatio, äänipartituuri, rytmi, melodia,
dynamiikka)
-tutkitaan musiikin merkintätapoja musisoinnin yhteydessä (erityisesti rytmi, melodia, dynamiikka,
harmonia)
-omien sävellyksien luomisessa hyödynnetään musiikin merkintätapoja (graafinen notaatio,
äänipartituuri, rytmi, melodia, dynamiikka)
-tutkitaan rytmiä, melodian kaarroksia, muotoa sointiväriä, ja dynamiikkaa erilaisista musiikeista
sekä itse luoden

Tavoitteiden asettaminen ja yhteisen harjoittelun merkitys musiikin oppimisessa, arviointi
-tavoitteiden asettaminen ja niiden toteutumisen seuraaminen ohjatusti (tavoitetietoisuus, palaute,
itse- ja vertaisarviointi)
-mahdollisuuksia arvioida toimintaa musisoivan ryhmän jäsenenä (toiminta, kannustus)
-onnistumisista iloitseminen, uusien tavoitteiden asettaminen
Minä ryhmässä: monipuolinen yhteismusisointi
-yhteismusisointia
yhteisvastuullisesti
(soittimet
ja
ääniympäristö):
monipuolisia
yhteismusisointimahdollisuuksia, joissa oppilas voi ottaa vastuuta omasta toiminnasta
osana musisoivan ryhmää (laulaa/soittaa/improvivoi/säveltää/kuuntelee/liikkuu/ilmaisee ryhmän
jäsenenä)
-perussykkeen merkitys yhteismusisoinnin koossapitävänä voimana
-yhteiset pelisäännöt ja niihin sitoutuminen (esim. toiminta ja soitinten käsittely)
-keskittyminen pitkäjänteiseen toimintaan ja toisten huomioiminen
-desibelirajojen merkitys oman ja musisoivan ryhmän hyvinvoinnille
-oppimisprosessia ohjaavaa, minäkuvaa tukevaa palautetta ryhmän jäsenenä toiminnasta
(itsearviointi, vertaisarviointi, ryhmäarviointi)

-oman toiminnan vaikutuksen huomioiminen ryhmässä, osana musisoivaa yhteisöä (mm.
osallistuminen toimintaan)
Luonteva äänenkäyttö ja laulaminen

765

Vuosiluokat 3-6

-oman ja muiden musiikillisen kehityksen arvostaminen

-äänen tutkiminen, äänenhuolto ja äänenkäytön harjoituksia (mm. lämmittely, venyttely,
äänenavaukset, missä ääni värähtelee, ryhti, hengitystekniikka, konsonantti- ja
vokaaliharjoitukset, yhteiset äänimaisemat)
-aktiiviseen yhteislauluun osallistuminen
-ohjelmistona ikäkauteen sopivia lauluja
-omat laulut, innostavat laulut, yhteisön tärkeät laulut, tärkeät kulttuuriset laulut
-ajankohtaiset laulut
Soittaminen
-äänen tutkiminen soittamalla (esim. missä ääni värähtelee, miten se muuttuu, äänenväri)
-rytmi-, keho-, melodia- ja sointusoittimien perustekniikkaa monipuolisen yhteissoiton yhteydessä
(musiikillisen toiminnan käsitteellistämistä)
-soittaminen yhteisessä perussykkeessä
Improvisointi, säveltäminen, musiikin luova tuottaminen
-musiikillisten ideoiden kokeilua, tutkimista ja tuottamista yksin ja yhdessä (oma ääni, soittimet,
ympäristön äänet, soittimet, liike, musiikkiteknologia)
-luo ohjatusti omia pienimuotoisia sävellyksiä, joissa voidaan rajata elementtejä, esim. taso, kesto,
voima ja väri (myöhemmin: rytmi, melodia, dynamiikka, sointiväri ja muoto)
-luotuja musiikillisia tapahtumia käsitteellistetään (omat symbolit, vakiintuneet symbolit ja
käsitteet, mm. ääni - visuaalinen merkki)
-taideintegraation hyödyntäminen luomisprosesseissa (kuva, ääni, liike, teknologia: kuvasta
ääntä, äänestä kuvaa, äänestä liikettä, liikkeestä ääntä ym. ja näiden yhdistelmät)
-tarkoituksenmukaisten sävellysohjelmistojen hyödyntäminen
Kuunteleminen, kokeminen, ilmaisu, tunnetilat
-monipuolista musiikin kuuntelua ja omien ideoiden ilmaisua eri tavoin (liikkuen, soittaen, laulaen,
kuvallisesti, teknologian ym. keinoin) ja musiikista keskustellen
-aktiivista, eläytyvää sekä rentouttavaa kuuntelua
-kuuntelua ja kehollista ilmaisua erilaisiin musiikkeihin (esim. paripeilit, kapellimestarina/
koreografina/kapellimestarina toimiminen, valmiiden liikesarjojen suunnittelu ja toteuttaminen
musiikkiin, kehorytmit, musiikkiliikunta, ohjatut tanssit, kehorytmit jne.)
-taideintegraatio ja kokonaisvaltainen taideilmaisu (kuva, musiikki, liike, teksti jne.)
Kokeminen, luokittelu, käsiteellistäminen
-perussykkeen hahmottaminen erilaisista musiikeista
-ääniympäristöjen ja erilaisten musiikkien havainnointi ja niistä kertominen
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-monipuolista ääniympäristön kuuntelua (esim. äänten kuunteleminen ja luokitteleminen; erilaiset
äänet, äänensävyt, äänen voimakkuudet jne.)
-nimetään musiikin peruskäsitteistöä toiminnan ja luomisen yhteydessä (esim. pituus,
voimakkuus, korkeus, dynamiikka, sävy)
-musiikillisen ammatillisuuden käsitteellistäminen toiminnan yhteydessä (esim. tutustutaan
koreografin/tanssijan/kapellimestarin/balettitanssijan työhön)
766

-jäsennetään eri tasoja toiminnassa 1. oma keksintä 2. kulttuuriperinnön vaaliminen 3. kulttuurisen
ymmärryksen avartaminen
-musiikillisten tapahtumien käsitteellistäminen toiminnan yhteydessä (omat kuvaukset ja symbolit,
vakiintuneet käsitteet ja symbolit, mm. rytmi, melodia, harmonia, muoto, sointiväri, dynamiikka)

T8 ohjata oppilasta tunnistamaan musiikin vaikutuksia hyvinvointiin sekä
huolehtimaan musisointi- ja ääniympäristön turvallisuudesta
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Välineiden ja laitteiden turvallinen käyttö

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas käyttää laitteita ja soittimia ottaen
huomioon muun muassa äänen ja musiikin
voimakkuuteen liittyvät tekijät.

-tutkitaan ja kokeillaan erilaisia musiikin merkintätapoja (mm. kuva, viiva, graafi, nuotti)
-liikutaan ja tulkitaan musiikin merkintätapoja (graafinen notaatio, äänipartituuri, rytmi, melodia,
dynamiikka)
-tutkitaan musiikin merkintätapoja musisoinnin yhteydessä (erityisesti rytmi, melodia, dynamiikka,
harmonia)
-omien sävellyksien luomisessa hyödynnetään musiikin merkintätapoja (graafinen notaatio,
äänipartituuri, rytmi, melodia, dynamiikka)
-tutkitaan rytmiä, melodian kaarroksia, muotoa sointiväriä, ja dynamiikkaa erilaisista musiikeista
sekä itse luoden

Tavoitteiden asettaminen ja yhteisen harjoittelun merkitys musiikin oppimisessa, arviointi
-tavoitteiden asettaminen ja niiden toteutumisen seuraaminen ohjatusti (tavoitetietoisuus, palaute,
itse- ja vertaisarviointi)
-mahdollisuuksia arvioida toimintaa musisoivan ryhmän jäsenenä (toiminta, kannustus)
-onnistumisista iloitseminen, uusien tavoitteiden asettaminen
Minä ryhmässä: monipuolinen yhteismusisointi
-yhteismusisointia
yhteisvastuullisesti
(soittimet
ja
ääniympäristö):
monipuolisia
yhteismusisointimahdollisuuksia, joissa oppilas voi ottaa vastuuta omasta toiminnasta
osana musisoivan ryhmää (laulaa/soittaa/improvivoi/säveltää/kuuntelee/liikkuu/ilmaisee ryhmän
jäsenenä)
-perussykkeen merkitys yhteismusisoinnin koossapitävänä voimana
-yhteiset pelisäännöt ja niihin sitoutuminen (esim. toiminta ja soitinten käsittely)
-keskittyminen pitkäjänteiseen toimintaan ja toisten huomioiminen

-oppimisprosessia ohjaavaa, minäkuvaa tukevaa palautetta ryhmän jäsenenä toiminnasta
(itsearviointi, vertaisarviointi, ryhmäarviointi)
-oman ja muiden musiikillisen kehityksen arvostaminen
-oman toiminnan vaikutuksen huomioiminen ryhmässä, osana musisoivaa yhteisöä (mm.
osallistuminen toimintaan)
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-desibelirajojen merkitys oman ja musisoivan ryhmän hyvinvoinnille

Luonteva äänenkäyttö ja laulaminen
-äänen tutkiminen, äänenhuolto ja äänenkäytön harjoituksia (mm. lämmittely, venyttely,
äänenavaukset, missä ääni värähtelee, ryhti, hengitystekniikka, konsonantti- ja
vokaaliharjoitukset, yhteiset äänimaisemat)
-aktiiviseen yhteislauluun osallistuminen
-ohjelmistona ikäkauteen sopivia lauluja
-omat laulut, innostavat laulut, yhteisön tärkeät laulut, tärkeät kulttuuriset laulut
-ajankohtaiset laulut
Soittaminen
-äänen tutkiminen soittamalla (esim. missä ääni värähtelee, miten se muuttuu, äänenväri)
-rytmi-, keho-, melodia- ja sointusoittimien perustekniikkaa monipuolisen yhteissoiton yhteydessä
(musiikillisen toiminnan käsitteellistämistä)
-soittaminen yhteisessä perussykkeessä
Improvisointi, säveltäminen, musiikin luova tuottaminen
-musiikillisten ideoiden kokeilua, tutkimista ja tuottamista yksin ja yhdessä (oma ääni, soittimet,
ympäristön äänet, soittimet, liike, musiikkiteknologia)
-luo ohjatusti omia pienimuotoisia sävellyksiä, joissa voidaan rajata elementtejä, esim. taso, kesto,
voima ja väri (myöhemmin: rytmi, melodia, dynamiikka, sointiväri ja muoto)
-luotuja musiikillisia tapahtumia käsitteellistetään (omat symbolit, vakiintuneet symbolit ja
käsitteet, mm. ääni - visuaalinen merkki)
-taideintegraation hyödyntäminen luomisprosesseissa (kuva, ääni, liike, teknologia: kuvasta
ääntä, äänestä kuvaa, äänestä liikettä, liikkeestä ääntä ym. ja näiden yhdistelmät)
-tarkoituksenmukaisten sävellysohjelmistojen hyödyntäminen
Kuunteleminen, kokeminen, ilmaisu, tunnetilat
-monipuolista musiikin kuuntelua ja omien ideoiden ilmaisua eri tavoin (liikkuen, soittaen, laulaen,
kuvallisesti, teknologian ym. keinoin) ja musiikista keskustellen
-aktiivista, eläytyvää sekä rentouttavaa kuuntelua
-kuuntelua ja kehollista ilmaisua erilaisiin musiikkeihin (esim. paripeilit, kapellimestarina/
koreografina/kapellimestarina toimiminen, valmiiden liikesarjojen suunnittelu ja toteuttaminen
musiikkiin, kehorytmit, musiikkiliikunta, ohjatut tanssit, kehorytmit jne.)
-taideintegraatio ja kokonaisvaltainen taideilmaisu (kuva, musiikki, liike, teksti jne.)
Kokeminen, luokittelu, käsiteellistäminen
-perussykkeen hahmottaminen erilaisista musiikeista
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-ääniympäristöjen ja erilaisten musiikkien havainnointi ja niistä kertominen
-monipuolista ääniympäristön kuuntelua (esim. äänten kuunteleminen ja luokitteleminen; erilaiset
äänet, äänensävyt, äänen voimakkuudet jne.)
-nimetään musiikin peruskäsitteistöä toiminnan ja luomisen yhteydessä (esim. pituus,
voimakkuus, korkeus, dynamiikka, sävy)
-musiikillisen ammatillisuuden käsitteellistäminen toiminnan yhteydessä (esim. tutustutaan
koreografin/tanssijan/kapellimestarin/balettitanssijan työhön)
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-jäsennetään eri tasoja toiminnassa 1. oma keksintä 2. kulttuuriperinnön vaaliminen 3. kulttuurisen
ymmärryksen avartaminen
-musiikillisten tapahtumien käsitteellistäminen toiminnan yhteydessä (omat kuvaukset ja symbolit,
vakiintuneet käsitteet ja symbolit, mm. rytmi, melodia, harmonia, muoto, sointiväri, dynamiikka)
-musiikin merkitys omissa yhteisöissä, perustelee musiikkimieltymyksiään ja -valintojaan
-tutustuminen omaan musiikkihistoriaan: "minun musiikkini ja tärkeät musiikkikappaleeni, meidän
musiikkimme ja tärkeät musiikkikappaleemme", miksi tietty musiikki säilyy läpi vuosien tärkeänä
-musiikkihistorian paalukohtia (mm. aikakausia, musiikkikulttuureita, äänitystekniikan
kehittyminen ja muutokset äänen/musiikin esteettisyydessä, musiikkimieltymysten suhteellisuus
eri aikoina ja eri tyyleissä)
-musiikin hyödyntäminen omassa hyvinvoinnissa/arjessa
-musiikin vaikutus hyvinvointiin eri tilanteissa ja eri aikoina (pohditaan esimerkkejä, joissa
musiikkia hyödynnetään)

T9 ohjata oppilasta kehittämään musiikillista osaamistaan harjoittelun
avulla, osallistumaan tavoitteiden asettamiseen ja arvioimaan
edistymistään suhteessa tavoitteisiin
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Oppimaan oppiminen ja työskentelytaidot

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas asettaa tavoitteen musiikillisen
osaamisensa kehittämiseksi ja toimii
tavoitteen mukaisesti yhteismusisoinnissa.

Tavoitteiden asettaminen ja yhteisen harjoittelun merkitys musiikin oppimisessa, arviointi
-tavoitteiden asettaminen ja niiden toteutumisen seuraaminen ohjatusti (tavoitetietoisuus, palaute,
itse- ja vertaisarviointi)
-mahdollisuuksia arvioida toimintaa musisoivan ryhmän jäsenenä (toiminta, kannustus)
-onnistumisista iloitseminen, uusien tavoitteiden asettaminen
Minä ryhmässä: monipuolinen yhteismusisointi
-yhteismusisointia
yhteisvastuullisesti
(soittimet
ja
ääniympäristö):
monipuolisia
yhteismusisointimahdollisuuksia, joissa oppilas voi ottaa vastuuta omasta toiminnasta
osana musisoivan ryhmää (laulaa/soittaa/improvivoi/säveltää/kuuntelee/liikkuu/ilmaisee ryhmän
jäsenenä)
-perussykkeen merkitys yhteismusisoinnin koossapitävänä voimana
-yhteiset pelisäännöt ja niihin sitoutuminen (esim. toiminta ja soitinten käsittely)

-desibelirajojen merkitys oman ja musisoivan ryhmän hyvinvoinnille
-oppimisprosessia ohjaavaa, minäkuvaa tukevaa palautetta ryhmän jäsenenä toiminnasta
(itsearviointi, vertaisarviointi, ryhmäarviointi)
-oman ja muiden musiikillisen kehityksen arvostaminen
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-keskittyminen pitkäjänteiseen toimintaan ja toisten huomioiminen

-oman toiminnan vaikutuksen huomioiminen ryhmässä, osana musisoivaa yhteisöä (mm.
osallistuminen toimintaan)
Luonteva äänenkäyttö ja laulaminen
-äänen tutkiminen, äänenhuolto ja äänenkäytön harjoituksia (mm. lämmittely, venyttely,
äänenavaukset, missä ääni värähtelee, ryhti, hengitystekniikka, konsonantti- ja
vokaaliharjoitukset, yhteiset äänimaisemat)
-aktiiviseen yhteislauluun osallistuminen
-ohjelmistona ikäkauteen sopivia lauluja
-omat laulut, innostavat laulut, yhteisön tärkeät laulut, tärkeät kulttuuriset laulut
-ajankohtaiset laulut
Soittaminen
-äänen tutkiminen soittamalla (esim. missä ääni värähtelee, miten se muuttuu, äänenväri)
-rytmi-, keho-, melodia- ja sointusoittimien perustekniikkaa monipuolisen yhteissoiton yhteydessä
(musiikillisen toiminnan käsitteellistämistä)
-soittaminen yhteisessä perussykkeessä
Improvisointi, säveltäminen, musiikin luova tuottaminen
-musiikillisten ideoiden kokeilua, tutkimista ja tuottamista yksin ja yhdessä (oma ääni, soittimet,
ympäristön äänet, soittimet, liike, musiikkiteknologia)
-luo ohjatusti omia pienimuotoisia sävellyksiä, joissa voidaan rajata elementtejä, esim. taso, kesto,
voima ja väri (myöhemmin: rytmi, melodia, dynamiikka, sointiväri ja muoto)
-luotuja musiikillisia tapahtumia käsitteellistetään (omat symbolit, vakiintuneet symbolit ja
käsitteet, mm. ääni - visuaalinen merkki)
-taideintegraation hyödyntäminen luomisprosesseissa (kuva, ääni, liike, teknologia: kuvasta
ääntä, äänestä kuvaa, äänestä liikettä, liikkeestä ääntä ym. ja näiden yhdistelmät)
-tarkoituksenmukaisten sävellysohjelmistojen hyödyntäminen
Kuunteleminen, kokeminen, ilmaisu, tunnetilat
-monipuolista musiikin kuuntelua ja omien ideoiden ilmaisua eri tavoin (liikkuen, soittaen, laulaen,
kuvallisesti, teknologian ym. keinoin) ja musiikista keskustellen
-aktiivista, eläytyvää sekä rentouttavaa kuuntelua
-kuuntelua ja kehollista ilmaisua erilaisiin musiikkeihin (esim. paripeilit, kapellimestarina/
koreografina/kapellimestarina toimiminen, valmiiden liikesarjojen suunnittelu ja toteuttaminen
musiikkiin, kehorytmit, musiikkiliikunta, ohjatut tanssit, kehorytmit jne.)
-taideintegraatio ja kokonaisvaltainen taideilmaisu (kuva, musiikki, liike, teksti jne.)
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Kokeminen, luokittelu, käsiteellistäminen
-perussykkeen hahmottaminen erilaisista musiikeista
-ääniympäristöjen ja erilaisten musiikkien havainnointi ja niistä kertominen
-monipuolista ääniympäristön kuuntelua (esim. äänten kuunteleminen ja luokitteleminen; erilaiset
äänet, äänensävyt, äänen voimakkuudet jne.)
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-nimetään musiikin peruskäsitteistöä toiminnan ja luomisen yhteydessä (esim. pituus,
voimakkuus, korkeus, dynamiikka, sävy)
-musiikillisen ammatillisuuden käsitteellistäminen toiminnan yhteydessä (esim. tutustutaan
koreografin/tanssijan/kapellimestarin/balettitanssijan työhön)
-jäsennetään eri tasoja toiminnassa 1. oma keksintä 2. kulttuuriperinnön vaaliminen 3. kulttuurisen
ymmärryksen avartaminen
-musiikillisten tapahtumien käsitteellistäminen toiminnan yhteydessä (omat kuvaukset ja symbolit,
vakiintuneet käsitteet ja symbolit, mm. rytmi, melodia, harmonia, muoto, sointiväri, dynamiikka)
-tutkitaan ja kokeillaan erilaisia musiikin merkintätapoja (mm. kuva, viiva, graafi, nuotti)
-liikutaan ja tulkitaan musiikin merkintätapoja (graafinen notaatio, äänipartituuri, rytmi, melodia,
dynamiikka)
-tutkitaan musiikin merkintätapoja musisoinnin yhteydessä (erityisesti rytmi, melodia, dynamiikka,
harmonia)
-omien sävellyksien luomisessa hyödynnetään musiikin merkintätapoja (graafinen notaatio,
äänipartituuri, rytmi, melodia, dynamiikka)
-tutkitaan rytmiä, melodian kaarroksia, muotoa sointiväriä, ja dynamiikkaa erilaisista musiikeista
sekä itse luoden
-monipuolista kuuntelua ja tuottamista
-oppilaiden omat musiikkikulttuurit, niistä tietoiseksi tuleminen, itselle tärkeä musiikki
-itse luotu musiikki
-suomalainen musiikkikulttuuri, oman ryhmän musiikkikulttuuri, muiden maiden musiikkikulttuureja
tutkimaan
-yhteisöjen musiikilliset juhlakulttuurit
-menneitä ja ajankohtaisia musiikkikulttuurisia ilmiöitä toiminnallisesti
-monimuotoisuus musiikkikulttuureissa (perusteleminen, avartaminen)
-musiikin merkitys omissa yhteisöissä, perustelee musiikkimieltymyksiään ja -valintojaan
-tutustuminen omaan musiikkihistoriaan: "minun musiikkini ja tärkeät musiikkikappaleeni, meidän
musiikkimme ja tärkeät musiikkikappaleemme", miksi tietty musiikki säilyy läpi vuosien tärkeänä
-musiikkihistorian paalukohtia (mm. aikakausia, musiikkikulttuureita, äänitystekniikan
kehittyminen ja muutokset äänen/musiikin esteettisyydessä, musiikkimieltymysten suhteellisuus
eri aikoina ja eri tyyleissä)
-musiikin hyödyntäminen omassa hyvinvoinnissa/arjessa
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-musiikin vaikutus hyvinvointiin eri tilanteissa ja eri aikoina (pohditaan esimerkkejä, joissa
musiikkia hyödynnetään)

Vuosiluokka 6
Vuosiluokan keskeiset sisältöalueet
S1 Miten musiikissa toimitaan
Musisointitilanteissa kiinnitetään huomiota musisoivan ryhmän jäsenenä toimimiseen. Luontevaa
äänenkäyttöä ja laulamista, liikkumista sekä keho-, rytmi-, melodia- ja sointusoittimien
perussoittotekniikoita harjoitellaan yhteismusisoinnissa. Opetuksessa on keskeistä ilmaisutaitojen
ja kuvittelukyvyn monipuolinen kehittäminen.
Tavoitteiden asettaminen ja yhteisen harjoittelun merkitys musiikin oppimisessa, arviointi
-tavoitteiden asettaminen ja niiden toteutumisen seuraaminen ohjatusti (tavoitetietoisuus, palaute,
itse- ja vertaisarviointi)
-mahdollisuuksia arvioida toimintaa musisoivan ryhmän jäsenenä (toiminta, kannustus)
-onnistumisista iloitseminen, uusien tavoitteiden asettaminen
Minä ryhmässä: monipuolinen yhteismusisointi
-yhteismusisointia
yhteisvastuullisesti
(soittimet
ja
ääniympäristö):
monipuolisia
yhteismusisointimahdollisuuksia, joissa oppilas voi ottaa vastuuta omasta toiminnasta
osana musisoivan ryhmää (laulaa/soittaa/improvivoi/säveltää/kuuntelee/liikkuu/ilmaisee ryhmän
jäsenenä)
-perussykkeen merkitys yhteismusisoinnin koossapitävänä voimana
-yhteiset pelisäännöt ja niihin sitoutuminen (esim. toiminta ja soitinten käsittely)
-keskittyminen pitkäjänteiseen toimintaan ja toisten huomioiminen
-desibelirajojen merkitys oman ja musisoivan ryhmän hyvinvoinnille
-oppimisprosessia ohjaavaa, minäkuvaa tukevaa palautetta ryhmän jäsenenä toiminnasta
(itsearviointi, vertaisarviointi, ryhmäarviointi)
-oman ja muiden musiikillisen kehityksen arvostaminen
-oman toiminnan vaikutuksen huomioiminen ryhmässä, osana musisoivaa yhteisöä (mm.
osallistuminen toimintaan)
Luonteva äänenkäyttö ja laulaminen
Laulamista, soittoa ja liikkumista monipuolisesti ryhmälle sopivaa ohjelmistoa hyödyntäen.
Lauluinnostuksen tukeminen (monipuolisuus ohjelmistossa).
-äänen tutkiminen, äänenhuolto ja äänenkäytön harjoituksia (mm. lämmittely, venyttely,
äänenavaukset, missä ääni värähtelee, ryhti, hengitystekniikka, konsonantti- ja
vokaaliharjoitukset, yhteiset äänimaisemat)
-erilaiset laulutavat (esim. räppäys, klassinen laulu)
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-monipuolisia äänikokeiluja (esim. äänikuunnelmat, dubbaus, efektit)
-laulamisen perusteet (tekstin, rytmin ja melodian harjoittamisen tavat)
-laulaminen eri konteksteissa ja laulamisen merkitys (esim. perinteinen runonlaulanta,
laulukilpailut, juhlat)
-aktiiviseen yhteislauluun osallistuminen
-ohjelmistona ikäkauteen sopivia lauluja
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-omat laulut, innostavat laulut, yhteisön tärkeät laulut, tärkeät kulttuuriset laulut
-ajankohtaiset laulut
Soittaminen
-äänen tutkiminen soittamalla (esim. missä ääni värähtelee, miten se muuttuu, äänenväri)
-rytmi-, keho-, melodia- ja sointusoittimien perustekniikkaa monipuolisen yhteissoiton yhteydessä
(musiikillisen toiminnan käsitteellistämistä)
-soittaminen yhteisessä perussykkeessä
Improvisointi, säveltäminen, musiikin luova tuottaminen
-musiikillisten ideoiden kokeilua, tutkimista ja tuottamista yksin ja yhdessä (oma ääni, soittimet,
ympäristön äänet, soittimet, liike, musiikkiteknologia)
-luo ohjatusti omia pienimuotoisia sävellyksiä, joissa voidaan rajata elementtejä, esim. taso, kesto,
voima ja väri (myöhemmin: rytmi, melodia, dynamiikka, sointiväri ja muoto)
-luotuja musiikillisia tapahtumia käsitteellistetään (omat symbolit, vakiintuneet symbolit ja
käsitteet, mm. ääni - visuaalinen merkki)
-taideintegraation hyödyntäminen luomisprosesseissa (kuva, ääni, liike, teknologia: kuvasta
ääntä, äänestä kuvaa, äänestä liikettä, liikkeestä ääntä ym. ja näiden yhdistelmät)
-tarkoituksenmukaisten sävellysohjelmistojen hyödyntäminen
Kuunteleminen, kokeminen, ilmaisu, tunnetilat
-monipuolista musiikin kuuntelua ja omien ideoiden ilmaisua eri tavoin (liikkuen, soittaen, laulaen,
kuvallisesti, teknologian ym. keinoin) ja musiikista keskustellen
-aktiivista, eläytyvää sekä rentouttavaa kuuntelua
-kuuntelua ja kehollista ilmaisua erilaisiin musiikkeihin (esim. paripeilit, kapellimestarina/
koreografina/kapellimestarina toimiminen, valmiiden liikesarjojen suunnittelu ja toteuttaminen
musiikkiin, kehorytmit, musiikkiliikunta, ohjatut tanssit, kehorytmit jne.)
-taideintegraatio ja kokonaisvaltainen taideilmaisu (kuva, musiikki, liike, teksti jne.)
Kokeminen, luokittelu, käsiteellistäminen
-perussykkeen hahmottaminen erilaisista musiikeista
-ääniympäristöjen ja erilaisten musiikkien havainnointi ja niistä kertominen
-monipuolista ääniympäristön kuuntelua (esim. äänten kuunteleminen ja luokitteleminen; erilaiset
äänet, äänensävyt, äänen voimakkuudet jne.)
-nimetään musiikin peruskäsitteistöä toiminnan ja luomisen yhteydessä (esim. pituus,
voimakkuus, korkeus, dynamiikka, sävy)

-jäsennetään eri tasoja toiminnassa 1. oma keksintä 2. kulttuuriperinnön vaaliminen 3. kulttuurisen
ymmärryksen avartaminen
-musiikillisten tapahtumien käsitteellistäminen toiminnan yhteydessä (omat kuvaukset ja symbolit,
vakiintuneet käsitteet ja symbolit, mm. rytmi, melodia, harmonia, muoto, sointiväri, dynamiikka)
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-musiikillisen ammatillisuuden käsitteellistäminen toiminnan yhteydessä (esim. tutustutaan
koreografin/tanssijan/kapellimestarin/balettitanssijan työhön)

S2 Mistä musiikki muodostuu
Musisointitilanteissa kiinnitetään huomiota peruskäsitteiden lisäksi musiikkikäsitteiden rytmi,
melodia, harmonia, muoto, sointiväri ja dynamiikka hahmottamiskyvyn kehittämiseen. Osaamisen
kehittyessä käsitteitä nimetään ja käytetään vakiintuneita tai omia symboleita kuvaamaan
musiikillisia tapahtumia. Musiikillisessa toiminnassa kiinnitetään huomiota myös tulkintaan ja
musiikin ilmaisullisiin keinoihin.
-tutkitaan ja kokeillaan erilaisia musiikin merkintätapoja (mm. kuva, viiva, graafi, nuotti)
-liikutaan ja tulkitaan musiikin merkintätapoja (graafinen notaatio, äänipartituuri, rytmi, melodia,
dynamiikka)
-tutkitaan musiikin merkintätapoja musisoinnin yhteydessä (erityisesti rytmi, melodia, dynamiikka,
harmonia)
-omien sävellyksien luomisessa hyödynnetään musiikin merkintätapoja (graafinen notaatio,
äänipartituuri, rytmi, melodia, dynamiikka)
-tutkitaan rytmiä, melodian kaarroksia, muotoa sointiväriä, ja dynamiikkaa erilaisista musiikeista
sekä itse luoden
S3 Musiikki omassa elämässä, yhteisössä ja yhteiskunnassa
Musiikillisten taitojen ja tietojen lisäksi opetuksessa käsitellään oppilaiden kokemuksia ja
havaintoja musiikista ja musiikin tekemisestä eri ympäristöissä koulussa ja koulun ulkopuolella.
Opetuksessa rakennetaan yhteyksiä muihin oppiaineisiin ja omiin yhteisöihin sekä pohditaan
musiikin merkityksiä elämän eri tilanteissa eri aikoina ja aikakausina.
-musiikin merkitys omissa yhteisöissä, perustelee musiikkimieltymyksiään ja -valintojaan
-tutustuminen omaan musiikkihistoriaan: "minun musiikkini ja tärkeät musiikkikappaleeni, meidän
musiikkimme ja tärkeät musiikkikappaleemme", miksi tietty musiikki säilyy läpi vuosien tärkeänä
-musiikkihistorian paalukohtia (mm. aikakausia, musiikkikulttuureita, äänitystekniikan
kehittyminen ja muutokset äänen/musiikin esteettisyydessä, musiikkimieltymysten suhteellisuus
eri aikoina ja eri tyyleissä)
-musiikin hyödyntäminen omassa hyvinvoinnissa/arjessa
-musiikin vaikutus hyvinvointiin eri tilanteissa ja eri aikoina (pohditaan esimerkkejä, joissa
musiikkia hyödynnetään)
S4 Ohjelmisto
Ohjelmiston suunnittelussa kiinnitetään huomiota oppilaiden omiin kulttuureihin, kulttuuriperinnön
vaalimiseen ja kulttuurisen ymmärryksen avartamiseen. Ohjelmistoon sisällytetään monipuolisesti
muun muassa lastenmusiikkia, eri kulttuurien musiikkia, taidemusiikkia, populaarimusiikkia
ja kansanmusiikkia. Musisointitilanteissa syntyneet oppilaiden luovat tuotokset ja sävellykset
sisältyvät myös ohjelmistoon.
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-monipuolista kuuntelua ja tuottamista
-oppilaiden omat musiikkikulttuurit, niistä tietoiseksi tuleminen, itselle tärkeä musiikki
-itse luotu musiikki
-suomalainen
musiikkikulttuuri,
musiikkikulttuureja tutkimaan
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oman

ryhmän

musiikkikulttuurit,

muiden

maiden

-yhteisöjen musiikilliset juhlakulttuurit
-menneitä ja ajankohtaisia musiikkikulttuurisia ilmiöitä toiminnallisesti
-monimuotoisuus musiikkikulttuureissa (perusteleminen, avartaminen)
Opetuksen tavoitteet

Tavoitteisiin liittyvät
sisältöalueet

Laaja-alainen osaaminen

T1

S1, S2, S3, S4

L2, L6, L7

T2

S1, S2, S3, S4

L2

T3

S1, S2, S3, S4

L1, L2

T4

S1, S2, S3, S4

L2

T5

S1, S2, S3, S4

L1, L2, L5, L6

T6

S1, S2, S3, S4

L2

T7

S1, S2, S3, S4

L4

T8

S1, S2, S3

L3

T9

S1, S2, S3, S4

L1

Vuosiluokan tavoitteet
T1 rohkaista oppilasta osallistumaan yhteismusisointiin ja rakentamaan
myönteistä yhteishenkeä yhteisössään
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Musiikilliset yhteistyötaidot

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas ottaa huomioon ryhmän muut jäsenet
yhteismusisoinnissa.

-tutkitaan ja kokeillaan erilaisia musiikin merkintätapoja (mm. kuva, viiva, graafi, nuotti)
-liikutaan ja tulkitaan musiikin merkintätapoja (graafinen notaatio, äänipartituuri, rytmi, melodia,
dynamiikka)
-tutkitaan musiikin merkintätapoja musisoinnin yhteydessä (erityisesti rytmi, melodia, dynamiikka,
harmonia)
-omien sävellyksien luomisessa hyödynnetään musiikin merkintätapoja (graafinen notaatio,
äänipartituuri, rytmi, melodia, dynamiikka)
-tutkitaan rytmiä, melodian kaarroksia, muotoa sointiväriä, ja dynamiikkaa erilaisista musiikeista
sekä itse luoden

-tavoitteiden asettaminen ja niiden toteutumisen seuraaminen ohjatusti (tavoitetietoisuus, palaute,
itse- ja vertaisarviointi)
-mahdollisuuksia arvioida toimintaa musisoivan ryhmän jäsenenä (toiminta, kannustus)
-onnistumisista iloitseminen, uusien tavoitteiden asettaminen
Minä ryhmässä: monipuolinen yhteismusisointi
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Tavoitteiden asettaminen ja yhteisen harjoittelun merkitys musiikin oppimisessa, arviointi

-yhteismusisointia
yhteisvastuullisesti
(soittimet
ja
ääniympäristö):
monipuolisia
yhteismusisointimahdollisuuksia, joissa oppilas voi ottaa vastuuta omasta toiminnasta
osana musisoivan ryhmää (laulaa/soittaa/improvivoi/säveltää/kuuntelee/liikkuu/ilmaisee ryhmän
jäsenenä)
-perussykkeen merkitys yhteismusisoinnin koossapitävänä voimana
-yhteiset pelisäännöt ja niihin sitoutuminen (esim. toiminta ja soitinten käsittely)
-keskittyminen pitkäjänteiseen toimintaan ja toisten huomioiminen
-desibelirajojen merkitys oman ja musisoivan ryhmän hyvinvoinnille
-oppimisprosessia ohjaavaa, minäkuvaa tukevaa palautetta ryhmän jäsenenä toiminnasta
(itsearviointi, vertaisarviointi, ryhmäarviointi)
-oman ja muiden musiikillisen kehityksen arvostaminen
-oman toiminnan vaikutuksen huomioiminen ryhmässä, osana musisoivaa yhteisöä (mm.
osallistuminen toimintaan)
Luonteva äänenkäyttö ja laulaminen
Laulamista, soittoa ja liikkumista monipuolisesti ryhmälle sopivaa ohjelmistoa hyödyntäen.
Lauluinnostuksen tukeminen (monipuolisuus ohjelmistossa).
-äänen tutkiminen, äänenhuolto ja äänenkäytön harjoituksia (mm. lämmittely, venyttely,
äänenavaukset, missä ääni värähtelee, ryhti, hengitystekniikka, konsonantti- ja
vokaaliharjoitukset, yhteiset äänimaisemat)
-erilaiset laulutavat (esim. räppäys, klassinen laulu)
-monipuolisia äänikokeiluja (esim. äänikuunnelmat, dubbaus, efektit)
-laulamisen perusteet (tekstin, rytmin ja melodian harjoittamisen tavat)
-laulaminen eri konteksteissa ja laulamisen merkitys (esim. perinteinen runonlaulanta,
laulukilpailut, juhlat)
-aktiiviseen yhteislauluun osallistuminen
-ohjelmistona ikäkauteen sopivia lauluja
-omat laulut, innostavat laulut, yhteisön tärkeät laulut, tärkeät kulttuuriset laulut
-ajankohtaiset laulut
Soittaminen
-äänen tutkiminen soittamalla (esim. missä ääni värähtelee, miten se muuttuu, äänenväri)
-rytmi-, keho-, melodia- ja sointusoittimien perustekniikkaa monipuolisen yhteissoiton yhteydessä
(musiikillisen toiminnan käsitteellistämistä)
-soittaminen yhteisessä perussykkeessä

Vuosiluokat 3-6

Improvisointi, säveltäminen, musiikin luova tuottaminen
-musiikillisten ideoiden kokeilua, tutkimista ja tuottamista yksin ja yhdessä (oma ääni, soittimet,
ympäristön äänet, soittimet, liike, musiikkiteknologia)
-luo ohjatusti omia pienimuotoisia sävellyksiä, joissa voidaan rajata elementtejä, esim. taso, kesto,
voima ja väri (myöhemmin: rytmi, melodia, dynamiikka, sointiväri ja muoto)
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-luotuja musiikillisia tapahtumia käsitteellistetään (omat symbolit, vakiintuneet symbolit ja
käsitteet, mm. ääni - visuaalinen merkki)
-taideintegraation hyödyntäminen luomisprosesseissa (kuva, ääni, liike, teknologia: kuvasta
ääntä, äänestä kuvaa, äänestä liikettä, liikkeestä ääntä ym. ja näiden yhdistelmät)
-tarkoituksenmukaisten sävellysohjelmistojen hyödyntäminen
Kuunteleminen, kokeminen, ilmaisu, tunnetilat
-monipuolista musiikin kuuntelua ja omien ideoiden ilmaisua eri tavoin (liikkuen, soittaen, laulaen,
kuvallisesti, teknologian ym. keinoin) ja musiikista keskustellen
-aktiivista, eläytyvää sekä rentouttavaa kuuntelua
-kuuntelua ja kehollista ilmaisua erilaisiin musiikkeihin (esim. paripeilit, kapellimestarina/
koreografina/kapellimestarina toimiminen, valmiiden liikesarjojen suunnittelu ja toteuttaminen
musiikkiin, kehorytmit, musiikkiliikunta, ohjatut tanssit, kehorytmit jne.)
-taideintegraatio ja kokonaisvaltainen taideilmaisu (kuva, musiikki, liike, teksti jne.)
Kokeminen, luokittelu, käsiteellistäminen
-perussykkeen hahmottaminen erilaisista musiikeista
-ääniympäristöjen ja erilaisten musiikkien havainnointi ja niistä kertominen
-monipuolista ääniympäristön kuuntelua (esim. äänten kuunteleminen ja luokitteleminen; erilaiset
äänet, äänensävyt, äänen voimakkuudet jne.)
-nimetään musiikin peruskäsitteistöä toiminnan ja luomisen yhteydessä (esim. pituus,
voimakkuus, korkeus, dynamiikka, sävy)
-musiikillisen ammatillisuuden käsitteellistäminen toiminnan yhteydessä (esim. tutustutaan
koreografin/tanssijan/kapellimestarin/balettitanssijan työhön)
-jäsennetään eri tasoja toiminnassa 1. oma keksintä 2. kulttuuriperinnön vaaliminen 3. kulttuurisen
ymmärryksen avartaminen
-musiikillisten tapahtumien käsitteellistäminen toiminnan yhteydessä (omat kuvaukset ja symbolit,
vakiintuneet käsitteet ja symbolit, mm. rytmi, melodia, harmonia, muoto, sointiväri, dynamiikka)
-musiikin merkitys omissa yhteisöissä, perustelee musiikkimieltymyksiään ja -valintojaan
-tutustuminen omaan musiikkihistoriaan: "minun musiikkini ja tärkeät musiikkikappaleeni, meidän
musiikkimme ja tärkeät musiikkikappaleemme", miksi tietty musiikki säilyy läpi vuosien tärkeänä
-musiikkihistorian paalukohtia (mm. aikakausia, musiikkikulttuureita, äänitystekniikan
kehittyminen ja muutokset äänen/musiikin esteettisyydessä, musiikkimieltymysten suhteellisuus
eri aikoina ja eri tyyleissä)
-musiikin hyödyntäminen omassa hyvinvoinnissa/arjessa

-monipuolista kuuntelua ja tuottamista
-oppilaiden omat musiikkikulttuurit, niistä tietoiseksi tuleminen, itselle tärkeä musiikki
-itse luotu musiikki
-suomalainen
musiikkikulttuuri,
musiikkikulttuureja tutkimaan

oman

ryhmän

musiikkikulttuurit,

muiden

maiden
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-musiikin vaikutus hyvinvointiin eri tilanteissa ja eri aikoina (pohditaan esimerkkejä, joissa
musiikkia hyödynnetään)

-yhteisöjen musiikilliset juhlakulttuurit
-menneitä ja ajankohtaisia musiikkikulttuurisia ilmiöitä toiminnallisesti
-monimuotoisuus musiikkikulttuureissa (perusteleminen, avartaminen)

T2 ohjata oppilasta luontevaan äänenkäyttöön ja laulamiseen sekä
kehittämään keho-, rytmi-, melodia- ja sointusoittimien soittotaitoaan
musisoivan ryhmän jäsenenä
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen

Laulaminen ja soittaminen ryhmän jäsenenä

Oppilas osallistuu yhteislauluun ja soittoon
pyrkien sovittamaan osuutensa osaksi
musiikillista kokonaisuutta.

-monipuolista kuuntelua ja tuottamista
-oppilaiden omat musiikkikulttuurit, niistä tietoiseksi tuleminen, itselle tärkeä musiikki
-itse luotu musiikki
-suomalainen
musiikkikulttuuri,
musiikkikulttuureja tutkimaan

oman

ryhmän

musiikkikulttuurit,

muiden

maiden

-yhteisöjen musiikilliset juhlakulttuurit
-menneitä ja ajankohtaisia musiikkikulttuurisia ilmiöitä toiminnallisesti
-monimuotoisuus musiikkikulttuureissa (perusteleminen, avartaminen)
Tavoitteiden asettaminen ja yhteisen harjoittelun merkitys musiikin oppimisessa, arviointi
-tavoitteiden asettaminen ja niiden toteutumisen seuraaminen ohjatusti (tavoitetietoisuus, palaute,
itse- ja vertaisarviointi)
-mahdollisuuksia arvioida toimintaa musisoivan ryhmän jäsenenä (toiminta, kannustus)
-onnistumisista iloitseminen, uusien tavoitteiden asettaminen
Minä ryhmässä: monipuolinen yhteismusisointi
-yhteismusisointia
yhteisvastuullisesti
(soittimet
ja
ääniympäristö):
monipuolisia
yhteismusisointimahdollisuuksia, joissa oppilas voi ottaa vastuuta omasta toiminnasta
osana musisoivan ryhmää (laulaa/soittaa/improvivoi/säveltää/kuuntelee/liikkuu/ilmaisee ryhmän
jäsenenä)
-perussykkeen merkitys yhteismusisoinnin koossapitävänä voimana
-yhteiset pelisäännöt ja niihin sitoutuminen (esim. toiminta ja soitinten käsittely)
-keskittyminen pitkäjänteiseen toimintaan ja toisten huomioiminen
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-desibelirajojen merkitys oman ja musisoivan ryhmän hyvinvoinnille
-oppimisprosessia ohjaavaa, minäkuvaa tukevaa palautetta ryhmän jäsenenä toiminnasta
(itsearviointi, vertaisarviointi, ryhmäarviointi)
-oman ja muiden musiikillisen kehityksen arvostaminen
-oman toiminnan vaikutuksen huomioiminen ryhmässä, osana musisoivaa yhteisöä (mm.
osallistuminen toimintaan)
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Luonteva äänenkäyttö ja laulaminen
Laulamista, soittoa ja liikkumista monipuolisesti ryhmälle sopivaa ohjelmistoa hyödyntäen.
Lauluinnostuksen tukeminen (monipuolisuus ohjelmistossa).
-äänen tutkiminen, äänenhuolto ja äänenkäytön harjoituksia (mm. lämmittely, venyttely,
äänenavaukset, missä ääni värähtelee, ryhti, hengitystekniikka, konsonantti- ja
vokaaliharjoitukset, yhteiset äänimaisemat)
-erilaiset laulutavat (esim. räppäys, klassinen laulu)
-monipuolisia äänikokeiluja (esim. äänikuunnelmat, dubbaus, efektit)
-laulamisen perusteet (tekstin, rytmin ja melodian harjoittamisen tavat)
-laulaminen eri konteksteissa ja laulamisen merkitys (esim. perinteinen runonlaulanta,
laulukilpailut, juhlat)
-aktiiviseen yhteislauluun osallistuminen
-ohjelmistona ikäkauteen sopivia lauluja
-omat laulut, innostavat laulut, yhteisön tärkeät laulut, tärkeät kulttuuriset laulut
-ajankohtaiset laulut
Soittaminen
-äänen tutkiminen soittamalla (esim. missä ääni värähtelee, miten se muuttuu, äänenväri)
-rytmi-, keho-, melodia- ja sointusoittimien perustekniikkaa monipuolisen yhteissoiton yhteydessä
(musiikillisen toiminnan käsitteellistämistä)
-soittaminen yhteisessä perussykkeessä
Improvisointi, säveltäminen, musiikin luova tuottaminen
-musiikillisten ideoiden kokeilua, tutkimista ja tuottamista yksin ja yhdessä (oma ääni, soittimet,
ympäristön äänet, soittimet, liike, musiikkiteknologia)
-luo ohjatusti omia pienimuotoisia sävellyksiä, joissa voidaan rajata elementtejä, esim. taso, kesto,
voima ja väri (myöhemmin: rytmi, melodia, dynamiikka, sointiväri ja muoto)
-luotuja musiikillisia tapahtumia käsitteellistetään (omat symbolit, vakiintuneet symbolit ja
käsitteet, mm. ääni - visuaalinen merkki)
-taideintegraation hyödyntäminen luomisprosesseissa (kuva, ääni, liike, teknologia: kuvasta
ääntä, äänestä kuvaa, äänestä liikettä, liikkeestä ääntä ym. ja näiden yhdistelmät)
-tarkoituksenmukaisten sävellysohjelmistojen hyödyntäminen
Kuunteleminen, kokeminen, ilmaisu, tunnetilat
-monipuolista musiikin kuuntelua ja omien ideoiden ilmaisua eri tavoin (liikkuen, soittaen, laulaen,
kuvallisesti, teknologian ym. keinoin) ja musiikista keskustellen

-kuuntelua ja kehollista ilmaisua erilaisiin musiikkeihin (esim. paripeilit, kapellimestarina/
koreografina/kapellimestarina toimiminen, valmiiden liikesarjojen suunnittelu ja toteuttaminen
musiikkiin, kehorytmit, musiikkiliikunta, ohjatut tanssit, kehorytmit jne.)
-taideintegraatio ja kokonaisvaltainen taideilmaisu (kuva, musiikki, liike, teksti jne.)
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-aktiivista, eläytyvää sekä rentouttavaa kuuntelua

Kokeminen, luokittelu, käsiteellistäminen
-perussykkeen hahmottaminen erilaisista musiikeista
-ääniympäristöjen ja erilaisten musiikkien havainnointi ja niistä kertominen
-monipuolista ääniympäristön kuuntelua (esim. äänten kuunteleminen ja luokitteleminen; erilaiset
äänet, äänensävyt, äänen voimakkuudet jne.)
-nimetään musiikin peruskäsitteistöä toiminnan ja luomisen yhteydessä (esim. pituus,
voimakkuus, korkeus, dynamiikka, sävy)
-musiikillisen ammatillisuuden käsitteellistäminen toiminnan yhteydessä (esim. tutustutaan
koreografin/tanssijan/kapellimestarin/balettitanssijan työhön)
-jäsennetään eri tasoja toiminnassa 1. oma keksintä 2. kulttuuriperinnön vaaliminen 3. kulttuurisen
ymmärryksen avartaminen
-musiikillisten tapahtumien käsitteellistäminen toiminnan yhteydessä (omat kuvaukset ja symbolit,
vakiintuneet käsitteet ja symbolit, mm. rytmi, melodia, harmonia, muoto, sointiväri, dynamiikka)
-musiikin merkitys omissa yhteisöissä, perustelee musiikkimieltymyksiään ja -valintojaan
-tutustuminen omaan musiikkihistoriaan: "minun musiikkini ja tärkeät musiikkikappaleeni, meidän
musiikkimme ja tärkeät musiikkikappaleemme", miksi tietty musiikki säilyy läpi vuosien tärkeänä
-musiikkihistorian paalukohtia (mm. aikakausia, musiikkikulttuureita, äänitystekniikan
kehittyminen ja muutokset äänen/musiikin esteettisyydessä, musiikkimieltymysten suhteellisuus
eri aikoina ja eri tyyleissä)
-musiikin hyödyntäminen omassa hyvinvoinnissa/arjessa
-musiikin vaikutus hyvinvointiin eri tilanteissa ja eri aikoina (pohditaan esimerkkejä, joissa
musiikkia hyödynnetään)
-tutkitaan ja kokeillaan erilaisia musiikin merkintätapoja (mm. kuva, viiva, graafi, nuotti)
-liikutaan ja tulkitaan musiikin merkintätapoja (graafinen notaatio, äänipartituuri, rytmi, melodia,
dynamiikka)
-tutkitaan musiikin merkintätapoja musisoinnin yhteydessä (erityisesti rytmi, melodia, dynamiikka,
harmonia)
-omien sävellyksien luomisessa hyödynnetään musiikin merkintätapoja (graafinen notaatio,
äänipartituuri, rytmi, melodia, dynamiikka)
-tutkitaan rytmiä, melodian kaarroksia, muotoa sointiväriä, ja dynamiikkaa erilaisista musiikeista
sekä itse luoden

T3 kannustaa oppilasta keholliseen musiikin, kuvien, tarinoiden ja
tunnetilojen ilmaisuun kokonaisvaltaisesti liikkuen
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
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Arvioinnin kohde
Musiikkiliikunta

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas liikkuu musiikin mukaan ja käyttää
kehoaan musiikilliseen ilmaisuun.

-monipuolista kuuntelua ja tuottamista
-oppilaiden omat musiikkikulttuurit, niistä tietoiseksi tuleminen, itselle tärkeä musiikki
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-itse luotu musiikki
-suomalainen
musiikkikulttuuri,
musiikkikulttuureja tutkimaan

oman

ryhmän

musiikkikulttuurit,

muiden

maiden

-yhteisöjen musiikilliset juhlakulttuurit
-menneitä ja ajankohtaisia musiikkikulttuurisia ilmiöitä toiminnallisesti
-monimuotoisuus musiikkikulttuureissa (perusteleminen, avartaminen)
Tavoitteiden asettaminen ja yhteisen harjoittelun merkitys musiikin oppimisessa, arviointi
-tavoitteiden asettaminen ja niiden toteutumisen seuraaminen ohjatusti (tavoitetietoisuus, palaute,
itse- ja vertaisarviointi)
-mahdollisuuksia arvioida toimintaa musisoivan ryhmän jäsenenä (toiminta, kannustus)
-onnistumisista iloitseminen, uusien tavoitteiden asettaminen
Minä ryhmässä: monipuolinen yhteismusisointi
-yhteismusisointia
yhteisvastuullisesti
(soittimet
ja
ääniympäristö):
monipuolisia
yhteismusisointimahdollisuuksia, joissa oppilas voi ottaa vastuuta omasta toiminnasta
osana musisoivan ryhmää (laulaa/soittaa/improvivoi/säveltää/kuuntelee/liikkuu/ilmaisee ryhmän
jäsenenä)
-perussykkeen merkitys yhteismusisoinnin koossapitävänä voimana
-yhteiset pelisäännöt ja niihin sitoutuminen (esim. toiminta ja soitinten käsittely)
-keskittyminen pitkäjänteiseen toimintaan ja toisten huomioiminen
-desibelirajojen merkitys oman ja musisoivan ryhmän hyvinvoinnille
-oppimisprosessia ohjaavaa, minäkuvaa tukevaa palautetta ryhmän jäsenenä toiminnasta
(itsearviointi, vertaisarviointi, ryhmäarviointi)
-oman ja muiden musiikillisen kehityksen arvostaminen
-oman toiminnan vaikutuksen huomioiminen ryhmässä, osana musisoivaa yhteisöä (mm.
osallistuminen toimintaan)
Luonteva äänenkäyttö ja laulaminen
Laulamista, soittoa ja liikkumista monipuolisesti ryhmälle sopivaa ohjelmistoa hyödyntäen.
Lauluinnostuksen tukeminen (monipuolisuus ohjelmistossa).
-äänen tutkiminen, äänenhuolto ja äänenkäytön harjoituksia (mm. lämmittely, venyttely,
äänenavaukset, missä ääni värähtelee, ryhti, hengitystekniikka, konsonantti- ja
vokaaliharjoitukset, yhteiset äänimaisemat)
-erilaiset laulutavat (esim. räppäys, klassinen laulu)
-monipuolisia äänikokeiluja (esim. äänikuunnelmat, dubbaus, efektit)

-laulaminen eri konteksteissa ja laulamisen merkitys (esim. perinteinen runonlaulanta,
laulukilpailut, juhlat)
-aktiiviseen yhteislauluun osallistuminen
-ohjelmistona ikäkauteen sopivia lauluja
-omat laulut, innostavat laulut, yhteisön tärkeät laulut, tärkeät kulttuuriset laulut
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-laulamisen perusteet (tekstin, rytmin ja melodian harjoittamisen tavat)

-ajankohtaiset laulut
Soittaminen
-äänen tutkiminen soittamalla (esim. missä ääni värähtelee, miten se muuttuu, äänenväri)
-rytmi-, keho-, melodia- ja sointusoittimien perustekniikkaa monipuolisen yhteissoiton yhteydessä
(musiikillisen toiminnan käsitteellistämistä)
-soittaminen yhteisessä perussykkeessä
Improvisointi, säveltäminen, musiikin luova tuottaminen
-musiikillisten ideoiden kokeilua, tutkimista ja tuottamista yksin ja yhdessä (oma ääni, soittimet,
ympäristön äänet, soittimet, liike, musiikkiteknologia)
-luo ohjatusti omia pienimuotoisia sävellyksiä, joissa voidaan rajata elementtejä, esim. taso, kesto,
voima ja väri (myöhemmin: rytmi, melodia, dynamiikka, sointiväri ja muoto)
-luotuja musiikillisia tapahtumia käsitteellistetään (omat symbolit, vakiintuneet symbolit ja
käsitteet, mm. ääni - visuaalinen merkki)
-taideintegraation hyödyntäminen luomisprosesseissa (kuva, ääni, liike, teknologia: kuvasta
ääntä, äänestä kuvaa, äänestä liikettä, liikkeestä ääntä ym. ja näiden yhdistelmät)
-tarkoituksenmukaisten sävellysohjelmistojen hyödyntäminen
Kuunteleminen, kokeminen, ilmaisu, tunnetilat
-monipuolista musiikin kuuntelua ja omien ideoiden ilmaisua eri tavoin (liikkuen, soittaen, laulaen,
kuvallisesti, teknologian ym. keinoin) ja musiikista keskustellen
-aktiivista, eläytyvää sekä rentouttavaa kuuntelua
-kuuntelua ja kehollista ilmaisua erilaisiin musiikkeihin (esim. paripeilit, kapellimestarina/
koreografina/kapellimestarina toimiminen, valmiiden liikesarjojen suunnittelu ja toteuttaminen
musiikkiin, kehorytmit, musiikkiliikunta, ohjatut tanssit, kehorytmit jne.)
-taideintegraatio ja kokonaisvaltainen taideilmaisu (kuva, musiikki, liike, teksti jne.)
Kokeminen, luokittelu, käsiteellistäminen
-perussykkeen hahmottaminen erilaisista musiikeista
-ääniympäristöjen ja erilaisten musiikkien havainnointi ja niistä kertominen
-monipuolista ääniympäristön kuuntelua (esim. äänten kuunteleminen ja luokitteleminen; erilaiset
äänet, äänensävyt, äänen voimakkuudet jne.)
-nimetään musiikin peruskäsitteistöä toiminnan ja luomisen yhteydessä (esim. pituus,
voimakkuus, korkeus, dynamiikka, sävy)
-musiikillisen ammatillisuuden käsitteellistäminen toiminnan yhteydessä (esim. tutustutaan
koreografin/tanssijan/kapellimestarin/balettitanssijan työhön)
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-jäsennetään eri tasoja toiminnassa 1. oma keksintä 2. kulttuuriperinnön vaaliminen 3. kulttuurisen
ymmärryksen avartaminen
-musiikillisten tapahtumien käsitteellistäminen toiminnan yhteydessä (omat kuvaukset ja symbolit,
vakiintuneet käsitteet ja symbolit, mm. rytmi, melodia, harmonia, muoto, sointiväri, dynamiikka)
-tutkitaan ja kokeillaan erilaisia musiikin merkintätapoja (mm. kuva, viiva, graafi, nuotti)
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-liikutaan ja tulkitaan musiikin merkintätapoja (graafinen notaatio, äänipartituuri, rytmi, melodia,
dynamiikka)
-tutkitaan musiikin merkintätapoja musisoinnin yhteydessä (erityisesti rytmi, melodia, dynamiikka,
harmonia)
-omien sävellyksien luomisessa hyödynnetään musiikin merkintätapoja (graafinen notaatio,
äänipartituuri, rytmi, melodia, dynamiikka)
-tutkitaan rytmiä, melodian kaarroksia, muotoa sointiväriä, ja dynamiikkaa erilaisista musiikeista
sekä itse luoden
-musiikin merkitys omissa yhteisöissä, perustelee musiikkimieltymyksiään ja -valintojaan
-tutustuminen omaan musiikkihistoriaan: "minun musiikkini ja tärkeät musiikkikappaleeni, meidän
musiikkimme ja tärkeät musiikkikappaleemme", miksi tietty musiikki säilyy läpi vuosien tärkeänä
-musiikkihistorian paalukohtia (mm. aikakausia, musiikkikulttuureita, äänitystekniikan
kehittyminen ja muutokset äänen/musiikin esteettisyydessä, musiikkimieltymysten suhteellisuus
eri aikoina ja eri tyyleissä)
-musiikin hyödyntäminen omassa hyvinvoinnissa/arjessa
-musiikin vaikutus hyvinvointiin eri tilanteissa ja eri aikoina (pohditaan esimerkkejä, joissa
musiikkia hyödynnetään)

T4 tarjota oppilaalle mahdollisuuksia ääniympäristön ja musiikin
elämykselliseen kuunteluun sekä ohjata häntä jäsentämään kuulemaansa
sekä kertomaan siitä
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen

Musiikin kuuntelu

Oppilas kuuntelee keskittyneesti musiikkia ja
esittää näkemyksiään kuulemastaan.

-monipuolista kuuntelua ja tuottamista
-oppilaiden omat musiikkikulttuurit, niistä tietoiseksi tuleminen, itselle tärkeä musiikki
-itse luotu musiikki
-suomalainen
musiikkikulttuuri,
musiikkikulttuureja tutkimaan

oman

ryhmän

musiikkikulttuurit,

muiden

maiden

-yhteisöjen musiikilliset juhlakulttuurit
-menneitä ja ajankohtaisia musiikkikulttuurisia ilmiöitä toiminnallisesti
-monimuotoisuus musiikkikulttuureissa (perusteleminen, avartaminen)

-liikutaan ja tulkitaan musiikin merkintätapoja (graafinen notaatio, äänipartituuri, rytmi, melodia,
dynamiikka)
-tutkitaan musiikin merkintätapoja musisoinnin yhteydessä (erityisesti rytmi, melodia, dynamiikka,
harmonia)
-omien sävellyksien luomisessa hyödynnetään musiikin merkintätapoja (graafinen notaatio,
äänipartituuri, rytmi, melodia, dynamiikka)
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-tutkitaan ja kokeillaan erilaisia musiikin merkintätapoja (mm. kuva, viiva, graafi, nuotti)

-tutkitaan rytmiä, melodian kaarroksia, muotoa sointiväriä, ja dynamiikkaa erilaisista musiikeista
sekä itse luoden
-musiikin merkitys omissa yhteisöissä, perustelee musiikkimieltymyksiään ja -valintojaan
-tutustuminen omaan musiikkihistoriaan: "minun musiikkini ja tärkeät musiikkikappaleeni, meidän
musiikkimme ja tärkeät musiikkikappaleemme", miksi tietty musiikki säilyy läpi vuosien tärkeänä
-musiikkihistorian paalukohtia (mm. aikakausia, musiikkikulttuureita, äänitystekniikan
kehittyminen ja muutokset äänen/musiikin esteettisyydessä, musiikkimieltymysten suhteellisuus
eri aikoina ja eri tyyleissä)
-musiikin hyödyntäminen omassa hyvinvoinnissa/arjessa
-musiikin vaikutus hyvinvointiin eri tilanteissa ja eri aikoina (pohditaan esimerkkejä, joissa
musiikkia hyödynnetään)
Tavoitteiden asettaminen ja yhteisen harjoittelun merkitys musiikin oppimisessa, arviointi
-tavoitteiden asettaminen ja niiden toteutumisen seuraaminen ohjatusti (tavoitetietoisuus, palaute,
itse- ja vertaisarviointi)
-mahdollisuuksia arvioida toimintaa musisoivan ryhmän jäsenenä (toiminta, kannustus)
-onnistumisista iloitseminen, uusien tavoitteiden asettaminen
Minä ryhmässä: monipuolinen yhteismusisointi
-yhteismusisointia
yhteisvastuullisesti
(soittimet
ja
ääniympäristö):
monipuolisia
yhteismusisointimahdollisuuksia, joissa oppilas voi ottaa vastuuta omasta toiminnasta
osana musisoivan ryhmää (laulaa/soittaa/improvivoi/säveltää/kuuntelee/liikkuu/ilmaisee ryhmän
jäsenenä)
-perussykkeen merkitys yhteismusisoinnin koossapitävänä voimana
-yhteiset pelisäännöt ja niihin sitoutuminen (esim. toiminta ja soitinten käsittely)
-keskittyminen pitkäjänteiseen toimintaan ja toisten huomioiminen
-desibelirajojen merkitys oman ja musisoivan ryhmän hyvinvoinnille
-oppimisprosessia ohjaavaa, minäkuvaa tukevaa palautetta ryhmän jäsenenä toiminnasta
(itsearviointi, vertaisarviointi, ryhmäarviointi)
-oman ja muiden musiikillisen kehityksen arvostaminen
-oman toiminnan vaikutuksen huomioiminen ryhmässä, osana musisoivaa yhteisöä (mm.
osallistuminen toimintaan)
Luonteva äänenkäyttö ja laulaminen
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Laulamista, soittoa ja liikkumista monipuolisesti ryhmälle sopivaa ohjelmistoa hyödyntäen.
Lauluinnostuksen tukeminen (monipuolisuus ohjelmistossa).
-äänen tutkiminen, äänenhuolto ja äänenkäytön harjoituksia (mm. lämmittely, venyttely,
äänenavaukset, missä ääni värähtelee, ryhti, hengitystekniikka, konsonantti- ja
vokaaliharjoitukset, yhteiset äänimaisemat)
-erilaiset laulutavat (esim. räppäys, klassinen laulu)
-monipuolisia äänikokeiluja (esim. äänikuunnelmat, dubbaus, efektit)
-laulamisen perusteet (tekstin, rytmin ja melodian harjoittamisen tavat)
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-laulaminen eri konteksteissa ja laulamisen merkitys (esim. perinteinen runonlaulanta,
laulukilpailut, juhlat)
-aktiiviseen yhteislauluun osallistuminen
-ohjelmistona ikäkauteen sopivia lauluja
-omat laulut, innostavat laulut, yhteisön tärkeät laulut, tärkeät kulttuuriset laulut
-ajankohtaiset laulut
Soittaminen
-äänen tutkiminen soittamalla (esim. missä ääni värähtelee, miten se muuttuu, äänenväri)
-rytmi-, keho-, melodia- ja sointusoittimien perustekniikkaa monipuolisen yhteissoiton yhteydessä
(musiikillisen toiminnan käsitteellistämistä)
-soittaminen yhteisessä perussykkeessä
Improvisointi, säveltäminen, musiikin luova tuottaminen
-musiikillisten ideoiden kokeilua, tutkimista ja tuottamista yksin ja yhdessä (oma ääni, soittimet,
ympäristön äänet, soittimet, liike, musiikkiteknologia)
-luo ohjatusti omia pienimuotoisia sävellyksiä, joissa voidaan rajata elementtejä, esim. taso, kesto,
voima ja väri (myöhemmin: rytmi, melodia, dynamiikka, sointiväri ja muoto)
-luotuja musiikillisia tapahtumia käsitteellistetään (omat symbolit, vakiintuneet symbolit ja
käsitteet, mm. ääni - visuaalinen merkki)
-taideintegraation hyödyntäminen luomisprosesseissa (kuva, ääni, liike, teknologia: kuvasta
ääntä, äänestä kuvaa, äänestä liikettä, liikkeestä ääntä ym. ja näiden yhdistelmät)
-tarkoituksenmukaisten sävellysohjelmistojen hyödyntäminen
Kuunteleminen, kokeminen, ilmaisu, tunnetilat
-monipuolista musiikin kuuntelua ja omien ideoiden ilmaisua eri tavoin (liikkuen, soittaen, laulaen,
kuvallisesti, teknologian ym. keinoin) ja musiikista keskustellen
-aktiivista, eläytyvää sekä rentouttavaa kuuntelua
-kuuntelua ja kehollista ilmaisua erilaisiin musiikkeihin (esim. paripeilit, kapellimestarina/
koreografina/kapellimestarina toimiminen, valmiiden liikesarjojen suunnittelu ja toteuttaminen
musiikkiin, kehorytmit, musiikkiliikunta, ohjatut tanssit, kehorytmit jne.)
-taideintegraatio ja kokonaisvaltainen taideilmaisu (kuva, musiikki, liike, teksti jne.)
Kokeminen, luokittelu, käsiteellistäminen
-perussykkeen hahmottaminen erilaisista musiikeista
-ääniympäristöjen ja erilaisten musiikkien havainnointi ja niistä kertominen

-nimetään musiikin peruskäsitteistöä toiminnan ja luomisen yhteydessä (esim. pituus,
voimakkuus, korkeus, dynamiikka, sävy)
-musiikillisen ammatillisuuden käsitteellistäminen toiminnan yhteydessä (esim. tutustutaan
koreografin/tanssijan/kapellimestarin/balettitanssijan työhön)

785

Vuosiluokat 3-6

-monipuolista ääniympäristön kuuntelua (esim. äänten kuunteleminen ja luokitteleminen; erilaiset
äänet, äänensävyt, äänen voimakkuudet jne.)

-jäsennetään eri tasoja toiminnassa 1. oma keksintä 2. kulttuuriperinnön vaaliminen 3. kulttuurisen
ymmärryksen avartaminen
-musiikillisten tapahtumien käsitteellistäminen toiminnan yhteydessä (omat kuvaukset ja symbolit,
vakiintuneet käsitteet ja symbolit, mm. rytmi, melodia, harmonia, muoto, sointiväri, dynamiikka)

T5 rohkaista oppilasta improvisoimaan sekä suunnittelemaan
ja toteuttamaan pienimuotoisia sävellyksiä tai monitaiteellisia
kokonaisuuksia eri keinoin ja myös tieto- ja viestintäteknologiaa käyttäen
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen

Luovan musiikillisen ajattelun ilmaiseminen eri Oppilas keksii omia ratkaisuja käyttäen
keinoin
ääntä, musiikkia, kuvaa tai muita
ilmaisutapoja ja osaa tarvittaessa ohjatusti
hyödyntää musiikkiteknologian tarjoamia
mahdollisuuksia.
-monipuolista kuuntelua ja tuottamista
-oppilaiden omat musiikkikulttuurit, niistä tietoiseksi tuleminen, itselle tärkeä musiikki
-itse luotu musiikki
-suomalainen
musiikkikulttuuri,
musiikkikulttuureja tutkimaan

oman

ryhmän

musiikkikulttuurit,

muiden

maiden

-yhteisöjen musiikilliset juhlakulttuurit
-menneitä ja ajankohtaisia musiikkikulttuurisia ilmiöitä toiminnallisesti
-monimuotoisuus musiikkikulttuureissa (perusteleminen, avartaminen)
Tavoitteiden asettaminen ja yhteisen harjoittelun merkitys musiikin oppimisessa, arviointi
-tavoitteiden asettaminen ja niiden toteutumisen seuraaminen ohjatusti (tavoitetietoisuus, palaute,
itse- ja vertaisarviointi)
-mahdollisuuksia arvioida toimintaa musisoivan ryhmän jäsenenä (toiminta, kannustus)
-onnistumisista iloitseminen, uusien tavoitteiden asettaminen
Minä ryhmässä: monipuolinen yhteismusisointi
-yhteismusisointia
yhteisvastuullisesti
(soittimet
ja
ääniympäristö):
monipuolisia
yhteismusisointimahdollisuuksia, joissa oppilas voi ottaa vastuuta omasta toiminnasta
osana musisoivan ryhmää (laulaa/soittaa/improvivoi/säveltää/kuuntelee/liikkuu/ilmaisee ryhmän
jäsenenä)
-perussykkeen merkitys yhteismusisoinnin koossapitävänä voimana
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-yhteiset pelisäännöt ja niihin sitoutuminen (esim. toiminta ja soitinten käsittely)
-keskittyminen pitkäjänteiseen toimintaan ja toisten huomioiminen
-desibelirajojen merkitys oman ja musisoivan ryhmän hyvinvoinnille
-oppimisprosessia ohjaavaa, minäkuvaa tukevaa palautetta ryhmän jäsenenä toiminnasta
(itsearviointi, vertaisarviointi, ryhmäarviointi)
-oman ja muiden musiikillisen kehityksen arvostaminen
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-oman toiminnan vaikutuksen huomioiminen ryhmässä, osana musisoivaa yhteisöä (mm.
osallistuminen toimintaan)
Luonteva äänenkäyttö ja laulaminen
Laulamista, soittoa ja liikkumista monipuolisesti ryhmälle sopivaa ohjelmistoa hyödyntäen.
Lauluinnostuksen tukeminen (monipuolisuus ohjelmistossa).
-äänen tutkiminen, äänenhuolto ja äänenkäytön harjoituksia (mm. lämmittely, venyttely,
äänenavaukset, missä ääni värähtelee, ryhti, hengitystekniikka, konsonantti- ja
vokaaliharjoitukset, yhteiset äänimaisemat)
-erilaiset laulutavat (esim. räppäys, klassinen laulu)
-monipuolisia äänikokeiluja (esim. äänikuunnelmat, dubbaus, efektit)
-laulamisen perusteet (tekstin, rytmin ja melodian harjoittamisen tavat)
-laulaminen eri konteksteissa ja laulamisen merkitys (esim. perinteinen runonlaulanta,
laulukilpailut, juhlat)
-aktiiviseen yhteislauluun osallistuminen
-ohjelmistona ikäkauteen sopivia lauluja
-omat laulut, innostavat laulut, yhteisön tärkeät laulut, tärkeät kulttuuriset laulut
-ajankohtaiset laulut
Soittaminen
-äänen tutkiminen soittamalla (esim. missä ääni värähtelee, miten se muuttuu, äänenväri)
-rytmi-, keho-, melodia- ja sointusoittimien perustekniikkaa monipuolisen yhteissoiton yhteydessä
(musiikillisen toiminnan käsitteellistämistä)
-soittaminen yhteisessä perussykkeessä
Improvisointi, säveltäminen, musiikin luova tuottaminen
-musiikillisten ideoiden kokeilua, tutkimista ja tuottamista yksin ja yhdessä (oma ääni, soittimet,
ympäristön äänet, soittimet, liike, musiikkiteknologia)
-luo ohjatusti omia pienimuotoisia sävellyksiä, joissa voidaan rajata elementtejä, esim. taso, kesto,
voima ja väri (myöhemmin: rytmi, melodia, dynamiikka, sointiväri ja muoto)
-luotuja musiikillisia tapahtumia käsitteellistetään (omat symbolit, vakiintuneet symbolit ja
käsitteet, mm. ääni - visuaalinen merkki)
-taideintegraation hyödyntäminen luomisprosesseissa (kuva, ääni, liike, teknologia: kuvasta
ääntä, äänestä kuvaa, äänestä liikettä, liikkeestä ääntä ym. ja näiden yhdistelmät)
-tarkoituksenmukaisten sävellysohjelmistojen hyödyntäminen

-monipuolista musiikin kuuntelua ja omien ideoiden ilmaisua eri tavoin (liikkuen, soittaen, laulaen,
kuvallisesti, teknologian ym. keinoin) ja musiikista keskustellen
-aktiivista, eläytyvää sekä rentouttavaa kuuntelua
-kuuntelua ja kehollista ilmaisua erilaisiin musiikkeihin (esim. paripeilit, kapellimestarina/
koreografina/kapellimestarina toimiminen, valmiiden liikesarjojen suunnittelu ja toteuttaminen
musiikkiin, kehorytmit, musiikkiliikunta, ohjatut tanssit, kehorytmit jne.)
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Kuunteleminen, kokeminen, ilmaisu, tunnetilat

-taideintegraatio ja kokonaisvaltainen taideilmaisu (kuva, musiikki, liike, teksti jne.)
Kokeminen, luokittelu, käsiteellistäminen
-perussykkeen hahmottaminen erilaisista musiikeista
-ääniympäristöjen ja erilaisten musiikkien havainnointi ja niistä kertominen
-monipuolista ääniympäristön kuuntelua (esim. äänten kuunteleminen ja luokitteleminen; erilaiset
äänet, äänensävyt, äänen voimakkuudet jne.)
-nimetään musiikin peruskäsitteistöä toiminnan ja luomisen yhteydessä (esim. pituus,
voimakkuus, korkeus, dynamiikka, sävy)
-musiikillisen ammatillisuuden käsitteellistäminen toiminnan yhteydessä (esim. tutustutaan
koreografin/tanssijan/kapellimestarin/balettitanssijan työhön)
-jäsennetään eri tasoja toiminnassa 1. oma keksintä 2. kulttuuriperinnön vaaliminen 3. kulttuurisen
ymmärryksen avartaminen
-musiikillisten tapahtumien käsitteellistäminen toiminnan yhteydessä (omat kuvaukset ja symbolit,
vakiintuneet käsitteet ja symbolit, mm. rytmi, melodia, harmonia, muoto, sointiväri, dynamiikka)
-musiikin merkitys omissa yhteisöissä, perustelee musiikkimieltymyksiään ja -valintojaan
-tutustuminen omaan musiikkihistoriaan: "minun musiikkini ja tärkeät musiikkikappaleeni, meidän
musiikkimme ja tärkeät musiikkikappaleemme", miksi tietty musiikki säilyy läpi vuosien tärkeänä
-musiikkihistorian paalukohtia (mm. aikakausia, musiikkikulttuureita, äänitystekniikan
kehittyminen ja muutokset äänen/musiikin esteettisyydessä, musiikkimieltymysten suhteellisuus
eri aikoina ja eri tyyleissä)
-musiikin hyödyntäminen omassa hyvinvoinnissa/arjessa
-musiikin vaikutus hyvinvointiin eri tilanteissa ja eri aikoina (pohditaan esimerkkejä, joissa
musiikkia hyödynnetään)
-tutkitaan ja kokeillaan erilaisia musiikin merkintätapoja (mm. kuva, viiva, graafi, nuotti)
-liikutaan ja tulkitaan musiikin merkintätapoja (graafinen notaatio, äänipartituuri, rytmi, melodia,
dynamiikka)
-tutkitaan musiikin merkintätapoja musisoinnin yhteydessä (erityisesti rytmi, melodia, dynamiikka,
harmonia)
-omien sävellyksien luomisessa hyödynnetään musiikin merkintätapoja (graafinen notaatio,
äänipartituuri, rytmi, melodia, dynamiikka)
-tutkitaan rytmiä, melodian kaarroksia, muotoa sointiväriä, ja dynamiikkaa erilaisista musiikeista
sekä itse luoden
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T6 ohjata oppilasta tarkastelemaan musiikillisia kokemuksiaan
ja musiikillisen maailman esteettistä, kulttuurista ja historiallista
monimuotoisuutta
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Musiikin merkitysten havainnointi
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Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas esittää näkemyksiä musiikilliseen
toimintaan liittyvistä havainnoistaan ja
kokemuksistaan.

-musiikin merkitys omissa yhteisöissä, perustelee musiikkimieltymyksiään ja -valintojaan
-tutustuminen omaan musiikkihistoriaan: "minun musiikkini ja tärkeät musiikkikappaleeni, meidän
musiikkimme ja tärkeät musiikkikappaleemme", miksi tietty musiikki säilyy läpi vuosien tärkeänä
-musiikkihistorian paalukohtia (mm. aikakausia, musiikkikulttuureita, äänitystekniikan
kehittyminen ja muutokset äänen/musiikin esteettisyydessä, musiikkimieltymysten suhteellisuus
eri aikoina ja eri tyyleissä)
-musiikin hyödyntäminen omassa hyvinvoinnissa/arjessa
-musiikin vaikutus hyvinvointiin eri tilanteissa ja eri aikoina (pohditaan esimerkkejä, joissa
musiikkia hyödynnetään)
-tutkitaan ja kokeillaan erilaisia musiikin merkintätapoja (mm. kuva, viiva, graafi, nuotti)
-liikutaan ja tulkitaan musiikin merkintätapoja (graafinen notaatio, äänipartituuri, rytmi, melodia,
dynamiikka)
-tutkitaan musiikin merkintätapoja musisoinnin yhteydessä (erityisesti rytmi, melodia, dynamiikka,
harmonia)
-omien sävellyksien luomisessa hyödynnetään musiikin merkintätapoja (graafinen notaatio,
äänipartituuri, rytmi, melodia, dynamiikka)
-tutkitaan rytmiä, melodian kaarroksia, muotoa sointiväriä, ja dynamiikkaa erilaisista musiikeista
sekä itse luoden
-monipuolista kuuntelua ja tuottamista
-oppilaiden omat musiikkikulttuurit, niistä tietoiseksi tuleminen, itselle tärkeä musiikki
-itse luotu musiikki
-suomalainen
musiikkikulttuuri,
musiikkikulttuureja tutkimaan

oman

ryhmän

musiikkikulttuurit,

muiden

maiden

-yhteisöjen musiikilliset juhlakulttuurit
-menneitä ja ajankohtaisia musiikkikulttuurisia ilmiöitä toiminnallisesti
-monimuotoisuus musiikkikulttuureissa (perusteleminen, avartaminen)
Tavoitteiden asettaminen ja yhteisen harjoittelun merkitys musiikin oppimisessa, arviointi
-tavoitteiden asettaminen ja niiden toteutumisen seuraaminen ohjatusti (tavoitetietoisuus, palaute,
itse- ja vertaisarviointi)
-mahdollisuuksia arvioida toimintaa musisoivan ryhmän jäsenenä (toiminta, kannustus)
-onnistumisista iloitseminen, uusien tavoitteiden asettaminen

-yhteismusisointia
yhteisvastuullisesti
(soittimet
ja
ääniympäristö):
monipuolisia
yhteismusisointimahdollisuuksia, joissa oppilas voi ottaa vastuuta omasta toiminnasta
osana musisoivan ryhmää (laulaa/soittaa/improvivoi/säveltää/kuuntelee/liikkuu/ilmaisee ryhmän
jäsenenä)
-perussykkeen merkitys yhteismusisoinnin koossapitävänä voimana
-yhteiset pelisäännöt ja niihin sitoutuminen (esim. toiminta ja soitinten käsittely)
-keskittyminen pitkäjänteiseen toimintaan ja toisten huomioiminen
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Minä ryhmässä: monipuolinen yhteismusisointi

-desibelirajojen merkitys oman ja musisoivan ryhmän hyvinvoinnille
-oppimisprosessia ohjaavaa, minäkuvaa tukevaa palautetta ryhmän jäsenenä toiminnasta
(itsearviointi, vertaisarviointi, ryhmäarviointi)
-oman ja muiden musiikillisen kehityksen arvostaminen
-oman toiminnan vaikutuksen huomioiminen ryhmässä, osana musisoivaa yhteisöä (mm.
osallistuminen toimintaan)
Luonteva äänenkäyttö ja laulaminen
Laulamista, soittoa ja liikkumista monipuolisesti ryhmälle sopivaa ohjelmistoa hyödyntäen.
Lauluinnostuksen tukeminen (monipuolisuus ohjelmistossa).
-äänen tutkiminen, äänenhuolto ja äänenkäytön harjoituksia (mm. lämmittely, venyttely,
äänenavaukset, missä ääni värähtelee, ryhti, hengitystekniikka, konsonantti- ja
vokaaliharjoitukset, yhteiset äänimaisemat)
-erilaiset laulutavat (esim. räppäys, klassinen laulu)
-monipuolisia äänikokeiluja (esim. äänikuunnelmat, dubbaus, efektit)
-laulamisen perusteet (tekstin, rytmin ja melodian harjoittamisen tavat)
-laulaminen eri konteksteissa ja laulamisen merkitys (esim. perinteinen runonlaulanta,
laulukilpailut, juhlat)
-aktiiviseen yhteislauluun osallistuminen
-ohjelmistona ikäkauteen sopivia lauluja
-omat laulut, innostavat laulut, yhteisön tärkeät laulut, tärkeät kulttuuriset laulut
-ajankohtaiset laulut
Soittaminen
-äänen tutkiminen soittamalla (esim. missä ääni värähtelee, miten se muuttuu, äänenväri)
-rytmi-, keho-, melodia- ja sointusoittimien perustekniikkaa monipuolisen yhteissoiton yhteydessä
(musiikillisen toiminnan käsitteellistämistä)
-soittaminen yhteisessä perussykkeessä
Improvisointi, säveltäminen, musiikin luova tuottaminen
-musiikillisten ideoiden kokeilua, tutkimista ja tuottamista yksin ja yhdessä (oma ääni, soittimet,
ympäristön äänet, soittimet, liike, musiikkiteknologia)
-luo ohjatusti omia pienimuotoisia sävellyksiä, joissa voidaan rajata elementtejä, esim. taso, kesto,
voima ja väri (myöhemmin: rytmi, melodia, dynamiikka, sointiväri ja muoto)
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-luotuja musiikillisia tapahtumia käsitteellistetään (omat symbolit, vakiintuneet symbolit ja
käsitteet, mm. ääni - visuaalinen merkki)
-taideintegraation hyödyntäminen luomisprosesseissa (kuva, ääni, liike, teknologia: kuvasta
ääntä, äänestä kuvaa, äänestä liikettä, liikkeestä ääntä ym. ja näiden yhdistelmät)
-tarkoituksenmukaisten sävellysohjelmistojen hyödyntäminen
Kuunteleminen, kokeminen, ilmaisu, tunnetilat
-monipuolista musiikin kuuntelua ja omien ideoiden ilmaisua eri tavoin (liikkuen, soittaen, laulaen,
kuvallisesti, teknologian ym. keinoin) ja musiikista keskustellen
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-aktiivista, eläytyvää sekä rentouttavaa kuuntelua
-kuuntelua ja kehollista ilmaisua erilaisiin musiikkeihin (esim. paripeilit, kapellimestarina/
koreografina/kapellimestarina toimiminen, valmiiden liikesarjojen suunnittelu ja toteuttaminen
musiikkiin, kehorytmit, musiikkiliikunta, ohjatut tanssit, kehorytmit jne.)
-taideintegraatio ja kokonaisvaltainen taideilmaisu (kuva, musiikki, liike, teksti jne.)
Kokeminen, luokittelu, käsiteellistäminen
-perussykkeen hahmottaminen erilaisista musiikeista
-ääniympäristöjen ja erilaisten musiikkien havainnointi ja niistä kertominen
-monipuolista ääniympäristön kuuntelua (esim. äänten kuunteleminen ja luokitteleminen; erilaiset
äänet, äänensävyt, äänen voimakkuudet jne.)
-nimetään musiikin peruskäsitteistöä toiminnan ja luomisen yhteydessä (esim. pituus,
voimakkuus, korkeus, dynamiikka, sävy)
-musiikillisen ammatillisuuden käsitteellistäminen toiminnan yhteydessä (esim. tutustutaan
koreografin/tanssijan/kapellimestarin/balettitanssijan työhön)
-jäsennetään eri tasoja toiminnassa 1. oma keksintä 2. kulttuuriperinnön vaaliminen 3. kulttuurisen
ymmärryksen avartaminen
-musiikillisten tapahtumien käsitteellistäminen toiminnan yhteydessä (omat kuvaukset ja symbolit,
vakiintuneet käsitteet ja symbolit, mm. rytmi, melodia, harmonia, muoto, sointiväri, dynamiikka)

T7 ohjata oppilasta ymmärtämään musiikkikäsitteitä ja musiikin
merkintätapojen periaatteita musisoinnin yhteydessä
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen

Musiikin merkintätapojen ymmärtäminen

Oppilas toimii opiskeltujen musiikillisten
merkintöjen mukaisesti musisoinnin
yhteydessä.

-tutkitaan ja kokeillaan erilaisia musiikin merkintätapoja (mm. kuva, viiva, graafi, nuotti)
-liikutaan ja tulkitaan musiikin merkintätapoja (graafinen notaatio, äänipartituuri, rytmi, melodia,
dynamiikka)
-tutkitaan musiikin merkintätapoja musisoinnin yhteydessä (erityisesti rytmi, melodia, dynamiikka,
harmonia)
-omien sävellyksien luomisessa hyödynnetään musiikin merkintätapoja (graafinen notaatio,
äänipartituuri, rytmi, melodia, dynamiikka)
-tutkitaan rytmiä, melodian kaarroksia, muotoa sointiväriä, ja dynamiikkaa erilaisista musiikeista
sekä itse luoden

-oppilaiden omat musiikkikulttuurit, niistä tietoiseksi tuleminen, itselle tärkeä musiikki
-itse luotu musiikki
-suomalainen
musiikkikulttuuri,
musiikkikulttuureja tutkimaan

oman

ryhmän

musiikkikulttuurit,

muiden

maiden
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-monipuolista kuuntelua ja tuottamista

-yhteisöjen musiikilliset juhlakulttuurit
-menneitä ja ajankohtaisia musiikkikulttuurisia ilmiöitä toiminnallisesti
-monimuotoisuus musiikkikulttuureissa (perusteleminen, avartaminen)
Tavoitteiden asettaminen ja yhteisen harjoittelun merkitys musiikin oppimisessa, arviointi
-tavoitteiden asettaminen ja niiden toteutumisen seuraaminen ohjatusti (tavoitetietoisuus, palaute,
itse- ja vertaisarviointi)
-mahdollisuuksia arvioida toimintaa musisoivan ryhmän jäsenenä (toiminta, kannustus)
-onnistumisista iloitseminen, uusien tavoitteiden asettaminen
Minä ryhmässä: monipuolinen yhteismusisointi
-yhteismusisointia
yhteisvastuullisesti
(soittimet
ja
ääniympäristö):
monipuolisia
yhteismusisointimahdollisuuksia, joissa oppilas voi ottaa vastuuta omasta toiminnasta
osana musisoivan ryhmää (laulaa/soittaa/improvivoi/säveltää/kuuntelee/liikkuu/ilmaisee ryhmän
jäsenenä)
-perussykkeen merkitys yhteismusisoinnin koossapitävänä voimana
-yhteiset pelisäännöt ja niihin sitoutuminen (esim. toiminta ja soitinten käsittely)
-keskittyminen pitkäjänteiseen toimintaan ja toisten huomioiminen
-desibelirajojen merkitys oman ja musisoivan ryhmän hyvinvoinnille
-oppimisprosessia ohjaavaa, minäkuvaa tukevaa palautetta ryhmän jäsenenä toiminnasta
(itsearviointi, vertaisarviointi, ryhmäarviointi)
-oman ja muiden musiikillisen kehityksen arvostaminen
-oman toiminnan vaikutuksen huomioiminen ryhmässä, osana musisoivaa yhteisöä (mm.
osallistuminen toimintaan)
Luonteva äänenkäyttö ja laulaminen
Laulamista, soittoa ja liikkumista monipuolisesti ryhmälle sopivaa ohjelmistoa hyödyntäen.
Lauluinnostuksen tukeminen (monipuolisuus ohjelmistossa).
-äänen tutkiminen, äänenhuolto ja äänenkäytön harjoituksia (mm. lämmittely, venyttely,
äänenavaukset, missä ääni värähtelee, ryhti, hengitystekniikka, konsonantti- ja
vokaaliharjoitukset, yhteiset äänimaisemat)
-erilaiset laulutavat (esim. räppäys, klassinen laulu)
-monipuolisia äänikokeiluja (esim. äänikuunnelmat, dubbaus, efektit)
-laulamisen perusteet (tekstin, rytmin ja melodian harjoittamisen tavat)
-laulaminen eri konteksteissa ja laulamisen merkitys (esim. perinteinen runonlaulanta,
laulukilpailut, juhlat)
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-aktiiviseen yhteislauluun osallistuminen
-ohjelmistona ikäkauteen sopivia lauluja
-omat laulut, innostavat laulut, yhteisön tärkeät laulut, tärkeät kulttuuriset laulut
-ajankohtaiset laulut
Soittaminen
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-äänen tutkiminen soittamalla (esim. missä ääni värähtelee, miten se muuttuu, äänenväri)
-rytmi-, keho-, melodia- ja sointusoittimien perustekniikkaa monipuolisen yhteissoiton yhteydessä
(musiikillisen toiminnan käsitteellistämistä)
-soittaminen yhteisessä perussykkeessä
Improvisointi, säveltäminen, musiikin luova tuottaminen
-musiikillisten ideoiden kokeilua, tutkimista ja tuottamista yksin ja yhdessä (oma ääni, soittimet,
ympäristön äänet, soittimet, liike, musiikkiteknologia)
-luo ohjatusti omia pienimuotoisia sävellyksiä, joissa voidaan rajata elementtejä, esim. taso, kesto,
voima ja väri (myöhemmin: rytmi, melodia, dynamiikka, sointiväri ja muoto)
-luotuja musiikillisia tapahtumia käsitteellistetään (omat symbolit, vakiintuneet symbolit ja
käsitteet, mm. ääni - visuaalinen merkki)
-taideintegraation hyödyntäminen luomisprosesseissa (kuva, ääni, liike, teknologia: kuvasta
ääntä, äänestä kuvaa, äänestä liikettä, liikkeestä ääntä ym. ja näiden yhdistelmät)
-tarkoituksenmukaisten sävellysohjelmistojen hyödyntäminen
Kuunteleminen, kokeminen, ilmaisu, tunnetilat
-monipuolista musiikin kuuntelua ja omien ideoiden ilmaisua eri tavoin (liikkuen, soittaen, laulaen,
kuvallisesti, teknologian ym. keinoin) ja musiikista keskustellen
-aktiivista, eläytyvää sekä rentouttavaa kuuntelua
-kuuntelua ja kehollista ilmaisua erilaisiin musiikkeihin (esim. paripeilit, kapellimestarina/
koreografina/kapellimestarina toimiminen, valmiiden liikesarjojen suunnittelu ja toteuttaminen
musiikkiin, kehorytmit, musiikkiliikunta, ohjatut tanssit, kehorytmit jne.)
-taideintegraatio ja kokonaisvaltainen taideilmaisu (kuva, musiikki, liike, teksti jne.)
Kokeminen, luokittelu, käsiteellistäminen
-perussykkeen hahmottaminen erilaisista musiikeista
-ääniympäristöjen ja erilaisten musiikkien havainnointi ja niistä kertominen
-monipuolista ääniympäristön kuuntelua (esim. äänten kuunteleminen ja luokitteleminen; erilaiset
äänet, äänensävyt, äänen voimakkuudet jne.)
-nimetään musiikin peruskäsitteistöä toiminnan ja luomisen yhteydessä (esim. pituus,
voimakkuus, korkeus, dynamiikka, sävy)
-musiikillisen ammatillisuuden käsitteellistäminen toiminnan yhteydessä (esim. tutustutaan
koreografin/tanssijan/kapellimestarin/balettitanssijan työhön)
-jäsennetään eri tasoja toiminnassa 1. oma keksintä 2. kulttuuriperinnön vaaliminen 3. kulttuurisen
ymmärryksen avartaminen

-musiikin merkitys omissa yhteisöissä, perustelee musiikkimieltymyksiään ja -valintojaan
-tutustuminen omaan musiikkihistoriaan: "minun musiikkini ja tärkeät musiikkikappaleeni, meidän
musiikkimme ja tärkeät musiikkikappaleemme", miksi tietty musiikki säilyy läpi vuosien tärkeänä
-musiikkihistorian paalukohtia (mm. aikakausia, musiikkikulttuureita, äänitystekniikan
kehittyminen ja muutokset äänen/musiikin esteettisyydessä, musiikkimieltymysten suhteellisuus
eri aikoina ja eri tyyleissä)
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-musiikillisten tapahtumien käsitteellistäminen toiminnan yhteydessä (omat kuvaukset ja symbolit,
vakiintuneet käsitteet ja symbolit, mm. rytmi, melodia, harmonia, muoto, sointiväri, dynamiikka)

-musiikin hyödyntäminen omassa hyvinvoinnissa/arjessa
-musiikin vaikutus hyvinvointiin eri tilanteissa ja eri aikoina (pohditaan esimerkkejä, joissa
musiikkia hyödynnetään)

T8 ohjata oppilasta tunnistamaan musiikin vaikutuksia hyvinvointiin sekä
huolehtimaan musisointi- ja ääniympäristön turvallisuudesta
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Välineiden ja laitteiden turvallinen käyttö

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas käyttää laitteita ja soittimia ottaen
huomioon muun muassa äänen ja musiikin
voimakkuuteen liittyvät tekijät.

-musiikin merkitys omissa yhteisöissä, perustelee musiikkimieltymyksiään ja -valintojaan
-tutustuminen omaan musiikkihistoriaan: "minun musiikkini ja tärkeät musiikkikappaleeni, meidän
musiikkimme ja tärkeät musiikkikappaleemme", miksi tietty musiikki säilyy läpi vuosien tärkeänä
-musiikkihistorian paalukohtia (mm. aikakausia, musiikkikulttuureita, äänitystekniikan
kehittyminen ja muutokset äänen/musiikin esteettisyydessä, musiikkimieltymysten suhteellisuus
eri aikoina ja eri tyyleissä)
-musiikin hyödyntäminen omassa hyvinvoinnissa/arjessa
-musiikin vaikutus hyvinvointiin eri tilanteissa ja eri aikoina (pohditaan esimerkkejä, joissa
musiikkia hyödynnetään)
-tutkitaan ja kokeillaan erilaisia musiikin merkintätapoja (mm. kuva, viiva, graafi, nuotti)
-liikutaan ja tulkitaan musiikin merkintätapoja (graafinen notaatio, äänipartituuri, rytmi, melodia,
dynamiikka)
-tutkitaan musiikin merkintätapoja musisoinnin yhteydessä (erityisesti rytmi, melodia, dynamiikka,
harmonia)
-omien sävellyksien luomisessa hyödynnetään musiikin merkintätapoja (graafinen notaatio,
äänipartituuri, rytmi, melodia, dynamiikka)
-tutkitaan rytmiä, melodian kaarroksia, muotoa sointiväriä, ja dynamiikkaa erilaisista musiikeista
sekä itse luoden
Tavoitteiden asettaminen ja yhteisen harjoittelun merkitys musiikin oppimisessa, arviointi
-tavoitteiden asettaminen ja niiden toteutumisen seuraaminen ohjatusti (tavoitetietoisuus, palaute,
itse- ja vertaisarviointi)
-mahdollisuuksia arvioida toimintaa musisoivan ryhmän jäsenenä (toiminta, kannustus)
-onnistumisista iloitseminen, uusien tavoitteiden asettaminen
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Minä ryhmässä: monipuolinen yhteismusisointi
-yhteismusisointia
yhteisvastuullisesti
(soittimet
ja
ääniympäristö):
monipuolisia
yhteismusisointimahdollisuuksia, joissa oppilas voi ottaa vastuuta omasta toiminnasta
osana musisoivan ryhmää (laulaa/soittaa/improvivoi/säveltää/kuuntelee/liikkuu/ilmaisee ryhmän
jäsenenä)
-perussykkeen merkitys yhteismusisoinnin koossapitävänä voimana
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-yhteiset pelisäännöt ja niihin sitoutuminen (esim. toiminta ja soitinten käsittely)
-keskittyminen pitkäjänteiseen toimintaan ja toisten huomioiminen
-desibelirajojen merkitys oman ja musisoivan ryhmän hyvinvoinnille
-oppimisprosessia ohjaavaa, minäkuvaa tukevaa palautetta ryhmän jäsenenä toiminnasta
(itsearviointi, vertaisarviointi, ryhmäarviointi)
-oman ja muiden musiikillisen kehityksen arvostaminen
-oman toiminnan vaikutuksen huomioiminen ryhmässä, osana musisoivaa yhteisöä (mm.
osallistuminen toimintaan)
Luonteva äänenkäyttö ja laulaminen
Laulamista, soittoa ja liikkumista monipuolisesti ryhmälle sopivaa ohjelmistoa hyödyntäen.
Lauluinnostuksen tukeminen (monipuolisuus ohjelmistossa).
-äänen tutkiminen, äänenhuolto ja äänenkäytön harjoituksia (mm. lämmittely, venyttely,
äänenavaukset, missä ääni värähtelee, ryhti, hengitystekniikka, konsonantti- ja
vokaaliharjoitukset, yhteiset äänimaisemat)
-erilaiset laulutavat (esim. räppäys, klassinen laulu)
-monipuolisia äänikokeiluja (esim. äänikuunnelmat, dubbaus, efektit)
-laulamisen perusteet (tekstin, rytmin ja melodian harjoittamisen tavat)
-laulaminen eri konteksteissa ja laulamisen merkitys (esim. perinteinen runonlaulanta,
laulukilpailut, juhlat)
-aktiiviseen yhteislauluun osallistuminen
-ohjelmistona ikäkauteen sopivia lauluja
-omat laulut, innostavat laulut, yhteisön tärkeät laulut, tärkeät kulttuuriset laulut
-ajankohtaiset laulut
Soittaminen
-äänen tutkiminen soittamalla (esim. missä ääni värähtelee, miten se muuttuu, äänenväri)
-rytmi-, keho-, melodia- ja sointusoittimien perustekniikkaa monipuolisen yhteissoiton yhteydessä
(musiikillisen toiminnan käsitteellistämistä)
-soittaminen yhteisessä perussykkeessä
Improvisointi, säveltäminen, musiikin luova tuottaminen
-musiikillisten ideoiden kokeilua, tutkimista ja tuottamista yksin ja yhdessä (oma ääni, soittimet,
ympäristön äänet, soittimet, liike, musiikkiteknologia)

-luotuja musiikillisia tapahtumia käsitteellistetään (omat symbolit, vakiintuneet symbolit ja
käsitteet, mm. ääni - visuaalinen merkki)
-taideintegraation hyödyntäminen luomisprosesseissa (kuva, ääni, liike, teknologia: kuvasta
ääntä, äänestä kuvaa, äänestä liikettä, liikkeestä ääntä ym. ja näiden yhdistelmät)
-tarkoituksenmukaisten sävellysohjelmistojen hyödyntäminen
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-luo ohjatusti omia pienimuotoisia sävellyksiä, joissa voidaan rajata elementtejä, esim. taso, kesto,
voima ja väri (myöhemmin: rytmi, melodia, dynamiikka, sointiväri ja muoto)

Kuunteleminen, kokeminen, ilmaisu, tunnetilat
-monipuolista musiikin kuuntelua ja omien ideoiden ilmaisua eri tavoin (liikkuen, soittaen, laulaen,
kuvallisesti, teknologian ym. keinoin) ja musiikista keskustellen
-aktiivista, eläytyvää sekä rentouttavaa kuuntelua
-kuuntelua ja kehollista ilmaisua erilaisiin musiikkeihin (esim. paripeilit, kapellimestarina/
koreografina/kapellimestarina toimiminen, valmiiden liikesarjojen suunnittelu ja toteuttaminen
musiikkiin, kehorytmit, musiikkiliikunta, ohjatut tanssit, kehorytmit jne.)
-taideintegraatio ja kokonaisvaltainen taideilmaisu (kuva, musiikki, liike, teksti jne.)
Kokeminen, luokittelu, käsiteellistäminen
-perussykkeen hahmottaminen erilaisista musiikeista
-ääniympäristöjen ja erilaisten musiikkien havainnointi ja niistä kertominen
-monipuolista ääniympäristön kuuntelua (esim. äänten kuunteleminen ja luokitteleminen; erilaiset
äänet, äänensävyt, äänen voimakkuudet jne.)
-nimetään musiikin peruskäsitteistöä toiminnan ja luomisen yhteydessä (esim. pituus,
voimakkuus, korkeus, dynamiikka, sävy)
-musiikillisen ammatillisuuden käsitteellistäminen toiminnan yhteydessä (esim. tutustutaan
koreografin/tanssijan/kapellimestarin/balettitanssijan työhön)
-jäsennetään eri tasoja toiminnassa 1. oma keksintä 2. kulttuuriperinnön vaaliminen 3. kulttuurisen
ymmärryksen avartaminen
-musiikillisten tapahtumien käsitteellistäminen toiminnan yhteydessä (omat kuvaukset ja symbolit,
vakiintuneet käsitteet ja symbolit, mm. rytmi, melodia, harmonia, muoto, sointiväri, dynamiikka)

T9 ohjata oppilasta kehittämään musiikillista osaamistaan harjoittelun
avulla, osallistumaan tavoitteiden asettamiseen ja arvioimaan
edistymistään suhteessa tavoitteisiin
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen

Oppimaan oppiminen ja työskentelytaidot

Oppilas asettaa tavoitteen musiikillisen
osaamisensa kehittämiseksi ja toimii
tavoitteen mukaisesti yhteismusisoinnissa.

-monipuolista kuuntelua ja tuottamista
-oppilaiden omat musiikkikulttuurit, niistä tietoiseksi tuleminen, itselle tärkeä musiikki
-itse luotu musiikki
-suomalainen
musiikkikulttuuri,
musiikkikulttuureja tutkimaan

oman

ryhmän

musiikkikulttuurit,

muiden
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-yhteisöjen musiikilliset juhlakulttuurit
-menneitä ja ajankohtaisia musiikkikulttuurisia ilmiöitä toiminnallisesti
-monimuotoisuus musiikkikulttuureissa (perusteleminen, avartaminen)
-tutkitaan ja kokeillaan erilaisia musiikin merkintätapoja (mm. kuva, viiva, graafi, nuotti)
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maiden

-liikutaan ja tulkitaan musiikin merkintätapoja (graafinen notaatio, äänipartituuri, rytmi, melodia,
dynamiikka)
-tutkitaan musiikin merkintätapoja musisoinnin yhteydessä (erityisesti rytmi, melodia, dynamiikka,
harmonia)
-omien sävellyksien luomisessa hyödynnetään musiikin merkintätapoja (graafinen notaatio,
äänipartituuri, rytmi, melodia, dynamiikka)
-tutkitaan rytmiä, melodian kaarroksia, muotoa sointiväriä, ja dynamiikkaa erilaisista musiikeista
sekä itse luoden
-musiikin merkitys omissa yhteisöissä, perustelee musiikkimieltymyksiään ja -valintojaan
-tutustuminen omaan musiikkihistoriaan: "minun musiikkini ja tärkeät musiikkikappaleeni, meidän
musiikkimme ja tärkeät musiikkikappaleemme", miksi tietty musiikki säilyy läpi vuosien tärkeänä
-musiikkihistorian paalukohtia (mm. aikakausia, musiikkikulttuureita, äänitystekniikan
kehittyminen ja muutokset äänen/musiikin esteettisyydessä, musiikkimieltymysten suhteellisuus
eri aikoina ja eri tyyleissä)
-musiikin hyödyntäminen omassa hyvinvoinnissa/arjessa
-musiikin vaikutus hyvinvointiin eri tilanteissa ja eri aikoina (pohditaan esimerkkejä, joissa
musiikkia hyödynnetään)
Tavoitteiden asettaminen ja yhteisen harjoittelun merkitys musiikin oppimisessa, arviointi
-tavoitteiden asettaminen ja niiden toteutumisen seuraaminen ohjatusti (tavoitetietoisuus, palaute,
itse- ja vertaisarviointi)
-mahdollisuuksia arvioida toimintaa musisoivan ryhmän jäsenenä (toiminta, kannustus)
-onnistumisista iloitseminen, uusien tavoitteiden asettaminen
Minä ryhmässä: monipuolinen yhteismusisointi
-yhteismusisointia
yhteisvastuullisesti
(soittimet
ja
ääniympäristö):
monipuolisia
yhteismusisointimahdollisuuksia, joissa oppilas voi ottaa vastuuta omasta toiminnasta
osana musisoivan ryhmää (laulaa/soittaa/improvivoi/säveltää/kuuntelee/liikkuu/ilmaisee ryhmän
jäsenenä)
-perussykkeen merkitys yhteismusisoinnin koossapitävänä voimana
-yhteiset pelisäännöt ja niihin sitoutuminen (esim. toiminta ja soitinten käsittely)
-keskittyminen pitkäjänteiseen toimintaan ja toisten huomioiminen
-desibelirajojen merkitys oman ja musisoivan ryhmän hyvinvoinnille
-oppimisprosessia ohjaavaa, minäkuvaa tukevaa palautetta ryhmän jäsenenä toiminnasta
(itsearviointi, vertaisarviointi, ryhmäarviointi)
-oman ja muiden musiikillisen kehityksen arvostaminen

Luonteva äänenkäyttö ja laulaminen
Laulamista, soittoa ja liikkumista monipuolisesti ryhmälle sopivaa ohjelmistoa hyödyntäen.
Lauluinnostuksen tukeminen (monipuolisuus ohjelmistossa).
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-oman toiminnan vaikutuksen huomioiminen ryhmässä, osana musisoivaa yhteisöä (mm.
osallistuminen toimintaan)

-äänen tutkiminen, äänenhuolto ja äänenkäytön harjoituksia (mm. lämmittely, venyttely,
äänenavaukset, missä ääni värähtelee, ryhti, hengitystekniikka, konsonantti- ja
vokaaliharjoitukset, yhteiset äänimaisemat)
-erilaiset laulutavat (esim. räppäys, klassinen laulu)
-monipuolisia äänikokeiluja (esim. äänikuunnelmat, dubbaus, efektit)
-laulamisen perusteet (tekstin, rytmin ja melodian harjoittamisen tavat)
-laulaminen eri konteksteissa ja laulamisen merkitys (esim. perinteinen runonlaulanta,
laulukilpailut, juhlat)
-aktiiviseen yhteislauluun osallistuminen
-ohjelmistona ikäkauteen sopivia lauluja
-omat laulut, innostavat laulut, yhteisön tärkeät laulut, tärkeät kulttuuriset laulut
-ajankohtaiset laulut
Soittaminen
-äänen tutkiminen soittamalla (esim. missä ääni värähtelee, miten se muuttuu, äänenväri)
-rytmi-, keho-, melodia- ja sointusoittimien perustekniikkaa monipuolisen yhteissoiton yhteydessä
(musiikillisen toiminnan käsitteellistämistä)
-soittaminen yhteisessä perussykkeessä
Improvisointi, säveltäminen, musiikin luova tuottaminen
-musiikillisten ideoiden kokeilua, tutkimista ja tuottamista yksin ja yhdessä (oma ääni, soittimet,
ympäristön äänet, soittimet, liike, musiikkiteknologia)
-luo ohjatusti omia pienimuotoisia sävellyksiä, joissa voidaan rajata elementtejä, esim. taso, kesto,
voima ja väri (myöhemmin: rytmi, melodia, dynamiikka, sointiväri ja muoto)
-luotuja musiikillisia tapahtumia käsitteellistetään (omat symbolit, vakiintuneet symbolit ja
käsitteet, mm. ääni - visuaalinen merkki)
-taideintegraation hyödyntäminen luomisprosesseissa (kuva, ääni, liike, teknologia: kuvasta
ääntä, äänestä kuvaa, äänestä liikettä, liikkeestä ääntä ym. ja näiden yhdistelmät)
-tarkoituksenmukaisten sävellysohjelmistojen hyödyntäminen
Kuunteleminen, kokeminen, ilmaisu, tunnetilat
-monipuolista musiikin kuuntelua ja omien ideoiden ilmaisua eri tavoin (liikkuen, soittaen, laulaen,
kuvallisesti, teknologian ym. keinoin) ja musiikista keskustellen
-aktiivista, eläytyvää sekä rentouttavaa kuuntelua
-kuuntelua ja kehollista ilmaisua erilaisiin musiikkeihin (esim. paripeilit, kapellimestarina/
koreografina/kapellimestarina toimiminen, valmiiden liikesarjojen suunnittelu ja toteuttaminen
musiikkiin, kehorytmit, musiikkiliikunta, ohjatut tanssit, kehorytmit jne.)
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-taideintegraatio ja kokonaisvaltainen taideilmaisu (kuva, musiikki, liike, teksti jne.)
Kokeminen, luokittelu, käsiteellistäminen
-perussykkeen hahmottaminen erilaisista musiikeista
-ääniympäristöjen ja erilaisten musiikkien havainnointi ja niistä kertominen
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-monipuolista ääniympäristön kuuntelua (esim. äänten kuunteleminen ja luokitteleminen; erilaiset
äänet, äänensävyt, äänen voimakkuudet jne.)
-nimetään musiikin peruskäsitteistöä toiminnan ja luomisen yhteydessä (esim. pituus,
voimakkuus, korkeus, dynamiikka, sävy)
-musiikillisen ammatillisuuden käsitteellistäminen toiminnan yhteydessä (esim. tutustutaan
koreografin/tanssijan/kapellimestarin/balettitanssijan työhön)
-jäsennetään eri tasoja toiminnassa 1. oma keksintä 2. kulttuuriperinnön vaaliminen 3. kulttuurisen
ymmärryksen avartaminen
-musiikillisten tapahtumien käsitteellistäminen toiminnan yhteydessä (omat kuvaukset ja symbolit,
vakiintuneet käsitteet ja symbolit, mm. rytmi, melodia, harmonia, muoto, sointiväri, dynamiikka)

34.6.8. Oppilaanohjaus
Oppiaineen tehtävä
Oppilaanohjauksella on keskeinen merkitys sekä oppilaiden, koulun että yhteiskunnan
näkökulmasta. Ohjaustoiminnan tulee muodostaa koko perusopetuksen ajan kestävä,
perusopetuksen jälkeisiin opintoihin ulottuva jatkumo. Oppilaanohjauksella edistetään oppilaiden
koulutyön onnistumista, opintojen sujumista sekä koulutuksen tuloksellisuutta ja vaikuttavuutta.
Oppilaanohjauksen tehtävänä on edistää oppilaiden kasvua ja kehitystä siten, että jokainen
oppilas pystyy kehittämään opiskeluvalmiuksiaan ja vuorovaikutustaitojaan sekä oppimaan
elämässä tarvittavia tietoja ja taitoja. Oppilaanohjaus tukee oppilaita tekemään omiin
valmiuksiinsa, arvoihinsa ja lähtökohtiinsa sekä kiinnostukseensa perustuvia arkielämää,
opiskelua, jatko-opintoja sekä tulevaisuutta koskevia päätöksiä ja valintoja. Ohjauksen avulla
oppilaat oppivat tiedostamaan mahdollisuutensa vaikuttaa oman elämänsä suunnitteluun
ja päätöksentekoon. Oppilaita kannustetaan pohtimaan ja kyseenalaistamaan koulutukseen
ja ammatteihin liittyviä ennakkokäsityksiä ja tekemään valintansa omia vahvuuksiaan ja
kiinnostuksen kohteitaan vastaten. Oppilaanohjausta toteutetaan yhteistyössä huoltajien kanssa.
Koulun ohjaussuunnitelmassa kuvataan oppilaanohjauksen järjestämisen rakenteet,
toimintatavat, työn- ja vastuunjako sekä monialaiset verkostot, joita tarvitaan ohjauksen
tavoitteiden toteutumiseksi. Suunnitelmassa kuvataan myös kodin ja koulun ohjausyhteistyö,
koulun työelämäyhteistyö sekä työelämään tutustumisen järjestelyt. Ohjaussuunnitelman
tavoitteiden toteutumista arvioidaan systemaattisesti. Oppilaiden opintojen sujuvuutta
nivelvaiheissa edistetään perusopetuksen aikana ja jatko-opintoihin siirryttäessä opettajien
välisellä ja opinto-ohjaajien keskinäisellä sekä tarvittaessa moniammatillisella yhteistyöllä.
Opettajat hyödyntävät työssään ajantasaista tietoa jatko-opinnoista, työelämästä ja työtehtävistä
sekä niissä tapahtuvista muutoksista.
Oppilaanohjaus yhdistää koulua yhteiskuntaan ja työelämään. Sen avulla edistetään
oikeudenmukaisuuden, yhdenvertaisuuden, tasa-arvon ja osallisuuden toteutumista sekä
ehkäistään syrjäytymistä koulutuksesta ja työelämästä. Oppilaanohjauksessa kehittyvät tiedot ja
taidot edistävät osaltaan osaavan työvoiman saatavuutta sekä osaamisen kysynnän ja tarjonnan
yhteensovittamista tulevaisuuden työelämässä.

Vuosiluokilla 3-6 oppilaanohjaus toteutuu pääasiassa eri oppiaineiden opetuksen ja
koulun muun toiminnan yhteydessä. Oppilaanohjaukseen voidaan myös varata oppitunteja
opetussuunnitelmassa päätettävällä tavalla. Oppilaanohjauksesta vastaa luokanopettaja yhdessä
muiden opettajien kanssa. Oppimisympäristönä oman kouluyhteisön ja lähiympäristön lisäksi
voivat toimia lähiseudun yritykset ja muut yhteistyötahot.
Oppilaanohjauksella tuetaan oppilaita opiskelustrategioidensa tunnistamisessa ja kehittämisessä,
vahvistetaan kykyä asettaa itselle tavoitteita ja arvioida tavoitteiden saavuttamista sekä edistetään
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oppimaan oppimisen taitojen kehittymistä. Ohjaus auttaa oppilaita omaksumaan erilaisia
opiskelussa tarvittavia oppimisen, työskentelyn, tiedon omaksumisen sekä tiedonhallinnan
taitoja ja menetelmiä, tunnistamaan oppiaineiden ominaispiirteitä sekä valitsemaan kuhunkin
oppiaineeseen soveltuvia opiskelumenetelmiä. Ohjauksella tuetaan sosiaalisten taitojen ja
ryhmässä toimimisen taitojen kehittymistä.
Oppilaanohjauksen tuella oppilaat kehittävät elämässä tarvittavia taitoja ja vahvistavat myönteistä
käsitystä itsestään oppijana. Oppilaita ohjataan tunnistamaan ja arvostamaan sekä omia että
toisten vahvuuksia, kykyjä ja taitoja. Heitä tuetaan ottamaan vastuuta elämästään, opiskelustaan,
valinnoistaan sekä toiminnastaan ryhmän ja lähiyhteisönsä aktiivisena jäsenenä ja toimijana.
Oppilaille tarjotaan mahdollisuuksia osallisuuteen ja vaikuttamiseen omassa kouluyhteisössä ja
lähiympäristössä, jolloin heidän käsityksensä yhteiskunnallisista vaikutusmahdollisuuksista alkaa
muotoutua.
Oppilaanohjauksen kautta oppilaat tutustuvat lähiseudun ammatteihin, työpaikkoihin ja
elinkeinoelämään. Mahdollisten tutustumiskäyntien ja vierailujen yhtenä tehtävänä on esitellä
oppilaille työelämää, yrittäjyyttä ja erilaisia ammatteja. Niillä myös edistetään oppilaiden
ammatillisen kiinnostuksen heräämistä.
Oppilaanohjaus tukee oppilaita ja huoltajia opiskeluun liittyvässä tiedonsaannissa ja valinnoissa.
Heille järjestetään mahdollisuuksia henkilökohtaiseen ohjauskeskusteluun oppilaan opiskelun ja
valintojen tukemiseksi sekä erilaisissa oppimiseen ja koulunkäyntiin liittyvissä kysymyksissä.
Vuosiluokilla 3-6 oppilaanohjaus toteutuu pääasiassa eri oppiaineiden opetuksen ja koulun
muun toiminnan yhteydessä. Oppilaanohjauksesta vastaa luokanopettaja yhdessä muiden
opettajien kanssa. Oppimisympäristönä oman kouluyhteisön ja lähiympäristön lisäksi voivat toimia
lähiseudun yritykset ja muut yhteistyötahot.
Oppilaanohjauksella tuetaan oppilaita opiskelustrategioidensa tunnistamisessa ja kehittämisessä,
vahvistetaan kykyä asettaa itselle tavoitteita ja arvioida tavoitteiden saavuttamista sekä edistetään
oppimaan oppimisen taitojen kehittymistä. Ohjaus auttaa oppilaita omaksumaan erilaisia
opiskelussa tarvittavia oppimisen, työskentelyn, tiedon omaksumisen sekä tiedonhallinnan
taitoja ja menetelmiä, tunnistamaan oppiaineiden ominaispiirteitä sekä valitsemaan kuhunkin
oppiaineeseen soveltuvia opiskelumenetelmiä. Ohjauksella tuetaan sosiaalisten taitojen ja
ryhmässä toimimisen taitojen kehittymistä.
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Oppilaanohjauksen tuella oppilaat kehittävät elämässä tarvittavia taitoja ja vahvistavat myönteistä
käsitystä itsestään oppijana. Oppilaita ohjataan tunnistamaan ja arvostamaan sekä omia että
toisten vahvuuksia, kykyjä ja taitoja. Heitä ohjataan hyväksymään erilaisuutta ja tuetaan
empatiakyvyn kehittymistä. Oppilaita kannustetaan ottamaan vastuuta paitsi omasta, myös
muiden opiskelusta. Ohjauksessa korostetaan myös vastuunkantoa elämästä, valinnoista sekä
toiminnasta ryhmän ja lähiyhteisön aktiivisena jäsenenä ja toimijana. Oppilaille tarjotaan
mahdollisuuksia osallisuuteen ja vaikuttamiseen omassa kouluyhteisössä ja lähiympäristössä,
jolloin heidän käsityksensä yhteiskunnallisista vaikutusmahdollisuuksista alkaa muotoutua. Viikin
normaalikoulun oppilaskuntatoiminta (Pikkuparlamentti) sekä vertaissovittelutoiminta tukevat
osaltaan näitä tavoitteita.
Oppilaanohjauksen kautta oppilaat tutustuvat lähiseudun ammatteihin, työpaikkoihin ja
elinkeinoelämään. Mahdollisten tutustumiskäyntien ja vierailujen yhtenä tehtävänä on esitellä
oppilaille työelämää, yrittäjyyttä ja erilaisia ammatteja. Viikin normaalikoulun 6.luokkalaiset
käyvät vuosittain Yrityskylässä. Luokat järjestävät kirpputoreja muun muassa leirikoulujen
rahoittamiseksi. Kuudesluokkalaiset järjestävät vuosittain UNICEF-kahvilan, jonka tuotto
osoitetaan hyväntekeväisyyteen. Näiden kautta edistetään yrittäjyyteen ja työelämään
tutustumista sekä oppilaiden ammatillisen kiinnostuksen heräämistä.
Oppilaanohjaus tukee oppilaita ja huoltajia opiskeluun liittyvässä tiedonsaannissa ja valinnoissa.
Heille järjestetään mahdollisuuksia henkilökohtaiseen ohjauskeskusteluun oppilaan opiskelun ja
valintojen tukemiseksi sekä erilaisissa oppimiseen ja koulunkäyntiin liittyvissä kysymyksissä.
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34.6.9. Toinen kotimainen kieli
Oppiaineen tehtävä
Kieli on oppimisen ja ajattelun edellytys. Kieli on mukana kaikessa koulun toiminnassa, ja
jokainen opettaja on kielen opettaja. Kielten opiskelu edistää ajattelutaitojen kehittymistä. Se
antaa aineksia monikielisen ja -kulttuurisen identiteetin muodostumiselle ja arvostamiselle.
Sanavaraston ja rakenteiden karttuessa myös vuorovaikutus- ja tiedonhankintataidot kehittyvät.
Kielten opiskelussa on runsaasti sijaa ilolle, leikillisyydelle ja luovuudelle.
Toisen kotimaisen kielen opetus on osa kielikasvatusta ja johdatusta kielitietoisuuteen. Oppilaissa
herätetään kiinnostus kouluyhteisön ja ympäröivän maailman kielelliseen ja kulttuuriseen
moninaisuuteen ja heitä rohkaistaan viestimään autenttisissa kieliympäristöissä. Koulussa
ohjataan arvostamaan eri kieliä, niiden puhujia ja erilaisia kulttuureita. Sukupuolten tasaarvoa kielivalinnoissa ja kielten opiskelussa vahvistetaan erilaisia oppilaita kiinnostavalla
kielivalintatiedotuksella, rohkaisemalla oppilaita tekemään aidosti itseään kiinnostavia valintoja
sukupuolesta riippumatta, käsittelemällä opetuksessa monipuolisesti erilaisia aiheita sekä
käyttämällä vaihtelevia ja toiminnallisia työtapoja.
Toisen kotimaisen kielen opiskelu valmistaa oppilaita suunnitelmalliseen ja luovaan
työskentelyyn erilaisissa kokoonpanoissa. Oppilaille ja oppilasryhmille luodaan mahdollisuuksia
verkostoitumiseen ja yhteydenpitoon ihmisten kanssa myös eri puolilla Pohjoismaita. Tietoja viestintäteknologia tarjoaa yhden luontevan mahdollisuuden toteuttaa kieltenopetusta
autenttisista tilanteista ja oppilaiden viestintätarpeista lähtien. Opetus antaa myös valmiuksia
osallisuuteen ja aktiiviseen vaikuttamiseen.
Opetus vahvistaa oppilaiden luottamusta omiin kykyihinsä oppia kieliä ja käyttää niitä
rohkeasti. Oppilaille annetaan mahdollisuus edetä yksilöllisesti ja saada tarpeen mukaan
tukea oppimiselleen. Opetus järjestetään niin, että myös muita nopeammin etenevät tai kieltä
entuudestaan osaavat voivat edistyä.
Kielten opetuksessa kehitetään monilukutaitoa ja käsitellään erilaisia tekstejä. Lasten ja nuorten
erilaiset kiinnostuksen kohteet otetaan huomioon tekstien valinnassa. Opetuksessa luodaan
siltoja myös eri kielten välille sekä oppilaiden vapaa-ajan kielenkäyttöön. Oppilaita ohjataan
hakemaan osaamillaan kielillä tietoa.

Ruotsin kieli, B1-oppimäärä
Ruotsin kieli, B1-oppimäärä vuosiluokilla 3-6
Vuosiluokilla 3 – 6 kaikilla oppilailla on äidinkielen lisäksi opetusta vähintään kahdessa muussa
kielessä: yhteisessä A1-kielessä sekä B1- kielessä ja mahdollisesti myös A2-kielessä, joka on Akielen valinnainen oppimäärä.

Tavoitteena on, että kielenkäyttö olisi mahdollisimman asianmukaista, luonnollista ja
oppilaille merkityksellistä. Työskentelyssä korostuu pari- ja pienryhmätyö sekä yhdessä
oppiminen erityyppisissä oppimisympäristöissä. Monikielisyys- ja kielikasvatuksen tavoitteiden
saavuttamiseksi tarvitaan opettajien yhteistyötä. Leikin, laulun, pelillisyyden ja draaman
avulla oppilaat saavat mahdollisuuden kokeilla kasvavaa kielitaitoaan ja käsitellä myös
asenteita. Opetuksessa käytetään monipuolisesti eri viestintäkanavia ja -välineitä. Oppilaita
ohjataan aktiiviseen toimijuuteen ja itsenäiseen vastuun ottoon omasta oppimisestaan
Eurooppalaisen kielisalkun tai vastaavan työvälineen avulla. Oppilaat tutustuvat ympäröivän
yhteisön monikielisyyteen ja -kulttuurisuuteen kotikansainvälisyyden avulla. Heille tarjotaan myös
mahdollisuuksia harjoitella kansainvälistä yhteydenpitoa. Ruotsin kieltä käytetään aina kun se on
mahdollista.
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Vuosiluokat 3-6

Ruotsin kielen B1-oppimäärän oppimisympäristöihin ja työtapoihin
liittyvät tavoitteet vuosiluokilla 3-6

Tavoitteena on, että kielenkäyttö olisi mahdollisimman asianmukaista, luonnollista ja
oppilaille merkityksellistä. Työskentelyssä korostuu pari- ja pienryhmätyö sekä yhdessä
oppiminen erityyppisissä oppimisympäristöissä. Monikielisyys- ja kielikasvatuksen tavoitteiden
saavuttamiseksi tarvitaan opettajien yhteistyötä. Leikin, laulun, pelillisyyden ja draaman
avulla oppilaat saavat mahdollisuuden kokeilla kasvavaa kielitaitoaan ja käsitellä myös
asenteita. Opetuksessa käytetään monipuolisesti eri viestintäkanavia ja -välineitä. Oppilaita
ohjataan aktiiviseen toimijuuteen ja itsenäiseen vastuun ottoon omasta oppimisestaan
Eurooppalaisen kielisalkun tai vastaavan työvälineen avulla. Oppilaat tutustuvat ympäröivän
yhteisön monikielisyyteen ja -kulttuurisuuteen kotikansainvälisyyden avulla. Heille tarjotaan myös
mahdollisuuksia harjoitella kansainvälistä yhteydenpitoa. Ruotsin kieltä käytetään aina kun se on
mahdollista.

Ohjaus, eriyttäminen ja tuki ruotsin kielen B1-oppimäärässä vuosiluokilla
3-6
Oppilaita ohjataan käyttämään kielitaitoaan rohkeasti. Runsas viestinnällinen harjoittelu tukee
oppilaiden kielitaidon kehittymistä. Oppilaita kannustetaan opiskelemaan myös muita koulun
tarjoamia kieliä. Oppilaille, joilla on kieliin liittyviä oppimisvaikeuksia, tarjotaan tukea. Opetus
suunnitellaan niin, että se tarjoaa haasteita myös muita nopeammin edistyville tai ruotsin kieltä
entuudestaan osaaville oppilaille.
Oppilaita ohjataan käyttämään kielitaitoaan rohkeasti. Runsas viestinnällinen harjoittelu tukee
oppilaiden kielitaidon kehittymistä. Oppilaita kannustetaan opiskelemaan myös muita koulun
tarjoamia kieliä. Oppilaille, joilla on kieliin liittyviä oppimisvaikeuksia, tarjotaan tukea. Opetus
suunnitellaan niin, että se tarjoaa haasteita myös muita nopeammin edistyville tai ruotsin kieltä
entuudestaan osaaville oppilaille.

Oppilaan oppimisen arviointi ruotsin kielen B1-oppimäärässä vuosiluokilla
3-6
Arviointi ja palaute on luonteeltaan oppimista ohjaavaa ja kannustavaa ja antaa oppilaille
mahdollisuuden painottaa itselleen luontevia ilmaisumuotoja. Monipuolinen arviointi tarjoaa
mahdollisuuksia osoittaa osaamistaan myös oppilaille, joilla on kieleen liittyviä oppimisvaikeuksia
tai joilla on muulla tavoin kielellisesti erilaiset lähtökohdat. Arvioinnissa välineenä voidaan käyttää
esimerkiksi Eurooppalaista kielisalkkua.

Vuosiluokat 3-6

Ruotsin kielen sanallista arviota tai arvosanaa antaessaan opettaja arvioi oppilaiden osaamista
suhteessa paikallisessa opetussuunnitelmassa asetettuihin tavoitteisiin. Määritellessään
osaamisen tasoa 6. vuosiluokan lukuvuositodistusta varten opettaja käyttää ruotsin kielen B1oppimäärän valtakunnallisia arviointikriteereitä. Opinnoissa edistymisen kannalta on keskeistä,
että oppimista arvioidaan monin eri tavoin myös itse- ja vertaisarvioinnin keinoin ja että arviointi
kohdistuu kaikkiin arvioitaviin tavoitteisiin. Arvioinnissa otetaan huomioon kaikki kielitaidon osaalueet. Niiden arviointi perustuu Eurooppalaiseen viitekehykseen ja sen pohjalta laadittuun
suomalaiseen sovellukseen.

Arviointi ja palaute on luonteeltaan oppimista ohjaavaa ja kannustavaa ja antaa oppilaille
mahdollisuuden painottaa itselleen luontevia ilmaisumuotoja. Monipuolinen arviointi tarjoaa
mahdollisuuksia osoittaa osaamistaan myös oppilaille, joilla on kieleen liittyviä oppimisvaikeuksia
tai joilla on muulla tavoin kielellisesti erilaiset lähtökohdat. Arvioinnissa välineenä voidaan käyttää
esimerkiksi Eurooppalaista kielisalkkua.
Ruotsin kielen sanallista arviota tai arvosanaa antaessaan opettaja arvioi oppilaiden osaamista
suhteessa paikallisessa opetussuunnitelmassa asetettuihin tavoitteisiin. Määritellessään
osaamisen tasoa 6. vuosiluokan lukuvuositodistusta varten opettaja käyttää ruotsin kielen B1oppimäärän valtakunnallisia arviointikriteereitä. Opinnoissa edistymisen kannalta on keskeistä,
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että oppimista arvioidaan monin eri tavoin myös itse- ja vertaisarvioinnin keinoin ja että arviointi
kohdistuu kaikkiin arvioitaviin tavoitteisiin. Arvioinnissa otetaan huomioon kaikki kielitaidon osaalueet. Niiden arviointi perustuu Eurooppalaiseen viitekehykseen ja sen pohjalta laadittuun
suomalaiseen sovellukseen.

Vuosiluokka 6
Vuosiluokan keskeiset sisältöalueet
S1 Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen
Tarkastellaan ja verrataan ruotsin kielen ja entuudestaan tuttujen kielten tärkeimpiä yhtäläisyyksiä
ja eroja.
Oppilasta autetaan ymmärtämään eri kielten keskinäisiä suhteita, ruotsin kielen vaikutusta
suomen kieleen sekä tutustumaan suomen ja ruotsin asemaan kansalliskielinä. Oppilas tutustuu
ruotsin kieleen vertailemalla sitä muiden osaamiensa kielten yhtäläisyyksiin ja eroihin. Selvitetään,
missä ruotsin taitoa tarvitaan, missä se näkyy ja tarkastellaan, miten sitä voi käyttää arjen eri
tilanteissa.
S2 Kielenopiskelutaidot
Asetetaan tavoitteita ja suunnitellaan toimintaa yhdessä. Selvitetään, missä ruotsin taitoa tarvitaan
ja missä sitä voi käyttää. Opetellaan huomaamaan, miten ruotsin kieli näkyy erilaisissa arkisissa
yhteyksissä.
Oppilasta ohjataan harjaannuttamaan viestinnällisiä taitojaan, käyttämään tieto- ja
viestintäteknologiaa sekä ottamaan vastuuta opiskelustaan ja arvioimaan osaamistaan. Tämän
lisäksi oppilasta rohkaistaan löytämään ruotsinkielisiä oppimisympäristöjä ja hyödyntämään
ruotsin kieltä myös koulun ulkopuolella. Asetetaan tavoitteita ja valitaan yhdessä kielenkäytön
aihepiirejä.
S3 Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa, taito tulkita tekstejä, taito tuottaa
tekstejä
Sanastoa ja rakenteita opetellaan monenlaisten aihepiirien yhteydessä, kuten minä itse, perheeni,
koulu, harrastukset ja vapaa-ajan vietto. Lisäksi valitaan yhdessä kiinnostavia kielenkäytön
aihepiirejä. Opetellaan ruotsin kielen tärkeimmät suomesta poikkeavat foneettiset merkit ja niiden
luonteva ääntäminen. Harjoitellaan erilaisia vuorovaikutustilanteita.
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Vuosiluokat 3-6

Sanastoa ja rakenteita opetellaan monenlaisten aihepiirien yhteydessä, kuten minä itse,
perheeni, koulu, harrastukset ja vapaa-ajanvietto. Harjoitellaan ääntämistä ja yksinkertaisia
vuorovaikutustilanteita. Viestinnällisten tavoitteiden saavuttamiseksi harjoitellaan kielen
perusrakenteita. Näitä ovat esim. lukusanat, verbien preesensmuodot, perusasiat substantiivien
taivutuksesta sekä päälauseen sanajärjestys.

Opetuksen tavoitteet

Tavoitteisiin liittyvät
sisältöalueet

Laaja-alainen osaaminen

T1

S1

L1, L2, L4

T2

S1

L2

T3

S2

L1, L3, L5

T4

S2

L3, L5

T5

S3

L4

T6

S3

L4

T7

S3

L4

T8

S3

L4

T9

S3

L4

Vuosiluokan tavoitteet
T1 auttaa oppilasta jäsentämään käsitystään kaikkien osaamiensa kielten
keskinäisestä suhteesta
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Kielten keskinäissuhteiden hahmottaminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa kuvata, mihin kielikuntiin hänen
osaamansa ja opiskelemansa kielet kuuluvat.

Oppilasta autetaan ymmärtämään eri kielten keskinäisiä suhteita, ruotsin kielen vaikutusta
suomen kieleen sekä tutustumaan suomen ja ruotsin asemaan kansalliskielinä. Oppilas tutustuu
ruotsin kieleen vertailemalla sitä muiden osaamiensa kielten yhtäläisyyksiin ja eroihin. Selvitetään,
missä ruotsin taitoa tarvitaan, missä se näkyy ja tarkastellaan, miten sitä voi käyttää arjen eri
tilanteissa.

T2 tutustuttaa oppilas suomen ja ruotsin asemaan kansalliskielinä sekä
ruotsin kielen vaikutukseen suomen kieleen
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde

Vuosiluokat 3-6

Ruotsin kielen aseman ja merkityksen
tunteminen Suomessa

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa nimetä syitä, joiden vuoksi
Suomessa käytetään ruotsia ja mainita
ruotsista suomeen lainautuneita sanoja.

Oppilasta autetaan ymmärtämään eri kielten keskinäisiä suhteita, ruotsin kielen vaikutusta
suomen kieleen sekä tutustumaan suomen ja ruotsin asemaan kansalliskielinä. Oppilas tutustuu
ruotsin kieleen vertailemalla sitä muiden osaamiensa kielten yhtäläisyyksiin ja eroihin. Selvitetään,
missä ruotsin taitoa tarvitaan, missä se näkyy ja tarkastellaan, miten sitä voi käyttää arjen eri
tilanteissa.
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T3 ohjata oppilasta harjaannuttamaan viestinnällisiä taitojaan sallivassa
opiskeluilmapiirissä ja myös tieto- ja viestintäteknologiaa käyttäen sekä
ottamaan vastuuta opiskelustaan ja arvioimaan osaamistaan
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Toiminta opiskelutilanteessa

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas harjaannuttaa ruotsin taitoaan
ryhmässä myös tieto- ja viestintäteknologiaa
käyttäen, huolehtii kotitehtävistään sekä
osallistuu ryhmän työskentelyyn myönteisellä
tavalla. Oppilas osaa arvioida ruotsin taitonsa
kehittymistä suhteellisen realistisesti.

Oppilasta ohjataan harjaannuttamaan viestinnällisiä taitojaan, käyttämään tieto- ja
viestintäteknologiaa sekä ottamaan vastuuta opiskelustaan ja arvioimaan osaamistaan. Tämän
lisäksi oppilasta rohkaistaan löytämään ruotsinkielisiä oppimisympäristöjä ja hyödyntämään
ruotsin kieltä myös koulun ulkopuolella. Asetetaan tavoitteita ja valitaan yhdessä kielenkäytön
aihepiirejä.

T4 rohkaista oppilasta näkemään ruotsin taito tärkeänä osana elinikäistä
oppimista ja oman kielivarannon karttumista ja rohkaista ruotsinkielisten
oppimisympäristöjen löytämiseen ja hyödyntämiseen myös koulun
ulkopuolella
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Ruotsin kielen käyttöalueiden ja –
mahdollisuuksien tunnistaminen omassa
elämässä

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa mainita joitakin ruotsin kielen
käyttöalueita ja -mahdollisuuksia.

Oppilasta ohjataan harjaannuttamaan viestinnällisiä taitojaan, käyttämään tieto- ja
viestintäteknologiaa sekä ottamaan vastuuta opiskelustaan ja arvioimaan osaamistaan. Tämän
lisäksi oppilasta rohkaistaan löytämään ruotsinkielisiä oppimisympäristöjä ja hyödyntämään
ruotsin kieltä myös koulun ulkopuolella. Asetetaan tavoitteita ja valitaan yhdessä kielenkäytön
aihepiirejä.

T5 ohjata oppilasta harjoittelemaan erilaisia, erityisesti suullisia
viestintätilanteita
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Vuorovaikutus erilaisissa tilanteissa

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Taitotaso: A1.2: Oppilas selviytyy
satunnaisesti yleisimmin toistuvista,
rutiininomaisista viestintätilanteista tukeutuen
vielä enimmäkseen viestintäkumppaniin.

Sanastoa ja rakenteita opetellaan monenlaisten aihepiirien yhteydessä, kuten minä itse,
perheeni, koulu, harrastukset ja vapaa-ajanvietto. Harjoitellaan ääntämistä ja yksinkertaisia
vuorovaikutustilanteita. Viestinnällisten tavoitteiden saavuttamiseksi harjoitellaan kielen
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Vuosiluokat 3-6

Arvioinnin kohde

perusrakenteita. Näitä ovat esim. lukusanat, verbien preesensmuodot, perusasiat substantiivien
taivutuksesta sekä päälauseen sanajärjestys.

T6 rohkaista oppilasta käyttämään viestinsä perille saamiseksi
monenlaisia, myös ei-kielellisiä keinoja ja pyytämään tarvittaessa toistoa
ja hidastusta
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Viestintästrategioiden käyttö

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Taitotaso: A1.2: Oppilas tukeutuu
viestinnässään kaikkein keskeisimpiin
sanoihin ja ilmauksiin. Oppilas tarvitsee paljon
apukeinoja ja osaa pyytää toistamista tai
hidastamista.

Sanastoa ja rakenteita opetellaan monenlaisten aihepiirien yhteydessä, kuten minä itse,
perheeni, koulu, harrastukset ja vapaa-ajanvietto. Harjoitellaan ääntämistä ja yksinkertaisia
vuorovaikutustilanteita. Viestinnällisten tavoitteiden saavuttamiseksi harjoitellaan kielen
perusrakenteita. Näitä ovat esim. lukusanat, verbien preesensmuodot, perusasiat substantiivien
taivutuksesta sekä päälauseen sanajärjestys.

T7 ohjata oppilasta harjoittelemaan erilaisia kohteliaisuuden ilmauksia
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Viestinnän kulttuurinen sopivuus

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Taitotaso: A1.2: Oppilas osaa käyttää
muutamia kaikkein yleisimpiä kielelle
ominaisia kohteliaisuuden ilmauksia
rutiininomaisissa sosiaalisissa kontakteissa.

Sanastoa ja rakenteita opetellaan monenlaisten aihepiirien yhteydessä, kuten minä itse,
perheeni, koulu, harrastukset ja vapaa-ajanvietto. Harjoitellaan ääntämistä ja yksinkertaisia
vuorovaikutustilanteita. Viestinnällisten tavoitteiden saavuttamiseksi harjoitellaan kielen
perusrakenteita. Näitä ovat esim. lukusanat, verbien preesensmuodot, perusasiat substantiivien
taivutuksesta sekä päälauseen sanajärjestys.

T8 rohkaista oppilasta ottamaan selvää tilanneyhteyden avulla helposti
ennakoitavasta ja ikätasolleen sopivasta puheesta tai kirjoitetusta
tekstistä
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde

Vuosiluokat 3-6

Tekstien tulkintataidot

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Taitotaso A1.1: Oppilas ymmärtää harjoiteltua,
tuttua sanastoa ja ilmaisuja sisältävää
muutaman sanan mittaista kirjoitettua tekstiä
ja hidasta puhetta. Oppilas tunnistaa tekstistä
yksittäisiä tietoja.

Sanastoa ja rakenteita opetellaan monenlaisten aihepiirien yhteydessä, kuten minä itse,
perheeni, koulu, harrastukset ja vapaa-ajanvietto. Harjoitellaan ääntämistä ja yksinkertaisia
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vuorovaikutustilanteita. Viestinnällisten tavoitteiden saavuttamiseksi harjoitellaan kielen
perusrakenteita. Näitä ovat esim. lukusanat, verbien preesensmuodot, perusasiat substantiivien
taivutuksesta sekä päälauseen sanajärjestys.

T9 tarjota oppilaalle runsaasti tilaisuuksia harjoitella ikätasolle sopivaa
hyvin pienimuotoista puhumista ja kirjoittamista
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Tekstien tuottamistaidot

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Taitotaso A1.1: Oppilas osaa ilmaista
itseään puheessa hyvin suppeasti
käyttäen harjoiteltuja sanoja ja opeteltuja
vakioilmaisuja. Oppilas ääntää joitakin
harjoiteltuja ilmauksia ymmärrettävästi.
Oppilas osaa kirjoittaa joitakin erillisiä sanoja
ja sanontoja.

Sanastoa ja rakenteita opetellaan monenlaisten aihepiirien yhteydessä, kuten minä itse,
perheeni, koulu, harrastukset ja vapaa-ajanvietto. Harjoitellaan ääntämistä ja yksinkertaisia
vuorovaikutustilanteita. Viestinnällisten tavoitteiden saavuttamiseksi harjoitellaan kielen
perusrakenteita. Näitä ovat esim. lukusanat, verbien preesensmuodot, perusasiat substantiivien
taivutuksesta sekä päälauseen sanajärjestys.

Ruotsin kieli, A2-oppimäärä
Ruotsin kieli, A-oppimäärä
Vuosiluokilla 3 – 6 kaikilla oppilailla on äidinkielen lisäksi opetusta vähintään kahdessa muussa
kielessä: yhteisessä A1-kielessä sekä B1- kielessä ja mahdollisesti myös A2-kielessä, joka on Akielen valinnainen oppimäärä.
A2-kielen vuosiviikkotuntien jakamisessa eri vuosiluokille ei ole 6. vuosiluokan nivelvaihetta.

Ruotsin kielen A-oppimäärän oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät
tavoitteet

Tavoitteena on, että kielenkäyttö olisi mahdollisimman asianmukaista, luonnollista ja
oppilaille merkityksellistä. Työskentelyssä korostuu pari- ja pienryhmätyö sekä yhdessä
oppiminen erityyppisissä oppimisympäristöissä. Monikielisyys- ja kielikasvatuksen tavoitteiden
saavuttamiseksi tarvitaan opettajien yhteistyötä. Leikin, laulun, pelillisyyden ja draaman
avulla oppilaat saavat mahdollisuuden kokeilla kasvavaa kielitaitoaan ja käsitellä myös
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Tavoitteena on, että kielenkäyttö olisi mahdollisimman asianmukaista, luonnollista ja
oppilaille merkityksellistä. Työskentelyssä korostuu pari- ja pienryhmätyö sekä yhdessä
oppiminen erityyppisissä oppimisympäristöissä. Monikielisyys- ja kielikasvatuksen tavoitteiden
saavuttamiseksi tarvitaan opettajien yhteistyötä. Leikin, laulun, pelillisyyden ja draaman
avulla oppilaat saavat mahdollisuuden kokeilla kasvavaa kielitaitoaan ja käsitellä myös
asenteita. Opetuksessa käytetään monipuolisesti eri viestintäkanavia ja -välineitä. Oppilaita
ohjataan aktiiviseen toimijuuteen ja itsenäiseen vastuun ottoon omasta oppimisestaan
Eurooppalaisen kielisalkun tai vastaavan työvälineen avulla. Oppilaat tutustuvat ympäröivän
yhteisön monikielisyyteen ja -kulttuurisuuteen kotikansainvälisyyden avulla. Heille tarjotaan myös
mahdollisuuksia harjoitella kansainvälistä yhteydenpitoa. Ruotsin kieltä käytetään aina kun se on
mahdollista.

asenteita. Opetuksessa käytetään monipuolisesti eri viestintäkanavia ja -välineitä. Oppilaita
ohjataan aktiiviseen toimijuuteen ja itsenäiseen vastuun ottoon omasta oppimisestaan
Eurooppalaisen kielisalkun tai vastaavan työvälineen avulla. Oppilaat tutustuvat ympäröivän
yhteisön monikielisyyteen ja -kulttuurisuuteen kotikansainvälisyyden avulla. Heille tarjotaan myös
mahdollisuuksia harjoitella kansainvälistä yhteydenpitoa. Ruotsin kieltä käytetään aina kun se on
mahdollista.

Ohjaus, eriyttäminen ja tuki ruotsin kielen A-oppimäärässä
Oppilaita ohjataan käyttämään kielitaitoaan rohkeasti. Runsas viestinnällinen harjoittelu tukee
oppilaiden kielitaidon kehittymistä. Oppilaita kannustetaan opiskelemaan myös muita koulun
tarjoamia kieliä. Oppilaille, joilla on kieliin liittyviä oppimisvaikeuksia, tarjotaan tukea. Opetus
suunnitellaan niin, että se tarjoaa haasteita myös muita nopeammin edistyville tai ruotsin kieltä
entuudestaan osaaville oppilaille.
Oppilaita ohjataan käyttämään kielitaitoaan rohkeasti. Runsas viestinnällinen harjoittelu tukee
oppilaiden kielitaidon kehittymistä. Oppilaita kannustetaan opiskelemaan myös muita koulun
tarjoamia kieliä. Oppilaille, joilla on kieliin liittyviä oppimisvaikeuksia, tarjotaan tukea. Opetus
suunnitellaan niin, että se tarjoaa haasteita myös muita nopeammin edistyville tai ruotsin kieltä
entuudestaan osaaville oppilaille.

Oppilaan oppimisen arviointi ruotsin kielen A-oppimäärässä
Arviointi ja palaute on luonteeltaan oppimista ohjaavaa ja kannustavaa. Se antaa oppilaille
mahdollisuuden tulla tietoisiksi omista taidoistaan, kehittää niitä ja painottaa itselleen luontevia
ilmaisumuotoja. Monipuolinen arviointi tarjoaa mahdollisuuksia osoittaa osaamistaan myös
oppilaille, joilla on kieleen liittyviä oppimisvaikeuksia tai joilla on muulla tavoin kielellisesti erilaiset
lähtökohdat. Arvioinnissa välineenä voidaan käyttää esimerkiksi Eurooppalaista kielisalkkua.
Ruotsin kielen sanallista arviota tai arvosanaa antaessaan opettaja arvioi oppilaiden osaamista
suhteessa paikallisessa opetussuunnitelmassa asetettuihin tavoitteisiin. Määritellessään
osaamisen tasoa 6. vuosiluokan lukuvuositodistusta varten opettaja käyttää ruotsin kielen Aoppimäärän valtakunnallisia arviointikriteereitä. Opinnoissa edistymisen kannalta on keskeistä,
että oppimista arvioidaan monin eri tavoin ja se kohdistuu kaikkiin tavoitteisiin. Arvioinnissa
otetaan huomioon kaikki kielitaidon osa-alueet. Niiden arviointi perustuu Eurooppalaiseen
viitekehykseen ja sen pohjalta laadittuun suomalaiseen sovellukseen.
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Arviointi ja palaute on luonteeltaan oppimista ohjaavaa ja kannustavaa. Se antaa oppilaille
mahdollisuuden tulla tietoisiksi omista taidoistaan, kehittää niitä ja painottaa itselleen luontevia
ilmaisumuotoja. Monipuolinen arviointi tarjoaa mahdollisuuksia osoittaa osaamistaan myös
oppilaille, joilla on kieleen liittyviä oppimisvaikeuksia tai joilla on muulla tavoin kielellisesti erilaiset
lähtökohdat. Arvioinnissa välineenä voidaan käyttää esimerkiksi Eurooppalaista kielisalkkua.
Ruotsin kielen sanallista arviota tai arvosanaa antaessaan opettaja arvioi oppilaiden osaamista
suhteessa paikallisessa opetussuunnitelmassa asetettuihin tavoitteisiin. Määritellessään
osaamisen tasoa 6. vuosiluokan lukuvuositodistusta varten opettaja käyttää ruotsin kielen Aoppimäärän valtakunnallisia arviointikriteereitä. Opinnoissa edistymisen kannalta on keskeistä,
että oppimista arvioidaan monin eri tavoin ja se kohdistuu kaikkiin tavoitteisiin. Arvioinnissa
otetaan huomioon kaikki kielitaidon osa-alueet. Niiden arviointi perustuu Eurooppalaiseen
viitekehykseen ja sen pohjalta laadittuun suomalaiseen sovellukseen.
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Vuosiluokka 4
Vuosiluokan keskeiset sisältöalueet
S1 Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen
Tutustutaan ruotsin ja muiden pohjoismaisten kielten ja kulttuurien piirteisiin ja
sukulaisuussuhteisiin. Vertaillaan suomenruotsin ja ruotsinruotsin eroja. Pohditaan omaa kieli- ja
kulttuuritaustaa.
Hankitaan tietoa ja keskustellaan Suomen kansalliskielistä ja vähemmistökielistä sekä niiden
merkityksestä yksilölle ja yhteisölle. Kuunnellaan eri kieliä, katsellaan eri tapoja kirjoittaa, tehdään
havaintoja sanojen lainautumisesta kielestä toiseen. Pohditaan, miten voi toimia, jos osaa kieltä
vain vähän. Harjoitellaan arvostavaa kielenkäyttöä vuorovaikutustilanteissa.
Oppilas tutustuu ruotsin kieleen vertailemalla sitä muiden osaamiensa kielten yhtäläisyyksiin ja
eroihin sekä oppii vertailemaan suomenruotsia ja ruotsinruotsia.
S2 Kielenopiskelutaidot
Opetellaan suunnittelemaan toimintaa yhdessä, antamaan ja ottamaan vastaan palautetta
ja ottamaan vastuuta. Ohjataan oppilaita huomaamaan ruotsin kieli ympärillään. Opetellaan
tehokkaita kielenopiskelutapoja, kuten uusien sanojen ja rakenteiden aktiivista käyttöä
omissa ilmaisuissa, muistiinpainamiskeinoja ja tuntemattoman sanan merkityksen päättelemistä
asiayhteydestä. Totutellaan arvioimaan omaa kielitaitoa esimerkiksi Eurooppalaista kielisalkkua
käyttäen.

Opetellaan suunnittelemaan toimintaa yhdessä sekä otetaan vastuuta omasta oppimisesta.
Annetaan palautetta muille ja otetaan vastaan palautetta omasta opiskelusta. Opetellaan erilaisia
kielenopiskelutapoja.
S3 Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa, taito tulkita tekstejä, taito tuottaa
tekstejä
Opetellaan kuulemaan, puhumaan, lukemaan ja kirjoittamaan ruotsia monenlaisista aiheista.
Keskeisiä aiheita ovat minä itse, perheeni, ystäväni, koulu, harrastukset ja vapaa-ajan vietto
sekä elämä ruotsinkielisessä ympäristössä. Lisäksi valitaan aiheita yhdessä. Sisältöjen valinnassa
lähtökohtana on oppilaiden jokapäiväinen elämänpiiri, kiinnostuksen kohteet sekä ajankohtaisuus,
näkökulmana minä ja me Suomessa ja Ruotsissa. Valitaan erilaisia kielenkäyttötarkoituksia, kuten
esimerkiksi tervehtiminen, avun pyytäminen tai mielipiteen ilmaiseminen. Sanastoa ja rakenteita
opetellaan monenlaisten tekstien, kuten pienten tarinoiden, näytelmien, haastattelujen ja
sanoitusten yhteydessä. Tarjotaan mahdollisuuksia harjoitella vaativampia kielenkäyttötilanteita.
Opetellaan löytämään ruotsinkielistä aineistoa ympäristöstä, verkosta, kirjastosta, jne. Opetellaan
ruotsin kielen tärkeimmät suomen kielestä poikkeavat foneettiset merkit ja niiden ääntäminen.
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Opetellaan kuulemaan, puhumaan, lukemaan ja kirjoittamaan ruotsia monenlaisista aiheista
esimerkiksi minä itse, perheeni, koulu ja harrastukset. Harjoitellaan ääntämistä ja erilaisia,
yksinkertaisia kielenkäyttötilanteita, kuten esimerkiksi tervehtimistä, voinnin tiedustelua ja avun
pyytämistä.

Opetuksen tavoitteet

Tavoitteisiin liittyvät
sisältöalueet

Laaja-alainen osaaminen

T1

S1

L2

T3

S1

L2

T4

S1

L4, L5

T5

S2

L1, L7

T7

S3

L2, L4, L5, L7

T10

S3

L4

T11

S3

L3, L4, L5, L7

Vuosiluokan tavoitteet
T1 kannustaa oppilasta kiinnostumaan lähiympäristön, Suomen ja
Pohjoismaiden kielellisestä ja kulttuurisesta runsaudesta sekä suomen ja
ruotsin asemasta kansalliskielinä
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Kielellisen ympäristön hahmottaminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa kertoa syitä, miksi Suomessa
puhutaan ruotsia ja kuvailla Pohjoismaiden
kielellistä moninaisuutta

Oppilas tutustuu ruotsin kieleen vertailemalla sitä muiden osaamiensa kielten yhtäläisyyksiin ja
eroihin sekä oppii vertailemaan suomenruotsia ja ruotsinruotsia.

T3 ohjata oppilasta havaitsemaan kieliä yhdistäviä ja erottavia ilmiöitä
sekä tukea oppilaan kielellisen uteliaisuuden ja päättelykyvyn kehittymistä
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Kielellinen päättely

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa tehdä havaintoja ruotsin kielen
ja äidinkielensä tai muun osaamansa kielen
rakenteellisista, sanastollisista tai muista
eroista ja yhtäläisyyksistä.

Oppilas tutustuu ruotsin kieleen vertailemalla sitä muiden osaamiensa kielten yhtäläisyyksiin ja
eroihin sekä oppii vertailemaan suomenruotsia ja ruotsinruotsia.

T4 ohjata oppilasta löytämään ruotsinkielistä aineistoa
Vuosiluokat 3-6

Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Ruotsin kielen havaitseminen ympäristössä
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Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa kertoa, missä ruotsin kieltä voi
nähdä tai kuulla.

Oppilas tutustuu ruotsin kieleen vertailemalla sitä muiden osaamiensa kielten yhtäläisyyksiin ja
eroihin sekä oppii vertailemaan suomenruotsia ja ruotsinruotsia.

T5 tutustua yhdessä opetuksen tavoitteisiin ja luoda salliva
opiskeluilmapiiri, jossa tärkeintä on viestin välittyminen sekä kannustava
yhdessä oppiminen
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Tietoisuus tavoitteista ja toiminta ryhmässä

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa kuvata opiskelun tavoitteita ja
osallistuu ryhmän yhteisten tehtävien tekoon.

Opetellaan suunnittelemaan toimintaa yhdessä sekä otetaan vastuuta omasta oppimisesta.
Annetaan palautetta muille ja otetaan vastaan palautetta omasta opiskelusta. Opetellaan erilaisia
kielenopiskelutapoja.

T7 järjestää oppilaalle tilaisuuksia harjoitella eri viestintäkanavia käyttäen
suullista ja kirjallista viestintää ja vuorovaikutusta
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Vuorovaikutus erilaisissa tilanteissa

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Taitotaso A1.3: Oppilas selviytyy monista
rutiininomaisista viestintätilanteista tukeutuen
joskus viestintäkumppaniin.

Opetellaan kuulemaan, puhumaan, lukemaan ja kirjoittamaan ruotsia monenlaisista aiheista
esimerkiksi minä itse, perheeni, koulu ja harrastukset. Harjoitellaan ääntämistä ja erilaisia,
yksinkertaisia kielenkäyttötilanteita, kuten esimerkiksi tervehtimistä, voinnin tiedustelua ja avun
pyytämistä.

T10 rohkaista oppilasta tulkitsemaan ikätasolleen sopivia ja itseään
kiinnostavia puhuttuja ja kirjoitettuja tekstejä
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Tekstien tulkintataidot

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Taitotaso A1.3: Oppilas ymmärtää
yksinkertaista, tuttua sanastoa ja
ilmaisuja sisältävää kirjoitettua tekstiä ja
hidasta puhetta asiayhteyden tukemana.
Oppilas pystyy löytämään tarvitsemansa
yksinkertaisen tiedon lyhyestä tekstistä.

Opetellaan kuulemaan, puhumaan, lukemaan ja kirjoittamaan ruotsia monenlaisista aiheista
esimerkiksi minä itse, perheeni, koulu ja harrastukset. Harjoitellaan ääntämistä ja erilaisia,
yksinkertaisia kielenkäyttötilanteita, kuten esimerkiksi tervehtimistä, voinnin tiedustelua ja avun
pyytämistä.
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Arvioinnin kohde

T11 tarjota oppilaalle runsaasti tilaisuuksia harjoitella ikätasolle sopivaa
pienimuotoista puhumista ja kirjoittamista kiinnittäen huomiota myös
ääntämiseen ja tekstin sisällön kannalta oleellisimpiin rakenteisiin
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Tekstien tuottamistaidot

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas pystyy kertomaan joistakin tutuista ja
itselleen tärkeistä asioista käyttäen suppeaa
ilmaisuvarastoa ja kirjoittaa muutaman
lyhyen lauseen harjoitelluista aiheista.
Oppilas ääntää useimmat harjoitellut ilmaisut
ymmärrettävästi. Oppilas hallitsee hyvin
suppean perussanaston ja muutaman
tilannesidonnaisen ilmauksen sekä
peruskieliopin aineksia.

Opetellaan kuulemaan, puhumaan, lukemaan ja kirjoittamaan ruotsia monenlaisista aiheista
esimerkiksi minä itse, perheeni, koulu ja harrastukset. Harjoitellaan ääntämistä ja erilaisia,
yksinkertaisia kielenkäyttötilanteita, kuten esimerkiksi tervehtimistä, voinnin tiedustelua ja avun
pyytämistä.

Vuosiluokka 5
Vuosiluokan keskeiset sisältöalueet
S1 Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen
Tutustutaan ruotsin ja muiden pohjoismaisten kielten ja kulttuurien piirteisiin ja
sukulaisuussuhteisiin. Vertaillaan suomenruotsin ja ruotsinruotsin eroja. Pohditaan omaa kieli- ja
kulttuuritaustaa.
Hankitaan tietoa ja keskustellaan Suomen kansalliskielistä ja vähemmistökielistä sekä niiden
merkityksestä yksilölle ja yhteisölle. Kuunnellaan eri kieliä, katsellaan eri tapoja kirjoittaa, tehdään
havaintoja sanojen lainautumisesta kielestä toiseen. Pohditaan, miten voi toimia, jos osaa kieltä
vain vähän. Harjoitellaan arvostavaa kielenkäyttöä vuorovaikutustilanteissa.
Oppilas tutustuu ruotsin kieleen vertailemalla sitä muiden osaamiensa kielten yhtäläisyyksiin
ja eroihin sekä oppii vertailemaan suomenruotsia ja ruotsinruotsia. Harjoitellaan kohteliasta
kielenkäyttöä vuorovaikutustilanteissa.
S2 Kielenopiskelutaidot
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Opetellaan suunnittelemaan toimintaa yhdessä, antamaan ja ottamaan vastaan palautetta
ja ottamaan vastuuta. Ohjataan oppilaita huomaamaan ruotsin kieli ympärillään. Opetellaan
tehokkaita kielenopiskelutapoja, kuten uusien sanojen ja rakenteiden aktiivista käyttöä
omissa ilmaisuissa, muistiinpainamiskeinoja ja tuntemattoman sanan merkityksen päättelemistä
asiayhteydestä. Totutellaan arvioimaan omaa kielitaitoa esimerkiksi Eurooppalaista kielisalkkua
käyttäen.

Opetellaan suunnittelemaan toimintaa yhdessä sekä otetaan vastuuta omasta oppimisesta.
Annetaan palautetta muille ja otetaan vastaan palautetta omasta opiskelusta. Opetellaan
erilaisia kielenopiskelutapoja kuten muistiinpainamiskeinoja ja tuntemattoman sanan merkityksen
päättelemistä asiayhteydestä. Totutellaan arvioimaan omaa kielitaitoa.
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S3 Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa, taito tulkita tekstejä, taito tuottaa
tekstejä
Opetellaan kuulemaan, puhumaan, lukemaan ja kirjoittamaan ruotsia monenlaisista aiheista.
Keskeisiä aiheita ovat minä itse, perheeni, ystäväni, koulu, harrastukset ja vapaa-ajan vietto
sekä elämä ruotsinkielisessä ympäristössä. Lisäksi valitaan aiheita yhdessä. Sisältöjen valinnassa
lähtökohtana on oppilaiden jokapäiväinen elämänpiiri, kiinnostuksen kohteet sekä ajankohtaisuus,
näkökulmana minä ja me Suomessa ja Ruotsissa. Valitaan erilaisia kielenkäyttötarkoituksia, kuten
esimerkiksi tervehtiminen, avun pyytäminen tai mielipiteen ilmaiseminen. Sanastoa ja rakenteita
opetellaan monenlaisten tekstien, kuten pienten tarinoiden, näytelmien, haastattelujen ja
sanoitusten yhteydessä. Tarjotaan mahdollisuuksia harjoitella vaativampia kielenkäyttötilanteita.
Opetellaan löytämään ruotsinkielistä aineistoa ympäristöstä, verkosta, kirjastosta, jne. Opetellaan
ruotsin kielen tärkeimmät suomen kielestä poikkeavat foneettiset merkit ja niiden ääntäminen.
Opetellaan kuulemaan, puhumaan, lukemaan ja kirjoittamaan ruotsia erilaisissa arkielämän
kielenkäyttötilanteissa kuten esimerkiksi tarjoaminen, pyytäminen, suunnan neuvominen sekä
ostaminen. Havainnoidaan ja harjoitellaan runsaasti ääntämistä. Suullista vuorovaikutusta
harjoitellaan eläytyen ja draaman avulla. Viestinnällisten tavoitteiden saavuttamiseksi harjoitellaan
kielen perusrakenteita. Näitä ovat esim. lukusanat, verbien preesensmuodot, perusasiat
substantiivien taivutuksesta sekä päälauseen sanajärjestys.

Opetuksen tavoitteet

Tavoitteisiin liittyvät
sisältöalueet

Laaja-alainen osaaminen

T1

S1

L2

T3

S1

L2

T4

S1

L4, L5

T5

S2

L1, L7

T6

S2

L5, L6

T7

S3

L2, L4, L5, L7

T10

S3

L4

T11

S3

L3, L4, L5, L7

Vuosiluokan tavoitteet
T1 kannustaa oppilasta kiinnostumaan lähiympäristön, Suomen ja
Pohjoismaiden kielellisestä ja kulttuurisesta runsaudesta sekä suomen ja
ruotsin asemasta kansalliskielinä
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Kielellisen ympäristön hahmottaminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa kertoa syitä, miksi Suomessa
puhutaan ruotsia ja kuvailla Pohjoismaiden
kielellistä moninaisuutta

Oppilas tutustuu ruotsin kieleen vertailemalla sitä muiden osaamiensa kielten yhtäläisyyksiin
ja eroihin sekä oppii vertailemaan suomenruotsia ja ruotsinruotsia. Harjoitellaan kohteliasta
kielenkäyttöä vuorovaikutustilanteissa.
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Arvioinnin kohde

T3 ohjata oppilasta havaitsemaan kieliä yhdistäviä ja erottavia ilmiöitä
sekä tukea oppilaan kielellisen uteliaisuuden ja päättelykyvyn kehittymistä
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Kielellinen päättely

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa tehdä havaintoja ruotsin kielen
ja äidinkielensä tai muun osaamansa kielen
rakenteellisista, sanastollisista tai muista
eroista ja yhtäläisyyksistä.

Oppilas tutustuu ruotsin kieleen vertailemalla sitä muiden osaamiensa kielten yhtäläisyyksiin
ja eroihin sekä oppii vertailemaan suomenruotsia ja ruotsinruotsia. Harjoitellaan kohteliasta
kielenkäyttöä vuorovaikutustilanteissa.

T4 ohjata oppilasta löytämään ruotsinkielistä aineistoa
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Ruotsin kielen havaitseminen ympäristössä

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa kertoa, missä ruotsin kieltä voi
nähdä tai kuulla.

Oppilas tutustuu ruotsin kieleen vertailemalla sitä muiden osaamiensa kielten yhtäläisyyksiin
ja eroihin sekä oppii vertailemaan suomenruotsia ja ruotsinruotsia. Harjoitellaan kohteliasta
kielenkäyttöä vuorovaikutustilanteissa.

T5 tutustua yhdessä opetuksen tavoitteisiin ja luoda salliva
opiskeluilmapiiri, jossa tärkeintä on viestin välittyminen sekä kannustava
yhdessä oppiminen
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Tietoisuus tavoitteista ja toiminta ryhmässä

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa kuvata opiskelun tavoitteita ja
osallistuu ryhmän yhteisten tehtävien tekoon.

Opetellaan suunnittelemaan toimintaa yhdessä sekä otetaan vastuuta omasta oppimisesta.
Annetaan palautetta muille ja otetaan vastaan palautetta omasta opiskelusta. Opetellaan
erilaisia kielenopiskelutapoja kuten muistiinpainamiskeinoja ja tuntemattoman sanan merkityksen
päättelemistä asiayhteydestä. Totutellaan arvioimaan omaa kielitaitoa.

Vuosiluokat 3-6

T6 ohjata oppilasta ottamaan vastuuta omasta kielenopiskelustaan ja
kannustaa oppilasta harjaannuttamaan kielitaitoaan rohkeasti ja myös
tieto- ja viestintäteknologiaa käyttäen sekä kokeilla, millaiset tavat oppia
kieliä sopivat kullekin parhaiten
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
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Arvioinnin kohde
Omien kielenopiskelutavoit- teiden
asettaminen ja hyvien opiskelutottumusten
löytäminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas asettaa tavoitteita kielenopiskelulleen,
harjoittelee erilaisia tapoja opiskella kieliä
käyttäen myös tieto- ja viestintäteknologiaa,
harjaannuttaa ja arvioi taitojaan

Opetellaan suunnittelemaan toimintaa yhdessä sekä otetaan vastuuta omasta oppimisesta.
Annetaan palautetta muille ja otetaan vastaan palautetta omasta opiskelusta. Opetellaan
erilaisia kielenopiskelutapoja kuten muistiinpainamiskeinoja ja tuntemattoman sanan merkityksen
päättelemistä asiayhteydestä. Totutellaan arvioimaan omaa kielitaitoa.

T7 järjestää oppilaalle tilaisuuksia harjoitella eri viestintäkanavia käyttäen
suullista ja kirjallista viestintää ja vuorovaikutusta
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Vuorovaikutus erilaisissa tilanteissa

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Taitotaso A1.3: Oppilas selviytyy monista
rutiininomaisista viestintätilanteista tukeutuen
joskus viestintäkumppaniin.

Opetellaan kuulemaan, puhumaan, lukemaan ja kirjoittamaan ruotsia erilaisissa arkielämän
kielenkäyttötilanteissa kuten esimerkiksi tarjoaminen, pyytäminen, suunnan neuvominen sekä
ostaminen. Havainnoidaan ja harjoitellaan runsaasti ääntämistä. Suullista vuorovaikutusta
harjoitellaan eläytyen ja draaman avulla. Viestinnällisten tavoitteiden saavuttamiseksi harjoitellaan
kielen perusrakenteita. Näitä ovat esim. lukusanat, verbien preesensmuodot, perusasiat
substantiivien taivutuksesta sekä päälauseen sanajärjestys.

T10 rohkaista oppilasta tulkitsemaan ikätasolleen sopivia ja itseään
kiinnostavia puhuttuja ja kirjoitettuja tekstejä
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Tekstien tulkintataidot

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Taitotaso A1.3: Oppilas ymmärtää
yksinkertaista, tuttua sanastoa ja
ilmaisuja sisältävää kirjoitettua tekstiä ja
hidasta puhetta asiayhteyden tukemana.
Oppilas pystyy löytämään tarvitsemansa
yksinkertaisen tiedon lyhyestä tekstistä.

Opetellaan kuulemaan, puhumaan, lukemaan ja kirjoittamaan ruotsia erilaisissa arkielämän
kielenkäyttötilanteissa kuten esimerkiksi tarjoaminen, pyytäminen, suunnan neuvominen sekä
ostaminen. Havainnoidaan ja harjoitellaan runsaasti ääntämistä. Suullista vuorovaikutusta
harjoitellaan eläytyen ja draaman avulla. Viestinnällisten tavoitteiden saavuttamiseksi harjoitellaan
kielen perusrakenteita. Näitä ovat esim. lukusanat, verbien preesensmuodot, perusasiat
substantiivien taivutuksesta sekä päälauseen sanajärjestys.

815

Vuosiluokat 3-6

Arvioinnin kohde

T11 tarjota oppilaalle runsaasti tilaisuuksia harjoitella ikätasolle sopivaa
pienimuotoista puhumista ja kirjoittamista kiinnittäen huomiota myös
ääntämiseen ja tekstin sisällön kannalta oleellisimpiin rakenteisiin
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Tekstien tuottamistaidot

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas pystyy kertomaan joistakin tutuista ja
itselleen tärkeistä asioista käyttäen suppeaa
ilmaisuvarastoa ja kirjoittaa muutaman
lyhyen lauseen harjoitelluista aiheista.
Oppilas ääntää useimmat harjoitellut ilmaisut
ymmärrettävästi. Oppilas hallitsee hyvin
suppean perussanaston ja muutaman
tilannesidonnaisen ilmauksen sekä
peruskieliopin aineksia.

Opetellaan kuulemaan, puhumaan, lukemaan ja kirjoittamaan ruotsia erilaisissa arkielämän
kielenkäyttötilanteissa kuten esimerkiksi tarjoaminen, pyytäminen, suunnan neuvominen sekä
ostaminen. Havainnoidaan ja harjoitellaan runsaasti ääntämistä. Suullista vuorovaikutusta
harjoitellaan eläytyen ja draaman avulla. Viestinnällisten tavoitteiden saavuttamiseksi harjoitellaan
kielen perusrakenteita. Näitä ovat esim. lukusanat, verbien preesensmuodot, perusasiat
substantiivien taivutuksesta sekä päälauseen sanajärjestys.

Vuosiluokka 6
Vuosiluokan keskeiset sisältöalueet
S1 Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen
Tutustutaan ruotsin ja muiden pohjoismaisten kielten ja kulttuurien piirteisiin ja
sukulaisuussuhteisiin. Vertaillaan suomenruotsin ja ruotsinruotsin eroja. Pohditaan omaa kieli- ja
kulttuuritaustaa.
Hankitaan tietoa ja keskustellaan Suomen kansalliskielistä ja vähemmistökielistä sekä niiden
merkityksestä yksilölle ja yhteisölle. Kuunnellaan eri kieliä, katsellaan eri tapoja kirjoittaa, tehdään
havaintoja sanojen lainautumisesta kielestä toiseen. Pohditaan, miten voi toimia, jos osaa kieltä
vain vähän. Harjoitellaan arvostavaa kielenkäyttöä vuorovaikutustilanteissa.
Oppilas tutustuu ruotsin kieleen vertailemalla sitä muiden osaamiensa kielten yhtäläisyyksiin
ja eroihin sekä oppii vertailemaan suomenruotsia ja ruotsinruotsia. Kuunnellaan myös
näytteitä norjan, tanskan ja islannin kielestä. Harjoitellaan kohteliasta kielenkäyttöä
vuorovaikutustilanteissa.
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S2 Kielenopiskelutaidot
Opetellaan suunnittelemaan toimintaa yhdessä, antamaan ja ottamaan vastaan palautetta
ja ottamaan vastuuta. Ohjataan oppilaita huomaamaan ruotsin kieli ympärillään. Opetellaan
tehokkaita kielenopiskelutapoja, kuten uusien sanojen ja rakenteiden aktiivista käyttöä
omissa ilmaisuissa, muistiinpainamiskeinoja ja tuntemattoman sanan merkityksen päättelemistä
asiayhteydestä. Totutellaan arvioimaan omaa kielitaitoa esimerkiksi Eurooppalaista kielisalkkua
käyttäen.
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Opetellaan suunnittelemaan toimintaa yhdessä sekä otetaan vastuuta omasta oppimisesta.
Annetaan palautetta muille ja otetaan vastaan palautetta omasta opiskelusta. Opetellaan
erilaisia kielenopiskelutapoja kuten muistiinpainamiskeinoja ja tuntemattoman sanan merkityksen
päättelemistä asiayhteydestä. Totutellaan arvioimaan omaa kielitaitoa.
S3 Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa, taito tulkita tekstejä, taito tuottaa
tekstejä
Opetellaan kuulemaan, puhumaan, lukemaan ja kirjoittamaan ruotsia monenlaisista aiheista.
Keskeisiä aiheita ovat minä itse, perheeni, ystäväni, koulu, harrastukset ja vapaa-ajan vietto
sekä elämä ruotsinkielisessä ympäristössä. Lisäksi valitaan aiheita yhdessä. Sisältöjen valinnassa
lähtökohtana on oppilaiden jokapäiväinen elämänpiiri, kiinnostuksen kohteet sekä ajankohtaisuus,
näkökulmana minä ja me Suomessa ja Ruotsissa. Valitaan erilaisia kielenkäyttötarkoituksia, kuten
esimerkiksi tervehtiminen, avun pyytäminen tai mielipiteen ilmaiseminen. Sanastoa ja rakenteita
opetellaan monenlaisten tekstien, kuten pienten tarinoiden, näytelmien, haastattelujen ja
sanoitusten yhteydessä. Tarjotaan mahdollisuuksia harjoitella vaativampia kielenkäyttötilanteita.
Opetellaan löytämään ruotsinkielistä aineistoa ympäristöstä, verkosta, kirjastosta, jne. Opetellaan
ruotsin kielen tärkeimmät suomen kielestä poikkeavat foneettiset merkit ja niiden ääntäminen.
Opetellaan kuulemaan, puhumaan, lukemaan ja kirjoittamaan ruotsia monenlaisista aiheista kuten
esimerkiksi arkielämä ruotsinkielisessä ympäristössä. Harjoitellaan ääntämistä ja yksinkertaisia
vuorovaikutustilanteita. Suullista vuorovaikutusta harjoitellaan eläytyen ja draaman avulla.
Viestinnällisten tavoitteiden saavuttamiseksi jatketaan kielen perusrakenteiden harjoittelemista.
Näitä ovat esim. verbien aikamuodot, prepositiot, pronominit sekä adjektiivien ja substantiivien
taivutus.
Opetuksen tavoitteet

Tavoitteisiin liittyvät
sisältöalueet

Laaja-alainen osaaminen

T1

S1

L2

T2

S1

L2

T3

S1

L2

T4

S1

L4, L5

T5

S2

L1, L7

T6

S2

L5, L6

T7

S3

L2, L4, L5, L7

T8

S3

L2, L4

T9

S3

L2, L4

T10

S3

L4

T11

S3

L3, L4, L5, L7

T1 kannustaa oppilasta kiinnostumaan lähiympäristön, Suomen ja
Pohjoismaiden kielellisestä ja kulttuurisesta runsaudesta sekä suomen ja
ruotsin asemasta kansalliskielinä
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
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Vuosiluokan tavoitteet

Arvioinnin kohde
Kielellisen ympäristön hahmottaminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa kertoa syitä, miksi Suomessa
puhutaan ruotsia ja kuvailla Pohjoismaiden
kielellistä moninaisuutta

Oppilas tutustuu ruotsin kieleen vertailemalla sitä muiden osaamiensa kielten yhtäläisyyksiin
ja eroihin sekä oppii vertailemaan suomenruotsia ja ruotsinruotsia. Kuunnellaan myös
näytteitä norjan, tanskan ja islannin kielestä. Harjoitellaan kohteliasta kielenkäyttöä
vuorovaikutustilanteissa.

T2 motivoida oppilasta arvostamaan omaa kieli- ja kulttuuritaustaansa
sekä maailman kielellistä ja kulttuurista moninaisuutta ja kohtaamaan
ihmisiä ilman arvottavia ennakko-oletuksia
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Ei käytetä arvosanan muodostamisen
perusteena. Oppilasta ohjataan pohtimaan
kokemuksiaan osana itsearviointia.

Oppilas tutustuu ruotsin kieleen vertailemalla sitä muiden osaamiensa kielten yhtäläisyyksiin
ja eroihin sekä oppii vertailemaan suomenruotsia ja ruotsinruotsia. Kuunnellaan myös
näytteitä norjan, tanskan ja islannin kielestä. Harjoitellaan kohteliasta kielenkäyttöä
vuorovaikutustilanteissa.

T3 ohjata oppilasta havaitsemaan kieliä yhdistäviä ja erottavia ilmiöitä
sekä tukea oppilaan kielellisen uteliaisuuden ja päättelykyvyn kehittymistä
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Kielellinen päättely

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa tehdä havaintoja ruotsin kielen
ja äidinkielensä tai muun osaamansa kielen
rakenteellisista, sanastollisista tai muista
eroista ja yhtäläisyyksistä.

Oppilas tutustuu ruotsin kieleen vertailemalla sitä muiden osaamiensa kielten yhtäläisyyksiin
ja eroihin sekä oppii vertailemaan suomenruotsia ja ruotsinruotsia. Kuunnellaan myös
näytteitä norjan, tanskan ja islannin kielestä. Harjoitellaan kohteliasta kielenkäyttöä
vuorovaikutustilanteissa.

T4 ohjata oppilasta löytämään ruotsinkielistä aineistoa

Vuosiluokat 3-6

Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Ruotsin kielen havaitseminen ympäristössä
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Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa kertoa, missä ruotsin kieltä voi
nähdä tai kuulla.

Oppilas tutustuu ruotsin kieleen vertailemalla sitä muiden osaamiensa kielten yhtäläisyyksiin
ja eroihin sekä oppii vertailemaan suomenruotsia ja ruotsinruotsia. Kuunnellaan myös
näytteitä norjan, tanskan ja islannin kielestä. Harjoitellaan kohteliasta kielenkäyttöä
vuorovaikutustilanteissa.

T5 tutustua yhdessä opetuksen tavoitteisiin ja luoda salliva
opiskeluilmapiiri, jossa tärkeintä on viestin välittyminen sekä kannustava
yhdessä oppiminen
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Tietoisuus tavoitteista ja toiminta ryhmässä

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa kuvata opiskelun tavoitteita ja
osallistuu ryhmän yhteisten tehtävien tekoon.

Opetellaan suunnittelemaan toimintaa yhdessä sekä otetaan vastuuta omasta oppimisesta.
Annetaan palautetta muille ja otetaan vastaan palautetta omasta opiskelusta. Opetellaan
erilaisia kielenopiskelutapoja kuten muistiinpainamiskeinoja ja tuntemattoman sanan merkityksen
päättelemistä asiayhteydestä. Totutellaan arvioimaan omaa kielitaitoa.

T6 ohjata oppilasta ottamaan vastuuta omasta kielenopiskelustaan ja
kannustaa oppilasta harjaannuttamaan kielitaitoaan rohkeasti ja myös
tieto- ja viestintäteknologiaa käyttäen sekä kokeilla, millaiset tavat oppia
kieliä sopivat kullekin parhaiten
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Omien kielenopiskelutavoit- teiden
asettaminen ja hyvien opiskelutottumusten
löytäminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas asettaa tavoitteita kielenopiskelulleen,
harjoittelee erilaisia tapoja opiskella kieliä
käyttäen myös tieto- ja viestintäteknologiaa,
harjaannuttaa ja arvioi taitojaan

Opetellaan suunnittelemaan toimintaa yhdessä sekä otetaan vastuuta omasta oppimisesta.
Annetaan palautetta muille ja otetaan vastaan palautetta omasta opiskelusta. Opetellaan
erilaisia kielenopiskelutapoja kuten muistiinpainamiskeinoja ja tuntemattoman sanan merkityksen
päättelemistä asiayhteydestä. Totutellaan arvioimaan omaa kielitaitoa.

T7 järjestää oppilaalle tilaisuuksia harjoitella eri viestintäkanavia käyttäen
suullista ja kirjallista viestintää ja vuorovaikutusta
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Vuorovaikutus erilaisissa tilanteissa

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Taitotaso A1.3: Oppilas selviytyy monista
rutiininomaisista viestintätilanteista tukeutuen
joskus viestintäkumppaniin.

Opetellaan kuulemaan, puhumaan, lukemaan ja kirjoittamaan ruotsia monenlaisista aiheista kuten
esimerkiksi arkielämä ruotsinkielisessä ympäristössä. Harjoitellaan ääntämistä ja yksinkertaisia
vuorovaikutustilanteita. Suullista vuorovaikutusta harjoitellaan eläytyen ja draaman avulla.
Viestinnällisten tavoitteiden saavuttamiseksi jatketaan kielen perusrakenteiden harjoittelemista.
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Arvioinnin kohde

Näitä ovat esim. verbien aikamuodot, prepositiot, pronominit sekä adjektiivien ja substantiivien
taivutus.

T8 tukea oppilasta kielellisten viestintästrategioiden käytössä
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Viestintästrategioiden käyttö

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Taitotaso A1.3: Oppilas osallistuu
viestintään, mutta tarvitsee vielä usein
apukeinoja. Oppilas osaa reagoida
suppein sanallisin ilmauksin, pienin elein
(esim. nyökkäämällä), äännähdyksin, tai
muunlaisella minimipalautteella. Oppilas
joutuu pyytämään selvennystä tai toistoa
hyvin usein.

Opetellaan kuulemaan, puhumaan, lukemaan ja kirjoittamaan ruotsia monenlaisista aiheista kuten
esimerkiksi arkielämä ruotsinkielisessä ympäristössä. Harjoitellaan ääntämistä ja yksinkertaisia
vuorovaikutustilanteita. Suullista vuorovaikutusta harjoitellaan eläytyen ja draaman avulla.
Viestinnällisten tavoitteiden saavuttamiseksi jatketaan kielen perusrakenteiden harjoittelemista.
Näitä ovat esim. verbien aikamuodot, prepositiot, pronominit sekä adjektiivien ja substantiivien
taivutus.

T9 auttaa oppilasta laajentamaan kohteliaaseen kielenkäyttöön kuuluvien
ilmausten tuntemustaan
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen

Viestinnän kulttuurinen sopivuus

Taitotaso A1.3: ppilas osaa käyttää yleisimpiä
kohteliaaseen kielenkäyttöön kuuluvia
ilmauksia monissa rutiininomaisissa
sosiaalisissa tilanteissa.

Opetellaan kuulemaan, puhumaan, lukemaan ja kirjoittamaan ruotsia monenlaisista aiheista kuten
esimerkiksi arkielämä ruotsinkielisessä ympäristössä. Harjoitellaan ääntämistä ja yksinkertaisia
vuorovaikutustilanteita. Suullista vuorovaikutusta harjoitellaan eläytyen ja draaman avulla.
Viestinnällisten tavoitteiden saavuttamiseksi jatketaan kielen perusrakenteiden harjoittelemista.
Näitä ovat esim. verbien aikamuodot, prepositiot, pronominit sekä adjektiivien ja substantiivien
taivutus.

T10 rohkaista oppilasta tulkitsemaan ikätasolleen sopivia ja itseään
kiinnostavia puhuttuja ja kirjoitettuja tekstejä
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
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Arvioinnin kohde
Tekstien tulkintataidot
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Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Taitotaso A1.3: Oppilas ymmärtää
yksinkertaista, tuttua sanastoa ja
ilmaisuja sisältävää kirjoitettua tekstiä ja
hidasta puhetta asiayhteyden tukemana.
Oppilas pystyy löytämään tarvitsemansa
yksinkertaisen tiedon lyhyestä tekstistä.

Opetellaan kuulemaan, puhumaan, lukemaan ja kirjoittamaan ruotsia monenlaisista aiheista kuten
esimerkiksi arkielämä ruotsinkielisessä ympäristössä. Harjoitellaan ääntämistä ja yksinkertaisia
vuorovaikutustilanteita. Suullista vuorovaikutusta harjoitellaan eläytyen ja draaman avulla.
Viestinnällisten tavoitteiden saavuttamiseksi jatketaan kielen perusrakenteiden harjoittelemista.
Näitä ovat esim. verbien aikamuodot, prepositiot, pronominit sekä adjektiivien ja substantiivien
taivutus.

T11 tarjota oppilaalle runsaasti tilaisuuksia harjoitella ikätasolle sopivaa
pienimuotoista puhumista ja kirjoittamista kiinnittäen huomiota myös
ääntämiseen ja tekstin sisällön kannalta oleellisimpiin rakenteisiin
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Tekstien tuottamistaidot

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas pystyy kertomaan joistakin tutuista ja
itselleen tärkeistä asioista käyttäen suppeaa
ilmaisuvarastoa ja kirjoittaa muutaman
lyhyen lauseen harjoitelluista aiheista.
Oppilas ääntää useimmat harjoitellut ilmaisut
ymmärrettävästi. Oppilas hallitsee hyvin
suppean perussanaston ja muutaman
tilannesidonnaisen ilmauksen sekä
peruskieliopin aineksia.

Opetellaan kuulemaan, puhumaan, lukemaan ja kirjoittamaan ruotsia monenlaisista aiheista kuten
esimerkiksi arkielämä ruotsinkielisessä ympäristössä. Harjoitellaan ääntämistä ja yksinkertaisia
vuorovaikutustilanteita. Suullista vuorovaikutusta harjoitellaan eläytyen ja draaman avulla.
Viestinnällisten tavoitteiden saavuttamiseksi jatketaan kielen perusrakenteiden harjoittelemista.
Näitä ovat esim. verbien aikamuodot, prepositiot, pronominit sekä adjektiivien ja substantiivien
taivutus.

34.6.10. Uskonto
Oppiaineen tehtävä

Opetuksessa tutustutaan opiskeltavan uskonnon ja muiden uskontojen sekä katsomusten
eettiseen ajatteluun ja rohkaistaan oppilaita pohtimaan omakohtaisesti eettisiä kysymyksiä.
Opetus tukee oppilaan itsetuntemusta, itsensä arvostamista ja elämänhallintataitojen
kehittymistä koko perusopetuksen ajan. Opetus antaa oppilaalle aineksia oman identiteetin,
elämänkatsomuksen ja maailmankatsomuksen rakentamiseen ja arviointiin. Uskonnon opetus
tukee oppilaan kasvua yhteisön ja demokraattisen yhteiskunnan vastuulliseksi jäseneksi ja
maailmankansalaiseksi.
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Uskonnon opetuksen tehtävänä on antaa oppilaille laaja uskonnollinen ja katsomuksellinen
yleissivistys. Opetus perehdyttää oppilaita opiskeltavaan uskontoon ja sen monimuotoisuuteen.
Se tutustuttaa uskonto- ja katsomusperinteisiin Suomessa sekä uskontoihin ja katsomuksiin
muualla maailmassa. Oppiaine edistää uskonnon ja kulttuurin välisen suhteen ymmärtämistä
sekä uskontojen ja katsomusten monilukutaitoa. Opetus antaa monipuolista tietoa uskonnoista ja
auttaa ymmärtämään niistä käytävää keskustelua. Oppilaita ohjataan kriittiseen ajatteluun sekä
tarkastelemaan uskontoja ja katsomuksia eri näkökulmista. Opetuksessa pohditaan uskon ja
tiedon suhdetta sekä uskonnoille ominaista kieltä, symboliikkaa ja käsitteistöä. Uskonnon opetus
antaa valmiuksia uskontojen ja katsomusten dialogiin, jota käydään sekä katsomusten sisällä että
niiden välillä. Opetus kannustaa oppilaita kunnioittamaan elämää, ihmisarvoa sekä omaa ja toisen
pyhää.

Oppiaineen tehtävä vuosiluokilla 3-6
Vuosiluokilla 3-6 uskonnon opetuksessa laajennetaan ja syvennetään oman uskonnon
perustietoja. Opetuksessa perehdytään opiskeltavan uskonnon pyhiin kirjoihin ja kertomuksiin
sekä keskeiseen oppiin, eettisiin periaatteisiin, rituaaleihin ja tapoihin. Oppilaita kannustetaan
ihmettelyyn ja kyselyyn. Opetuksessa tutustutaan Suomen ja Euroopan uskonnollisiin juuriin
sekä uskonnolliseen ja katsomukselliseen elämään nyky-Suomessa ja Euroopassa. Oppilaat
harjaannuttavat medialukutaitoaan ja heitä ohjataan arvioimaan ja käyttämään eri lähteistä
etsimäänsä tietoa sekä hyödyntämään sitä eri tilanteissa.
Opetuksessa käsitellään lasten oikeuksia ja yksilön vastuuta omista teoistaan. Opetuksessa
harjoitellaan tunne- ja vuorovaikutustaitoja sekä tuetaan oppilaita muodostamaan ja
perustelemaan omia näkemyksiä. Oppilaita rohkaistaan ystävyyteen, myönteisen luokka- ja
kouluyhteisön rakentamiseen sekä toimimaan syrjintää vastaan.
Uskonnon eri oppimäärät vuosiluokilla 3-6
Perusopetuslain 11§:n mukaan perusopetuksessa oppiaineena on uskonto tai
elämänkatsomustieto. Uskonto toteutetaan saman lain 13§:n mukaan oppilaiden uskonnollisen
yhdyskunnan mukaisesti oman uskonnon opetuksena erillisten oppimäärien mukaan. Oppiaineen
yhtenäisyyden takaamiseksi kaikille oman uskonnon opetuksen muodoille on laadittu yhteiset
tavoitteet ja keskeiset sisällöt.
Eri uskontojen oppimääräkuvauksissa tarkennetaan kaikille yhteisiä sisältöjä oppilaan oman
uskonnon luonteen mukaisesti. Paikalliset opetussuunnitelmat laaditaan perusteiden yhteisten
tavoitteiden, sisältökuvausten ja eri uskontojen tarkennettujen oppimääräkuvausten pohjalle.

Uskonnon oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät tavoitteet
vuosiluokilla 3-6
Asioita tarkastellaan kerronnallisuuden, draaman, kokemuksellisuuden, toiminnallisuuden ja
yhteisöllisen oppimisen avulla. Keskeistä on opittavien asioiden alustava käsitteellistäminen.
Uskonnon opetuksessa käytetään sisältöjen oppimista edistäviä tietoteknisiä sovelluksia
siten, että oppilaiden oma aktiivisuus ja vuorovaikutus korostuvat. Opetuksessa korostetaan
kiireettömyyttä ja keskustelua. Opetuksessa voidaan mahdollisuuksien mukaan hyödyntää
vierailuja ja vierailijoita. Opetuksessa voidaan toteuttaa yksilö- tai ryhmäprojekteja myös
oppiaineen eri oppimäärien kesken sekä oppiainerajat ylittäen. Tavoitteena on ilmentää koulussa
edustettujen uskontojen ja katsomusten moninaisuutta kunnioittavasti.

Ohjaus, eriyttäminen ja tuki uskonnossa vuosiluokilla 3-6
Oppimäärien toteutuksessa tehdään toimintaan ja opetukseen liittyvät ratkaisut huomioiden
oppilaiden erilaiset uskonnolliset ja katsomukselliset taustat ja kehittyvä kielitaito. Keskeisten
käsitteiden ymmärtämistä tuetaan. Opetuksessa luodaan oppimista ja osallisuutta edistäviä
yhteisiä tilanteita sekä ohjataan ja vahvistetaan oppilaan opiskelutaitoja ja oma-aloitteisuutta.

Vuosiluokat 3-6

Oppilaan oppimisen arviointi uskonnossa vuosiluokilla 3-6
Uskonnon opetuksessa oppimisen arviointi on ohjaavaa ja kannustavaa. Palautteella pyritään
rohkaisemaan oppilasta perehtymään ja tutkimaan uskontojen keskeisiä lähteitä ja piirteitä sekä
tekemään asioista omia tulkintoja. Arvioinnissa otetaan huomioon monimuotoiset kirjallisen ja
suullisen tuottamisen tavat sekä muun tekemisen ja ilmaisumuotojen kautta osoitettu osaaminen.
Tärkeää on niiden kautta osoitettu taito ilmaista itseään ja ajatuksiaan. Yksityiskohtaisen
muistamisen sijaan arvioinissa kiinnitetään erityisesti huomiota tiedon soveltamiseen sekä
ajattelun kehittymiseen.
Uskonnon sanallista arviota tai arvosanaa antaessaan opettaja arvioi oppilaan osaamista
suhteessa paikallisessa opetussuunnitelmassa asetettuihin tavoitteisiin. Määritellessään
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osaamisen tasoa 6. vuosiluokan lukuvuositodistusta varten opettaja käyttää uskonnon
valtakunnallisia arviointikriteereitä.

Ortodoksinen uskonto
Oppimäärän tehtävä vuosiluokilla 3-6
Vuosiluokilla 3-6 uskonnon opetuksessa laajennetaan ja syvennetään oman uskonnon
perustietoja. Opetuksessa perehdytään opiskeltavan uskonnon pyhiin kirjoihin ja kertomuksiin
sekä keskeiseen oppiin, eettisiin periaatteisiin, rituaaleihin ja tapoihin. Oppilaita kannustetaan
ihmettelyyn ja kyselyyn. Opetuksessa tutustutaan Suomen ja Euroopan uskonnollisiin juuriin
sekä uskonnolliseen ja katsomukselliseen elämään nyky-Suomessa ja Euroopassa. Oppilaat
harjaannuttavat medialukutaitoaan ja heitä ohjataan arvioimaan ja käyttämään eri lähteistä
etsimäänsä tietoa sekä hyödyntämään sitä eri tilanteissa.
Opetuksessa käsitellään lasten oikeuksia ja yksilön vastuuta omista teoistaan. Opetuksessa
harjoitellaan tunne- ja vuorovaikutustaitoja sekä tuetaan oppilaita muodostamaan ja
perustelemaan omia näkemyksiä. Oppilaita rohkaistaan ystävyyteen, myönteisen luokka- ja
kouluyhteisön rakentamiseen sekä toimimaan syrjintää vastaan.
Uskonnon eri oppimäärät vuosiluokilla 3-6
Perusopetuslain 11§:n mukaan perusopetuksessa oppiaineena on uskonto tai
elämänkatsomustieto. Uskonto toteutetaan saman lain 13§:n mukaan oppilaiden uskonnollisen
yhdyskunnan mukaisesti oman uskonnon opetuksena erillisten oppimäärien mukaan. Oppiaineen
yhtenäisyyden takaamiseksi kaikille oman uskonnon opetuksen muodoille on laadittu yhteiset
tavoitteet ja keskeiset sisällöt.
Eri uskontojen oppimääräkuvauksissa tarkennetaan kaikille yhteisiä sisältöjä oppilaan oman
uskonnon luonteen mukaisesti. Paikalliset opetussuunnitelmat laaditaan perusteiden yhteisten
tavoitteiden, sisältökuvausten ja eri uskontojen tarkennettujen oppimääräkuvausten pohjalle.

Vuosiluokka 3
Vuosiluokan keskeiset sisältöalueet
S1 Suhde omaan uskontoon
Opetuksessa paneudutaan ortodoksisen uskonopin lähteisiin ja peruskäsitteisiin. Keskeisiä
sisältöjä ovat liturgisen elämän peruspiirteet, pyhät mysteeriot ja kirkolliset toimitukset
arjessa ja juhlassa. Perehdytään Vanhan Testamentin kirjallisuuteen ortodoksisen opetuksen
näkökulmasta sekä Jeesuksen elämävaiheisiin ja opetukseen evankeliumeissa sekä
kirkkovuoden tapahtumissa. Opetuksessa tarkastellaan kirkon syntyä sekä Paavalin ja
muiden apostolien toimintaa. Tutkitaan Suomen ortodoksisen kirkon tunnuspiirteitä, kirkkoa
uskonnollisena rakennuksena, kirkkoarkkitehtuuria ja siihen liittyvää symboliikkaa. Opetuksessa
otetaan huomioon kirkkomusiikki, kirkkotaide sekä ortodoksisuuden vaikutus ja näkyminen
medioissa kotimaassa ja maailmalla.

Opetuksessa tarkastellaan mitä ovat pyhyys, juhlat ja erilaiset tavat, niiden arvostaminen
sekä omassa että eri uskontojen kulttuureissa. Pohditaan ortodoksisen kirkon olemusta
katolisena ja apostolisena, globaalina yhteisönä. Tutustutaan keskeisiin Euroopassa vaikuttaviin
uskontoihin ja eurooppalaiseen uskontokarttaan. Perehdytään islamin ja juutalaisuuden yhteisiin
piirteisiin ortodoksisen kristillisyyden kanssa. Tutkitaan koulun lähialueiden uskonnollisia yhteisöjä
ja uskonnottomuutta elämänkatsomuksen muotona. Tutustutaan alustavasti ekumeniaan ja
uskontodialogiin sekä ihmisoikeuksien ja uskonnon suhteeseen.
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S2 Uskontojen maailma

S3 Hyvä elämä
Keskeisinä sisältöinä opetuksessa ovat ortodoksisen kirkon opetus sekä Uuden Testamentin
sanoma yksilön eettisten kysymysten ohjaajana ja tukijana omassa elämässä sekä
vuorovaikutuksessa toisten kanssa. Perehdytään Kymmeneen käskyyn ja pohditaan omia
eettisiä valintoja ja niiden seurauksia sekä vaikutuksia itsetuntemuksen, elämäntaitojen ja
myönteisen elämännäkemyksen muodostamiseen. Opetuksessa otetaan huomioon toisen
ihmisen arvostaminen, huolenpito ympäristöstä ja luonnosta sekä elämän kunnioittaminen ja
kestävä tulevaisuus. Pohditaan osallistuvaa globaalia vastuun kantamista kirkon ja yksilön
elämässä. Tutustutaan alustavasti eri uskontojen eettisten opetusten yhteisiin piirteisiin sekä
eurooppalaisen ihmisoikeuskäsityksen ja kristillisten arvojen yhteisiin piirteisiin ja syvennetään
käsitystä YK:n Lapsenoikeuksien sopimuksen merkityksestä.
Opetuksen tavoitteet

Tavoitteisiin liittyvät
sisältöalueet

Laaja-alainen osaaminen

T1

S1

L1

T2

S1

L1, L2

T3

S1, S2

L2, L3, L4

T4

S1, S2, S3

L4, L5, L6

T5

S1, S2

L1, L2

T6

S2, S3

L2

T7

S1, S2, S3

L2, L5, L6

T8

S1, S2, S3

L7

T9

S2, S3

L2

T10

S2, S3

L1, L3, L6

T11

S1, S2, S3

L1, L4, L6, L7

T12

S3

L1

Vuosiluokan tavoitteet
T1 ohjata oppilasta perehtymään opiskeltavan uskonnon pyhiin kirjoihin ja
kertomuksiin sekä keskeisiin oppeihin
Oppilasta perehtyy Raamattuun ja pyhiin kertomuksiin sekä niiden opetuksiin ortodoksisesta
näkökulmasta.
-Raamattu pyhänä kirjana
-Raamatun kaksi osaa: Vanha Testamentti ja Uusi Testamentti

Vuosiluokat 3-6

-Jumalan liitto ihmisen kanssa Vanhassa Testamentissa: patriarkat ja Uudessa Testamentissa:
Kristus
-Jeesuksen opetuksia ja ihmetekoja
-pääsiäinen

Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
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Arvioinnin kohde
Uskontoa koskevan tiedon hallitseminen,
uskonnon monilukutaito

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa nimetä opiskeltavan uskonnon
lähteitä ja tekstejä sekä kuvata niiden
keskeisiä sisältöjä.

T2 ohjata oppilas tutustumaan opiskeltavan uskonnon rituaaleihin ja
tapoihin sekä pyhiin paikkoihin ja rakennuksiin
Oppilas tutustuu kirkon jumalanpalvelusperinteeseen ja joihinkin mysteerioihin sekä keskeisiin
rukouksiin. Oppilas tutustuu kirkkoon uskonnollisena rakennuksena.
Oppilas tutustuu kirkon keskeisiin juhliin.
-ortodoksinen koululaisjumalanpalvelus
-alkurukoukset ja paastorukous
-liturgia
-ehtoollisen mysteerio
-tavallisimpia kirkkoveisuja
-kirkkorakennus
-kodinpyhitys, kiitosrukoushetket, panihida
-Ajan pyhittäminen: juhlan ja arjen vuorottelu, kirkkovuosi

Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Uskontoa koskevan tiedon hallitseminen,
uskonnon monilukutaito

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa kertoa esimerkkien avulla
opiskeltavan uskonnon keskeisistä
rituaaleista, tavoista ja pyhistä paikoista sekä
kuvata niiden merkitystä.

T3 auttaa oppilasta tunnistamaan uskonnollisen kielen erityispiirteitä ja
vertauskuvallisuutta
Oppilas pohtii Raamatun kertomusten vertauskuvallisuutta sekä yleisimpien ortodoksisten
tapojen sanatonta viestintää.
- VT: profetioita ja vertauksia Kristuksesta ja Neitsyt Mariasta
-UT: vertaukset Jeesuksen opetuksessa

Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
T3 auttaa oppilasta tunnistamaan
uskonnollisen kielen erityispiirteitä ja
vertauskuvallisuutta

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa antaa esimerkkejä
uskonnollisesta kielestä ja sen
vertauskuvallisuudesta
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-tapojen merkitys: esim. ristinmerkki, kumarrukset, kaularisti

T4 ohjata oppilasta etsimään, arvioimaan ja käyttämään uskontoa
koskevaa tietoa erilaisista lähteistä
Oppilas harjoittelee Raamatun käyttöä, kuvanlukutaitoa ikonien avulla sekä harjoittele
etsimään tietoa erilaisista lähteistä.
-Raamatun käytön perusteet
-ikonien tulkitseminen
-tiedon etsiminen yhdessä opettajan ja toisten oppilaiden kanssa
-lähdemerkintä alustavasti
-pienimuotoisia projekteja yksin ja yhdessä
-ajankohtaiset uskontoon liittyvät aiheet mediassa oppilaiden kiinnostuksen mukaan

Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Oppimaan oppimisen taidot uskonnon
opiskelussa

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa hakea tietoa useasta lähteestä.
Oppilas harjoittelee arvioimaan löytämänsä
tiedon luotettavuutta ja objektiivisuutta.

T5 opastaa oppilasta perehtymään Suomen ja Euroopan uskonnollisiin ja
katsomuksellisiin juuriin ja nykytilaan
Oppilas tietää Suomen suurimmat uskonnolliset yhteisöt ja omassa koulussa opetettavia
katsomuksia.
-Suomen kansankirkot: luterilainen ja ortodoksinen kirkko
-miksi Suomessa on ortodokseja?
-juutalaisuuden ja islamin historiaa Suomessa
-muita suomalaisia uskontoja
- oman koulun uskontoja ja katsomuksia sekä uskonnottomuus

Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
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Uskontoa ja kulttuuria koskeva tieto
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Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas tunnistaa uskontojen merkityksiä
yhteiskuntien kehityksessä, kulttuurissa ja
mediassa ja osaa antaa niistä esimerkkejä.
Hän osaa kuvata suomalaisen ja
eurooppalaisen uskonnollisuuden juuria
pääpiirteissään.

T6 ohjata oppilas tutustumaan juutalaisuuteen, kristinuskoon ja islamiin ja
niiden vaikutukseen ja historiaan Euroopassa
Oppilas tutustuu Abrahamin uskontojen syntyyn.
-patriarkka-kertomukset Vanhassa Testamentissa

Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Uskontoa ja kulttuuria koskeva tieto

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa kuvata juutalaisuuden,
kristinuskon ja islamin pääpiirteet sekä niiden
keskinäiset suhteet.

T7 kannustaa oppilasta kunnioittamaan omaa ja toisen pyhää sekä
käyttäytymään asianmukaisesti erilaisissa uskonnollisissa tilaisuuksissa
ja tilanteissa
Oppilas harjoittelee hyvää käyttäytymistä pyhäköissä ja erilaisissa uskonnollisia elementtejä
sisältävissä tilanteissa.
Oppilas tietää pyhän käsitteen ja osaa yhdistää sen uskontoon, kirkkorakennukseen ja
Raamattuun.
-käyttäytyminen ja toimiminen ortodoksisessa kirkossa ja liturgiassa
-käyttäytyminen ja toimiminen luterilaisissa koululaispalveluksissa
-pyhyyden ja sen kunnioittamisen pohdintaa
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Uskonnon monilukutaito

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas tietää, miten toimitaan ja pyrkii
toimimaan asianmukaisesti ja kunnioittavasti
erilaisissa uskonnollisissa tilanteissa ja
paikoissa.
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Arvioinnin kohde

T8 ohjata oppilas perehtymään opiskeltavan uskonnon eettisiin opetuksiin
sekä eri uskontoja yhdistäviin eettisiin periaatteisiin
Oppilas tutustuu Vanhan Testamentin keskeiseen eettiseen opetukseen.
Oppilas käsittelee keskeisiä elämänkysymyksiä, tunteita ja arvoja Raamatusta valittujen
kertomusten ja oman elämän kokemusten avulla.
-10 käskyä
-psalmien ja viisauskirjallisuuden opetus
-laupias samarialainen – toisen auttaminen
-viisas rakentaja – kestävät elämänarvot
-fariseus ja publikaani - nöyryys
-tuhlaajapoika - anteeksiantaminen
-elämä lahjana
-tasa-arvo: ulkonäkö, erilaiset kodit
-itsestä huolehtiminen
-some-etiikkaa

Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Etiikkaa koskeva tieto

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas tunnistaa ja osaa nimetä opiskeltavan
uskonnon eettisiä opetuksia sekä uskontoja ja
katsomuksia yhdistäviä eettisiä periaatteita.

T9 ohjata oppilasta ymmärtämään ihmisoikeuksiin ja erityisesti YK:n
Lapsen oikeuksien sopimukseen sisältyviä arvoja yksilön ja yhteisön
näkökulmasta
Oppilasta tutustuu YK:n Lapsen oikeuksien sopimukseen
-Lapsen oikeuksien sopimus omassa elämässä, Lapsen oikeuksien päivä 20.11.

Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
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Ihmisoikeusetiikka
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Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas tietää YK:n Lapsen oikeuksien
sopimuksen keskeisen sisällön ja osaa kertoa
esimerkkejä ihmisoikeuksista.

T10 ohjata oppilasta arvioimaan tekemiään valintoja ja pohtimaan
toiminnan taustalla vaikuttavia arvoja eettisten periaatteiden ja kestävän
tulevaisuuden näkökulmasta
Oppilas pohtii ja arvioi tekemiään valintoja.
-miten toiset vaikuttavat arvoihini ja mielipiteisiini
-omien tekojen seuraukset
-omat teot arjessa kestävän tulevaisuuden näkökulmasta
-paasto

Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Eettinen pohdinta

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa kertoa arjen esimerkkejä
kestävän tulevaisuuden rakentamisesta.
Hän osaa soveltaa opiskelemansa uskonnon
eettisiä periaatteita omassa pohdinnassaan.

T11 luoda oppilaalle mahdollisuuksia keskustella eettisistä kysymyksistä,
ilmaista rakentavasti ajatuksiaan ja tunteitaan sekä harjoitella
perustelemaan omia näkemyksiään
Oppilas harjoittelee keskustelemaan, ilmaisemaan rakentavasti ajatuksiaan ja tunteitaan.
-eettinen pohdinta Raamatun kertomusten ja arjen kokemusten pohjalta
-omien ajatusten kertominen ja toisen kuunteleminen
-mielipiteiden perusteleminen
-toisen mielipiteen kunnioittaminen
-toisen asemaan asettuminen
-empatiataitojen harjoitteleminen

Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Ajattelun ja vuorovaikutuksen taidot

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osallistuu yhteiseen keskusteluun,
osaa kuunnella toisia ja ilmaista itseään.
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Arvioinnin kohde

T12 auttaa ja tukea oppilasta muodostamaan ja vahvistamaan myönteistä
maailmankatsomusta, itsetuntoa ja luottamusta elämään
Oppilaalla on valittujen työtapojen kautta mahdollisuus muodostaa ja vahvistaa myönteistä
maailmankatsomusta, itsetuntoa ja luottamusta elämään.
-ihminen Jumalan kuvana
-Luomiskertomus
-suojelusenkeli ja kaitselmus

Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Ei vaikuta arvosanan muodostumiseen.
Oppilaita ohjataan pohtimaan kokemuksiaan
osana itsearviointia.

Vuosiluokka 4
Vuosiluokan keskeiset sisältöalueet
S1 Suhde omaan uskontoon
Opetuksessa paneudutaan ortodoksisen uskonopin lähteisiin ja peruskäsitteisiin. Keskeisiä
sisältöjä ovat liturgisen elämän peruspiirteet, pyhät mysteeriot ja kirkolliset toimitukset
arjessa ja juhlassa. Perehdytään Vanhan Testamentin kirjallisuuteen ortodoksisen opetuksen
näkökulmasta sekä Jeesuksen elämävaiheisiin ja opetukseen evankeliumeissa sekä
kirkkovuoden tapahtumissa. Opetuksessa tarkastellaan kirkon syntyä sekä Paavalin ja
muiden apostolien toimintaa. Tutkitaan Suomen ortodoksisen kirkon tunnuspiirteitä, kirkkoa
uskonnollisena rakennuksena, kirkkoarkkitehtuuria ja siihen liittyvää symboliikkaa. Opetuksessa
otetaan huomioon kirkkomusiikki, kirkkotaide sekä ortodoksisuuden vaikutus ja näkyminen
medioissa kotimaassa ja maailmalla.
S2 Uskontojen maailma
Opetuksessa tarkastellaan mitä ovat pyhyys, juhlat ja erilaiset tavat, niiden arvostaminen
sekä omassa että eri uskontojen kulttuureissa. Pohditaan ortodoksisen kirkon olemusta
katolisena ja apostolisena, globaalina yhteisönä. Tutustutaan keskeisiin Euroopassa vaikuttaviin
uskontoihin ja eurooppalaiseen uskontokarttaan. Perehdytään islamin ja juutalaisuuden yhteisiin
piirteisiin ortodoksisen kristillisyyden kanssa. Tutkitaan koulun lähialueiden uskonnollisia yhteisöjä
ja uskonnottomuutta elämänkatsomuksen muotona. Tutustutaan alustavasti ekumeniaan ja
uskontodialogiin sekä ihmisoikeuksien ja uskonnon suhteeseen.

Vuosiluokat 3-6

S3 Hyvä elämä
Keskeisinä sisältöinä opetuksessa ovat ortodoksisen kirkon opetus sekä Uuden Testamentin
sanoma yksilön eettisten kysymysten ohjaajana ja tukijana omassa elämässä sekä
vuorovaikutuksessa toisten kanssa. Perehdytään Kymmeneen käskyyn ja pohditaan omia
eettisiä valintoja ja niiden seurauksia sekä vaikutuksia itsetuntemuksen, elämäntaitojen ja
myönteisen elämännäkemyksen muodostamiseen. Opetuksessa otetaan huomioon toisen
ihmisen arvostaminen, huolenpito ympäristöstä ja luonnosta sekä elämän kunnioittaminen ja
kestävä tulevaisuus. Pohditaan osallistuvaa globaalia vastuun kantamista kirkon ja yksilön
elämässä. Tutustutaan alustavasti eri uskontojen eettisten opetusten yhteisiin piirteisiin sekä
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eurooppalaisen ihmisoikeuskäsityksen ja kristillisten arvojen yhteisiin piirteisiin ja syvennetään
käsitystä YK:n Lapsenoikeuksien sopimuksen merkityksestä.
Opetuksen tavoitteet

Tavoitteisiin liittyvät
sisältöalueet

Laaja-alainen osaaminen

T1

S1

L1

T2

S1

L1, L2

T3

S1, S2

L2, L3, L4

T4

S1, S2, S3

L4, L5, L6

T5

S1, S2

L1, L2

T6

S2, S3

L2

T7

S1, S2, S3

L2, L5, L6

T8

S1, S2, S3

L7

T9

S2, S3

L2

T10

S2, S3

L1, L3, L6

T11

S1, S2, S3

L1, L4, L6, L7

T12

S3

L1

Vuosiluokan tavoitteet
T1 ohjata oppilasta perehtymään opiskeltavan uskonnon pyhiin kirjoihin ja
kertomuksiin sekä keskeisiin oppeihin
Oppilasta perehtyy evankeliumikirjoihin ja Raamattuun kirkon kirjana ja uskon lähteenä sekä
muihin pyhiin kirjoituksiin.
-Kristuksen elämä ja opetus
evankeliumeissa
-Kristus: ihminen ja Jumala
-joulu ja Teofania
-pääsiäinen ja pääsiäisen jumalanpalvelukset
-oppilaan suojeluspyhä ja hänen elämäkertansa
-oman seurakunnan pyhät ja niihin liittyvät kertomukset

Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Uskontoa koskevan tiedon hallitseminen,
uskonnon monilukutaito

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa nimetä opiskeltavan uskonnon
lähteitä ja tekstejä sekä kuvata niiden
keskeisiä sisältöjä.

831

Vuosiluokat 3-6

Arvioinnin kohde

T2 ohjata oppilas tutustumaan opiskeltavan uskonnon rituaaleihin ja
tapoihin sekä pyhiin paikkoihin ja rakennuksiin
Oppilas tutustuu kirkon mysteerioihin sekä kirkkoon jumalanpalveluspaikkana,
kirkkoarkkitehtuuriin ja siihen liittyvään symboliikkaan.
Oppilas tutustuu kirkon keskeisiin juhliin.
-ortodoksinen koululaisjumalanpalvelus
-erilaisia pyhäkköjä ja kirkkorakennuksia
-kirkollista esineistöä
-reliikki
-vierailu pyhäkössä
-mysteeriot pääpiirteissään
-katumus, rippi-isä ja hengellinen ohjaus
-paasto
-Ajan pyhittäminen: juhlan ja arjen vuorottelu, kirkkovuosi

Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Uskontoa koskevan tiedon hallitseminen,
uskonnon monilukutaito

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa kertoa esimerkkien avulla
opiskeltavan uskonnon keskeisistä
rituaaleista, tavoista ja pyhistä paikoista sekä
kuvata niiden merkitystä.

T3 auttaa oppilasta tunnistamaan uskonnollisen kielen erityispiirteitä ja
vertauskuvallisuutta
Oppilas tunnistaa kirkkorakennuksen ja jumalanpalvelusten symboliikkaa.
-kirkkorakennus: eteinen, kirkkosali ja alttari ja niiden symboliikkaa
-ikonostaasi
-jumalanpalvelusten toimitusten symboliikkaa: esim. suitsutus, saattokynttilä, saatot
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
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T3 auttaa oppilasta tunnistamaan
uskonnollisen kielen erityispiirteitä ja
vertauskuvallisuutta
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Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa antaa esimerkkejä
uskonnollisesta kielestä ja sen
vertauskuvallisuudesta

T4 ohjata oppilasta etsimään, arvioimaan ja käyttämään uskontoa
koskevaa tietoa erilaisista lähteistä
Oppilas opettelee etsimään tietoa mm. paikkakunnalla vaikuttavista uskonnollisista
yhteisöistä monipuolisia lähteitä käyttäen.
-Raamatun käytön perusteet
-tiedon etsiminen yhdessä toisten oppilaiden kanssa
-tiedon luotettavuuden pohtimista
-lähdemerkintä
-pienimuotoisia projekteja yksin ja yhdessä
-ajankohtaiset uskontoon liittyvät aiheet mediassa oppilaiden kiinnostuksen mukaan

Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Oppimaan oppimisen taidot uskonnon
opiskelussa

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa hakea tietoa useasta lähteestä.
Oppilas harjoittelee arvioimaan löytämänsä
tiedon luotettavuutta ja objektiivisuutta.

T5 opastaa oppilasta perehtymään Suomen ja Euroopan uskonnollisiin ja
katsomuksellisiin juuriin ja nykytilaan
Oppilasta tietää lähialueen uskontoja ja uskonnollisia yhteisöjä.
-lähialueen uskontoja sekä uskonnollisia yhteisöjä
-juutalaisuus, kristinusko ja islam nyky-Suomessa

Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Uskontoa ja kulttuuria koskeva tieto

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas tunnistaa uskontojen merkityksiä
yhteiskuntien kehityksessä, kulttuurissa ja
mediassa ja osaa antaa niistä esimerkkejä.
Hän osaa kuvata suomalaisen ja
eurooppalaisen uskonnollisuuden juuria
pääpiirteissään.
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Arvioinnin kohde

T6 ohjata oppilas tutustumaan juutalaisuuteen, kristinuskoon ja islamiin ja
niiden vaikutukseen ja historiaan Euroopassa
Oppilas tutustuu juutalaisuuden, kristinuskon ja islamin pääpiirteisiin.
-Abrahamin uskonnot: syntyhistoriaa, opin yhteisiä piirteitä, pyhät kirjat, paastot, pyhät ihmiset,
näkymätön maailma
-pyhä ja arki kristinuskossa, juutalaisuudessa ja islamissa
-suuret juhlat kristinuskossa, juutalaisuudessa ja islamissa
-arjen uskonnollisuus kristinuskossa, juutalaisuudessa ja islamissa

Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Uskontoa ja kulttuuria koskeva tieto

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa kuvata juutalaisuuden,
kristinuskon ja islamin pääpiirteet sekä niiden
keskinäiset suhteet.

T7 kannustaa oppilasta kunnioittamaan omaa ja toisen pyhää sekä
käyttäytymään asianmukaisesti erilaisissa uskonnollisissa tilaisuuksissa
ja tilanteissa
Oppilas harjoittelee hyvää käyttäytymistä pyhäköissä ja erilaisissa uskonnollisia elementtejä
sisältävissä tilanteissa.
Oppilas osaa yhdistää pyhän käsitteen mysteerioihin
-käyttäytyminen ja toimiminen ortodoksisessa kirkossa ja liturgiassa
-tutustutaan erilaisiin uskonnollisiin tilaisuuksiin esim. internetin avulla
-pyhyys mysteerioissa
-pyhyys muissa uskonnoissa
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
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Uskonnon monilukutaito
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Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas tietää, miten toimitaan ja pyrkii
toimimaan asianmukaisesti ja kunnioittavasti
erilaisissa uskonnollisissa tilanteissa ja
paikoissa.

T8 ohjata oppilas perehtymään opiskeltavan uskonnon eettisiin opetuksiin
sekä eri uskontoja yhdistäviin eettisiin periaatteisiin
Oppilas käsittelee keskeisiä elämänkysymyksiä, tunteita ja arvoja Uudesta Testamentista
valittujen kertomusten ja arjen kokemusten avulla.
-rakkauden kaksoiskäsky
-Herran rukous
-kertomus viimeisestä tuomiosta; Matt. 25
-epäitsekkyys
-tasa-arvo: eri ikäiset ihmiset, terveys

Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Etiikkaa koskeva tieto

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas tunnistaa ja osaa nimetä opiskeltavan
uskonnon eettisiä opetuksia sekä uskontoja ja
katsomuksia yhdistäviä eettisiä periaatteita.

T9 ohjata oppilasta ymmärtämään ihmisoikeuksiin ja erityisesti YK:n
Lapsen oikeuksien sopimukseen sisältyviä arvoja yksilön ja yhteisön
näkökulmasta
Oppilasta tutustuu YK:n Lapsen oikeuksien sopimukseen yksilön ja yhteisön näkökulmasta
-oppilas vähemmistön jäsenenä
-koulun vähemmistöryhmiä
-Lapsen oikeuksien sopimus omassa elämässä, Lapsen oikeuksien päivä 20.11.

Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Ihmisoikeusetiikka

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas tietää YK:n Lapsen oikeuksien
sopimuksen keskeisen sisällön ja osaa kertoa
esimerkkejä ihmisoikeuksista.
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Arvioinnin kohde

T10 ohjata oppilasta arvioimaan tekemiään valintoja ja pohtimaan
toiminnan taustalla vaikuttavia arvoja eettisten periaatteiden ja kestävän
tulevaisuuden näkökulmasta
Oppilas arvioi tekemiään valintoja ja pohtii toiminnan taustalla vaikuttavia arvoja ortodoksista
etiikkaa hyödyntäen.
-miten toiset vaikuttavat arvoihini ja mielipiteisiini
-vastuu omista teoista
-omat teot arjessa kestävän tulevaisuuden näkökulmasta
-paasto

Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Eettinen pohdinta

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa kertoa arjen esimerkkejä
kestävän tulevaisuuden rakentamisesta.
Hän osaa soveltaa opiskelemansa uskonnon
eettisiä periaatteita omassa pohdinnassaan.

T11 luoda oppilaalle mahdollisuuksia keskustella eettisistä kysymyksistä,
ilmaista rakentavasti ajatuksiaan ja tunteitaan sekä harjoitella
perustelemaan omia näkemyksiään
Oppilas harjoittelee keskustelemaan, ilmaisemaan rakentavasti ajatuksiaan ja tunteitaan ja
opettelee ottamaan toisen huomioon.
-eettinen pohdinta Raamatun kertomusten ja arjen kokemusten pohjalta
sekä pyhien hagiagrafioiden kautta
-omien ajatusten kertominen ja toisen kuunteleminen
-mielipiteiden perusteleminen
-toisen mielipiteen kunnioittaminen
-empatiataitojen harjoitteleminen
-toisen ihmisen huomioiminen vuorovaikutustilanteessa

Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
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Ajattelun ja vuorovaikutuksen taidot
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Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osallistuu yhteiseen keskusteluun,
osaa kuunnella toisia ja ilmaista itseään.

T12 auttaa ja tukea oppilasta muodostamaan ja vahvistamaan myönteistä
maailmankatsomusta, itsetuntoa ja luottamusta elämään
Oppilaalla on valittujen työtapojen kautta mahdollisuus muodostaa ja vahvistaa myönteistä
maailmankatsomusta, itsetuntoa ja luottamusta elämään.
-ihminen Jumalan kuvana
-Luomiskertomus
-suojelusenkeli ja kaitselmus

Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Ei vaikuta arvosanan muodostumiseen.
Oppilaita ohjataan pohtimaan kokemuksiaan
osana itsearviointia.

Vuosiluokka 5
Vuosiluokan keskeiset sisältöalueet
S1 Suhde omaan uskontoon
Opetuksessa paneudutaan ortodoksisen uskonopin lähteisiin ja peruskäsitteisiin. Keskeisiä
sisältöjä ovat liturgisen elämän peruspiirteet, pyhät mysteeriot ja kirkolliset toimitukset
arjessa ja juhlassa. Perehdytään Vanhan Testamentin kirjallisuuteen ortodoksisen opetuksen
näkökulmasta sekä Jeesuksen elämävaiheisiin ja opetukseen evankeliumeissa sekä
kirkkovuoden tapahtumissa. Opetuksessa tarkastellaan kirkon syntyä sekä Paavalin ja
muiden apostolien toimintaa. Tutkitaan Suomen ortodoksisen kirkon tunnuspiirteitä, kirkkoa
uskonnollisena rakennuksena, kirkkoarkkitehtuuria ja siihen liittyvää symboliikkaa. Opetuksessa
otetaan huomioon kirkkomusiikki, kirkkotaide sekä ortodoksisuuden vaikutus ja näkyminen
medioissa kotimaassa ja maailmalla.
S2 Uskontojen maailma
Opetuksessa tarkastellaan mitä ovat pyhyys, juhlat ja erilaiset tavat, niiden arvostaminen
sekä omassa että eri uskontojen kulttuureissa. Pohditaan ortodoksisen kirkon olemusta
katolisena ja apostolisena, globaalina yhteisönä. Tutustutaan keskeisiin Euroopassa vaikuttaviin
uskontoihin ja eurooppalaiseen uskontokarttaan. Perehdytään islamin ja juutalaisuuden yhteisiin
piirteisiin ortodoksisen kristillisyyden kanssa. Tutkitaan koulun lähialueiden uskonnollisia yhteisöjä
ja uskonnottomuutta elämänkatsomuksen muotona. Tutustutaan alustavasti ekumeniaan ja
uskontodialogiin sekä ihmisoikeuksien ja uskonnon suhteeseen.

Keskeisinä sisältöinä opetuksessa ovat ortodoksisen kirkon opetus sekä Uuden Testamentin
sanoma yksilön eettisten kysymysten ohjaajana ja tukijana omassa elämässä sekä
vuorovaikutuksessa toisten kanssa. Perehdytään Kymmeneen käskyyn ja pohditaan omia
eettisiä valintoja ja niiden seurauksia sekä vaikutuksia itsetuntemuksen, elämäntaitojen ja
myönteisen elämännäkemyksen muodostamiseen. Opetuksessa otetaan huomioon toisen
ihmisen arvostaminen, huolenpito ympäristöstä ja luonnosta sekä elämän kunnioittaminen ja
kestävä tulevaisuus. Pohditaan osallistuvaa globaalia vastuun kantamista kirkon ja yksilön
elämässä. Tutustutaan alustavasti eri uskontojen eettisten opetusten yhteisiin piirteisiin sekä
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S3 Hyvä elämä

eurooppalaisen ihmisoikeuskäsityksen ja kristillisten arvojen yhteisiin piirteisiin ja syvennetään
käsitystä YK:n Lapsenoikeuksien sopimuksen merkityksestä.
Opetuksen tavoitteet

Tavoitteisiin liittyvät
sisältöalueet

Laaja-alainen osaaminen

T1

S1

L1

T2

S1

L1, L2

T3

S1, S2

L2, L3, L4

T4

S1, S2, S3

L4, L5, L6

T5

S1, S2

L1, L2

T7

S1, S2, S3

L2, L5, L6

T8

S1, S2, S3

L7

T9

S2, S3

L2

T10

S2, S3

L1, L3, L6

T11

S1, S2, S3

L1, L4, L6, L7

T12

S3

L1

Vuosiluokan tavoitteet
T1 ohjata oppilasta perehtymään opiskeltavan uskonnon pyhiin kirjoihin ja
kertomuksiin sekä keskeisiin oppeihin
Oppilasta perehtyy varhaisen kristillisyyden merkitykseen kristinuskon kehittymisessä
maailmanuskonnoksi.
-apostolit, Apostolien teot ja lähetyskirjeet, apostoli Paavali
-kirkon synty ja alkukirkon elämää
-marttyyrit
-pyhät ihmiset
-helatorstai ja helluntai
-pääsiäinen
-seurakunta ja kirkko
-kristillisyys

Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
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Arvioinnin kohde
Uskontoa koskevan tiedon hallitseminen,
uskonnon monilukutaito

838

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa nimetä opiskeltavan uskonnon
lähteitä ja tekstejä sekä kuvata niiden
keskeisiä sisältöjä.

T2 ohjata oppilas tutustumaan opiskeltavan uskonnon rituaaleihin ja
tapoihin sekä pyhiin paikkoihin ja rakennuksiin
Oppilas perehtyy liturgisen elämän peruspiirteisiin sekä kirkomusiikkiin ja ikonitaiteeseen.
Oppilas perehtyy kirkon juhliin.
-ortodoksinen koululaisjumalanpalvelus
-uskontunnustus liturgian osana
-kirkkomusiikki ja ikonitaide ortodoksisen uskon lähteinä, säilyttäjinä ja elävöittäjinä
-ehtooveisu
-Ajan pyhittäminen: juhlan ja arjen vuorottelu, kirkkovuosi
-juhlien jako suuriin juhliin: Kristuksen ja Jumalanäidin juhlat
-kirkon pyhiä ja pyhittäjiä ja heidän muistopäivänsä, etenkin lähialueen pyhät ja heidän
muistonsa

Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Uskontoa koskevan tiedon hallitseminen,
uskonnon monilukutaito

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa kertoa esimerkkien avulla
opiskeltavan uskonnon keskeisistä
rituaaleista, tavoista ja pyhistä paikoista sekä
kuvata niiden merkitystä.

T3 auttaa oppilasta tunnistamaan uskonnollisen kielen erityispiirteitä ja
vertauskuvallisuutta
Oppilas tunnistaa ja ymmärtää ortodoksisen ikonitaiteen, rukousperinteen sekä kirkkoveisujen
erityispiirteitä ja vertauskuvallisuutta.
-suurten juhlien ikonien lukeminen ja tulkitseminen
-yleisimpien pyhien ikonien tarkasteleminen esim. profeettojen, marttyyrien, pyhittäjien,
apostolien ikonit
-suurten juhlien juhlatroparien tekstien avaaminen
-keskeisten rukousten avaaminen
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
T3 auttaa oppilasta tunnistamaan
uskonnollisen kielen erityispiirteitä ja
vertauskuvallisuutta

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa antaa esimerkkejä
uskonnollisesta kielestä ja sen
vertauskuvallisuudesta
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Arvioinnin kohde

T4 ohjata oppilasta etsimään, arvioimaan ja käyttämään uskontoa
koskevaa tietoa erilaisista lähteistä
Oppilas harjoittelee kuvanlukemista kirkkotaiteessa ja kirkkoveisujen tekstien tulkitsemista.
Oppilas etsii tietoa monipuolisista lähteistä ja pohtii alustavasti tiedon luotettavuutta.
Oppilas osaa käyttää Raamattua.
-Raamatun käyttö esim. lähteenä
-tiedon etsimistä useammista lähteistä ja sen luotettavuuden ja käyttökelpoisuuden arviointia
-tiedon etsimistä ikoneista ja kirkkoveisuista
-huolellinen lähdemerkintä
-projekteja yksin ja yhdessä
-projektien vertaisarviointia
-ajankohtaiset uskontoon liittyvät aiheet mediassa

Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Oppimaan oppimisen taidot uskonnon
opiskelussa

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa hakea tietoa useasta lähteestä.
Oppilas harjoittelee arvioimaan löytämänsä
tiedon luotettavuutta ja objektiivisuutta.

T5 opastaa oppilasta perehtymään Suomen ja Euroopan uskonnollisiin ja
katsomuksellisiin juuriin ja nykytilaan
Oppilas tuntee kirkon synnyn vaiheita ja Suomen katsomuksellisia juuria ja nykytilaa.
-katolisuus ja apostolisuus kristinuskossa
-ekumenia, ekumeeninen rukousviikko
-ortodoksisuus Suomessa, Euroopassa ja maailmassa: globaali ortodoksisuus
-uskonnot Euroopassa, Euroopan uskonnollinen kartta

Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
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Uskontoa ja kulttuuria koskeva tieto

840

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas tunnistaa uskontojen merkityksiä
yhteiskuntien kehityksessä, kulttuurissa ja
mediassa ja osaa antaa niistä esimerkkejä.
Hän osaa kuvata suomalaisen ja
eurooppalaisen uskonnollisuuden juuria
pääpiirteissään.

T7 kannustaa oppilasta kunnioittamaan omaa ja toisen pyhää sekä
käyttäytymään asianmukaisesti erilaisissa uskonnollisissa tilaisuuksissa
ja tilanteissa
Oppilas osaa käyttäytyä asianmukaisesti pyhäköissä ja erilaisissa uskonnollisia elementtejä
sisältävissä tilanteissa.
Oppilas ymmärtää pyhyyden merkitystä uskonnoissa ja tiedostaa itselleen pyhiä asioita.
-käyttäytyminen ja toimiminen ortodoksisessa kirkossa ja liturgiassa
-vierailu mahdollisuuksien mukaan lähialueiden pyhäköissä
-mitä pyhyys merkitsee itselle ja muille

Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Uskonnon monilukutaito

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas tietää, miten toimitaan ja pyrkii
toimimaan asianmukaisesti ja kunnioittavasti
erilaisissa uskonnollisissa tilanteissa ja
paikoissa.

T8 ohjata oppilas perehtymään opiskeltavan uskonnon eettisiin opetuksiin
sekä eri uskontoja yhdistäviin eettisiin periaatteisiin
Oppilas tutustuu ortodoksisen kirkon keskeiseen eettiseen opetukseen.
-omasta luopuminen, epäitsekkyys
-toisen ihmisen huomioiminen
-lähimmäisenrakkaus
-kultainen sääntö
-kylväjä – ihmisenä kasvaminen, ortodoksinen ihmiskäsitys
-tasa-arvo: sukupuolinen tasa-arvo
-viihderiippuvuus
-some-etiikkaa

Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Etiikkaa koskeva tieto

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas tunnistaa ja osaa nimetä opiskeltavan
uskonnon eettisiä opetuksia sekä uskontoja ja
katsomuksia yhdistäviä eettisiä periaatteita.
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Arvioinnin kohde

T9 ohjata oppilasta ymmärtämään ihmisoikeuksiin ja erityisesti YK:n
Lapsen oikeuksien sopimukseen sisältyviä arvoja yksilön ja yhteisön
näkökulmasta
Oppilas ymmärtää ihmisoikeuksiin ja erityisesti YK:n Lapsen oikeuksien sopimukseen
sisältyviä arvoja yksilön ja yhteisön näkökulmasta
-suomalaisia vähemmistöjä
-Lapsen oikeuksien sopimus omassa elämässä, Lapsen oikeuksien päivä 20.11.

Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Ihmisoikeusetiikka

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas tietää YK:n Lapsen oikeuksien
sopimuksen keskeisen sisällön ja osaa kertoa
esimerkkejä ihmisoikeuksista.

T10 ohjata oppilasta arvioimaan tekemiään valintoja ja pohtimaan
toiminnan taustalla vaikuttavia arvoja eettisten periaatteiden ja kestävän
tulevaisuuden näkökulmasta
Oppilas tuntee arvo-käsitteen ja osaa yhdistää sen omaan ajatteluunsa.
Oppilas pohtii elämänkysymyksiinsä liittyviä valintoja ja arvoja niiden taustalla sekä
vaikustusta kestävään tulevaisuuteen.
-miten toiset vaikuttavat arvoihini ja mielipiteisiini, miten itse vaikutan toisiin
-vastuu omista teoista
-omat teot arjessa kestävän tulevaisuuden näkökulmasta
-kirkon opetus luomakunnasta
-paasto
-kilvoittelu
-ajankohtaisten kysymysten eettistä pohdintaa

Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
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Eettinen pohdinta
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Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa kertoa arjen esimerkkejä
kestävän tulevaisuuden rakentamisesta.
Hän osaa soveltaa opiskelemansa uskonnon
eettisiä periaatteita omassa pohdinnassaan.

T11 luoda oppilaalle mahdollisuuksia keskustella eettisistä kysymyksistä,
ilmaista rakentavasti ajatuksiaan ja tunteitaan sekä harjoitella
perustelemaan omia näkemyksiään
Oppilas osaa ilmaista rakentavasti ajatuksiaan ja tunteitaan ja ottaa toisen huomioon. Oppilas
harjoittelee perustelemaan omia näkemyksiään.
-eettinen pohdinta Raamatun kertomusten ja arjen kokemusten pohjalta
sekä pyhien hagiagrafioiden kautta
-omien ajatusten ja tunteiden sanoittaminen
-mielipiteiden perusteleminen
-empatiataitojen harjoitteleminen
-yhteisön jäsenenä toimiminen
-toisen ihmisen huomioiminen ja oma rooli vuorovaikutuksessa, keskustelun taidot

Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Ajattelun ja vuorovaikutuksen taidot

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osallistuu yhteiseen keskusteluun,
osaa kuunnella toisia ja ilmaista itseään.

T12 auttaa ja tukea oppilasta muodostamaan ja vahvistamaan myönteistä
maailmankatsomusta, itsetuntoa ja luottamusta elämään
Oppilaalla on valittujen työtapojen kautta mahdollisuus muodostaa ja vahvistaa myönteistä
maailmankatsomusta, itsetuntoa ja luottamusta elämään.
-ihminen Jumalan kuvana
-Luomiskertomus
-ihmisenä kasvaminen
-armo

Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Ei vaikuta arvosanan muodostumiseen.
Oppilaita ohjataan pohtimaan kokemuksiaan
osana itsearviointia.

Vuosiluokan keskeiset sisältöalueet
S1 Suhde omaan uskontoon
Opetuksessa paneudutaan ortodoksisen uskonopin lähteisiin ja peruskäsitteisiin. Keskeisiä
sisältöjä ovat liturgisen elämän peruspiirteet, pyhät mysteeriot ja kirkolliset toimitukset
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arjessa ja juhlassa. Perehdytään Vanhan Testamentin kirjallisuuteen ortodoksisen opetuksen
näkökulmasta sekä Jeesuksen elämävaiheisiin ja opetukseen evankeliumeissa sekä
kirkkovuoden tapahtumissa. Opetuksessa tarkastellaan kirkon syntyä sekä Paavalin ja
muiden apostolien toimintaa. Tutkitaan Suomen ortodoksisen kirkon tunnuspiirteitä, kirkkoa
uskonnollisena rakennuksena, kirkkoarkkitehtuuria ja siihen liittyvää symboliikkaa. Opetuksessa
otetaan huomioon kirkkomusiikki, kirkkotaide sekä ortodoksisuuden vaikutus ja näkyminen
medioissa kotimaassa ja maailmalla.
S2 Uskontojen maailma
Opetuksessa tarkastellaan mitä ovat pyhyys, juhlat ja erilaiset tavat, niiden arvostaminen
sekä omassa että eri uskontojen kulttuureissa. Pohditaan ortodoksisen kirkon olemusta
katolisena ja apostolisena, globaalina yhteisönä. Tutustutaan keskeisiin Euroopassa vaikuttaviin
uskontoihin ja eurooppalaiseen uskontokarttaan. Perehdytään islamin ja juutalaisuuden yhteisiin
piirteisiin ortodoksisen kristillisyyden kanssa. Tutkitaan koulun lähialueiden uskonnollisia yhteisöjä
ja uskonnottomuutta elämänkatsomuksen muotona. Tutustutaan alustavasti ekumeniaan ja
uskontodialogiin sekä ihmisoikeuksien ja uskonnon suhteeseen.
S3 Hyvä elämä
Keskeisinä sisältöinä opetuksessa ovat ortodoksisen kirkon opetus sekä Uuden Testamentin
sanoma yksilön eettisten kysymysten ohjaajana ja tukijana omassa elämässä sekä
vuorovaikutuksessa toisten kanssa. Perehdytään Kymmeneen käskyyn ja pohditaan omia
eettisiä valintoja ja niiden seurauksia sekä vaikutuksia itsetuntemuksen, elämäntaitojen ja
myönteisen elämännäkemyksen muodostamiseen. Opetuksessa otetaan huomioon toisen
ihmisen arvostaminen, huolenpito ympäristöstä ja luonnosta sekä elämän kunnioittaminen ja
kestävä tulevaisuus. Pohditaan osallistuvaa globaalia vastuun kantamista kirkon ja yksilön
elämässä. Tutustutaan alustavasti eri uskontojen eettisten opetusten yhteisiin piirteisiin sekä
eurooppalaisen ihmisoikeuskäsityksen ja kristillisten arvojen yhteisiin piirteisiin ja syvennetään
käsitystä YK:n Lapsenoikeuksien sopimuksen merkityksestä.
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Opetuksen tavoitteet

Tavoitteisiin liittyvät
sisältöalueet

Laaja-alainen osaaminen

T1

S1

L1

T2

S1

L1, L2

T3

S1, S2

L2, L3, L4

T4

S1, S2, S3

L4, L5, L6

T5

S1, S2

L1, L2

T6

S2, S3

L2

T7

S1, S2, S3

L2, L5, L6

T8

S1, S2, S3

L7

T9

S2, S3

L2

T10

S2, S3

L1, L3, L6

T11

S1, S2, S3

L1, L4, L6, L7

T12

S3

L1
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Vuosiluokan tavoitteet
T1 ohjata oppilasta perehtymään opiskeltavan uskonnon pyhiin kirjoihin ja
kertomuksiin sekä keskeisiin oppeihin
Oppilasta tuntee Raamatun perusrakenteen ja ymmärtää sen merkityksen opin lähteenä sekä
tuntee kirkkoisien opetuksia ja kristillisen opin muodostumisen.
-Raamatun käyttäminen jumalanpalveluksissa pääpiirteissään
-kirkkoisät ja kristillinen oppi
-uskontunnustus
-Raamattu kirkon kirja, uskon lähde
-Pyhä Kolminaisuus Raamatussa
-Jumalanäiti
-enkelit
-pääsiäinen
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Uskontoa koskevan tiedon hallitseminen,
uskonnon monilukutaito

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa nimetä opiskeltavan uskonnon
lähteitä ja tekstejä sekä kuvata niiden
keskeisiä sisältöjä.
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Arvioinnin kohde

T2 ohjata oppilas tutustumaan opiskeltavan uskonnon rituaaleihin ja
tapoihin sekä pyhiin paikkoihin ja rakennuksiin
Oppilas tuntee liturgisen elämän peruspiirteet sekä osaa kertoa mysteerioista. Oppilas
tutustuu luostariin pyhänä paikkana ja tuntee sen merkityksen.
Oppilas perehtyy kirkon keskeisiin juhliin.
-ortodoksinen koululaisjumalanpalvelus
-mysteeriot oppilaan omassa elämässä
-seurakunnan toimijat ja toiminta
-kirkko: eukaristinen yhteisö
-Suomen ortodoksinen kirkko
-Konstantinopolin patriarkaatti
-luostarit uskon säilyttäjinä ja lähetystyön sydäminä
-Karjalan valistajat
-lähetystyö
-diakoniatyö
-Ajan pyhittäminen, kirkkovuosi paastoineen
-pääsiäisen valmistautuminen ja juhlan viettäminen
-paastoliturgia
-Jeesuksen rukous, rukous ennen ehtoollista

Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
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Uskontoa koskevan tiedon hallitseminen,
uskonnon monilukutaito
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Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa kertoa esimerkkien avulla
opiskeltavan uskonnon keskeisistä
rituaaleista, tavoista ja pyhistä paikoista sekä
kuvata niiden merkitystä.

T3 auttaa oppilasta tunnistamaan uskonnollisen kielen erityispiirteitä ja
vertauskuvallisuutta
Oppilas tunnistaa ortodoksisen uskonnollisen kielen erityispiirteitä ja huomaa
samankaltaisuutta ja erilaisuutta muissa kristillisissä perinteissä sekä juutalaisuudessa ja
islamissa.
-vuorokauden jumalanpalveluskierto ja sen sisältö Jumalan luomistyön ilmentäjänä
-ortodoksinen rukousperinne ja läntisen kirkon perinne
-ortodoksinen rukousperinne verrattuna juutalaiseen ja islamin perinteeseen
-pyhien kuvaaminen ortodoksisessa ja katolisessa perinteessä sekä islamin suhde pyhien
kuvaamiseen
-ortodoksinen kirkko, katolinen kirkko ja luterilainen kirkko pyhäkkönä
-synagoga ja moskeija pyhäkköinä
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
T3 auttaa oppilasta tunnistamaan
uskonnollisen kielen erityispiirteitä ja
vertauskuvallisuutta

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa antaa esimerkkejä
uskonnollisesta kielestä ja sen
vertauskuvallisuudesta

T4 ohjata oppilasta etsimään, arvioimaan ja käyttämään uskontoa
koskevaa tietoa erilaisista lähteistä
Oppilasta harjoittelee tunnistamaan ja arvioimaan uskontoihin liittyvää uutisointia ja tutustuu
ajankohtaisiin uskontoon liittyviin aiheisiin mediassa. Oppilas etsii uskontoon ja katsomuksiin
liittyvää tietoa ja arvioi sen luotettavuutta.
-tiedon etsimistä useammista lähteistä ja sen luotettavuuden ja käyttökelpoisuuden arviointia
-laajahkoja projekteja yksin ja yhdessä
-huolellinen lähdemerkintä
-projektien itsearviointia ja vertaisarviointia
-ajankohtaiset uskontoon liittyvät aiheet mediassa ja niiden luotettavuuden ja objektiivisuuden
pohtimista

Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Oppimaan oppimisen taidot uskonnon
opiskelussa

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa hakea tietoa useasta lähteestä.
Oppilas harjoittelee arvioimaan löytämänsä
tiedon luotettavuutta ja objektiivisuutta.
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Arvioinnin kohde

T5 opastaa oppilasta perehtymään Suomen ja Euroopan uskonnollisiin ja
katsomuksellisiin juuriin ja nykytilaan
Oppilasta harjoittelee tunnistamaan ja arvioimaan uskontoihin liittyvää uutisointia ja tutustuu
ajankohtaisiin uskontoon liittyviin aiheisiin mediassa. Oppilas etsii uskontoon ja katsomuksiin
liittyvää tietoa ja arvioi sen luotettavuutta.
-tiedon etsimistä useammista lähteistä ja sen luotettavuuden ja käyttökelpoisuuden arviointia
-laajahkoja projekteja yksin ja yhdessä
-huolellinen lähdemerkintä
-projektien itsearviointia ja vertaisarviointia
-ajankohtaiset uskontoon liittyvät aiheet mediassa ja niiden luotettavuuden ja objektiivisuuden
pohtimista

Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Uskontoa ja kulttuuria koskeva tieto

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas tunnistaa uskontojen merkityksiä
yhteiskuntien kehityksessä, kulttuurissa ja
mediassa ja osaa antaa niistä esimerkkejä.
Hän osaa kuvata suomalaisen ja
eurooppalaisen uskonnollisuuden juuria
pääpiirteissään.

T6 ohjata oppilas tutustumaan juutalaisuuteen, kristinuskoon ja islamiin ja
niiden vaikutukseen ja historiaan Euroopassa
Oppilas osaa kuvata juutalaisuuden, kristinuskon ja islamin pääpiirteitä sekä niiden keskeisiä
suhteita.
-Euroopan uskonnollinen kartta
-kristinusko, juutalaisuus ja islam nyky-Euroopassa ja uskontojen ilmeneminen ihmisten
arjessa
-holokausti

Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
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Uskontoa ja kulttuuria koskeva tieto
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Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa kuvata juutalaisuuden,
kristinuskon ja islamin pääpiirteet sekä niiden
keskinäiset suhteet.

T7 kannustaa oppilasta kunnioittamaan omaa ja toisen pyhää sekä
käyttäytymään asianmukaisesti erilaisissa uskonnollisissa tilaisuuksissa
ja tilanteissa
Oppilas osaa käyttäytyä asianmukaisesti pyhäköissä ja erilaisissa uskonnollisia elementtejä
sisältävissä tilanteissa.
Oppilas osoittaa kunnioitusta omaa ja toisen pyhää kohtaan.
-käyttäytyminen ja toimiminen ortodoksisessa kirkossa, liturgiassa ja myös muissa
palveluksissa
-erilaisista kulttureista ja uskonnollisista perinteistä tulevien ihmisten kunnioittava kohtaaminen
-erilaisia uskonnollisuuden merkkejä ja symboleja
-pyhyyden kunnioittaminen

Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Uskonnon monilukutaito

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas tietää, miten toimitaan ja pyrkii
toimimaan asianmukaisesti ja kunnioittavasti
erilaisissa uskonnollisissa tilanteissa ja
paikoissa.

T8 ohjata oppilas perehtymään opiskeltavan uskonnon eettisiin opetuksiin
sekä eri uskontoja yhdistäviin eettisiin periaatteisiin
Oppilas tunnistaa uskontoja ja katsomuksia yhdistäviä eettisiä periaatteita.
-paasto ja paastorukouksen sisältö
-hyvän tekeminen
-vuorisaarna
-kultainen sääntö, myös muissa uskonnoissa
-toisen ihmisen huomioiminen ja auttaminen
-ihmisoikeudet – marttyyrit ja uskon puolustajat
-ihmisoikeudet uskonnoissa
-eri uskontojen välinen kunnioitus
-tasa-arvo: alueellinen eriarvoisuus, rikkaat –köyhät, rasismi, syrjäytyminen
-riippuvuus elämää rajoittavana tekijänä

Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
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-some-etiikkaa

Arvioinnin kohde
Etiikkaa koskeva tieto

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas tunnistaa ja osaa nimetä opiskeltavan
uskonnon eettisiä opetuksia sekä uskontoja ja
katsomuksia yhdistäviä eettisiä periaatteita.

T9 ohjata oppilasta ymmärtämään ihmisoikeuksiin ja erityisesti YK:n
Lapsen oikeuksien sopimukseen sisältyviä arvoja yksilön ja yhteisön
näkökulmasta
Oppilas ymmärtää ihmisoikeuksiin ja erityisesti YK:n Lapsen oikeuksien sopimukseen
sisältyviä arvoja yksilön ja yhteisön näkökulmasta
-ihmisoikeuksien ja Lapsen oikeuksien toteutuminen maailmanlaajuisesti
-globaali talous ihmisoikeuksien näkökulmasta
-Lapsen oikeuksien sopimus, Lapsen oikeuksien päivä 20.11.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Ihmisoikeusetiikka

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas tietää YK:n Lapsen oikeuksien
sopimuksen keskeisen sisällön ja osaa kertoa
esimerkkejä ihmisoikeuksista.

T10 ohjata oppilasta arvioimaan tekemiään valintoja ja pohtimaan
toiminnan taustalla vaikuttavia arvoja eettisten periaatteiden ja kestävän
tulevaisuuden näkökulmasta
Oppilas arvioi tekemiään valintoja ja pohtii toiminnan taustalla vaikuttavia arvoja eettisten
periaatteiden ja kestävän tulevaisuuden näkökulmasta.
-miten toiset vaikuttavat arvoihini ja mielipiteisiini, miten itse vaikutan toisiin
-vastuu omista teoista
-omat teot arjessa kestävän tulevaisuuden näkökulmasta
-kirkon opetus luomakunnasta
-paasto
-kilvoittelu
-filantropia, globaali vastuu, pakolaisuus
-ajankohtaisten kysymysten eettistä pohdintaa
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Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Eettinen pohdinta
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Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa kertoa arjen esimerkkejä
kestävän tulevaisuuden rakentamisesta.
Hän osaa soveltaa opiskelemansa uskonnon
eettisiä periaatteita omassa pohdinnassaan.

T11 luoda oppilaalle mahdollisuuksia keskustella eettisistä kysymyksistä,
ilmaista rakentavasti ajatuksiaan ja tunteitaan sekä harjoitella
perustelemaan omia näkemyksiään
Oppilas osaa ilmaista rakentavasti ajatuksiaan ja tunteitaan ja ottaa toisen huomioon. Oppilas
perustelee omia näkemyksiään.
-eettinen pohdinta Raamatun kertomusten pohjalta
ja pyhien hagiagrafioiden kautta
-ajankohtaisia ja oppiasta askarruttavia eettisiä kysymyksiä
-omien ajatusten kertominen ja mielipiteiden perusteleminen
-empatiataitojen harjoitteleminen
-yhteisön jäsenenä toimiminen
-toisen ihmisen huomioiminen ja oma rooli vuorovaikutuksessa, keskustelun taidot

Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Ajattelun ja vuorovaikutuksen taidot

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osallistuu yhteiseen keskusteluun,
osaa kuunnella toisia ja ilmaista itseään.

T12 auttaa ja tukea oppilasta muodostamaan ja vahvistamaan myönteistä
maailmankatsomusta, itsetuntoa ja luottamusta elämään
Oppilaalla on valittujen työtapojen kautta mahdollisuus muodostaa ja vahvistaa myönteistä
maailmankatsomusta, itsetuntoa ja luottamusta elämään.
-ihminen Jumalan kuvana
-Luomiskertomus
-ihmisenä kasvaminen ja kehittyminen
-armo

Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Ei vaikuta arvosanan muodostumiseen.
Oppilaita ohjataan pohtimaan kokemuksiaan
osana itsearviointia.

Oppimäärän tehtävä vuosiluokilla 3-6
Vuosiluokilla 3-6 uskonnon opetuksessa laajennetaan ja syvennetään oman uskonnon
perustietoja. Opetuksessa perehdytään opiskeltavan uskonnon pyhiin kirjoihin ja kertomuksiin
sekä keskeiseen oppiin, eettisiin periaatteisiin, rituaaleihin ja tapoihin. Oppilaita kannustetaan
ihmettelyyn ja kyselyyn. Opetuksessa tutustutaan Suomen ja Euroopan uskonnollisiin juuriin
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Katolinen uskonto

sekä uskonnolliseen ja katsomukselliseen elämään nyky-Suomessa ja Euroopassa. Oppilaat
harjaannuttavat medialukutaitoaan ja heitä ohjataan arvioimaan ja käyttämään eri lähteistä
etsimäänsä tietoa sekä hyödyntämään sitä eri tilanteissa.
Opetuksessa käsitellään lasten oikeuksia ja yksilön vastuuta omista teoistaan. Opetuksessa
harjoitellaan tunne- ja vuorovaikutustaitoja sekä tuetaan oppilaita muodostamaan ja
perustelemaan omia näkemyksiä. Oppilaita rohkaistaan ystävyyteen, myönteisen luokka- ja
kouluyhteisön rakentamiseen sekä toimimaan syrjintää vastaan.
Uskonnon eri oppimäärät vuosiluokilla 3-6
Perusopetuslain 11§:n mukaan perusopetuksessa oppiaineena on uskonto tai
elämänkatsomustieto. Uskonto toteutetaan saman lain 13§:n mukaan oppilaiden uskonnollisen
yhdyskunnan mukaisesti oman uskonnon opetuksena erillisten oppimäärien mukaan. Oppiaineen
yhtenäisyyden takaamiseksi kaikille oman uskonnon opetuksen muodoille on laadittu yhteiset
tavoitteet ja keskeiset sisällöt.
Eri uskontojen oppimääräkuvauksissa tarkennetaan kaikille yhteisiä sisältöjä oppilaan oman
uskonnon luonteen mukaisesti. Paikalliset opetussuunnitelmat laaditaan perusteiden yhteisten
tavoitteiden, sisältökuvausten ja eri uskontojen tarkennettujen oppimääräkuvausten pohjalle.
Viikin normaalikoulussa järjestetään tarvittaessa katolisen uskonnon opetusta noudattaen
pääpiirteittäin Helsingin kaupungin opetussuunnitelmaa kyseisessä aineessa.

Islam
Oppimäärän tehtävä vuosiluokilla 3-6
Vuosiluokilla 3-6 uskonnon opetuksessa laajennetaan ja syvennetään oman uskonnon
perustietoja. Opetuksessa perehdytään opiskeltavan uskonnon pyhiin kirjoihin ja kertomuksiin
sekä keskeiseen oppiin, eettisiin periaatteisiin, rituaaleihin ja tapoihin. Oppilaita kannustetaan
ihmettelyyn ja kyselyyn. Opetuksessa tutustutaan Suomen ja Euroopan uskonnollisiin juuriin
sekä uskonnolliseen ja katsomukselliseen elämään nyky-Suomessa ja Euroopassa. Oppilaat
harjaannuttavat medialukutaitoaan ja heitä ohjataan arvioimaan ja käyttämään eri lähteistä
etsimäänsä tietoa sekä hyödyntämään sitä eri tilanteissa.
Opetuksessa käsitellään lasten oikeuksia ja yksilön vastuuta omista teoistaan. Opetuksessa
harjoitellaan tunne- ja vuorovaikutustaitoja sekä tuetaan oppilaita muodostamaan ja
perustelemaan omia näkemyksiä. Oppilaita rohkaistaan ystävyyteen, myönteisen luokka- ja
kouluyhteisön rakentamiseen sekä toimimaan syrjintää vastaan.
Uskonnon eri oppimäärät vuosiluokilla 3-6
Perusopetuslain 11§:n mukaan perusopetuksessa oppiaineena on uskonto tai
elämänkatsomustieto. Uskonto toteutetaan saman lain 13§:n mukaan oppilaiden uskonnollisen
yhdyskunnan mukaisesti oman uskonnon opetuksena erillisten oppimäärien mukaan. Oppiaineen
yhtenäisyyden takaamiseksi kaikille oman uskonnon opetuksen muodoille on laadittu yhteiset
tavoitteet ja keskeiset sisällöt.

Vuosiluokat 3-6

Eri uskontojen oppimääräkuvauksissa tarkennetaan kaikille yhteisiä sisältöjä oppilaan oman
uskonnon luonteen mukaisesti. Paikalliset opetussuunnitelmat laaditaan perusteiden yhteisten
tavoitteiden, sisältökuvausten ja eri uskontojen tarkennettujen oppimääräkuvausten pohjalle.
Viikin normaalikoulussa järjestetään tarvittaessa islamin uskonnon opetusta noudattaen
pääpiirteittäin Helsingin kaupungin opetussuunnitelmaa kyseisessä aineessa.
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Evankelisluterilainen uskonto
Oppimäärän tehtävä vuosiluokilla 3-6
Vuosiluokilla 3-6 uskonnon opetuksessa laajennetaan ja syvennetään oman uskonnon
perustietoja. Opetuksessa perehdytään opiskeltavan uskonnon pyhiin kirjoihin ja kertomuksiin
sekä keskeiseen oppiin, eettisiin periaatteisiin, rituaaleihin ja tapoihin. Oppilaita kannustetaan
ihmettelyyn ja kyselyyn. Opetuksessa tutustutaan Suomen ja Euroopan uskonnollisiin juuriin
sekä uskonnolliseen ja katsomukselliseen elämään nyky-Suomessa ja Euroopassa. Oppilaat
harjaannuttavat medialukutaitoaan ja heitä ohjataan arvioimaan ja käyttämään eri lähteistä
etsimäänsä tietoa sekä hyödyntämään sitä eri tilanteissa.
Opetuksessa käsitellään lasten oikeuksia ja yksilön vastuuta omista teoistaan. Opetuksessa
harjoitellaan tunne- ja vuorovaikutustaitoja sekä tuetaan oppilaita muodostamaan ja
perustelemaan omia näkemyksiä. Oppilaita rohkaistaan ystävyyteen, myönteisen luokka- ja
kouluyhteisön rakentamiseen sekä toimimaan syrjintää vastaan.
Uskonnon eri oppimäärät vuosiluokilla 3-6
Perusopetuslain 11§:n mukaan perusopetuksessa oppiaineena on uskonto tai
elämänkatsomustieto. Uskonto toteutetaan saman lain 13§:n mukaan oppilaiden uskonnollisen
yhdyskunnan mukaisesti oman uskonnon opetuksena erillisten oppimäärien mukaan. Oppiaineen
yhtenäisyyden takaamiseksi kaikille oman uskonnon opetuksen muodoille on laadittu yhteiset
tavoitteet ja keskeiset sisällöt.
Eri uskontojen oppimääräkuvauksissa tarkennetaan kaikille yhteisiä sisältöjä oppilaan oman
uskonnon luonteen mukaisesti. Paikalliset opetussuunnitelmat laaditaan perusteiden yhteisten
tavoitteiden, sisältökuvausten ja eri uskontojen tarkennettujen oppimääräkuvausten pohjalle.

Vuosiluokka 3
Vuosiluokan keskeiset sisältöalueet
S1 Suhde omaan uskontoon
Opetuksessa tarkastellaan kristinuskon keskeisiä käsitteitä, symboleita ja oppia. Sisältöjen
valinnassa huomioidaan kristinuskon moninaisuus ja erityisesti protestanttisuus osana
kristinuskoa. Opetuksessa tutustutaan Martin Lutherin ja Mikael Agricolan merkitykseen
uskonnon uudistajina. Perehdytään luterilaisuuden oppiin, sakramentteihin, rukouksiin,
jumalanpalvelukseen ja seurakunnan toimintaan. Opetuksessa tarkastellaan Raamattua kirjana,
sen erilaisia tyylilajeja sekä uskonnollisen kielen erityispiirteitä ja vertauskuvallisuutta.
Opetuksessa perehdytään Jeesuksen elämään, opetuksiin ja merkitykseen kristinuskossa.
Pohditaan Paavalin ja varhaisen kristillisyyden merkitystä kristinuskon kehittymiselle
maailmanuskonnoksi. Tutustutaan Raamatun keskeisten kertomusten vuorovaikutukseen taiteen,
tieteen ja kulttuurin kanssa sekä tarkastellaan kristinuskon näkymistä populaarikulttuurissa.
Opetuksessa syvennetään tietoja kirkkovuodesta, elämänkaaren kristillisistä rituaaleista sekä
niihin liittyvästä moninaisesta tapakulttuurista. Tutustutaan syvällisemmin kirkkoon uskonnollisena
rakennuksena, kirkkoarkkitehtuuriin ja siihen liittyvään symboliikkaan. Opetuksessa otetaan
huomioon virret ja muu hengellinen musiikki.

Opetuksessa tarkastellaan kristinuskon keskeisiä käsitteitä ja symboleita ja oppia
- Jumalakuva alkukertomuksissa, esimerkiksi
•

Jumala on Luoja, esimerkiksi seuraavat raamatunkertomukset:

Luominen
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Vuosiluokat 3-6

Mitä Vanha testamentti kertoo Jumalasta?

Syntiinlankeemus
•

Jumala on Johdattaja: Raamattu kertoo Jumalan johdatuksesta

•

Jumalan suunnitelma Patriarkkakertomuksissa ja Historiallisissa kirjoissa, esimerkiksi i
seuraavat raamatunkertomukset:

Abraham, Iisak, Jaakob, Joosef, Mooses, Samuel, Daavid, Salomo
•

Jumalan siunauksen merkitys: Herran siunaus

•

Vanhan testamentin kymmenen käskyä.

Perehdytään luterilaisuuden rukouksiin, jumalanpalvelukseen ja seurakunnan toimintaan
•
•
•

Vanhan testamentin rukoilijoita, esimerkiksi Abraham, Jaakob, Mooses, Daavid
lasten jumalanpalvelus, esimerkiksi tutustuminen johonkin lasten messuun
seurakunnan työntekijät

Opetuksessa tarkastellaan Raamattua kirjana, sen erilaisia tyylilajeja sekä uskonnollisen kielen
erityispiirteitä ja vertauskuvallisuutta
•

Raamatun rakenne, Vanha testamentti,
raamatunkertomukset, esimerkiksi:

yleissivistyksen

kannalta

keskeiset

Alkukertomukset
Patriarkkakertomukset
Historialliset kirjat
Psalmit
Oppilaille luodaan mahdollisuuksia ihmetellä ääneen ja epäillä. Oppilaille luodaan mahdollisuuksia
selkiyttää omaa näkemystään keskustelun avulla.
Opetuksessa otetaan huomioon virret ja muu hengellinen musiikki.
•
•

Lasten virsiä ja hengellisiä lauluja.
Kirkkovuoden aiheeseen sopivaa musiikkia.

S2 Uskontojen maailma

Vuosiluokat 3-6

Opetuksessa tarkastellaan, mitä merkitsee pyhyys uskonnoissa, oma ja toisen pyhä. Tutustutaan
alustavasti juutalaisuutta, kristinuskoa ja islamia yhdistäviin profeettoihin, pyhiin paikkoihin ja
kertomuksiin sekä Jeesuksen asemaan näissä uskonnoissa. Tärkeinä tarkastelun kohteina
ovat koulun lähialueilla vaikuttavat uskonnolliset yhteisöt. Opetuksessa tutkitaan Suomen ja
Euroopan uskonnollista ja katsomuksellista nykytilaa ja sen taustaa sekä uskonnottomuutta.
Alustavasti tutustutaan ekumeniaan ja uskontodialogiin sekä tarkastellaan uskontoja mediasta ja
populaarikulttuurista otetuilla ajankohtaisilla esimerkeillä.
Opetuksessa tarkastellaan, mitä merkitsee pyhyys uskonnoissa, oma ja toisen pyhä.
•
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oppilaille luodaan mahdollisuuksia hiljentymiseen ja mietiskelyyn

S3 Hyvä elämä
Opetuksessa tarkastellaan kristinuskon tärkeimpiä eettisiä ohjeita: Kultaista sääntöä, rakkauden
kaksoiskäskyä ja kymmentä käskyä. Pohditaan Kultaisen säännön etiikkaa kristinuskossa
ja eri uskonnoissa. Opetuksessa käsitellään keskeisiä elämänkysymyksiä, tunteita ja arvoja
Vanhasta ja Uudesta Testamentista valittujen kertomusten avulla. Tärkeitä sisältöjä ovat
ihmisoikeusetiikka, YK:n Lapsen oikeuksien sopimus sekä ihmisarvo, elämän kunnioittaminen ja
luonnon vaaliminen. Pohditaan oppilaan omia valintoja ja hänen toimintansa taustalla vaikuttavia
arvoja sekä globaalia vastuuta. Tärkeitä näkökulmia ovat elämäntaidot, itsetuntemus, tunnetaidot
ja kokonaisvaltainen hyvinvointi. Opetukseen valittujen sisältöjen tulee antaa oppilaalle välineitä
eettiseen keskusteluun ja omien näkemysten perustelemiseen sekä uskonnoista käytävään
keskusteluun.
Opetuksessa tarkastellaan kymmentä käskyä kristinuskon eettisenä ohjeena
•
•
•

Oppilaan omat eettiset kysymykset
Ajankohtaiset eettiset kysymykset
Moraalidilemmat

Opetuksessa käsitellään keskeisiä elämänkysymyksiä, tunteita ja arvoja Vanhasta testamentista
valittujen kertomusten avulla, esimerkiksi Joosef-kertomusten teemat: petos, kateus ja
suosikkiasema.
Pohditaan oppilaan omia valintoja ja hänen toimintansa taustalla vaikuttavia arvoja sekä globaalia
vastuuta.
•

Kaiken elämän kunnioittaminen ja suojeleminen, luomiskertomuksen näkökulma

Tärkeitä näkökulmia ovat elämäntaidot, itsetuntemus, tunnetaidot ja kokonaisvaltainen
hyvinvointi.
•

Omien tunteiden tunnistaminen ja sanoittaminen

•

Empatia omassa luokkayhteisössä

Asennoituminen erilaisuuteen
Asennoituminen heikompaan
Arkipäivän lähimmäisyys, muista huolehtiminen
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•

Opetuksen tavoitteet

Tavoitteisiin liittyvät
sisältöalueet

Laaja-alainen osaaminen

T1

S1

L1

T2

S1

L1, L2

T3

S1, S2

L2, L3, L4

T4

S1, S2, S3

L4, L5, L6

T5

S1, S2

L1, L2

T6

S2, S3

L2

T7

S1, S2, S3

L2, L5, L6

T8

S1, S2, S3

L7

T9

S2, S3

L2

T10

S2, S3

L1, L3, L6

T11

S1, S2, S3

L1, L4, L6, L7

T12

S3

L1

Vuosiluokan tavoitteet
T1 ohjata oppilasta perehtymään opiskeltavan uskonnon pyhiin kirjoihin ja
kertomuksiin sekä keskeisiin oppeihin
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Uskontoa koskevan tiedon hallitseminen,
uskonnon monilukutaito

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa nimetä opiskeltavan uskonnon
lähteitä ja tekstejä sekä kuvata niiden
keskeisiä sisältöjä.

Mitä Vanha testamentti kertoo Jumalasta?
Opetuksessa tarkastellaan kristinuskon keskeisiä käsitteitä ja symboleita ja oppia
- Jumalakuva alkukertomuksissa, esimerkiksi
•

Jumala on Luoja, esimerkiksi seuraavat raamatunkertomukset:

Luominen

Vuosiluokat 3-6

Syntiinlankeemus
•

Jumala on Johdattaja: Raamattu kertoo Jumalan johdatuksesta

•

Jumalan suunnitelma Patriarkkakertomuksissa ja Historiallisissa kirjoissa, esimerkiksi i
seuraavat raamatunkertomukset:

Abraham, Iisak, Jaakob, Joosef, Mooses, Samuel, Daavid, Salomo
•

Jumalan siunauksen merkitys: Herran siunaus

•

Vanhan testamentin kymmenen käskyä.

Perehdytään luterilaisuuden rukouksiin, jumalanpalvelukseen ja seurakunnan toimintaan
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•
•
•

Vanhan testamentin rukoilijoita, esimerkiksi Abraham, Jaakob, Mooses, Daavid
lasten jumalanpalvelus, esimerkiksi tutustuminen johonkin lasten messuun
seurakunnan työntekijät

Opetuksessa tarkastellaan Raamattua kirjana, sen erilaisia tyylilajeja sekä uskonnollisen kielen
erityispiirteitä ja vertauskuvallisuutta
•

Raamatun rakenne, Vanha testamentti,
raamatunkertomukset, esimerkiksi:

yleissivistyksen

kannalta

keskeiset

Alkukertomukset
Patriarkkakertomukset
Historialliset kirjat
Psalmit
Oppilaille luodaan mahdollisuuksia ihmetellä ääneen ja epäillä. Oppilaille luodaan mahdollisuuksia
selkiyttää omaa näkemystään keskustelun avulla.
Opetuksessa otetaan huomioon virret ja muu hengellinen musiikki.
•
•

Lasten virsiä ja hengellisiä lauluja.
Kirkkovuoden aiheeseen sopivaa musiikkia.

T2 ohjata oppilas tutustumaan opiskeltavan uskonnon rituaaleihin ja
tapoihin sekä pyhiin paikkoihin ja rakennuksiin
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Uskontoa koskevan tiedon hallitseminen,
uskonnon monilukutaito

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa kertoa esimerkkien avulla
opiskeltavan uskonnon keskeisistä
rituaaleista, tavoista ja pyhistä paikoista sekä
kuvata niiden merkitystä.

Mitä Vanha testamentti kertoo Jumalasta?
Opetuksessa tarkastellaan kristinuskon keskeisiä käsitteitä ja symboleita ja oppia
- Jumalakuva alkukertomuksissa, esimerkiksi
•

Jumala on Luoja, esimerkiksi seuraavat raamatunkertomukset:

Luominen

•

Jumala on Johdattaja: Raamattu kertoo Jumalan johdatuksesta

•

Jumalan suunnitelma Patriarkkakertomuksissa ja Historiallisissa kirjoissa, esimerkiksi i
seuraavat raamatunkertomukset:

Abraham, Iisak, Jaakob, Joosef, Mooses, Samuel, Daavid, Salomo
•

Jumalan siunauksen merkitys: Herran siunaus
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Syntiinlankeemus

•

Vanhan testamentin kymmenen käskyä.

Perehdytään luterilaisuuden rukouksiin, jumalanpalvelukseen ja seurakunnan toimintaan
•
•
•

Vanhan testamentin rukoilijoita, esimerkiksi Abraham, Jaakob, Mooses, Daavid
lasten jumalanpalvelus, esimerkiksi tutustuminen johonkin lasten messuun
seurakunnan työntekijät

Opetuksessa tarkastellaan Raamattua kirjana, sen erilaisia tyylilajeja sekä uskonnollisen kielen
erityispiirteitä ja vertauskuvallisuutta
•

Raamatun rakenne, Vanha testamentti,
raamatunkertomukset, esimerkiksi:

yleissivistyksen

kannalta

keskeiset

Alkukertomukset
Patriarkkakertomukset
Historialliset kirjat
Psalmit
Oppilaille luodaan mahdollisuuksia ihmetellä ääneen ja epäillä. Oppilaille luodaan mahdollisuuksia
selkiyttää omaa näkemystään keskustelun avulla.
Opetuksessa otetaan huomioon virret ja muu hengellinen musiikki.
•
•

Lasten virsiä ja hengellisiä lauluja.
Kirkkovuoden aiheeseen sopivaa musiikkia.

T3 auttaa oppilasta tunnistamaan uskonnollisen kielen erityispiirteitä ja
vertauskuvallisuutta
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Uskonnon kielen ja symbolien analysointi

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa hakea tietoa useasta lähteestä.
Oppilas harjoittelee arvioimaan löytämänsä
tiedon luotettavuutta ja objektiivisuutta.

Opetuksessa tarkastellaan, mitä merkitsee pyhyys uskonnoissa, oma ja toisen pyhä.
•

oppilaille luodaan mahdollisuuksia hiljentymiseen ja mietiskelyyn

Mitä Vanha testamentti kertoo Jumalasta?
Opetuksessa tarkastellaan kristinuskon keskeisiä käsitteitä ja symboleita ja oppia

Vuosiluokat 3-6

- Jumalakuva alkukertomuksissa, esimerkiksi
•

Jumala on Luoja, esimerkiksi seuraavat raamatunkertomukset:

Luominen
Syntiinlankeemus
•
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Jumala on Johdattaja: Raamattu kertoo Jumalan johdatuksesta

•

Jumalan suunnitelma Patriarkkakertomuksissa ja Historiallisissa kirjoissa, esimerkiksi i
seuraavat raamatunkertomukset:

Abraham, Iisak, Jaakob, Joosef, Mooses, Samuel, Daavid, Salomo
•

Jumalan siunauksen merkitys: Herran siunaus

•

Vanhan testamentin kymmenen käskyä.

Perehdytään luterilaisuuden rukouksiin, jumalanpalvelukseen ja seurakunnan toimintaan
•
•
•

Vanhan testamentin rukoilijoita, esimerkiksi Abraham, Jaakob, Mooses, Daavid
lasten jumalanpalvelus, esimerkiksi tutustuminen johonkin lasten messuun
seurakunnan työntekijät

Opetuksessa tarkastellaan Raamattua kirjana, sen erilaisia tyylilajeja sekä uskonnollisen kielen
erityispiirteitä ja vertauskuvallisuutta
•

Raamatun rakenne, Vanha testamentti,
raamatunkertomukset, esimerkiksi:

yleissivistyksen

kannalta

keskeiset

Alkukertomukset
Patriarkkakertomukset
Historialliset kirjat
Psalmit
Oppilaille luodaan mahdollisuuksia ihmetellä ääneen ja epäillä. Oppilaille luodaan mahdollisuuksia
selkiyttää omaa näkemystään keskustelun avulla.
Opetuksessa otetaan huomioon virret ja muu hengellinen musiikki.
•
•

Lasten virsiä ja hengellisiä lauluja.
Kirkkovuoden aiheeseen sopivaa musiikkia.

T4 ohjata oppilasta etsimään, arvioimaan ja käyttämään uskontoa
koskevaa tietoa erilaisista lähteistä
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Oppimaan oppimisen taidot uskonnon
opiskelussa

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa hakea tietoa useasta lähteestä.
Oppilas harjoittelee arvioimaan löytämänsä
tiedon luotettavuutta ja objektiivisuutta.

Mitä Vanha testamentti kertoo Jumalasta?

- Jumalakuva alkukertomuksissa, esimerkiksi
•

Jumala on Luoja, esimerkiksi seuraavat raamatunkertomukset:

Luominen
Syntiinlankeemus
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Opetuksessa tarkastellaan kristinuskon keskeisiä käsitteitä ja symboleita ja oppia

•

Jumala on Johdattaja: Raamattu kertoo Jumalan johdatuksesta

•

Jumalan suunnitelma Patriarkkakertomuksissa ja Historiallisissa kirjoissa, esimerkiksi i
seuraavat raamatunkertomukset:

Abraham, Iisak, Jaakob, Joosef, Mooses, Samuel, Daavid, Salomo
•

Jumalan siunauksen merkitys: Herran siunaus

•

Vanhan testamentin kymmenen käskyä.

Perehdytään luterilaisuuden rukouksiin, jumalanpalvelukseen ja seurakunnan toimintaan
•
•
•

Vanhan testamentin rukoilijoita, esimerkiksi Abraham, Jaakob, Mooses, Daavid
lasten jumalanpalvelus, esimerkiksi tutustuminen johonkin lasten messuun
seurakunnan työntekijät

Opetuksessa tarkastellaan Raamattua kirjana, sen erilaisia tyylilajeja sekä uskonnollisen kielen
erityispiirteitä ja vertauskuvallisuutta
•

Raamatun rakenne, Vanha testamentti,
raamatunkertomukset, esimerkiksi:

yleissivistyksen

kannalta

keskeiset

Alkukertomukset
Patriarkkakertomukset
Historialliset kirjat
Psalmit
Oppilaille luodaan mahdollisuuksia ihmetellä ääneen ja epäillä. Oppilaille luodaan mahdollisuuksia
selkiyttää omaa näkemystään keskustelun avulla.
Opetuksessa otetaan huomioon virret ja muu hengellinen musiikki.
•
•

Lasten virsiä ja hengellisiä lauluja.
Kirkkovuoden aiheeseen sopivaa musiikkia.

Opetuksessa tarkastellaan kymmentä käskyä kristinuskon eettisenä ohjeena
•
•
•

Oppilaan omat eettiset kysymykset
Ajankohtaiset eettiset kysymykset
Moraalidilemmat

Vuosiluokat 3-6

Opetuksessa käsitellään keskeisiä elämänkysymyksiä, tunteita ja arvoja Vanhasta testamentista
valittujen kertomusten avulla, esimerkiksi Joosef-kertomusten teemat: petos, kateus ja
suosikkiasema.
Pohditaan oppilaan omia valintoja ja hänen toimintansa taustalla vaikuttavia arvoja sekä globaalia
vastuuta.
•

Kaiken elämän kunnioittaminen ja suojeleminen, luomiskertomuksen näkökulma

Tärkeitä näkökulmia ovat elämäntaidot, itsetuntemus, tunnetaidot ja kokonaisvaltainen
hyvinvointi.
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•

Omien tunteiden tunnistaminen ja sanoittaminen

•

Empatia omassa luokkayhteisössä

Asennoituminen erilaisuuteen
Asennoituminen heikompaan
•

Arkipäivän lähimmäisyys, muista huolehtiminen

Opetuksessa tarkastellaan, mitä merkitsee pyhyys uskonnoissa, oma ja toisen pyhä.
•

oppilaille luodaan mahdollisuuksia hiljentymiseen ja mietiskelyyn

T5 opastaa oppilasta perehtymään Suomen ja Euroopan uskonnollisiin ja
katsomuksellisiin juuriin ja nykytilaan
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Uskontoa ja kulttuuria koskeva tieto

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas tunnistaa uskontojen merkityksiä
yhteiskuntien kehityksessä, kulttuurissa ja
mediassa ja osaa antaa niistä esimerkkejä.
Hän osaa kuvata suomalaisen ja
eurooppalaisen uskonnollisuuden juuria
pääpiirteissään.

Opetuksessa tarkastellaan, mitä merkitsee pyhyys uskonnoissa, oma ja toisen pyhä.
•

oppilaille luodaan mahdollisuuksia hiljentymiseen ja mietiskelyyn

Mitä Vanha testamentti kertoo Jumalasta?
Opetuksessa tarkastellaan kristinuskon keskeisiä käsitteitä ja symboleita ja oppia
- Jumalakuva alkukertomuksissa, esimerkiksi
•

Jumala on Luoja, esimerkiksi seuraavat raamatunkertomukset:

Luominen
Syntiinlankeemus
•

Jumala on Johdattaja: Raamattu kertoo Jumalan johdatuksesta

•

Jumalan suunnitelma Patriarkkakertomuksissa ja Historiallisissa kirjoissa, esimerkiksi i
seuraavat raamatunkertomukset:

•

Jumalan siunauksen merkitys: Herran siunaus

•

Vanhan testamentin kymmenen käskyä.

Perehdytään luterilaisuuden rukouksiin, jumalanpalvelukseen ja seurakunnan toimintaan
•
•

Vanhan testamentin rukoilijoita, esimerkiksi Abraham, Jaakob, Mooses, Daavid
lasten jumalanpalvelus, esimerkiksi tutustuminen johonkin lasten messuun
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Abraham, Iisak, Jaakob, Joosef, Mooses, Samuel, Daavid, Salomo

•

seurakunnan työntekijät

Opetuksessa tarkastellaan Raamattua kirjana, sen erilaisia tyylilajeja sekä uskonnollisen kielen
erityispiirteitä ja vertauskuvallisuutta
•

Raamatun rakenne, Vanha testamentti,
raamatunkertomukset, esimerkiksi:

yleissivistyksen

kannalta

keskeiset

Alkukertomukset
Patriarkkakertomukset
Historialliset kirjat
Psalmit
Oppilaille luodaan mahdollisuuksia ihmetellä ääneen ja epäillä. Oppilaille luodaan mahdollisuuksia
selkiyttää omaa näkemystään keskustelun avulla.
Opetuksessa otetaan huomioon virret ja muu hengellinen musiikki.
•
•

Lasten virsiä ja hengellisiä lauluja.
Kirkkovuoden aiheeseen sopivaa musiikkia.

T6 ohjata oppilas tutustumaan juutalaisuuteen, kristinuskoon ja islamiin ja
niiden vaikutukseen ja historiaan Euroopassa
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Uskontoa ja kulttuuria koskeva tieto

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa kuvata juutalaisuuden,
kristinuskon ja islamin pääpiirteet sekä niiden
keskinäiset suhteet.

Opetuksessa tarkastellaan, mitä merkitsee pyhyys uskonnoissa, oma ja toisen pyhä.
•

oppilaille luodaan mahdollisuuksia hiljentymiseen ja mietiskelyyn

Opetuksessa tarkastellaan kymmentä käskyä kristinuskon eettisenä ohjeena
•
•
•

Oppilaan omat eettiset kysymykset
Ajankohtaiset eettiset kysymykset
Moraalidilemmat

Vuosiluokat 3-6

Opetuksessa käsitellään keskeisiä elämänkysymyksiä, tunteita ja arvoja Vanhasta testamentista
valittujen kertomusten avulla, esimerkiksi Joosef-kertomusten teemat: petos, kateus ja
suosikkiasema.
Pohditaan oppilaan omia valintoja ja hänen toimintansa taustalla vaikuttavia arvoja sekä globaalia
vastuuta.
•

Kaiken elämän kunnioittaminen ja suojeleminen, luomiskertomuksen näkökulma

Tärkeitä näkökulmia ovat elämäntaidot, itsetuntemus, tunnetaidot ja kokonaisvaltainen
hyvinvointi.
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•

Omien tunteiden tunnistaminen ja sanoittaminen

•

Empatia omassa luokkayhteisössä

Asennoituminen erilaisuuteen
Asennoituminen heikompaan
•

Arkipäivän lähimmäisyys, muista huolehtiminen

T7 kannustaa oppilasta kunnioittamaan omaa ja toisen pyhää sekä
käyttäytymään asianmukaisesti erilaisissa uskonnollisissa tilaisuuksissa
ja tilanteissa
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Uskonnon monilukutaito

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas tietää, miten toimitaan ja pyrkii
toimimaan asianmukaisesti ja kunnioittavasti
erilaisissa uskonnollisissa tilanteissa ja
paikoissa.

Mitä Vanha testamentti kertoo Jumalasta?
Opetuksessa tarkastellaan kristinuskon keskeisiä käsitteitä ja symboleita ja oppia
- Jumalakuva alkukertomuksissa, esimerkiksi
•

Jumala on Luoja, esimerkiksi seuraavat raamatunkertomukset:

Luominen
Syntiinlankeemus
•

Jumala on Johdattaja: Raamattu kertoo Jumalan johdatuksesta

•

Jumalan suunnitelma Patriarkkakertomuksissa ja Historiallisissa kirjoissa, esimerkiksi i
seuraavat raamatunkertomukset:

Abraham, Iisak, Jaakob, Joosef, Mooses, Samuel, Daavid, Salomo
•

Jumalan siunauksen merkitys: Herran siunaus

•

Vanhan testamentin kymmenen käskyä.

Perehdytään luterilaisuuden rukouksiin, jumalanpalvelukseen ja seurakunnan toimintaan
Vanhan testamentin rukoilijoita, esimerkiksi Abraham, Jaakob, Mooses, Daavid
lasten jumalanpalvelus, esimerkiksi tutustuminen johonkin lasten messuun
seurakunnan työntekijät

Opetuksessa tarkastellaan Raamattua kirjana, sen erilaisia tyylilajeja sekä uskonnollisen kielen
erityispiirteitä ja vertauskuvallisuutta
•

Raamatun rakenne, Vanha testamentti,
raamatunkertomukset, esimerkiksi:

yleissivistyksen

kannalta

keskeiset

Alkukertomukset
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•
•
•

Patriarkkakertomukset
Historialliset kirjat
Psalmit
Oppilaille luodaan mahdollisuuksia ihmetellä ääneen ja epäillä. Oppilaille luodaan mahdollisuuksia
selkiyttää omaa näkemystään keskustelun avulla.
Opetuksessa otetaan huomioon virret ja muu hengellinen musiikki.
•
•

Lasten virsiä ja hengellisiä lauluja.
Kirkkovuoden aiheeseen sopivaa musiikkia.

Opetuksessa tarkastellaan kymmentä käskyä kristinuskon eettisenä ohjeena
•
•
•

Oppilaan omat eettiset kysymykset
Ajankohtaiset eettiset kysymykset
Moraalidilemmat

Opetuksessa käsitellään keskeisiä elämänkysymyksiä, tunteita ja arvoja Vanhasta testamentista
valittujen kertomusten avulla, esimerkiksi Joosef-kertomusten teemat: petos, kateus ja
suosikkiasema.
Pohditaan oppilaan omia valintoja ja hänen toimintansa taustalla vaikuttavia arvoja sekä globaalia
vastuuta.
•

Kaiken elämän kunnioittaminen ja suojeleminen, luomiskertomuksen näkökulma

Tärkeitä näkökulmia ovat elämäntaidot, itsetuntemus, tunnetaidot ja kokonaisvaltainen
hyvinvointi.
•

Omien tunteiden tunnistaminen ja sanoittaminen

•

Empatia omassa luokkayhteisössä

Asennoituminen erilaisuuteen
Asennoituminen heikompaan
•

Arkipäivän lähimmäisyys, muista huolehtiminen

Opetuksessa tarkastellaan, mitä merkitsee pyhyys uskonnoissa, oma ja toisen pyhä.
•

oppilaille luodaan mahdollisuuksia hiljentymiseen ja mietiskelyyn
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T8 ohjata oppilas perehtymään opiskeltavan uskonnon eettisiin opetuksiin
sekä eri uskontoja yhdistäviin eettisiin periaatteisiin
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Etiikkaa koskeva tieto
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Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas tunnistaa ja osaa nimetä opiskeltavan
uskonnon eettisiä opetuksia sekä uskontoja ja
katsomuksia yhdistäviä eettisiä periaatteita.

Opetuksessa tarkastellaan, mitä merkitsee pyhyys uskonnoissa, oma ja toisen pyhä.
•

oppilaille luodaan mahdollisuuksia hiljentymiseen ja mietiskelyyn

Mitä Vanha testamentti kertoo Jumalasta?
Opetuksessa tarkastellaan kristinuskon keskeisiä käsitteitä ja symboleita ja oppia
- Jumalakuva alkukertomuksissa, esimerkiksi
•

Jumala on Luoja, esimerkiksi seuraavat raamatunkertomukset:

Luominen
Syntiinlankeemus
•

Jumala on Johdattaja: Raamattu kertoo Jumalan johdatuksesta

•

Jumalan suunnitelma Patriarkkakertomuksissa ja Historiallisissa kirjoissa, esimerkiksi i
seuraavat raamatunkertomukset:

Abraham, Iisak, Jaakob, Joosef, Mooses, Samuel, Daavid, Salomo
•

Jumalan siunauksen merkitys: Herran siunaus

•

Vanhan testamentin kymmenen käskyä.

Perehdytään luterilaisuuden rukouksiin, jumalanpalvelukseen ja seurakunnan toimintaan
•
•
•

Vanhan testamentin rukoilijoita, esimerkiksi Abraham, Jaakob, Mooses, Daavid
lasten jumalanpalvelus, esimerkiksi tutustuminen johonkin lasten messuun
seurakunnan työntekijät

Opetuksessa tarkastellaan Raamattua kirjana, sen erilaisia tyylilajeja sekä uskonnollisen kielen
erityispiirteitä ja vertauskuvallisuutta
•

Raamatun rakenne, Vanha testamentti,
raamatunkertomukset, esimerkiksi:

yleissivistyksen

kannalta

keskeiset

Alkukertomukset
Patriarkkakertomukset
Historialliset kirjat
Psalmit
Oppilaille luodaan mahdollisuuksia ihmetellä ääneen ja epäillä. Oppilaille luodaan mahdollisuuksia
selkiyttää omaa näkemystään keskustelun avulla.
Opetuksessa otetaan huomioon virret ja muu hengellinen musiikki.
Lasten virsiä ja hengellisiä lauluja.
Kirkkovuoden aiheeseen sopivaa musiikkia.

Opetuksessa tarkastellaan kymmentä käskyä kristinuskon eettisenä ohjeena
•
•

Oppilaan omat eettiset kysymykset
Ajankohtaiset eettiset kysymykset
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•
•

•

Moraalidilemmat

Opetuksessa käsitellään keskeisiä elämänkysymyksiä, tunteita ja arvoja Vanhasta testamentista
valittujen kertomusten avulla, esimerkiksi Joosef-kertomusten teemat: petos, kateus ja
suosikkiasema.
Pohditaan oppilaan omia valintoja ja hänen toimintansa taustalla vaikuttavia arvoja sekä globaalia
vastuuta.
•

Kaiken elämän kunnioittaminen ja suojeleminen, luomiskertomuksen näkökulma

Tärkeitä näkökulmia ovat elämäntaidot, itsetuntemus, tunnetaidot ja kokonaisvaltainen
hyvinvointi.
•

Omien tunteiden tunnistaminen ja sanoittaminen

•

Empatia omassa luokkayhteisössä

Asennoituminen erilaisuuteen
Asennoituminen heikompaan
•

Arkipäivän lähimmäisyys, muista huolehtiminen

T9 ohjata oppilasta ymmärtämään ihmisoikeuksiin ja erityisesti YK:n
Lapsen oikeuksien sopimukseen sisältyviä arvoja yksilön ja yhteisön
näkökulmasta
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Ihmisoikeusetiikka

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas tietää YK:n Lapsen oikeuksien
sopimuksen keskeisen sisällön ja osaa kertoa
esimerkkejä ihmisoikeuksista.

Opetuksessa tarkastellaan kymmentä käskyä kristinuskon eettisenä ohjeena
•
•
•

Oppilaan omat eettiset kysymykset
Ajankohtaiset eettiset kysymykset
Moraalidilemmat

Opetuksessa käsitellään keskeisiä elämänkysymyksiä, tunteita ja arvoja Vanhasta testamentista
valittujen kertomusten avulla, esimerkiksi Joosef-kertomusten teemat: petos, kateus ja
suosikkiasema.
Pohditaan oppilaan omia valintoja ja hänen toimintansa taustalla vaikuttavia arvoja sekä globaalia
vastuuta.
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•

Kaiken elämän kunnioittaminen ja suojeleminen, luomiskertomuksen näkökulma

Tärkeitä näkökulmia ovat elämäntaidot, itsetuntemus, tunnetaidot ja kokonaisvaltainen
hyvinvointi.
•
866

Omien tunteiden tunnistaminen ja sanoittaminen

•

Empatia omassa luokkayhteisössä

Asennoituminen erilaisuuteen
Asennoituminen heikompaan
•

Arkipäivän lähimmäisyys, muista huolehtiminen

Opetuksessa tarkastellaan, mitä merkitsee pyhyys uskonnoissa, oma ja toisen pyhä.
•

oppilaille luodaan mahdollisuuksia hiljentymiseen ja mietiskelyyn

T10 ohjata oppilasta arvioimaan tekemiään valintoja ja pohtimaan
toiminnan taustalla vaikuttavia arvoja eettisten periaatteiden ja kestävän
tulevaisuuden näkökulmasta
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Eettinen pohdinta

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa kertoa arjen esimerkkejä
kestävän tulevaisuuden rakentamisesta.
Hän osaa soveltaa opiskelemansa uskonnon
eettisiä periaatteita omassa pohdinnassaan.

Opetuksessa tarkastellaan kymmentä käskyä kristinuskon eettisenä ohjeena
•
•
•

Oppilaan omat eettiset kysymykset
Ajankohtaiset eettiset kysymykset
Moraalidilemmat

Opetuksessa käsitellään keskeisiä elämänkysymyksiä, tunteita ja arvoja Vanhasta testamentista
valittujen kertomusten avulla, esimerkiksi Joosef-kertomusten teemat: petos, kateus ja
suosikkiasema.
Pohditaan oppilaan omia valintoja ja hänen toimintansa taustalla vaikuttavia arvoja sekä globaalia
vastuuta.
•

Kaiken elämän kunnioittaminen ja suojeleminen, luomiskertomuksen näkökulma

Tärkeitä näkökulmia ovat elämäntaidot, itsetuntemus, tunnetaidot ja kokonaisvaltainen
hyvinvointi.
•

Omien tunteiden tunnistaminen ja sanoittaminen

•

Empatia omassa luokkayhteisössä

Asennoituminen erilaisuuteen

•

Arkipäivän lähimmäisyys, muista huolehtiminen

Opetuksessa tarkastellaan, mitä merkitsee pyhyys uskonnoissa, oma ja toisen pyhä.
•

oppilaille luodaan mahdollisuuksia hiljentymiseen ja mietiskelyyn
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Asennoituminen heikompaan

T11 luoda oppilaalle mahdollisuuksia keskustella eettisistä kysymyksistä,
ilmaista rakentavasti ajatuksiaan ja tunteitaan sekä harjoitella
perustelemaan omia näkemyksiään
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Ajattelun ja vuorovaikutuksen taidot

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osallistuu yhteiseen keskusteluun,
osaa kuunnella toisia ja ilmaista itseään.

Mitä Vanha testamentti kertoo Jumalasta?
Opetuksessa tarkastellaan kristinuskon keskeisiä käsitteitä ja symboleita ja oppia
- Jumalakuva alkukertomuksissa, esimerkiksi
•

Jumala on Luoja, esimerkiksi seuraavat raamatunkertomukset:

Luominen
Syntiinlankeemus
•

Jumala on Johdattaja: Raamattu kertoo Jumalan johdatuksesta

•

Jumalan suunnitelma Patriarkkakertomuksissa ja Historiallisissa kirjoissa, esimerkiksi i
seuraavat raamatunkertomukset:

Abraham, Iisak, Jaakob, Joosef, Mooses, Samuel, Daavid, Salomo
•

Jumalan siunauksen merkitys: Herran siunaus

•

Vanhan testamentin kymmenen käskyä.

Perehdytään luterilaisuuden rukouksiin, jumalanpalvelukseen ja seurakunnan toimintaan
•
•
•

Vanhan testamentin rukoilijoita, esimerkiksi Abraham, Jaakob, Mooses, Daavid
lasten jumalanpalvelus, esimerkiksi tutustuminen johonkin lasten messuun
seurakunnan työntekijät

Opetuksessa tarkastellaan Raamattua kirjana, sen erilaisia tyylilajeja sekä uskonnollisen kielen
erityispiirteitä ja vertauskuvallisuutta
•

Raamatun rakenne, Vanha testamentti,
raamatunkertomukset, esimerkiksi:

yleissivistyksen

kannalta

keskeiset

Alkukertomukset
Patriarkkakertomukset
Historialliset kirjat
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Psalmit
Oppilaille luodaan mahdollisuuksia ihmetellä ääneen ja epäillä. Oppilaille luodaan mahdollisuuksia
selkiyttää omaa näkemystään keskustelun avulla.
Opetuksessa otetaan huomioon virret ja muu hengellinen musiikki.
•
•
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Lasten virsiä ja hengellisiä lauluja.
Kirkkovuoden aiheeseen sopivaa musiikkia.

Opetuksessa tarkastellaan, mitä merkitsee pyhyys uskonnoissa, oma ja toisen pyhä.
•

oppilaille luodaan mahdollisuuksia hiljentymiseen ja mietiskelyyn

Opetuksessa tarkastellaan kymmentä käskyä kristinuskon eettisenä ohjeena
•
•
•

Oppilaan omat eettiset kysymykset
Ajankohtaiset eettiset kysymykset
Moraalidilemmat

Opetuksessa käsitellään keskeisiä elämänkysymyksiä, tunteita ja arvoja Vanhasta testamentista
valittujen kertomusten avulla, esimerkiksi Joosef-kertomusten teemat: petos, kateus ja
suosikkiasema.
Pohditaan oppilaan omia valintoja ja hänen toimintansa taustalla vaikuttavia arvoja sekä globaalia
vastuuta.
•

Kaiken elämän kunnioittaminen ja suojeleminen, luomiskertomuksen näkökulma

Tärkeitä näkökulmia ovat elämäntaidot, itsetuntemus, tunnetaidot ja kokonaisvaltainen
hyvinvointi.
•

Omien tunteiden tunnistaminen ja sanoittaminen

•

Empatia omassa luokkayhteisössä

Asennoituminen erilaisuuteen
Asennoituminen heikompaan
•

Arkipäivän lähimmäisyys, muista huolehtiminen

T12 auttaa ja tukea oppilasta muodostamaan ja vahvistamaan myönteistä
maailmankatsomusta, itsetuntoa ja luottamusta elämään
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Ei vaikuta arvosanan muodostumiseen.
Oppilaita ohjataan pohtimaan kokemuksiaan
osana itsearviointia.

Opetuksessa tarkastellaan kymmentä käskyä kristinuskon eettisenä ohjeena
Oppilaan omat eettiset kysymykset
Ajankohtaiset eettiset kysymykset
Moraalidilemmat

Opetuksessa käsitellään keskeisiä elämänkysymyksiä, tunteita ja arvoja Vanhasta testamentista
valittujen kertomusten avulla, esimerkiksi Joosef-kertomusten teemat: petos, kateus ja
suosikkiasema.
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•
•
•

Pohditaan oppilaan omia valintoja ja hänen toimintansa taustalla vaikuttavia arvoja sekä globaalia
vastuuta.
•

Kaiken elämän kunnioittaminen ja suojeleminen, luomiskertomuksen näkökulma

Tärkeitä näkökulmia ovat elämäntaidot, itsetuntemus, tunnetaidot ja kokonaisvaltainen
hyvinvointi.
•

Omien tunteiden tunnistaminen ja sanoittaminen

•

Empatia omassa luokkayhteisössä

Asennoituminen erilaisuuteen
Asennoituminen heikompaan
•

Arkipäivän lähimmäisyys, muista huolehtiminen

Vuosiluokka 4
Vuosiluokan keskeiset sisältöalueet
S1 Suhde omaan uskontoon
Opetuksessa tarkastellaan kristinuskon keskeisiä käsitteitä, symboleita ja oppia. Sisältöjen
valinnassa huomioidaan kristinuskon moninaisuus ja erityisesti protestanttisuus osana
kristinuskoa. Opetuksessa tutustutaan Martin Lutherin ja Mikael Agricolan merkitykseen
uskonnon uudistajina. Perehdytään luterilaisuuden oppiin, sakramentteihin, rukouksiin,
jumalanpalvelukseen ja seurakunnan toimintaan. Opetuksessa tarkastellaan Raamattua kirjana,
sen erilaisia tyylilajeja sekä uskonnollisen kielen erityispiirteitä ja vertauskuvallisuutta.
Opetuksessa perehdytään Jeesuksen elämään, opetuksiin ja merkitykseen kristinuskossa.
Pohditaan Paavalin ja varhaisen kristillisyyden merkitystä kristinuskon kehittymiselle
maailmanuskonnoksi. Tutustutaan Raamatun keskeisten kertomusten vuorovaikutukseen taiteen,
tieteen ja kulttuurin kanssa sekä tarkastellaan kristinuskon näkymistä populaarikulttuurissa.
Opetuksessa syvennetään tietoja kirkkovuodesta, elämänkaaren kristillisistä rituaaleista sekä
niihin liittyvästä moninaisesta tapakulttuurista. Tutustutaan syvällisemmin kirkkoon uskonnollisena
rakennuksena, kirkkoarkkitehtuuriin ja siihen liittyvään symboliikkaan. Opetuksessa otetaan
huomioon virret ja muu hengellinen musiikki.
Mitä Jeesuksen toiminta opettaa Jumalasta?
Opetuksessa tarkastellaan kristinuskon keskeisiä käsitteitä, symboleita ja oppia
•
•

Kristillinen (luterilainen) käsitys Jumalasta: Jeesus oli Jumala ja ihminen
Kristillinen (luterilainen) käsitys Raamatusta ja armosta: Raamattu on Jumalan puhetta ja
se synnyttää uskon
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Perehdytään luterilaisuuden sakramentteihin, rukouksiin, jumalanpalvelukseen ja seurakunnan
toimintaan.
•
•

ehtoollinen:alttarin pukeminen, ehtoollisvälineet
Jeesuksen opetus rukouksesta, esimerkiksi seuraavat Raamatun kertomukset:

Isä meidän rukous
Kaksi rukoilijaa temppelissä
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Opetuksessa tarkastellaan Raamattua kirjana, sen erilaisia tyylilajeja sekä uskonnollisen kielen
erityispiirteitä ja vertauskuvallisuutta.
•

Raamatun rakenne: Uusi testamentti, evankeliumit

Opetuksessa perehdytään Jeesuksen elämään, opetuksiin ja merkitykseen kristinuskossa.
•

Jeesuksen elämä, toiminta ja huolenpito

Kokonaisnäkemys Jeesuksen lapsuudesta, esimerkiksi seuraavat Raamatun kertomukset:
Enkeli ilmoittaa Jeesuksen syntymästä
Jeesuksen syntymä
Pako Egyptiin
Jeesuksen juutalainen tausta, esimerkiksi:
Jeesus 12-vuotiaana temppelissä
Jeesus parantaa 10 spitaalista
Jeesus herättää uskoa ja luottamusta, esimerkiksi:
Jeesus ja Kapernaumin sadanpäällikkö
Jeesus opettaa, esimerkiksi:
Rikas nuorukainen
Lesken ropo
Palvelijoille uskotut rahat
Jeesuksen kuolema, ylösnousemus ja taivaaseen astuminen
Kärsivä Kristus, esimerkiksi:
Jeesus Getsemanessa
Pietari ja Juudas kärsimyksen silminnäkijöinä, esimerkiksi:
Juudas kavaltaa Jeesuksen
Pietari kieltää Jeesuksen
Ylösnoussut Jeesus, esimerkiksi:
Jeesus ilmestyy Emmauksen tiellä opetuslapsilleen Tiberiaanjärvellä
Jeesus ja Pietari
Jeesus ilmestyy Tuomalle ja muille opetuslapsille
Opetuksessa syvennetään tietoja kirkkovuodesta
Marian päivä
helatorstai

Tutustutaan syvällisemmin kirkkoon uskonnollisena rakennuksena, kirkkoarkkitehtuuriin ja siihen
liittyvään symboliikkaan.
•
•
•

kirkkotaide, alttaritaulu
kirkkovuoden värit: vihreä, valkoinen, musta ja punainen
Jeesuksen symboli: karitsa
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•
•

Opetuksessa otetaan huomioon virret ja muu hengellinen musiikki.
•
•
•

lasten virsiä ja hengellisiä lauluja
kirkkovuoden aiheeseen sopivaa musiikkia
meditatiivista musiikkia

S2 Uskontojen maailma
Opetuksessa tarkastellaan, mitä merkitsee pyhyys uskonnoissa, oma ja toisen pyhä. Tutustutaan
alustavasti juutalaisuutta, kristinuskoa ja islamia yhdistäviin profeettoihin, pyhiin paikkoihin ja
kertomuksiin sekä Jeesuksen asemaan näissä uskonnoissa. Tärkeinä tarkastelun kohteina
ovat koulun lähialueilla vaikuttavat uskonnolliset yhteisöt. Opetuksessa tutkitaan Suomen ja
Euroopan uskonnollista ja katsomuksellista nykytilaa ja sen taustaa sekä uskonnottomuutta.
Alustavasti tutustutaan ekumeniaan ja uskontodialogiin sekä tarkastellaan uskontoja mediasta ja
populaarikulttuurista otetuilla ajankohtaisilla esimerkeillä.
Opetuksessa tarkastellaan, mitä merkitsee pyhyys uskonnoissa, oma ja toisen pyhä.
•
•

oppilaalle tarjotaan mahdollisuuksia hiljentymiseen ja mietiskelyyn
kristillisten kirkkojen pääsiäisenviettotapoja, esimerkiksi ortodoksinen kirkko

Tutustutaan alustavasti juutalaisuutta, kristinuskoa ja islamia yhdistäviin profeettoihin, pyhiin
paikkoihin ja kertomuksiin sekä Jeesuksen asemaan näissä uskonnoissa. Tärkeinä tarkastelun
kohteina ovat koulun lähialueilla vaikuttavat uskonnolliset yhteisöt.
•

Raamatun ymmärtämisen kannalta keskeiset asiat juutalaisuudesta: Jeesus oli juutalainen,
temppeli, pääsiäinen

S3 Hyvä elämä
Opetuksessa tarkastellaan kristinuskon tärkeimpiä eettisiä ohjeita: Kultaista sääntöä, rakkauden
kaksoiskäskyä ja kymmentä käskyä. Pohditaan Kultaisen säännön etiikkaa kristinuskossa
ja eri uskonnoissa. Opetuksessa käsitellään keskeisiä elämänkysymyksiä, tunteita ja arvoja
Vanhasta ja Uudesta Testamentista valittujen kertomusten avulla. Tärkeitä sisältöjä ovat
ihmisoikeusetiikka, YK:n Lapsen oikeuksien sopimus sekä ihmisarvo, elämän kunnioittaminen ja
luonnon vaaliminen. Pohditaan oppilaan omia valintoja ja hänen toimintansa taustalla vaikuttavia
arvoja sekä globaalia vastuuta. Tärkeitä näkökulmia ovat elämäntaidot, itsetuntemus, tunnetaidot
ja kokonaisvaltainen hyvinvointi. Opetukseen valittujen sisältöjen tulee antaa oppilaalle välineitä
eettiseen keskusteluun ja omien näkemysten perustelemiseen sekä uskonnoista käytävään
keskusteluun.
Opetuksessa tarkastellaan Kultaista sääntöä ja Rakkauden kaksoiskäskyä kristinuskon eettisinä
ohjeina
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•
•
•

oppilaan omat eettiset kysymykset
ajankohtaiset eettiset kysymykset
moraalidilemmat

Opetuksessa pohditaan ihmisen arvoa ja tehtävää Jeesuksen esimerkin avulla, esimerkiksi
seuraavat Raamatun kertomukset:
Rikas nuorukainen
Jeesus parantaa sapattina
Jeesus kutsuu Matteuksen.
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Opetuksessa käsitellään keskeisiä elämänkysymyksiä, tunteita ja arvoja Uudesta testamentista
valittujen kertomusten avulla.
•

omien tunteiden tunnistaminen ja empatian kehittyminen Uuden testamentin kertomusten
avulla.

Oppilaille luodaan mahdollisuuksia ihmetellä ääneen ja epäillä. Oppilaille luodaan mahdollisuuksia
selkeyttää omaa näkemystään keskustelun avulla.

Opetuksen tavoitteet

Tavoitteisiin liittyvät
sisältöalueet

Laaja-alainen osaaminen

T1

S1

L1

T2

S1

L1, L2

T3

S1, S2

L2, L3, L4

T4

S1, S2, S3

L4, L5, L6

T5

S1, S2

L1, L2

T6

S2, S3

L2

T7

S1, S2, S3

L2, L5, L6

T8

S1, S2, S3

L7

T9

S2, S3

L2

T10

S2, S3

L1, L3, L6

T11

S1, S2, S3

L1, L4, L6, L7

T12

S3

L1

Vuosiluokan tavoitteet
T1 ohjata oppilasta perehtymään opiskeltavan uskonnon pyhiin kirjoihin ja
kertomuksiin sekä keskeisiin oppeihin
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Uskontoa koskevan tiedon hallitseminen,
uskonnon monilukutaito

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa nimetä opiskeltavan uskonnon
lähteitä ja tekstejä sekä kuvata niiden
keskeisiä sisältöjä.

Mitä Jeesuksen toiminta opettaa Jumalasta?

•
•

Kristillinen (luterilainen) käsitys Jumalasta: Jeesus oli Jumala ja ihminen
Kristillinen (luterilainen) käsitys Raamatusta ja armosta: Raamattu on Jumalan puhetta ja
se synnyttää uskon

Perehdytään luterilaisuuden sakramentteihin, rukouksiin, jumalanpalvelukseen ja seurakunnan
toimintaan.
•

ehtoollinen:alttarin pukeminen, ehtoollisvälineet
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Opetuksessa tarkastellaan kristinuskon keskeisiä käsitteitä, symboleita ja oppia

•

Jeesuksen opetus rukouksesta, esimerkiksi seuraavat Raamatun kertomukset:

Isä meidän rukous
Kaksi rukoilijaa temppelissä
Opetuksessa tarkastellaan Raamattua kirjana, sen erilaisia tyylilajeja sekä uskonnollisen kielen
erityispiirteitä ja vertauskuvallisuutta.
•

Raamatun rakenne: Uusi testamentti, evankeliumit

Opetuksessa perehdytään Jeesuksen elämään, opetuksiin ja merkitykseen kristinuskossa.
•

Jeesuksen elämä, toiminta ja huolenpito

Kokonaisnäkemys Jeesuksen lapsuudesta, esimerkiksi seuraavat Raamatun kertomukset:
Enkeli ilmoittaa Jeesuksen syntymästä
Jeesuksen syntymä
Pako Egyptiin
Jeesuksen juutalainen tausta, esimerkiksi:
Jeesus 12-vuotiaana temppelissä
Jeesus parantaa 10 spitaalista
Jeesus herättää uskoa ja luottamusta, esimerkiksi:
Jeesus ja Kapernaumin sadanpäällikkö
Jeesus opettaa, esimerkiksi:
Rikas nuorukainen
Lesken ropo
Palvelijoille uskotut rahat
Jeesuksen kuolema, ylösnousemus ja taivaaseen astuminen
Kärsivä Kristus, esimerkiksi:
Jeesus Getsemanessa
Pietari ja Juudas kärsimyksen silminnäkijöinä, esimerkiksi:
Juudas kavaltaa Jeesuksen
Pietari kieltää Jeesuksen
Ylösnoussut Jeesus, esimerkiksi:
Jeesus ilmestyy Emmauksen tiellä opetuslapsilleen Tiberiaanjärvellä
Jeesus ja Pietari
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Jeesus ilmestyy Tuomalle ja muille opetuslapsille
Opetuksessa syvennetään tietoja kirkkovuodesta
•
•
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Marian päivä
helatorstai

Tutustutaan syvällisemmin kirkkoon uskonnollisena rakennuksena, kirkkoarkkitehtuuriin ja siihen
liittyvään symboliikkaan.
•
•
•

kirkkotaide, alttaritaulu
kirkkovuoden värit: vihreä, valkoinen, musta ja punainen
Jeesuksen symboli: karitsa

Opetuksessa otetaan huomioon virret ja muu hengellinen musiikki.
•
•
•

lasten virsiä ja hengellisiä lauluja
kirkkovuoden aiheeseen sopivaa musiikkia
meditatiivista musiikkia

T2 ohjata oppilas tutustumaan opiskeltavan uskonnon rituaaleihin ja
tapoihin sekä pyhiin paikkoihin ja rakennuksiin
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Uskontoa koskevan tiedon hallitseminen,
uskonnon monilukutaito

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa kertoa esimerkkien avulla
opiskeltavan uskonnon keskeisistä
rituaaleista, tavoista ja pyhistä paikoista sekä
kuvata niiden merkitystä.

Mitä Jeesuksen toiminta opettaa Jumalasta?
Opetuksessa tarkastellaan kristinuskon keskeisiä käsitteitä, symboleita ja oppia
•
•

Kristillinen (luterilainen) käsitys Jumalasta: Jeesus oli Jumala ja ihminen
Kristillinen (luterilainen) käsitys Raamatusta ja armosta: Raamattu on Jumalan puhetta ja
se synnyttää uskon

Perehdytään luterilaisuuden sakramentteihin, rukouksiin, jumalanpalvelukseen ja seurakunnan
toimintaan.
•
•

ehtoollinen:alttarin pukeminen, ehtoollisvälineet
Jeesuksen opetus rukouksesta, esimerkiksi seuraavat Raamatun kertomukset:

Isä meidän rukous
Kaksi rukoilijaa temppelissä
Opetuksessa tarkastellaan Raamattua kirjana, sen erilaisia tyylilajeja sekä uskonnollisen kielen
erityispiirteitä ja vertauskuvallisuutta.
•

Raamatun rakenne: Uusi testamentti, evankeliumit

•

Jeesuksen elämä, toiminta ja huolenpito

Kokonaisnäkemys Jeesuksen lapsuudesta, esimerkiksi seuraavat Raamatun kertomukset:
Enkeli ilmoittaa Jeesuksen syntymästä
Jeesuksen syntymä
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Opetuksessa perehdytään Jeesuksen elämään, opetuksiin ja merkitykseen kristinuskossa.

Pako Egyptiin
Jeesuksen juutalainen tausta, esimerkiksi:
Jeesus 12-vuotiaana temppelissä
Jeesus parantaa 10 spitaalista
Jeesus herättää uskoa ja luottamusta, esimerkiksi:
Jeesus ja Kapernaumin sadanpäällikkö
Jeesus opettaa, esimerkiksi:
Rikas nuorukainen
Lesken ropo
Palvelijoille uskotut rahat
Jeesuksen kuolema, ylösnousemus ja taivaaseen astuminen
Kärsivä Kristus, esimerkiksi:
Jeesus Getsemanessa
Pietari ja Juudas kärsimyksen silminnäkijöinä, esimerkiksi:
Juudas kavaltaa Jeesuksen
Pietari kieltää Jeesuksen
Ylösnoussut Jeesus, esimerkiksi:
Jeesus ilmestyy Emmauksen tiellä opetuslapsilleen Tiberiaanjärvellä
Jeesus ja Pietari
Jeesus ilmestyy Tuomalle ja muille opetuslapsille
Opetuksessa syvennetään tietoja kirkkovuodesta
•
•

Marian päivä
helatorstai

Tutustutaan syvällisemmin kirkkoon uskonnollisena rakennuksena, kirkkoarkkitehtuuriin ja siihen
liittyvään symboliikkaan.
•
•
•

kirkkotaide, alttaritaulu
kirkkovuoden värit: vihreä, valkoinen, musta ja punainen
Jeesuksen symboli: karitsa

Opetuksessa otetaan huomioon virret ja muu hengellinen musiikki.
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•
•
•

lasten virsiä ja hengellisiä lauluja
kirkkovuoden aiheeseen sopivaa musiikkia
meditatiivista musiikkia

T3 auttaa oppilasta tunnistamaan uskonnollisen kielen erityispiirteitä ja
vertauskuvallisuutta
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
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Arvioinnin kohde
Uskonnon kielen ja symbolien analysointi

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa hakea tietoa useasta lähteestä.
Oppilas harjoittelee arvioimaan löytämänsä
tiedon luotettavuutta ja objektiivisuutta.

Mitä Jeesuksen toiminta opettaa Jumalasta?
Opetuksessa tarkastellaan kristinuskon keskeisiä käsitteitä, symboleita ja oppia
•
•

Kristillinen (luterilainen) käsitys Jumalasta: Jeesus oli Jumala ja ihminen
Kristillinen (luterilainen) käsitys Raamatusta ja armosta: Raamattu on Jumalan puhetta ja
se synnyttää uskon

Perehdytään luterilaisuuden sakramentteihin, rukouksiin, jumalanpalvelukseen ja seurakunnan
toimintaan.
•
•

ehtoollinen:alttarin pukeminen, ehtoollisvälineet
Jeesuksen opetus rukouksesta, esimerkiksi seuraavat Raamatun kertomukset:

Isä meidän rukous
Kaksi rukoilijaa temppelissä
Opetuksessa tarkastellaan Raamattua kirjana, sen erilaisia tyylilajeja sekä uskonnollisen kielen
erityispiirteitä ja vertauskuvallisuutta.
•

Raamatun rakenne: Uusi testamentti, evankeliumit

Opetuksessa perehdytään Jeesuksen elämään, opetuksiin ja merkitykseen kristinuskossa.
•

Jeesuksen elämä, toiminta ja huolenpito

Kokonaisnäkemys Jeesuksen lapsuudesta, esimerkiksi seuraavat Raamatun kertomukset:
Enkeli ilmoittaa Jeesuksen syntymästä
Jeesuksen syntymä
Pako Egyptiin
Jeesuksen juutalainen tausta, esimerkiksi:
Jeesus 12-vuotiaana temppelissä
Jeesus parantaa 10 spitaalista
Jeesus herättää uskoa ja luottamusta, esimerkiksi:
Jeesus ja Kapernaumin sadanpäällikkö
Jeesus opettaa, esimerkiksi:

Lesken ropo
Palvelijoille uskotut rahat
Jeesuksen kuolema, ylösnousemus ja taivaaseen astuminen
Kärsivä Kristus, esimerkiksi:
Jeesus Getsemanessa
877
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Rikas nuorukainen

Pietari ja Juudas kärsimyksen silminnäkijöinä, esimerkiksi:
Juudas kavaltaa Jeesuksen
Pietari kieltää Jeesuksen
Ylösnoussut Jeesus, esimerkiksi:
Jeesus ilmestyy Emmauksen tiellä opetuslapsilleen Tiberiaanjärvellä
Jeesus ja Pietari
Jeesus ilmestyy Tuomalle ja muille opetuslapsille
Opetuksessa syvennetään tietoja kirkkovuodesta
•
•

Marian päivä
helatorstai

Tutustutaan syvällisemmin kirkkoon uskonnollisena rakennuksena, kirkkoarkkitehtuuriin ja siihen
liittyvään symboliikkaan.
•
•
•

kirkkotaide, alttaritaulu
kirkkovuoden värit: vihreä, valkoinen, musta ja punainen
Jeesuksen symboli: karitsa

Opetuksessa otetaan huomioon virret ja muu hengellinen musiikki.
•
•
•

lasten virsiä ja hengellisiä lauluja
kirkkovuoden aiheeseen sopivaa musiikkia
meditatiivista musiikkia

Opetuksessa tarkastellaan, mitä merkitsee pyhyys uskonnoissa, oma ja toisen pyhä.
•
•

oppilaalle tarjotaan mahdollisuuksia hiljentymiseen ja mietiskelyyn
kristillisten kirkkojen pääsiäisenviettotapoja, esimerkiksi ortodoksinen kirkko

Tutustutaan alustavasti juutalaisuutta, kristinuskoa ja islamia yhdistäviin profeettoihin, pyhiin
paikkoihin ja kertomuksiin sekä Jeesuksen asemaan näissä uskonnoissa. Tärkeinä tarkastelun
kohteina ovat koulun lähialueilla vaikuttavat uskonnolliset yhteisöt.
•

Raamatun ymmärtämisen kannalta keskeiset asiat juutalaisuudesta: Jeesus oli juutalainen,
temppeli, pääsiäinen

T4 ohjata oppilasta etsimään, arvioimaan ja käyttämään uskontoa
koskevaa tietoa erilaisista lähteistä
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
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Oppimaan oppimisen taidot uskonnon
opiskelussa

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa hakea tietoa useasta lähteestä.
Oppilas harjoittelee arvioimaan löytämänsä
tiedon luotettavuutta ja objektiivisuutta.

Opetuksessa tarkastellaan, mitä merkitsee pyhyys uskonnoissa, oma ja toisen pyhä.
•
•
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oppilaalle tarjotaan mahdollisuuksia hiljentymiseen ja mietiskelyyn
kristillisten kirkkojen pääsiäisenviettotapoja, esimerkiksi ortodoksinen kirkko

Tutustutaan alustavasti juutalaisuutta, kristinuskoa ja islamia yhdistäviin profeettoihin, pyhiin
paikkoihin ja kertomuksiin sekä Jeesuksen asemaan näissä uskonnoissa. Tärkeinä tarkastelun
kohteina ovat koulun lähialueilla vaikuttavat uskonnolliset yhteisöt.
•

Raamatun ymmärtämisen kannalta keskeiset asiat juutalaisuudesta: Jeesus oli juutalainen,
temppeli, pääsiäinen

Mitä Jeesuksen toiminta opettaa Jumalasta?
Opetuksessa tarkastellaan kristinuskon keskeisiä käsitteitä, symboleita ja oppia
•
•

Kristillinen (luterilainen) käsitys Jumalasta: Jeesus oli Jumala ja ihminen
Kristillinen (luterilainen) käsitys Raamatusta ja armosta: Raamattu on Jumalan puhetta ja
se synnyttää uskon

Perehdytään luterilaisuuden sakramentteihin, rukouksiin, jumalanpalvelukseen ja seurakunnan
toimintaan.
•
•

ehtoollinen:alttarin pukeminen, ehtoollisvälineet
Jeesuksen opetus rukouksesta, esimerkiksi seuraavat Raamatun kertomukset:

Isä meidän rukous
Kaksi rukoilijaa temppelissä
Opetuksessa tarkastellaan Raamattua kirjana, sen erilaisia tyylilajeja sekä uskonnollisen kielen
erityispiirteitä ja vertauskuvallisuutta.
•

Raamatun rakenne: Uusi testamentti, evankeliumit

Opetuksessa perehdytään Jeesuksen elämään, opetuksiin ja merkitykseen kristinuskossa.
•

Jeesuksen elämä, toiminta ja huolenpito

Kokonaisnäkemys Jeesuksen lapsuudesta, esimerkiksi seuraavat Raamatun kertomukset:
Enkeli ilmoittaa Jeesuksen syntymästä
Jeesuksen syntymä
Pako Egyptiin
Jeesuksen juutalainen tausta, esimerkiksi:
Jeesus 12-vuotiaana temppelissä
Jeesus parantaa 10 spitaalista
Jeesus herättää uskoa ja luottamusta, esimerkiksi:
Jeesus ja Kapernaumin sadanpäällikkö
Jeesus opettaa, esimerkiksi:

Lesken ropo
Palvelijoille uskotut rahat
Jeesuksen kuolema, ylösnousemus ja taivaaseen astuminen
Kärsivä Kristus, esimerkiksi:
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Rikas nuorukainen

Jeesus Getsemanessa
Pietari ja Juudas kärsimyksen silminnäkijöinä, esimerkiksi:
Juudas kavaltaa Jeesuksen
Pietari kieltää Jeesuksen
Ylösnoussut Jeesus, esimerkiksi:
Jeesus ilmestyy Emmauksen tiellä opetuslapsilleen Tiberiaanjärvellä
Jeesus ja Pietari
Jeesus ilmestyy Tuomalle ja muille opetuslapsille
Opetuksessa syvennetään tietoja kirkkovuodesta
•
•

Marian päivä
helatorstai

Tutustutaan syvällisemmin kirkkoon uskonnollisena rakennuksena, kirkkoarkkitehtuuriin ja siihen
liittyvään symboliikkaan.
•
•
•

kirkkotaide, alttaritaulu
kirkkovuoden värit: vihreä, valkoinen, musta ja punainen
Jeesuksen symboli: karitsa

Opetuksessa otetaan huomioon virret ja muu hengellinen musiikki.
•
•
•

lasten virsiä ja hengellisiä lauluja
kirkkovuoden aiheeseen sopivaa musiikkia
meditatiivista musiikkia

Opetuksessa tarkastellaan Kultaista sääntöä ja Rakkauden kaksoiskäskyä kristinuskon eettisinä
ohjeina
•
•
•

oppilaan omat eettiset kysymykset
ajankohtaiset eettiset kysymykset
moraalidilemmat

Opetuksessa pohditaan ihmisen arvoa ja tehtävää Jeesuksen esimerkin avulla, esimerkiksi
seuraavat Raamatun kertomukset:
Rikas nuorukainen
Jeesus parantaa sapattina
Jeesus kutsuu Matteuksen.
Opetuksessa käsitellään keskeisiä elämänkysymyksiä, tunteita ja arvoja Uudesta testamentista
valittujen kertomusten avulla.

Vuosiluokat 3-6

•

omien tunteiden tunnistaminen ja empatian kehittyminen Uuden testamentin kertomusten
avulla.

Oppilaille luodaan mahdollisuuksia ihmetellä ääneen ja epäillä. Oppilaille luodaan mahdollisuuksia
selkeyttää omaa näkemystään keskustelun avulla.
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T5 opastaa oppilasta perehtymään Suomen ja Euroopan uskonnollisiin ja
katsomuksellisiin juuriin ja nykytilaan
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Uskontoa ja kulttuuria koskeva tieto

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas tunnistaa uskontojen merkityksiä
yhteiskuntien kehityksessä, kulttuurissa ja
mediassa ja osaa antaa niistä esimerkkejä.
Hän osaa kuvata suomalaisen ja
eurooppalaisen uskonnollisuuden juuria
pääpiirteissään.

Opetuksessa tarkastellaan, mitä merkitsee pyhyys uskonnoissa, oma ja toisen pyhä.
•
•

oppilaalle tarjotaan mahdollisuuksia hiljentymiseen ja mietiskelyyn
kristillisten kirkkojen pääsiäisenviettotapoja, esimerkiksi ortodoksinen kirkko

Tutustutaan alustavasti juutalaisuutta, kristinuskoa ja islamia yhdistäviin profeettoihin, pyhiin
paikkoihin ja kertomuksiin sekä Jeesuksen asemaan näissä uskonnoissa. Tärkeinä tarkastelun
kohteina ovat koulun lähialueilla vaikuttavat uskonnolliset yhteisöt.
•

Raamatun ymmärtämisen kannalta keskeiset asiat juutalaisuudesta: Jeesus oli juutalainen,
temppeli, pääsiäinen

Mitä Jeesuksen toiminta opettaa Jumalasta?
Opetuksessa tarkastellaan kristinuskon keskeisiä käsitteitä, symboleita ja oppia
•
•

Kristillinen (luterilainen) käsitys Jumalasta: Jeesus oli Jumala ja ihminen
Kristillinen (luterilainen) käsitys Raamatusta ja armosta: Raamattu on Jumalan puhetta ja
se synnyttää uskon

Perehdytään luterilaisuuden sakramentteihin, rukouksiin, jumalanpalvelukseen ja seurakunnan
toimintaan.
•
•

ehtoollinen:alttarin pukeminen, ehtoollisvälineet
Jeesuksen opetus rukouksesta, esimerkiksi seuraavat Raamatun kertomukset:

Isä meidän rukous
Kaksi rukoilijaa temppelissä
Opetuksessa tarkastellaan Raamattua kirjana, sen erilaisia tyylilajeja sekä uskonnollisen kielen
erityispiirteitä ja vertauskuvallisuutta.
•

Raamatun rakenne: Uusi testamentti, evankeliumit

•

Jeesuksen elämä, toiminta ja huolenpito

Kokonaisnäkemys Jeesuksen lapsuudesta, esimerkiksi seuraavat Raamatun kertomukset:
Enkeli ilmoittaa Jeesuksen syntymästä
Jeesuksen syntymä
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Opetuksessa perehdytään Jeesuksen elämään, opetuksiin ja merkitykseen kristinuskossa.

Pako Egyptiin
Jeesuksen juutalainen tausta, esimerkiksi:
Jeesus 12-vuotiaana temppelissä
Jeesus parantaa 10 spitaalista
Jeesus herättää uskoa ja luottamusta, esimerkiksi:
Jeesus ja Kapernaumin sadanpäällikkö
Jeesus opettaa, esimerkiksi:
Rikas nuorukainen
Lesken ropo
Palvelijoille uskotut rahat
Jeesuksen kuolema, ylösnousemus ja taivaaseen astuminen
Kärsivä Kristus, esimerkiksi:
Jeesus Getsemanessa
Pietari ja Juudas kärsimyksen silminnäkijöinä, esimerkiksi:
Juudas kavaltaa Jeesuksen
Pietari kieltää Jeesuksen
Ylösnoussut Jeesus, esimerkiksi:
Jeesus ilmestyy Emmauksen tiellä opetuslapsilleen Tiberiaanjärvellä
Jeesus ja Pietari
Jeesus ilmestyy Tuomalle ja muille opetuslapsille
Opetuksessa syvennetään tietoja kirkkovuodesta
•
•

Marian päivä
helatorstai

Tutustutaan syvällisemmin kirkkoon uskonnollisena rakennuksena, kirkkoarkkitehtuuriin ja siihen
liittyvään symboliikkaan.
•
•
•

kirkkotaide, alttaritaulu
kirkkovuoden värit: vihreä, valkoinen, musta ja punainen
Jeesuksen symboli: karitsa

Opetuksessa otetaan huomioon virret ja muu hengellinen musiikki.
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•
•
•

lasten virsiä ja hengellisiä lauluja
kirkkovuoden aiheeseen sopivaa musiikkia
meditatiivista musiikkia

T6 ohjata oppilas tutustumaan juutalaisuuteen, kristinuskoon ja islamiin ja
niiden vaikutukseen ja historiaan Euroopassa
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
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Arvioinnin kohde
Uskontoa ja kulttuuria koskeva tieto

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa kuvata juutalaisuuden,
kristinuskon ja islamin pääpiirteet sekä niiden
keskinäiset suhteet.

Opetuksessa tarkastellaan, mitä merkitsee pyhyys uskonnoissa, oma ja toisen pyhä.
•
•

oppilaalle tarjotaan mahdollisuuksia hiljentymiseen ja mietiskelyyn
kristillisten kirkkojen pääsiäisenviettotapoja, esimerkiksi ortodoksinen kirkko

Tutustutaan alustavasti juutalaisuutta, kristinuskoa ja islamia yhdistäviin profeettoihin, pyhiin
paikkoihin ja kertomuksiin sekä Jeesuksen asemaan näissä uskonnoissa. Tärkeinä tarkastelun
kohteina ovat koulun lähialueilla vaikuttavat uskonnolliset yhteisöt.
•

Raamatun ymmärtämisen kannalta keskeiset asiat juutalaisuudesta: Jeesus oli juutalainen,
temppeli, pääsiäinen

Opetuksessa tarkastellaan Kultaista sääntöä ja Rakkauden kaksoiskäskyä kristinuskon eettisinä
ohjeina
•
•
•

oppilaan omat eettiset kysymykset
ajankohtaiset eettiset kysymykset
moraalidilemmat

Opetuksessa pohditaan ihmisen arvoa ja tehtävää Jeesuksen esimerkin avulla, esimerkiksi
seuraavat Raamatun kertomukset:
Rikas nuorukainen
Jeesus parantaa sapattina
Jeesus kutsuu Matteuksen.
Opetuksessa käsitellään keskeisiä elämänkysymyksiä, tunteita ja arvoja Uudesta testamentista
valittujen kertomusten avulla.
•

omien tunteiden tunnistaminen ja empatian kehittyminen Uuden testamentin kertomusten
avulla.

Oppilaille luodaan mahdollisuuksia ihmetellä ääneen ja epäillä. Oppilaille luodaan mahdollisuuksia
selkeyttää omaa näkemystään keskustelun avulla.

T7 kannustaa oppilasta kunnioittamaan omaa ja toisen pyhää sekä
käyttäytymään asianmukaisesti erilaisissa uskonnollisissa tilaisuuksissa
ja tilanteissa
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Uskonnon monilukutaito

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas tietää, miten toimitaan ja pyrkii
toimimaan asianmukaisesti ja kunnioittavasti
erilaisissa uskonnollisissa tilanteissa ja
paikoissa.
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Arvioinnin kohde

Mitä Jeesuksen toiminta opettaa Jumalasta?
Opetuksessa tarkastellaan kristinuskon keskeisiä käsitteitä, symboleita ja oppia
•
•

Kristillinen (luterilainen) käsitys Jumalasta: Jeesus oli Jumala ja ihminen
Kristillinen (luterilainen) käsitys Raamatusta ja armosta: Raamattu on Jumalan puhetta ja
se synnyttää uskon

Perehdytään luterilaisuuden sakramentteihin, rukouksiin, jumalanpalvelukseen ja seurakunnan
toimintaan.
•
•

ehtoollinen:alttarin pukeminen, ehtoollisvälineet
Jeesuksen opetus rukouksesta, esimerkiksi seuraavat Raamatun kertomukset:

Isä meidän rukous
Kaksi rukoilijaa temppelissä
Opetuksessa tarkastellaan Raamattua kirjana, sen erilaisia tyylilajeja sekä uskonnollisen kielen
erityispiirteitä ja vertauskuvallisuutta.
•

Raamatun rakenne: Uusi testamentti, evankeliumit

Opetuksessa perehdytään Jeesuksen elämään, opetuksiin ja merkitykseen kristinuskossa.
•

Jeesuksen elämä, toiminta ja huolenpito

Kokonaisnäkemys Jeesuksen lapsuudesta, esimerkiksi seuraavat Raamatun kertomukset:
Enkeli ilmoittaa Jeesuksen syntymästä
Jeesuksen syntymä
Pako Egyptiin
Jeesuksen juutalainen tausta, esimerkiksi:
Jeesus 12-vuotiaana temppelissä
Jeesus parantaa 10 spitaalista
Jeesus herättää uskoa ja luottamusta, esimerkiksi:
Jeesus ja Kapernaumin sadanpäällikkö
Jeesus opettaa, esimerkiksi:
Rikas nuorukainen
Lesken ropo
Palvelijoille uskotut rahat
Jeesuksen kuolema, ylösnousemus ja taivaaseen astuminen
Kärsivä Kristus, esimerkiksi:
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Jeesus Getsemanessa
Pietari ja Juudas kärsimyksen silminnäkijöinä, esimerkiksi:
Juudas kavaltaa Jeesuksen
Pietari kieltää Jeesuksen
Ylösnoussut Jeesus, esimerkiksi:
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Jeesus ilmestyy Emmauksen tiellä opetuslapsilleen Tiberiaanjärvellä
Jeesus ja Pietari
Jeesus ilmestyy Tuomalle ja muille opetuslapsille
Opetuksessa syvennetään tietoja kirkkovuodesta
•
•

Marian päivä
helatorstai

Tutustutaan syvällisemmin kirkkoon uskonnollisena rakennuksena, kirkkoarkkitehtuuriin ja siihen
liittyvään symboliikkaan.
•
•
•

kirkkotaide, alttaritaulu
kirkkovuoden värit: vihreä, valkoinen, musta ja punainen
Jeesuksen symboli: karitsa

Opetuksessa otetaan huomioon virret ja muu hengellinen musiikki.
•
•
•

lasten virsiä ja hengellisiä lauluja
kirkkovuoden aiheeseen sopivaa musiikkia
meditatiivista musiikkia

Opetuksessa tarkastellaan Kultaista sääntöä ja Rakkauden kaksoiskäskyä kristinuskon eettisinä
ohjeina
•
•
•

oppilaan omat eettiset kysymykset
ajankohtaiset eettiset kysymykset
moraalidilemmat

Opetuksessa pohditaan ihmisen arvoa ja tehtävää Jeesuksen esimerkin avulla, esimerkiksi
seuraavat Raamatun kertomukset:
Rikas nuorukainen
Jeesus parantaa sapattina
Jeesus kutsuu Matteuksen.
Opetuksessa käsitellään keskeisiä elämänkysymyksiä, tunteita ja arvoja Uudesta testamentista
valittujen kertomusten avulla.
•

omien tunteiden tunnistaminen ja empatian kehittyminen Uuden testamentin kertomusten
avulla.

Oppilaille luodaan mahdollisuuksia ihmetellä ääneen ja epäillä. Oppilaille luodaan mahdollisuuksia
selkeyttää omaa näkemystään keskustelun avulla.

•
•

oppilaalle tarjotaan mahdollisuuksia hiljentymiseen ja mietiskelyyn
kristillisten kirkkojen pääsiäisenviettotapoja, esimerkiksi ortodoksinen kirkko
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Opetuksessa tarkastellaan, mitä merkitsee pyhyys uskonnoissa, oma ja toisen pyhä.

Tutustutaan alustavasti juutalaisuutta, kristinuskoa ja islamia yhdistäviin profeettoihin, pyhiin
paikkoihin ja kertomuksiin sekä Jeesuksen asemaan näissä uskonnoissa. Tärkeinä tarkastelun
kohteina ovat koulun lähialueilla vaikuttavat uskonnolliset yhteisöt.
•

Raamatun ymmärtämisen kannalta keskeiset asiat juutalaisuudesta: Jeesus oli juutalainen,
temppeli, pääsiäinen

T8 ohjata oppilas perehtymään opiskeltavan uskonnon eettisiin opetuksiin
sekä eri uskontoja yhdistäviin eettisiin periaatteisiin
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Etiikkaa koskeva tieto

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas tunnistaa ja osaa nimetä opiskeltavan
uskonnon eettisiä opetuksia sekä uskontoja ja
katsomuksia yhdistäviä eettisiä periaatteita.

Opetuksessa tarkastellaan Kultaista sääntöä ja Rakkauden kaksoiskäskyä kristinuskon eettisinä
ohjeina
•
•
•

oppilaan omat eettiset kysymykset
ajankohtaiset eettiset kysymykset
moraalidilemmat

Opetuksessa pohditaan ihmisen arvoa ja tehtävää Jeesuksen esimerkin avulla, esimerkiksi
seuraavat Raamatun kertomukset:
Rikas nuorukainen
Jeesus parantaa sapattina
Jeesus kutsuu Matteuksen.
Opetuksessa käsitellään keskeisiä elämänkysymyksiä, tunteita ja arvoja Uudesta testamentista
valittujen kertomusten avulla.
•

omien tunteiden tunnistaminen ja empatian kehittyminen Uuden testamentin kertomusten
avulla.

Oppilaille luodaan mahdollisuuksia ihmetellä ääneen ja epäillä. Oppilaille luodaan mahdollisuuksia
selkeyttää omaa näkemystään keskustelun avulla.

Mitä Jeesuksen toiminta opettaa Jumalasta?
Opetuksessa tarkastellaan kristinuskon keskeisiä käsitteitä, symboleita ja oppia

Vuosiluokat 3-6

•
•

Kristillinen (luterilainen) käsitys Jumalasta: Jeesus oli Jumala ja ihminen
Kristillinen (luterilainen) käsitys Raamatusta ja armosta: Raamattu on Jumalan puhetta ja
se synnyttää uskon

Perehdytään luterilaisuuden sakramentteihin, rukouksiin, jumalanpalvelukseen ja seurakunnan
toimintaan.
•
•
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ehtoollinen:alttarin pukeminen, ehtoollisvälineet
Jeesuksen opetus rukouksesta, esimerkiksi seuraavat Raamatun kertomukset:

Isä meidän rukous
Kaksi rukoilijaa temppelissä
Opetuksessa tarkastellaan Raamattua kirjana, sen erilaisia tyylilajeja sekä uskonnollisen kielen
erityispiirteitä ja vertauskuvallisuutta.
•

Raamatun rakenne: Uusi testamentti, evankeliumit

Opetuksessa perehdytään Jeesuksen elämään, opetuksiin ja merkitykseen kristinuskossa.
•

Jeesuksen elämä, toiminta ja huolenpito

Kokonaisnäkemys Jeesuksen lapsuudesta, esimerkiksi seuraavat Raamatun kertomukset:
Enkeli ilmoittaa Jeesuksen syntymästä
Jeesuksen syntymä
Pako Egyptiin
Jeesuksen juutalainen tausta, esimerkiksi:
Jeesus 12-vuotiaana temppelissä
Jeesus parantaa 10 spitaalista
Jeesus herättää uskoa ja luottamusta, esimerkiksi:
Jeesus ja Kapernaumin sadanpäällikkö
Jeesus opettaa, esimerkiksi:
Rikas nuorukainen
Lesken ropo
Palvelijoille uskotut rahat
Jeesuksen kuolema, ylösnousemus ja taivaaseen astuminen
Kärsivä Kristus, esimerkiksi:
Jeesus Getsemanessa
Pietari ja Juudas kärsimyksen silminnäkijöinä, esimerkiksi:
Juudas kavaltaa Jeesuksen
Pietari kieltää Jeesuksen
Ylösnoussut Jeesus, esimerkiksi:
Jeesus ilmestyy Emmauksen tiellä opetuslapsilleen Tiberiaanjärvellä
Jeesus ja Pietari
Jeesus ilmestyy Tuomalle ja muille opetuslapsille

•
•

Marian päivä
helatorstai

Tutustutaan syvällisemmin kirkkoon uskonnollisena rakennuksena, kirkkoarkkitehtuuriin ja siihen
liittyvään symboliikkaan.
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Opetuksessa syvennetään tietoja kirkkovuodesta

•
•
•

kirkkotaide, alttaritaulu
kirkkovuoden värit: vihreä, valkoinen, musta ja punainen
Jeesuksen symboli: karitsa

Opetuksessa otetaan huomioon virret ja muu hengellinen musiikki.
•
•
•

lasten virsiä ja hengellisiä lauluja
kirkkovuoden aiheeseen sopivaa musiikkia
meditatiivista musiikkia

Opetuksessa tarkastellaan, mitä merkitsee pyhyys uskonnoissa, oma ja toisen pyhä.
•
•

oppilaalle tarjotaan mahdollisuuksia hiljentymiseen ja mietiskelyyn
kristillisten kirkkojen pääsiäisenviettotapoja, esimerkiksi ortodoksinen kirkko

Tutustutaan alustavasti juutalaisuutta, kristinuskoa ja islamia yhdistäviin profeettoihin, pyhiin
paikkoihin ja kertomuksiin sekä Jeesuksen asemaan näissä uskonnoissa. Tärkeinä tarkastelun
kohteina ovat koulun lähialueilla vaikuttavat uskonnolliset yhteisöt.
•

Raamatun ymmärtämisen kannalta keskeiset asiat juutalaisuudesta: Jeesus oli juutalainen,
temppeli, pääsiäinen

T9 ohjata oppilasta ymmärtämään ihmisoikeuksiin ja erityisesti YK:n
Lapsen oikeuksien sopimukseen sisältyviä arvoja yksilön ja yhteisön
näkökulmasta
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Ihmisoikeusetiikka

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas tietää YK:n Lapsen oikeuksien
sopimuksen keskeisen sisällön ja osaa kertoa
esimerkkejä ihmisoikeuksista.

Opetuksessa tarkastellaan, mitä merkitsee pyhyys uskonnoissa, oma ja toisen pyhä.
•
•

oppilaalle tarjotaan mahdollisuuksia hiljentymiseen ja mietiskelyyn
kristillisten kirkkojen pääsiäisenviettotapoja, esimerkiksi ortodoksinen kirkko

Tutustutaan alustavasti juutalaisuutta, kristinuskoa ja islamia yhdistäviin profeettoihin, pyhiin
paikkoihin ja kertomuksiin sekä Jeesuksen asemaan näissä uskonnoissa. Tärkeinä tarkastelun
kohteina ovat koulun lähialueilla vaikuttavat uskonnolliset yhteisöt.
•

Raamatun ymmärtämisen kannalta keskeiset asiat juutalaisuudesta: Jeesus oli juutalainen,
temppeli, pääsiäinen
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Opetuksessa tarkastellaan Kultaista sääntöä ja Rakkauden kaksoiskäskyä kristinuskon eettisinä
ohjeina
•
•
•

oppilaan omat eettiset kysymykset
ajankohtaiset eettiset kysymykset
moraalidilemmat

Opetuksessa pohditaan ihmisen arvoa ja tehtävää Jeesuksen esimerkin avulla, esimerkiksi
seuraavat Raamatun kertomukset:
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Rikas nuorukainen
Jeesus parantaa sapattina
Jeesus kutsuu Matteuksen.
Opetuksessa käsitellään keskeisiä elämänkysymyksiä, tunteita ja arvoja Uudesta testamentista
valittujen kertomusten avulla.
•

omien tunteiden tunnistaminen ja empatian kehittyminen Uuden testamentin kertomusten
avulla.

Oppilaille luodaan mahdollisuuksia ihmetellä ääneen ja epäillä. Oppilaille luodaan mahdollisuuksia
selkeyttää omaa näkemystään keskustelun avulla.

T10 ohjata oppilasta arvioimaan tekemiään valintoja ja pohtimaan
toiminnan taustalla vaikuttavia arvoja eettisten periaatteiden ja kestävän
tulevaisuuden näkökulmasta
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Eettinen pohdinta

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa kertoa arjen esimerkkejä
kestävän tulevaisuuden rakentamisesta.
Hän osaa soveltaa opiskelemansa uskonnon
eettisiä periaatteita omassa pohdinnassaan.

Opetuksessa tarkastellaan, mitä merkitsee pyhyys uskonnoissa, oma ja toisen pyhä.
•
•

oppilaalle tarjotaan mahdollisuuksia hiljentymiseen ja mietiskelyyn
kristillisten kirkkojen pääsiäisenviettotapoja, esimerkiksi ortodoksinen kirkko

Tutustutaan alustavasti juutalaisuutta, kristinuskoa ja islamia yhdistäviin profeettoihin, pyhiin
paikkoihin ja kertomuksiin sekä Jeesuksen asemaan näissä uskonnoissa. Tärkeinä tarkastelun
kohteina ovat koulun lähialueilla vaikuttavat uskonnolliset yhteisöt.
•

Raamatun ymmärtämisen kannalta keskeiset asiat juutalaisuudesta: Jeesus oli juutalainen,
temppeli, pääsiäinen

Opetuksessa tarkastellaan Kultaista sääntöä ja Rakkauden kaksoiskäskyä kristinuskon eettisinä
ohjeina
•
•
•

oppilaan omat eettiset kysymykset
ajankohtaiset eettiset kysymykset
moraalidilemmat

Rikas nuorukainen
Jeesus parantaa sapattina
Jeesus kutsuu Matteuksen.
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Opetuksessa pohditaan ihmisen arvoa ja tehtävää Jeesuksen esimerkin avulla, esimerkiksi
seuraavat Raamatun kertomukset:

Opetuksessa käsitellään keskeisiä elämänkysymyksiä, tunteita ja arvoja Uudesta testamentista
valittujen kertomusten avulla.
•

omien tunteiden tunnistaminen ja empatian kehittyminen Uuden testamentin kertomusten
avulla.

Oppilaille luodaan mahdollisuuksia ihmetellä ääneen ja epäillä. Oppilaille luodaan mahdollisuuksia
selkeyttää omaa näkemystään keskustelun avulla.

T11 luoda oppilaalle mahdollisuuksia keskustella eettisistä kysymyksistä,
ilmaista rakentavasti ajatuksiaan ja tunteitaan sekä harjoitella
perustelemaan omia näkemyksiään
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Ajattelun ja vuorovaikutuksen taidot

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osallistuu yhteiseen keskusteluun,
osaa kuunnella toisia ja ilmaista itseään.

Mitä Jeesuksen toiminta opettaa Jumalasta?
Opetuksessa tarkastellaan kristinuskon keskeisiä käsitteitä, symboleita ja oppia
•
•

Kristillinen (luterilainen) käsitys Jumalasta: Jeesus oli Jumala ja ihminen
Kristillinen (luterilainen) käsitys Raamatusta ja armosta: Raamattu on Jumalan puhetta ja
se synnyttää uskon

Perehdytään luterilaisuuden sakramentteihin, rukouksiin, jumalanpalvelukseen ja seurakunnan
toimintaan.
•
•

ehtoollinen:alttarin pukeminen, ehtoollisvälineet
Jeesuksen opetus rukouksesta, esimerkiksi seuraavat Raamatun kertomukset:

Isä meidän rukous
Kaksi rukoilijaa temppelissä
Opetuksessa tarkastellaan Raamattua kirjana, sen erilaisia tyylilajeja sekä uskonnollisen kielen
erityispiirteitä ja vertauskuvallisuutta.
•

Raamatun rakenne: Uusi testamentti, evankeliumit

Opetuksessa perehdytään Jeesuksen elämään, opetuksiin ja merkitykseen kristinuskossa.
•

Jeesuksen elämä, toiminta ja huolenpito

Kokonaisnäkemys Jeesuksen lapsuudesta, esimerkiksi seuraavat Raamatun kertomukset:
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Enkeli ilmoittaa Jeesuksen syntymästä
Jeesuksen syntymä
Pako Egyptiin
Jeesuksen juutalainen tausta, esimerkiksi:
Jeesus 12-vuotiaana temppelissä
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Jeesus parantaa 10 spitaalista
Jeesus herättää uskoa ja luottamusta, esimerkiksi:
Jeesus ja Kapernaumin sadanpäällikkö
Jeesus opettaa, esimerkiksi:
Rikas nuorukainen
Lesken ropo
Palvelijoille uskotut rahat
Jeesuksen kuolema, ylösnousemus ja taivaaseen astuminen
Kärsivä Kristus, esimerkiksi:
Jeesus Getsemanessa
Pietari ja Juudas kärsimyksen silminnäkijöinä, esimerkiksi:
Juudas kavaltaa Jeesuksen
Pietari kieltää Jeesuksen
Ylösnoussut Jeesus, esimerkiksi:
Jeesus ilmestyy Emmauksen tiellä opetuslapsilleen Tiberiaanjärvellä
Jeesus ja Pietari
Jeesus ilmestyy Tuomalle ja muille opetuslapsille
Opetuksessa syvennetään tietoja kirkkovuodesta
•
•

Marian päivä
helatorstai

Tutustutaan syvällisemmin kirkkoon uskonnollisena rakennuksena, kirkkoarkkitehtuuriin ja siihen
liittyvään symboliikkaan.
•
•
•

kirkkotaide, alttaritaulu
kirkkovuoden värit: vihreä, valkoinen, musta ja punainen
Jeesuksen symboli: karitsa

Opetuksessa otetaan huomioon virret ja muu hengellinen musiikki.
•
•
•

lasten virsiä ja hengellisiä lauluja
kirkkovuoden aiheeseen sopivaa musiikkia
meditatiivista musiikkia

•
•
•

oppilaan omat eettiset kysymykset
ajankohtaiset eettiset kysymykset
moraalidilemmat

Opetuksessa pohditaan ihmisen arvoa ja tehtävää Jeesuksen esimerkin avulla, esimerkiksi
seuraavat Raamatun kertomukset:
Rikas nuorukainen
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Opetuksessa tarkastellaan Kultaista sääntöä ja Rakkauden kaksoiskäskyä kristinuskon eettisinä
ohjeina

Jeesus parantaa sapattina
Jeesus kutsuu Matteuksen.
Opetuksessa käsitellään keskeisiä elämänkysymyksiä, tunteita ja arvoja Uudesta testamentista
valittujen kertomusten avulla.
•

omien tunteiden tunnistaminen ja empatian kehittyminen Uuden testamentin kertomusten
avulla.

Oppilaille luodaan mahdollisuuksia ihmetellä ääneen ja epäillä. Oppilaille luodaan mahdollisuuksia
selkeyttää omaa näkemystään keskustelun avulla.

Opetuksessa tarkastellaan, mitä merkitsee pyhyys uskonnoissa, oma ja toisen pyhä.
•
•

oppilaalle tarjotaan mahdollisuuksia hiljentymiseen ja mietiskelyyn
kristillisten kirkkojen pääsiäisenviettotapoja, esimerkiksi ortodoksinen kirkko

Tutustutaan alustavasti juutalaisuutta, kristinuskoa ja islamia yhdistäviin profeettoihin, pyhiin
paikkoihin ja kertomuksiin sekä Jeesuksen asemaan näissä uskonnoissa. Tärkeinä tarkastelun
kohteina ovat koulun lähialueilla vaikuttavat uskonnolliset yhteisöt.
•

Raamatun ymmärtämisen kannalta keskeiset asiat juutalaisuudesta: Jeesus oli juutalainen,
temppeli, pääsiäinen

T12 auttaa ja tukea oppilasta muodostamaan ja vahvistamaan myönteistä
maailmankatsomusta, itsetuntoa ja luottamusta elämään
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Ei vaikuta arvosanan muodostumiseen.
Oppilaita ohjataan pohtimaan kokemuksiaan
osana itsearviointia.

Opetuksessa tarkastellaan Kultaista sääntöä ja Rakkauden kaksoiskäskyä kristinuskon eettisinä
ohjeina
•
•
•

oppilaan omat eettiset kysymykset
ajankohtaiset eettiset kysymykset
moraalidilemmat

Opetuksessa pohditaan ihmisen arvoa ja tehtävää Jeesuksen esimerkin avulla, esimerkiksi
seuraavat Raamatun kertomukset:
Rikas nuorukainen
Jeesus parantaa sapattina
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Jeesus kutsuu Matteuksen.
Opetuksessa käsitellään keskeisiä elämänkysymyksiä, tunteita ja arvoja Uudesta testamentista
valittujen kertomusten avulla.
•
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omien tunteiden tunnistaminen ja empatian kehittyminen Uuden testamentin kertomusten
avulla.

Oppilaille luodaan mahdollisuuksia ihmetellä ääneen ja epäillä. Oppilaille luodaan mahdollisuuksia
selkeyttää omaa näkemystään keskustelun avulla.

Vuosiluokka 5
Vuosiluokan keskeiset sisältöalueet
S1 Suhde omaan uskontoon
Opetuksessa tarkastellaan kristinuskon keskeisiä käsitteitä, symboleita ja oppia. Sisältöjen
valinnassa huomioidaan kristinuskon moninaisuus ja erityisesti protestanttisuus osana
kristinuskoa. Opetuksessa tutustutaan Martin Lutherin ja Mikael Agricolan merkitykseen
uskonnon uudistajina. Perehdytään luterilaisuuden oppiin, sakramentteihin, rukouksiin,
jumalanpalvelukseen ja seurakunnan toimintaan. Opetuksessa tarkastellaan Raamattua kirjana,
sen erilaisia tyylilajeja sekä uskonnollisen kielen erityispiirteitä ja vertauskuvallisuutta.
Opetuksessa perehdytään Jeesuksen elämään, opetuksiin ja merkitykseen kristinuskossa.
Pohditaan Paavalin ja varhaisen kristillisyyden merkitystä kristinuskon kehittymiselle
maailmanuskonnoksi. Tutustutaan Raamatun keskeisten kertomusten vuorovaikutukseen taiteen,
tieteen ja kulttuurin kanssa sekä tarkastellaan kristinuskon näkymistä populaarikulttuurissa.
Opetuksessa syvennetään tietoja kirkkovuodesta, elämänkaaren kristillisistä rituaaleista sekä
niihin liittyvästä moninaisesta tapakulttuurista. Tutustutaan syvällisemmin kirkkoon uskonnollisena
rakennuksena, kirkkoarkkitehtuuriin ja siihen liittyvään symboliikkaan. Opetuksessa otetaan
huomioon virret ja muu hengellinen musiikki.
Miten Jeesuksen opetukset otettiin vastaan?
Opetuksessa tarkastellaan kristinuskon keskeisiä käsitteitä, symboleita ja oppia
•
•
•
•

Jumalakuvan luoma luottamus ja turvallisuus: Jumala on kaikkivaltias
Kristillinen käsitys Jumalasta: Jumala on kolmiyhteinen Jumala
Kristillinen käsitys Raamatusta ja armosta: Jumalan sana synnyttää rakkautta, Jumalan
sana antaa toivoa
Pelastuksesta: apostolinen uskontunnustus

Perehdytään luterilaisuuden sakramentteihin, rukouksiin, jumalanpalvelukseen ja seurakunnan
toimintaan.
•
•
•
•

Jeesuksen opetus ruokouksesta Vuorisaarnassa
Franciscus Assisilaisen rukous
Psalmit, esimerkiksi psalmi 32
tutustuminen johonkin nuoren messuun

Opetuksessa tarkastellaan Raamattua kirjana, sen erilaisia tyylilajeja sekä uskonnollisen kielen
erityispiirteitä ja vertauskuvallisuutta.
evankeliumit, miten evankeliumit on kirjoitettu
Uuden
testamentin
keskeiset
kertomukset,
esimerkiksi
kokonaisteoksena, Vuorisaarna Matteuksen evankeliumista

jokin

evankeliumi

Opetuksessa perehdytään Jeesuksen elämään, opetuksiin ja merkitykseen kristinuskossa.
•

Jeesuksen elämä toiminta ja huolenpito: Jeesus opettajana, Vuorisaarma

esimerkiksi
oikeudenmukaisuus
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•
•

oikeus – velvollisuus
oikeus – itsekkyys
anteeksiantaminen – kosto
rakkaus – viha
suhde omaisuuteen
suvaitsevaisuus – tuomitseminen
•

Jeesuksen kuolema, ylösnousemus ja taivaaseen astuminen: pääsiäisen merkitys

Tutustutaan Raamatun keskeisten kertomusten vuorovaikutukseen taiteen, tieteen ja kulttuurin
kanssa sekä tarkastellaan kristinuskon näkymistä populaarikulttuurissa.
Opetuksessa syvennetään tietoja kirkkovuodesta, elämänkaaren kristillisistä rituaaleista sekä
niihin liittyvästä moninaisesta tapakulttuurista.
•

kirkkovuosi ja Jeesuksen elämänkaari

Tutustutaan syvällisemmin kirkkoon uskonnollisena rakennuksena, kirkkoarkkitehtuuriin ja siihen
liittyvään symboliikkaan.
•
•

kolmiyhteisen Jumalan symboli
alttari ihmisen elämänkaaren juhlissa

Opetuksessa otetaan huomioon virret ja muu hengellinen musiikki
S2 Uskontojen maailma
Opetuksessa tarkastellaan, mitä merkitsee pyhyys uskonnoissa, oma ja toisen pyhä. Tutustutaan
alustavasti juutalaisuutta, kristinuskoa ja islamia yhdistäviin profeettoihin, pyhiin paikkoihin ja
kertomuksiin sekä Jeesuksen asemaan näissä uskonnoissa. Tärkeinä tarkastelun kohteina
ovat koulun lähialueilla vaikuttavat uskonnolliset yhteisöt. Opetuksessa tutkitaan Suomen ja
Euroopan uskonnollista ja katsomuksellista nykytilaa ja sen taustaa sekä uskonnottomuutta.
Alustavasti tutustutaan ekumeniaan ja uskontodialogiin sekä tarkastellaan uskontoja mediasta ja
populaarikulttuurista otetuilla ajankohtaisilla esimerkeillä.
•
•
•
•
•
•
•
•

ortodoksinen kirkko
katolinen kirkko
kristinuskon, juutalaisuuden ja islamin erityispiirteitä
uskonnon vapaus
uskonnottomuus
maailmanuskonnot ja muut uskonnolliset ilmiöt oppilaiden kiinnostuksen mukaan
mahdollisuus eri uskonnoista käytävään keskusteluun
kristinuskon vaikutus suomalaiseen kulttuuriin
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S3 Hyvä elämä
Opetuksessa tarkastellaan kristinuskon tärkeimpiä eettisiä ohjeita: Kultaista sääntöä, rakkauden
kaksoiskäskyä ja kymmentä käskyä. Pohditaan Kultaisen säännön etiikkaa kristinuskossa
ja eri uskonnoissa. Opetuksessa käsitellään keskeisiä elämänkysymyksiä, tunteita ja arvoja
Vanhasta ja Uudesta Testamentista valittujen kertomusten avulla. Tärkeitä sisältöjä ovat
ihmisoikeusetiikka, YK:n Lapsen oikeuksien sopimus sekä ihmisarvo, elämän kunnioittaminen ja
luonnon vaaliminen. Pohditaan oppilaan omia valintoja ja hänen toimintansa taustalla vaikuttavia
arvoja sekä globaalia vastuuta. Tärkeitä näkökulmia ovat elämäntaidot, itsetuntemus, tunnetaidot
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ja kokonaisvaltainen hyvinvointi. Opetukseen valittujen sisältöjen tulee antaa oppilaalle välineitä
eettiseen keskusteluun ja omien näkemysten perustelemiseen sekä uskonnoista käytävään
keskusteluun.
•

Vuorisaarna eettisen ongelmanratkaisun virikkeenä/välineenä, esimerkiksi

kosto
suhde omaisuuteen
suvaitsevaisuus
viha
vihollisen rakastaminen
arkipäivän lähimmäisyys
•
•
•
•
•
•

ihmisarvo: asennoituminen erilaisuuteen, asennoituminen heikompaan, empaattisuus
kaiken elämän kunnioittaminen ja suojeleminen
ihmisen globaali vastuu
ihmisenä kasvaminen ja elämäntaidot: omien tunteiden ja asenteiden tunnistaminen ja
sanoittaminen, itsetuntemus, kokonaisvaltainen hyvinvointi
empatiataidot
Kultaisen säännön etiikka kristinuskossa ja muissa uskonnoissa

Opetukseen valittujen sisältöjen tulee antaa oppilaalle välineitä eettiseen keskusteluun ja omien
näkemysten perustelemiseen sekä uskonnoista käytävään keskusteluun.
•

Vuorisaarnan etiikka, esimerkiksi:

hyvät teot
oikea – väärä
oikeus – velvollisuus
rakkaus – viha
sota – rauha
sovinto – riita
suhde omaisuuteen
•

YK.n ihmisoikeudet
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Oppilaille luodaan mahdollisuuksia ihmetellä ääneen ja epäillä. Oppilaille luodaan mahdollisuuksia
selkeyttää omaa näkemystään ja perustella sitä keskustelun avulla.

Opetuksen tavoitteet

Tavoitteisiin liittyvät
sisältöalueet

Laaja-alainen osaaminen

T1

S1

L1

T2

S1

L1, L2

T3

S1, S2

L2, L3, L4

T4

S1, S2, S3

L4, L5, L6

T5

S1, S2

L1, L2

T6

S2, S3

L2

T7

S1, S2, S3

L2, L5, L6

T8

S1, S2, S3

L7

T9

S2, S3

L2

T10

S2, S3

L1, L3, L6

T11

S1, S2, S3

L1, L4, L6, L7

T12

S3

L1

Vuosiluokan tavoitteet
T1 ohjata oppilasta perehtymään opiskeltavan uskonnon pyhiin kirjoihin ja
kertomuksiin sekä keskeisiin oppeihin
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Uskontoa koskevan tiedon hallitseminen,
uskonnon monilukutaito

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa nimetä opiskeltavan uskonnon
lähteitä ja tekstejä sekä kuvata niiden
keskeisiä sisältöjä.

Miten Jeesuksen opetukset otettiin vastaan?
Opetuksessa tarkastellaan kristinuskon keskeisiä käsitteitä, symboleita ja oppia
•
•
•
•

Jumalakuvan luoma luottamus ja turvallisuus: Jumala on kaikkivaltias
Kristillinen käsitys Jumalasta: Jumala on kolmiyhteinen Jumala
Kristillinen käsitys Raamatusta ja armosta: Jumalan sana synnyttää rakkautta, Jumalan
sana antaa toivoa
Pelastuksesta: apostolinen uskontunnustus
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Perehdytään luterilaisuuden sakramentteihin, rukouksiin, jumalanpalvelukseen ja seurakunnan
toimintaan.
•
•
•
•

Jeesuksen opetus ruokouksesta Vuorisaarnassa
Franciscus Assisilaisen rukous
Psalmit, esimerkiksi psalmi 32
tutustuminen johonkin nuoren messuun

Opetuksessa tarkastellaan Raamattua kirjana, sen erilaisia tyylilajeja sekä uskonnollisen kielen
erityispiirteitä ja vertauskuvallisuutta.
•
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evankeliumit, miten evankeliumit on kirjoitettu

•

Uuden
testamentin
keskeiset
kertomukset,
esimerkiksi
kokonaisteoksena, Vuorisaarna Matteuksen evankeliumista

jokin

evankeliumi

Opetuksessa perehdytään Jeesuksen elämään, opetuksiin ja merkitykseen kristinuskossa.
•

Jeesuksen elämä toiminta ja huolenpito: Jeesus opettajana, Vuorisaarma

esimerkiksi
oikeudenmukaisuus
oikeus – velvollisuus
oikeus – itsekkyys
anteeksiantaminen – kosto
rakkaus – viha
suhde omaisuuteen
suvaitsevaisuus – tuomitseminen
•

Jeesuksen kuolema, ylösnousemus ja taivaaseen astuminen: pääsiäisen merkitys

Tutustutaan Raamatun keskeisten kertomusten vuorovaikutukseen taiteen, tieteen ja kulttuurin
kanssa sekä tarkastellaan kristinuskon näkymistä populaarikulttuurissa.
Opetuksessa syvennetään tietoja kirkkovuodesta, elämänkaaren kristillisistä rituaaleista sekä
niihin liittyvästä moninaisesta tapakulttuurista.
•

kirkkovuosi ja Jeesuksen elämänkaari

Tutustutaan syvällisemmin kirkkoon uskonnollisena rakennuksena, kirkkoarkkitehtuuriin ja siihen
liittyvään symboliikkaan.
•
•

kolmiyhteisen Jumalan symboli
alttari ihmisen elämänkaaren juhlissa

Opetuksessa otetaan huomioon virret ja muu hengellinen musiikki

T2 ohjata oppilas tutustumaan opiskeltavan uskonnon rituaaleihin ja
tapoihin sekä pyhiin paikkoihin ja rakennuksiin
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Uskontoa koskevan tiedon hallitseminen,
uskonnon monilukutaito

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa kertoa esimerkkien avulla
opiskeltavan uskonnon keskeisistä
rituaaleista, tavoista ja pyhistä paikoista sekä
kuvata niiden merkitystä.

Miten Jeesuksen opetukset otettiin vastaan?
Opetuksessa tarkastellaan kristinuskon keskeisiä käsitteitä, symboleita ja oppia
•
•

Jumalakuvan luoma luottamus ja turvallisuus: Jumala on kaikkivaltias
Kristillinen käsitys Jumalasta: Jumala on kolmiyhteinen Jumala
897

Vuosiluokat 3-6

Arvioinnin kohde

•
•

Kristillinen käsitys Raamatusta ja armosta: Jumalan sana synnyttää rakkautta, Jumalan
sana antaa toivoa
Pelastuksesta: apostolinen uskontunnustus

Perehdytään luterilaisuuden sakramentteihin, rukouksiin, jumalanpalvelukseen ja seurakunnan
toimintaan.
•
•
•
•

Jeesuksen opetus ruokouksesta Vuorisaarnassa
Franciscus Assisilaisen rukous
Psalmit, esimerkiksi psalmi 32
tutustuminen johonkin nuoren messuun

Opetuksessa tarkastellaan Raamattua kirjana, sen erilaisia tyylilajeja sekä uskonnollisen kielen
erityispiirteitä ja vertauskuvallisuutta.
•
•

evankeliumit, miten evankeliumit on kirjoitettu
Uuden
testamentin
keskeiset
kertomukset,
esimerkiksi
kokonaisteoksena, Vuorisaarna Matteuksen evankeliumista

jokin

evankeliumi

Opetuksessa perehdytään Jeesuksen elämään, opetuksiin ja merkitykseen kristinuskossa.
•

Jeesuksen elämä toiminta ja huolenpito: Jeesus opettajana, Vuorisaarma

esimerkiksi
oikeudenmukaisuus
oikeus – velvollisuus
oikeus – itsekkyys
anteeksiantaminen – kosto
rakkaus – viha
suhde omaisuuteen
suvaitsevaisuus – tuomitseminen
•

Jeesuksen kuolema, ylösnousemus ja taivaaseen astuminen: pääsiäisen merkitys

Tutustutaan Raamatun keskeisten kertomusten vuorovaikutukseen taiteen, tieteen ja kulttuurin
kanssa sekä tarkastellaan kristinuskon näkymistä populaarikulttuurissa.
Opetuksessa syvennetään tietoja kirkkovuodesta, elämänkaaren kristillisistä rituaaleista sekä
niihin liittyvästä moninaisesta tapakulttuurista.
•

kirkkovuosi ja Jeesuksen elämänkaari
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Tutustutaan syvällisemmin kirkkoon uskonnollisena rakennuksena, kirkkoarkkitehtuuriin ja siihen
liittyvään symboliikkaan.
•
•

kolmiyhteisen Jumalan symboli
alttari ihmisen elämänkaaren juhlissa

Opetuksessa otetaan huomioon virret ja muu hengellinen musiikki
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T3 auttaa oppilasta tunnistamaan uskonnollisen kielen erityispiirteitä ja
vertauskuvallisuutta
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Uskonnon kielen ja symbolien analysointi

•
•
•
•
•
•
•
•

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa hakea tietoa useasta lähteestä.
Oppilas harjoittelee arvioimaan löytämänsä
tiedon luotettavuutta ja objektiivisuutta.

ortodoksinen kirkko
katolinen kirkko
kristinuskon, juutalaisuuden ja islamin erityispiirteitä
uskonnon vapaus
uskonnottomuus
maailmanuskonnot ja muut uskonnolliset ilmiöt oppilaiden kiinnostuksen mukaan
mahdollisuus eri uskonnoista käytävään keskusteluun
kristinuskon vaikutus suomalaiseen kulttuuriin

Miten Jeesuksen opetukset otettiin vastaan?
Opetuksessa tarkastellaan kristinuskon keskeisiä käsitteitä, symboleita ja oppia
•
•
•
•

Jumalakuvan luoma luottamus ja turvallisuus: Jumala on kaikkivaltias
Kristillinen käsitys Jumalasta: Jumala on kolmiyhteinen Jumala
Kristillinen käsitys Raamatusta ja armosta: Jumalan sana synnyttää rakkautta, Jumalan
sana antaa toivoa
Pelastuksesta: apostolinen uskontunnustus

Perehdytään luterilaisuuden sakramentteihin, rukouksiin, jumalanpalvelukseen ja seurakunnan
toimintaan.
•
•
•
•

Jeesuksen opetus ruokouksesta Vuorisaarnassa
Franciscus Assisilaisen rukous
Psalmit, esimerkiksi psalmi 32
tutustuminen johonkin nuoren messuun

Opetuksessa tarkastellaan Raamattua kirjana, sen erilaisia tyylilajeja sekä uskonnollisen kielen
erityispiirteitä ja vertauskuvallisuutta.
•
•

evankeliumit, miten evankeliumit on kirjoitettu
Uuden
testamentin
keskeiset
kertomukset,
esimerkiksi
kokonaisteoksena, Vuorisaarna Matteuksen evankeliumista

jokin

evankeliumi

Opetuksessa perehdytään Jeesuksen elämään, opetuksiin ja merkitykseen kristinuskossa.
•

Jeesuksen elämä toiminta ja huolenpito: Jeesus opettajana, Vuorisaarma

oikeudenmukaisuus
oikeus – velvollisuus
oikeus – itsekkyys
anteeksiantaminen – kosto
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esimerkiksi

rakkaus – viha
suhde omaisuuteen
suvaitsevaisuus – tuomitseminen
•

Jeesuksen kuolema, ylösnousemus ja taivaaseen astuminen: pääsiäisen merkitys

Tutustutaan Raamatun keskeisten kertomusten vuorovaikutukseen taiteen, tieteen ja kulttuurin
kanssa sekä tarkastellaan kristinuskon näkymistä populaarikulttuurissa.
Opetuksessa syvennetään tietoja kirkkovuodesta, elämänkaaren kristillisistä rituaaleista sekä
niihin liittyvästä moninaisesta tapakulttuurista.
•

kirkkovuosi ja Jeesuksen elämänkaari

Tutustutaan syvällisemmin kirkkoon uskonnollisena rakennuksena, kirkkoarkkitehtuuriin ja siihen
liittyvään symboliikkaan.
•
•

kolmiyhteisen Jumalan symboli
alttari ihmisen elämänkaaren juhlissa

Opetuksessa otetaan huomioon virret ja muu hengellinen musiikki

T4 ohjata oppilasta etsimään, arvioimaan ja käyttämään uskontoa
koskevaa tietoa erilaisista lähteistä
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Oppimaan oppimisen taidot uskonnon
opiskelussa

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa hakea tietoa useasta lähteestä.
Oppilas harjoittelee arvioimaan löytämänsä
tiedon luotettavuutta ja objektiivisuutta.

•
•
•
•
•
•
•
•

ortodoksinen kirkko
katolinen kirkko
kristinuskon, juutalaisuuden ja islamin erityispiirteitä
uskonnon vapaus
uskonnottomuus
maailmanuskonnot ja muut uskonnolliset ilmiöt oppilaiden kiinnostuksen mukaan
mahdollisuus eri uskonnoista käytävään keskusteluun
kristinuskon vaikutus suomalaiseen kulttuuriin

•

Vuorisaarna eettisen ongelmanratkaisun virikkeenä/välineenä, esimerkiksi

kosto
suhde omaisuuteen
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suvaitsevaisuus
viha
vihollisen rakastaminen
arkipäivän lähimmäisyys
•
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ihmisarvo: asennoituminen erilaisuuteen, asennoituminen heikompaan, empaattisuus

•
•
•
•
•

kaiken elämän kunnioittaminen ja suojeleminen
ihmisen globaali vastuu
ihmisenä kasvaminen ja elämäntaidot: omien tunteiden ja asenteiden tunnistaminen ja
sanoittaminen, itsetuntemus, kokonaisvaltainen hyvinvointi
empatiataidot
Kultaisen säännön etiikka kristinuskossa ja muissa uskonnoissa

Opetukseen valittujen sisältöjen tulee antaa oppilaalle välineitä eettiseen keskusteluun ja omien
näkemysten perustelemiseen sekä uskonnoista käytävään keskusteluun.
•

Vuorisaarnan etiikka, esimerkiksi:

hyvät teot
oikea – väärä
oikeus – velvollisuus
rakkaus – viha
sota – rauha
sovinto – riita
suhde omaisuuteen
•

YK.n ihmisoikeudet

Oppilaille luodaan mahdollisuuksia ihmetellä ääneen ja epäillä. Oppilaille luodaan mahdollisuuksia
selkeyttää omaa näkemystään ja perustella sitä keskustelun avulla.
Miten Jeesuksen opetukset otettiin vastaan?
Opetuksessa tarkastellaan kristinuskon keskeisiä käsitteitä, symboleita ja oppia
•
•
•
•

Jumalakuvan luoma luottamus ja turvallisuus: Jumala on kaikkivaltias
Kristillinen käsitys Jumalasta: Jumala on kolmiyhteinen Jumala
Kristillinen käsitys Raamatusta ja armosta: Jumalan sana synnyttää rakkautta, Jumalan
sana antaa toivoa
Pelastuksesta: apostolinen uskontunnustus

Perehdytään luterilaisuuden sakramentteihin, rukouksiin, jumalanpalvelukseen ja seurakunnan
toimintaan.
•
•
•
•

Jeesuksen opetus ruokouksesta Vuorisaarnassa
Franciscus Assisilaisen rukous
Psalmit, esimerkiksi psalmi 32
tutustuminen johonkin nuoren messuun

•
•

evankeliumit, miten evankeliumit on kirjoitettu
Uuden
testamentin
keskeiset
kertomukset,
esimerkiksi
kokonaisteoksena, Vuorisaarna Matteuksen evankeliumista

jokin

evankeliumi

Opetuksessa perehdytään Jeesuksen elämään, opetuksiin ja merkitykseen kristinuskossa.
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Opetuksessa tarkastellaan Raamattua kirjana, sen erilaisia tyylilajeja sekä uskonnollisen kielen
erityispiirteitä ja vertauskuvallisuutta.

•

Jeesuksen elämä toiminta ja huolenpito: Jeesus opettajana, Vuorisaarma

esimerkiksi
oikeudenmukaisuus
oikeus – velvollisuus
oikeus – itsekkyys
anteeksiantaminen – kosto
rakkaus – viha
suhde omaisuuteen
suvaitsevaisuus – tuomitseminen
•

Jeesuksen kuolema, ylösnousemus ja taivaaseen astuminen: pääsiäisen merkitys

Tutustutaan Raamatun keskeisten kertomusten vuorovaikutukseen taiteen, tieteen ja kulttuurin
kanssa sekä tarkastellaan kristinuskon näkymistä populaarikulttuurissa.
Opetuksessa syvennetään tietoja kirkkovuodesta, elämänkaaren kristillisistä rituaaleista sekä
niihin liittyvästä moninaisesta tapakulttuurista.
•

kirkkovuosi ja Jeesuksen elämänkaari

Tutustutaan syvällisemmin kirkkoon uskonnollisena rakennuksena, kirkkoarkkitehtuuriin ja siihen
liittyvään symboliikkaan.
•
•

kolmiyhteisen Jumalan symboli
alttari ihmisen elämänkaaren juhlissa

Opetuksessa otetaan huomioon virret ja muu hengellinen musiikki

T5 opastaa oppilasta perehtymään Suomen ja Euroopan uskonnollisiin ja
katsomuksellisiin juuriin ja nykytilaan
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Uskontoa ja kulttuuria koskeva tieto

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas tunnistaa uskontojen merkityksiä
yhteiskuntien kehityksessä, kulttuurissa ja
mediassa ja osaa antaa niistä esimerkkejä.
Hän osaa kuvata suomalaisen ja
eurooppalaisen uskonnollisuuden juuria
pääpiirteissään.

Miten Jeesuksen opetukset otettiin vastaan?
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Opetuksessa tarkastellaan kristinuskon keskeisiä käsitteitä, symboleita ja oppia
•
•
•
•
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Jumalakuvan luoma luottamus ja turvallisuus: Jumala on kaikkivaltias
Kristillinen käsitys Jumalasta: Jumala on kolmiyhteinen Jumala
Kristillinen käsitys Raamatusta ja armosta: Jumalan sana synnyttää rakkautta, Jumalan
sana antaa toivoa
Pelastuksesta: apostolinen uskontunnustus

Perehdytään luterilaisuuden sakramentteihin, rukouksiin, jumalanpalvelukseen ja seurakunnan
toimintaan.
•
•
•
•

Jeesuksen opetus ruokouksesta Vuorisaarnassa
Franciscus Assisilaisen rukous
Psalmit, esimerkiksi psalmi 32
tutustuminen johonkin nuoren messuun

Opetuksessa tarkastellaan Raamattua kirjana, sen erilaisia tyylilajeja sekä uskonnollisen kielen
erityispiirteitä ja vertauskuvallisuutta.
•
•

evankeliumit, miten evankeliumit on kirjoitettu
Uuden
testamentin
keskeiset
kertomukset,
esimerkiksi
kokonaisteoksena, Vuorisaarna Matteuksen evankeliumista

jokin

evankeliumi

Opetuksessa perehdytään Jeesuksen elämään, opetuksiin ja merkitykseen kristinuskossa.
•

Jeesuksen elämä toiminta ja huolenpito: Jeesus opettajana, Vuorisaarma

esimerkiksi
oikeudenmukaisuus
oikeus – velvollisuus
oikeus – itsekkyys
anteeksiantaminen – kosto
rakkaus – viha
suhde omaisuuteen
suvaitsevaisuus – tuomitseminen
•

Jeesuksen kuolema, ylösnousemus ja taivaaseen astuminen: pääsiäisen merkitys

Tutustutaan Raamatun keskeisten kertomusten vuorovaikutukseen taiteen, tieteen ja kulttuurin
kanssa sekä tarkastellaan kristinuskon näkymistä populaarikulttuurissa.
Opetuksessa syvennetään tietoja kirkkovuodesta, elämänkaaren kristillisistä rituaaleista sekä
niihin liittyvästä moninaisesta tapakulttuurista.
•

kirkkovuosi ja Jeesuksen elämänkaari

Tutustutaan syvällisemmin kirkkoon uskonnollisena rakennuksena, kirkkoarkkitehtuuriin ja siihen
liittyvään symboliikkaan.
•
•

kolmiyhteisen Jumalan symboli
alttari ihmisen elämänkaaren juhlissa

•
•
•
•
•
•

ortodoksinen kirkko
katolinen kirkko
kristinuskon, juutalaisuuden ja islamin erityispiirteitä
uskonnon vapaus
uskonnottomuus
maailmanuskonnot ja muut uskonnolliset ilmiöt oppilaiden kiinnostuksen mukaan
903

Vuosiluokat 3-6

Opetuksessa otetaan huomioon virret ja muu hengellinen musiikki

•
•

mahdollisuus eri uskonnoista käytävään keskusteluun
kristinuskon vaikutus suomalaiseen kulttuuriin

T6 ohjata oppilas tutustumaan juutalaisuuteen, kristinuskoon ja islamiin ja
niiden vaikutukseen ja historiaan Euroopassa
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Uskontoa ja kulttuuria koskeva tieto

•

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa kuvata juutalaisuuden,
kristinuskon ja islamin pääpiirteet sekä niiden
keskinäiset suhteet.

Vuorisaarna eettisen ongelmanratkaisun virikkeenä/välineenä, esimerkiksi

kosto
suhde omaisuuteen
suvaitsevaisuus
viha
vihollisen rakastaminen
arkipäivän lähimmäisyys
•
•
•
•
•
•

ihmisarvo: asennoituminen erilaisuuteen, asennoituminen heikompaan, empaattisuus
kaiken elämän kunnioittaminen ja suojeleminen
ihmisen globaali vastuu
ihmisenä kasvaminen ja elämäntaidot: omien tunteiden ja asenteiden tunnistaminen ja
sanoittaminen, itsetuntemus, kokonaisvaltainen hyvinvointi
empatiataidot
Kultaisen säännön etiikka kristinuskossa ja muissa uskonnoissa

Opetukseen valittujen sisältöjen tulee antaa oppilaalle välineitä eettiseen keskusteluun ja omien
näkemysten perustelemiseen sekä uskonnoista käytävään keskusteluun.
•

Vuorisaarnan etiikka, esimerkiksi:

hyvät teot
oikea – väärä
oikeus – velvollisuus
rakkaus – viha
sota – rauha
sovinto – riita

Vuosiluokat 3-6

suhde omaisuuteen
•

YK.n ihmisoikeudet

Oppilaille luodaan mahdollisuuksia ihmetellä ääneen ja epäillä. Oppilaille luodaan mahdollisuuksia
selkeyttää omaa näkemystään ja perustella sitä keskustelun avulla.
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•
•
•
•
•
•
•
•

ortodoksinen kirkko
katolinen kirkko
kristinuskon, juutalaisuuden ja islamin erityispiirteitä
uskonnon vapaus
uskonnottomuus
maailmanuskonnot ja muut uskonnolliset ilmiöt oppilaiden kiinnostuksen mukaan
mahdollisuus eri uskonnoista käytävään keskusteluun
kristinuskon vaikutus suomalaiseen kulttuuriin

T7 kannustaa oppilasta kunnioittamaan omaa ja toisen pyhää sekä
käyttäytymään asianmukaisesti erilaisissa uskonnollisissa tilaisuuksissa
ja tilanteissa
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Uskonnon monilukutaito

•
•
•
•
•
•
•
•

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas tietää, miten toimitaan ja pyrkii
toimimaan asianmukaisesti ja kunnioittavasti
erilaisissa uskonnollisissa tilanteissa ja
paikoissa.

ortodoksinen kirkko
katolinen kirkko
kristinuskon, juutalaisuuden ja islamin erityispiirteitä
uskonnon vapaus
uskonnottomuus
maailmanuskonnot ja muut uskonnolliset ilmiöt oppilaiden kiinnostuksen mukaan
mahdollisuus eri uskonnoista käytävään keskusteluun
kristinuskon vaikutus suomalaiseen kulttuuriin

Miten Jeesuksen opetukset otettiin vastaan?
Opetuksessa tarkastellaan kristinuskon keskeisiä käsitteitä, symboleita ja oppia
•
•
•
•

Jumalakuvan luoma luottamus ja turvallisuus: Jumala on kaikkivaltias
Kristillinen käsitys Jumalasta: Jumala on kolmiyhteinen Jumala
Kristillinen käsitys Raamatusta ja armosta: Jumalan sana synnyttää rakkautta, Jumalan
sana antaa toivoa
Pelastuksesta: apostolinen uskontunnustus

Perehdytään luterilaisuuden sakramentteihin, rukouksiin, jumalanpalvelukseen ja seurakunnan
toimintaan.
Jeesuksen opetus ruokouksesta Vuorisaarnassa
Franciscus Assisilaisen rukous
Psalmit, esimerkiksi psalmi 32
tutustuminen johonkin nuoren messuun

Opetuksessa tarkastellaan Raamattua kirjana, sen erilaisia tyylilajeja sekä uskonnollisen kielen
erityispiirteitä ja vertauskuvallisuutta.
•
•

evankeliumit, miten evankeliumit on kirjoitettu
Uuden
testamentin
keskeiset
kertomukset,
esimerkiksi
kokonaisteoksena, Vuorisaarna Matteuksen evankeliumista

jokin

evankeliumi
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•
•
•
•

Opetuksessa perehdytään Jeesuksen elämään, opetuksiin ja merkitykseen kristinuskossa.
•

Jeesuksen elämä toiminta ja huolenpito: Jeesus opettajana, Vuorisaarma

esimerkiksi
oikeudenmukaisuus
oikeus – velvollisuus
oikeus – itsekkyys
anteeksiantaminen – kosto
rakkaus – viha
suhde omaisuuteen
suvaitsevaisuus – tuomitseminen
•

Jeesuksen kuolema, ylösnousemus ja taivaaseen astuminen: pääsiäisen merkitys

Tutustutaan Raamatun keskeisten kertomusten vuorovaikutukseen taiteen, tieteen ja kulttuurin
kanssa sekä tarkastellaan kristinuskon näkymistä populaarikulttuurissa.
Opetuksessa syvennetään tietoja kirkkovuodesta, elämänkaaren kristillisistä rituaaleista sekä
niihin liittyvästä moninaisesta tapakulttuurista.
•

kirkkovuosi ja Jeesuksen elämänkaari

Tutustutaan syvällisemmin kirkkoon uskonnollisena rakennuksena, kirkkoarkkitehtuuriin ja siihen
liittyvään symboliikkaan.
•
•

kolmiyhteisen Jumalan symboli
alttari ihmisen elämänkaaren juhlissa

Opetuksessa otetaan huomioon virret ja muu hengellinen musiikki
•

Vuorisaarna eettisen ongelmanratkaisun virikkeenä/välineenä, esimerkiksi

kosto
suhde omaisuuteen
suvaitsevaisuus
viha
vihollisen rakastaminen
arkipäivän lähimmäisyys
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•
•
•
•
•
•
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ihmisarvo: asennoituminen erilaisuuteen, asennoituminen heikompaan, empaattisuus
kaiken elämän kunnioittaminen ja suojeleminen
ihmisen globaali vastuu
ihmisenä kasvaminen ja elämäntaidot: omien tunteiden ja asenteiden tunnistaminen ja
sanoittaminen, itsetuntemus, kokonaisvaltainen hyvinvointi
empatiataidot
Kultaisen säännön etiikka kristinuskossa ja muissa uskonnoissa

Opetukseen valittujen sisältöjen tulee antaa oppilaalle välineitä eettiseen keskusteluun ja omien
näkemysten perustelemiseen sekä uskonnoista käytävään keskusteluun.
•

Vuorisaarnan etiikka, esimerkiksi:

hyvät teot
oikea – väärä
oikeus – velvollisuus
rakkaus – viha
sota – rauha
sovinto – riita
suhde omaisuuteen
•

YK.n ihmisoikeudet

Oppilaille luodaan mahdollisuuksia ihmetellä ääneen ja epäillä. Oppilaille luodaan mahdollisuuksia
selkeyttää omaa näkemystään ja perustella sitä keskustelun avulla.

T8 ohjata oppilas perehtymään opiskeltavan uskonnon eettisiin opetuksiin
sekä eri uskontoja yhdistäviin eettisiin periaatteisiin
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Etiikkaa koskeva tieto

•
•
•
•
•
•
•
•

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas tunnistaa ja osaa nimetä opiskeltavan
uskonnon eettisiä opetuksia sekä uskontoja ja
katsomuksia yhdistäviä eettisiä periaatteita.

ortodoksinen kirkko
katolinen kirkko
kristinuskon, juutalaisuuden ja islamin erityispiirteitä
uskonnon vapaus
uskonnottomuus
maailmanuskonnot ja muut uskonnolliset ilmiöt oppilaiden kiinnostuksen mukaan
mahdollisuus eri uskonnoista käytävään keskusteluun
kristinuskon vaikutus suomalaiseen kulttuuriin

Miten Jeesuksen opetukset otettiin vastaan?

•
•
•
•

Jumalakuvan luoma luottamus ja turvallisuus: Jumala on kaikkivaltias
Kristillinen käsitys Jumalasta: Jumala on kolmiyhteinen Jumala
Kristillinen käsitys Raamatusta ja armosta: Jumalan sana synnyttää rakkautta, Jumalan
sana antaa toivoa
Pelastuksesta: apostolinen uskontunnustus

Perehdytään luterilaisuuden sakramentteihin, rukouksiin, jumalanpalvelukseen ja seurakunnan
toimintaan.
•
•

Jeesuksen opetus ruokouksesta Vuorisaarnassa
Franciscus Assisilaisen rukous
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Opetuksessa tarkastellaan kristinuskon keskeisiä käsitteitä, symboleita ja oppia

•
•

Psalmit, esimerkiksi psalmi 32
tutustuminen johonkin nuoren messuun

Opetuksessa tarkastellaan Raamattua kirjana, sen erilaisia tyylilajeja sekä uskonnollisen kielen
erityispiirteitä ja vertauskuvallisuutta.
•
•

evankeliumit, miten evankeliumit on kirjoitettu
Uuden
testamentin
keskeiset
kertomukset,
esimerkiksi
kokonaisteoksena, Vuorisaarna Matteuksen evankeliumista

jokin

evankeliumi

Opetuksessa perehdytään Jeesuksen elämään, opetuksiin ja merkitykseen kristinuskossa.
•

Jeesuksen elämä toiminta ja huolenpito: Jeesus opettajana, Vuorisaarma

esimerkiksi
oikeudenmukaisuus
oikeus – velvollisuus
oikeus – itsekkyys
anteeksiantaminen – kosto
rakkaus – viha
suhde omaisuuteen
suvaitsevaisuus – tuomitseminen
•

Jeesuksen kuolema, ylösnousemus ja taivaaseen astuminen: pääsiäisen merkitys

Tutustutaan Raamatun keskeisten kertomusten vuorovaikutukseen taiteen, tieteen ja kulttuurin
kanssa sekä tarkastellaan kristinuskon näkymistä populaarikulttuurissa.
Opetuksessa syvennetään tietoja kirkkovuodesta, elämänkaaren kristillisistä rituaaleista sekä
niihin liittyvästä moninaisesta tapakulttuurista.
•

kirkkovuosi ja Jeesuksen elämänkaari

Tutustutaan syvällisemmin kirkkoon uskonnollisena rakennuksena, kirkkoarkkitehtuuriin ja siihen
liittyvään symboliikkaan.
•
•

kolmiyhteisen Jumalan symboli
alttari ihmisen elämänkaaren juhlissa

Opetuksessa otetaan huomioon virret ja muu hengellinen musiikki
•

Vuorisaarna eettisen ongelmanratkaisun virikkeenä/välineenä, esimerkiksi

kosto
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suhde omaisuuteen
suvaitsevaisuus
viha
vihollisen rakastaminen
arkipäivän lähimmäisyys
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•
•
•
•
•
•

ihmisarvo: asennoituminen erilaisuuteen, asennoituminen heikompaan, empaattisuus
kaiken elämän kunnioittaminen ja suojeleminen
ihmisen globaali vastuu
ihmisenä kasvaminen ja elämäntaidot: omien tunteiden ja asenteiden tunnistaminen ja
sanoittaminen, itsetuntemus, kokonaisvaltainen hyvinvointi
empatiataidot
Kultaisen säännön etiikka kristinuskossa ja muissa uskonnoissa

Opetukseen valittujen sisältöjen tulee antaa oppilaalle välineitä eettiseen keskusteluun ja omien
näkemysten perustelemiseen sekä uskonnoista käytävään keskusteluun.
•

Vuorisaarnan etiikka, esimerkiksi:

hyvät teot
oikea – väärä
oikeus – velvollisuus
rakkaus – viha
sota – rauha
sovinto – riita
suhde omaisuuteen
•

YK.n ihmisoikeudet

Oppilaille luodaan mahdollisuuksia ihmetellä ääneen ja epäillä. Oppilaille luodaan mahdollisuuksia
selkeyttää omaa näkemystään ja perustella sitä keskustelun avulla.

T9 ohjata oppilasta ymmärtämään ihmisoikeuksiin ja erityisesti YK:n
Lapsen oikeuksien sopimukseen sisältyviä arvoja yksilön ja yhteisön
näkökulmasta
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Ihmisoikeusetiikka

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas tietää YK:n Lapsen oikeuksien
sopimuksen keskeisen sisällön ja osaa kertoa
esimerkkejä ihmisoikeuksista.

•
•
•
•
•
•
•
•

ortodoksinen kirkko
katolinen kirkko
kristinuskon, juutalaisuuden ja islamin erityispiirteitä
uskonnon vapaus
uskonnottomuus
maailmanuskonnot ja muut uskonnolliset ilmiöt oppilaiden kiinnostuksen mukaan
mahdollisuus eri uskonnoista käytävään keskusteluun
kristinuskon vaikutus suomalaiseen kulttuuriin

•

Vuorisaarna eettisen ongelmanratkaisun virikkeenä/välineenä, esimerkiksi

kosto
suhde omaisuuteen
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Arvioinnin kohde

suvaitsevaisuus
viha
vihollisen rakastaminen
arkipäivän lähimmäisyys
•
•
•
•
•
•

ihmisarvo: asennoituminen erilaisuuteen, asennoituminen heikompaan, empaattisuus
kaiken elämän kunnioittaminen ja suojeleminen
ihmisen globaali vastuu
ihmisenä kasvaminen ja elämäntaidot: omien tunteiden ja asenteiden tunnistaminen ja
sanoittaminen, itsetuntemus, kokonaisvaltainen hyvinvointi
empatiataidot
Kultaisen säännön etiikka kristinuskossa ja muissa uskonnoissa

Opetukseen valittujen sisältöjen tulee antaa oppilaalle välineitä eettiseen keskusteluun ja omien
näkemysten perustelemiseen sekä uskonnoista käytävään keskusteluun.
•

Vuorisaarnan etiikka, esimerkiksi:

hyvät teot
oikea – väärä
oikeus – velvollisuus
rakkaus – viha
sota – rauha
sovinto – riita
suhde omaisuuteen
•

YK.n ihmisoikeudet

Oppilaille luodaan mahdollisuuksia ihmetellä ääneen ja epäillä. Oppilaille luodaan mahdollisuuksia
selkeyttää omaa näkemystään ja perustella sitä keskustelun avulla.

T10 ohjata oppilasta arvioimaan tekemiään valintoja ja pohtimaan
toiminnan taustalla vaikuttavia arvoja eettisten periaatteiden ja kestävän
tulevaisuuden näkökulmasta
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde

Vuosiluokat 3-6

Eettinen pohdinta

•

Oppilas osaa kertoa arjen esimerkkejä
kestävän tulevaisuuden rakentamisesta.
Hän osaa soveltaa opiskelemansa uskonnon
eettisiä periaatteita omassa pohdinnassaan.

Vuorisaarna eettisen ongelmanratkaisun virikkeenä/välineenä, esimerkiksi

kosto
suhde omaisuuteen
suvaitsevaisuus
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Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen

viha
vihollisen rakastaminen
arkipäivän lähimmäisyys
•
•
•
•
•
•

ihmisarvo: asennoituminen erilaisuuteen, asennoituminen heikompaan, empaattisuus
kaiken elämän kunnioittaminen ja suojeleminen
ihmisen globaali vastuu
ihmisenä kasvaminen ja elämäntaidot: omien tunteiden ja asenteiden tunnistaminen ja
sanoittaminen, itsetuntemus, kokonaisvaltainen hyvinvointi
empatiataidot
Kultaisen säännön etiikka kristinuskossa ja muissa uskonnoissa

Opetukseen valittujen sisältöjen tulee antaa oppilaalle välineitä eettiseen keskusteluun ja omien
näkemysten perustelemiseen sekä uskonnoista käytävään keskusteluun.
•

Vuorisaarnan etiikka, esimerkiksi:

hyvät teot
oikea – väärä
oikeus – velvollisuus
rakkaus – viha
sota – rauha
sovinto – riita
suhde omaisuuteen
•

YK.n ihmisoikeudet

Oppilaille luodaan mahdollisuuksia ihmetellä ääneen ja epäillä. Oppilaille luodaan mahdollisuuksia
selkeyttää omaa näkemystään ja perustella sitä keskustelun avulla.
•
•
•
•
•
•
•
•

ortodoksinen kirkko
katolinen kirkko
kristinuskon, juutalaisuuden ja islamin erityispiirteitä
uskonnon vapaus
uskonnottomuus
maailmanuskonnot ja muut uskonnolliset ilmiöt oppilaiden kiinnostuksen mukaan
mahdollisuus eri uskonnoista käytävään keskusteluun
kristinuskon vaikutus suomalaiseen kulttuuriin

T11 luoda oppilaalle mahdollisuuksia keskustella eettisistä kysymyksistä,
ilmaista rakentavasti ajatuksiaan ja tunteitaan sekä harjoitella
perustelemaan omia näkemyksiään
Arvioinnin kohde
Ajattelun ja vuorovaikutuksen taidot

Miten Jeesuksen opetukset otettiin vastaan?

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osallistuu yhteiseen keskusteluun,
osaa kuunnella toisia ja ilmaista itseään.
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Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi

Opetuksessa tarkastellaan kristinuskon keskeisiä käsitteitä, symboleita ja oppia
•
•
•
•

Jumalakuvan luoma luottamus ja turvallisuus: Jumala on kaikkivaltias
Kristillinen käsitys Jumalasta: Jumala on kolmiyhteinen Jumala
Kristillinen käsitys Raamatusta ja armosta: Jumalan sana synnyttää rakkautta, Jumalan
sana antaa toivoa
Pelastuksesta: apostolinen uskontunnustus

Perehdytään luterilaisuuden sakramentteihin, rukouksiin, jumalanpalvelukseen ja seurakunnan
toimintaan.
•
•
•
•

Jeesuksen opetus ruokouksesta Vuorisaarnassa
Franciscus Assisilaisen rukous
Psalmit, esimerkiksi psalmi 32
tutustuminen johonkin nuoren messuun

Opetuksessa tarkastellaan Raamattua kirjana, sen erilaisia tyylilajeja sekä uskonnollisen kielen
erityispiirteitä ja vertauskuvallisuutta.
•
•

evankeliumit, miten evankeliumit on kirjoitettu
Uuden
testamentin
keskeiset
kertomukset,
esimerkiksi
kokonaisteoksena, Vuorisaarna Matteuksen evankeliumista

jokin

evankeliumi

Opetuksessa perehdytään Jeesuksen elämään, opetuksiin ja merkitykseen kristinuskossa.
•

Jeesuksen elämä toiminta ja huolenpito: Jeesus opettajana, Vuorisaarma

esimerkiksi
oikeudenmukaisuus
oikeus – velvollisuus
oikeus – itsekkyys
anteeksiantaminen – kosto
rakkaus – viha
suhde omaisuuteen
suvaitsevaisuus – tuomitseminen
•

Jeesuksen kuolema, ylösnousemus ja taivaaseen astuminen: pääsiäisen merkitys

Tutustutaan Raamatun keskeisten kertomusten vuorovaikutukseen taiteen, tieteen ja kulttuurin
kanssa sekä tarkastellaan kristinuskon näkymistä populaarikulttuurissa.
Opetuksessa syvennetään tietoja kirkkovuodesta, elämänkaaren kristillisistä rituaaleista sekä
niihin liittyvästä moninaisesta tapakulttuurista.
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•

kirkkovuosi ja Jeesuksen elämänkaari

Tutustutaan syvällisemmin kirkkoon uskonnollisena rakennuksena, kirkkoarkkitehtuuriin ja siihen
liittyvään symboliikkaan.
•
•
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kolmiyhteisen Jumalan symboli
alttari ihmisen elämänkaaren juhlissa

Opetuksessa otetaan huomioon virret ja muu hengellinen musiikki
•

Vuorisaarna eettisen ongelmanratkaisun virikkeenä/välineenä, esimerkiksi

kosto
suhde omaisuuteen
suvaitsevaisuus
viha
vihollisen rakastaminen
arkipäivän lähimmäisyys
•
•
•
•
•
•

ihmisarvo: asennoituminen erilaisuuteen, asennoituminen heikompaan, empaattisuus
kaiken elämän kunnioittaminen ja suojeleminen
ihmisen globaali vastuu
ihmisenä kasvaminen ja elämäntaidot: omien tunteiden ja asenteiden tunnistaminen ja
sanoittaminen, itsetuntemus, kokonaisvaltainen hyvinvointi
empatiataidot
Kultaisen säännön etiikka kristinuskossa ja muissa uskonnoissa

Opetukseen valittujen sisältöjen tulee antaa oppilaalle välineitä eettiseen keskusteluun ja omien
näkemysten perustelemiseen sekä uskonnoista käytävään keskusteluun.
•

Vuorisaarnan etiikka, esimerkiksi:

hyvät teot
oikea – väärä
oikeus – velvollisuus
rakkaus – viha
sota – rauha
sovinto – riita
suhde omaisuuteen
•

YK.n ihmisoikeudet

•
•
•
•
•
•
•
•

ortodoksinen kirkko
katolinen kirkko
kristinuskon, juutalaisuuden ja islamin erityispiirteitä
uskonnon vapaus
uskonnottomuus
maailmanuskonnot ja muut uskonnolliset ilmiöt oppilaiden kiinnostuksen mukaan
mahdollisuus eri uskonnoista käytävään keskusteluun
kristinuskon vaikutus suomalaiseen kulttuuriin
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Oppilaille luodaan mahdollisuuksia ihmetellä ääneen ja epäillä. Oppilaille luodaan mahdollisuuksia
selkeyttää omaa näkemystään ja perustella sitä keskustelun avulla.

T12 auttaa ja tukea oppilasta muodostamaan ja vahvistamaan myönteistä
maailmankatsomusta, itsetuntoa ja luottamusta elämään
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Ei vaikuta arvosanan muodostumiseen.
Oppilaita ohjataan pohtimaan kokemuksiaan
osana itsearviointia.

•

Vuorisaarna eettisen ongelmanratkaisun virikkeenä/välineenä, esimerkiksi

kosto
suhde omaisuuteen
suvaitsevaisuus
viha
vihollisen rakastaminen
arkipäivän lähimmäisyys
•
•
•
•
•
•

ihmisarvo: asennoituminen erilaisuuteen, asennoituminen heikompaan, empaattisuus
kaiken elämän kunnioittaminen ja suojeleminen
ihmisen globaali vastuu
ihmisenä kasvaminen ja elämäntaidot: omien tunteiden ja asenteiden tunnistaminen ja
sanoittaminen, itsetuntemus, kokonaisvaltainen hyvinvointi
empatiataidot
Kultaisen säännön etiikka kristinuskossa ja muissa uskonnoissa

Opetukseen valittujen sisältöjen tulee antaa oppilaalle välineitä eettiseen keskusteluun ja omien
näkemysten perustelemiseen sekä uskonnoista käytävään keskusteluun.
•

Vuorisaarnan etiikka, esimerkiksi:

hyvät teot
oikea – väärä
oikeus – velvollisuus
rakkaus – viha
sota – rauha
sovinto – riita
suhde omaisuuteen
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•

YK.n ihmisoikeudet

Oppilaille luodaan mahdollisuuksia ihmetellä ääneen ja epäillä. Oppilaille luodaan mahdollisuuksia
selkeyttää omaa näkemystään ja perustella sitä keskustelun avulla.
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Vuosiluokka 6
Vuosiluokan keskeiset sisältöalueet
S1 Suhde omaan uskontoon
Opetuksessa tarkastellaan kristinuskon keskeisiä käsitteitä, symboleita ja oppia. Sisältöjen
valinnassa huomioidaan kristinuskon moninaisuus ja erityisesti protestanttisuus osana
kristinuskoa. Opetuksessa tutustutaan Martin Lutherin ja Mikael Agricolan merkitykseen
uskonnon uudistajina. Perehdytään luterilaisuuden oppiin, sakramentteihin, rukouksiin,
jumalanpalvelukseen ja seurakunnan toimintaan. Opetuksessa tarkastellaan Raamattua kirjana,
sen erilaisia tyylilajeja sekä uskonnollisen kielen erityispiirteitä ja vertauskuvallisuutta.
Opetuksessa perehdytään Jeesuksen elämään, opetuksiin ja merkitykseen kristinuskossa.
Pohditaan Paavalin ja varhaisen kristillisyyden merkitystä kristinuskon kehittymiselle
maailmanuskonnoksi. Tutustutaan Raamatun keskeisten kertomusten vuorovaikutukseen taiteen,
tieteen ja kulttuurin kanssa sekä tarkastellaan kristinuskon näkymistä populaarikulttuurissa.
Opetuksessa syvennetään tietoja kirkkovuodesta, elämänkaaren kristillisistä rituaaleista sekä
niihin liittyvästä moninaisesta tapakulttuurista. Tutustutaan syvällisemmin kirkkoon uskonnollisena
rakennuksena, kirkkoarkkitehtuuriin ja siihen liittyvään symboliikkaan. Opetuksessa otetaan
huomioon virret ja muu hengellinen musiikki.
Mikä on kristinuskon sanoma?
Opetuksessa tarkastellaan kristinuskon keskeisiä käsitteitä, symboleita ja oppia
•
•
•
•
•
•

Paavalin opetukset rakkaudesta, uskosta, kuolemasta ja ylösnousemuksesta (pääsiäisen
merkityksestä)
Kristillinen (luterilainen) käsitys Raamatusta ja armosta: Raamattu on tarkoitettu kaikille
ihmisille
Kristillinen (luterilainen) käsitys pelastuksesta: apostolinen uskontunnustus
Kristillisen kirkon sukupuu
Katolisen kirkon merkitys keskiajalla, yhtenäiskulttuuri
Protestanttisuus osana kristinuskoa

Martti Lutherin ja Mikael Agricolan merkitys uskonnon uudistajina
Perehdytään luterilaisuuden sakramentteihin, rukouksiin, jumalanpalvelukseen ja seurakunnan
toimintaan.
•
•
•

Psalmit, esimerkiksi Psalmi 103
Otteita Raamatun kirjeistä, esimerkiksi 1. Kor. 13, Fil. 4. 6 – 8, 1. Joh. 2: 7 -11
kirkolliset toimitukset ihmisen elämänkaaressa: kaste, konfirmaatio, ehtoollinen, avioliittoon
vihkiminen, hautaan siunaaminen

Opetuksessa tarkastellaan Raamattua kirjana, sen erilaisia tyylilajeja sekä uskonnollisen kielen
erityispiirteitä ja vertauskuvallisuutta.
•
•

Raamatun rakenne, Uusi testamentti: Evankeliumit, Apostolien teot, Raamatun kirjeet
Vertaukset Luukkaan evankeliumista, esimerkiksi seuraavat Raamatun kertomukset:

Eksynyt lammas
Kadonnut hopearaha
Kaksi rakentajaa
Kallis helmi
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Armoton palvelija

Laupias samarialainen
Palvelijoille uskotut rahat
Tuhlaajapoika ja hänen veljensä
Opetuksessa perehdytään Jeesuksen elämään, opetuksiin ja merkitykseen kristinuskossa.
•

kirkon historia

seurakunnan syntyminen, ensimmäinen helluntai
lähetyskäsky
alkuseurakunta, esimerkiksi:
Pietarin elämä ja vaikutukset
Paavalin elämä ja vaikutukset
kristinusko kohtaa vieraan kulttuurin: juutalaisuus, antiikin Kreikka, antiikin Rooma
kristittyjen vainot (Miksi kristittyjä vainottiin?)
lähetystyö
kristinuskon leviämisen vaikutus
kristinuskon tulo Suomeen
Opetuksessa syvennetään tietoja kirkkovuodesta, elämänkaaren kristillisistä rituaaleista sekä
niihin liittyvästä moninaisesta tapakulttuurista.
•

kirkkovuoden juhlat: helluntai

Tutustutaan syvällisemmin kirkkoon uskonnollisena rakennuksena, kirkkoarkkitehtuuriin ja siihen
liittyvään symboliikkaan.
•
•

kokonaiskäsitys kirkosta uskonnollisena rakennuksena
kristilliset symbolit ja kirkkotaide

kala
kyyhky
Opetuksessa otetaan huomioon virret ja muu hengellinen musiikki
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S2 Uskontojen maailma
Opetuksessa tarkastellaan, mitä merkitsee pyhyys uskonnoissa, oma ja toisen pyhä. Tutustutaan
alustavasti juutalaisuutta, kristinuskoa ja islamia yhdistäviin profeettoihin, pyhiin paikkoihin ja
kertomuksiin sekä Jeesuksen asemaan näissä uskonnoissa. Tärkeinä tarkastelun kohteina
ovat koulun lähialueilla vaikuttavat uskonnolliset yhteisöt. Opetuksessa tutkitaan Suomen ja
Euroopan uskonnollista ja katsomuksellista nykytilaa ja sen taustaa sekä uskonnottomuutta.
Alustavasti tutustutaan ekumeniaan ja uskontodialogiin sekä tarkastellaan uskontoja mediasta ja
populaarikulttuurista otetuilla ajankohtaisilla esimerkeillä.
•
•
•
•
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islamin synty ja leviäminen
uskonnonvapaus
uskonnottomuus
Suomen ja Euroopan uskonnollinen ja katsomuksellinen nykytila

S3 Hyvä elämä
Opetuksessa tarkastellaan kristinuskon tärkeimpiä eettisiä ohjeita: Kultaista sääntöä, rakkauden
kaksoiskäskyä ja kymmentä käskyä. Pohditaan Kultaisen säännön etiikkaa kristinuskossa
ja eri uskonnoissa. Opetuksessa käsitellään keskeisiä elämänkysymyksiä, tunteita ja arvoja
Vanhasta ja Uudesta Testamentista valittujen kertomusten avulla. Tärkeitä sisältöjä ovat
ihmisoikeusetiikka, YK:n Lapsen oikeuksien sopimus sekä ihmisarvo, elämän kunnioittaminen ja
luonnon vaaliminen. Pohditaan oppilaan omia valintoja ja hänen toimintansa taustalla vaikuttavia
arvoja sekä globaalia vastuuta. Tärkeitä näkökulmia ovat elämäntaidot, itsetuntemus, tunnetaidot
ja kokonaisvaltainen hyvinvointi. Opetukseen valittujen sisältöjen tulee antaa oppilaalle välineitä
eettiseen keskusteluun ja omien näkemysten perustelemiseen sekä uskonnoista käytävään
keskusteluun.
Opetuksessa tarkastellaan kristinuskon tärkeimpiä eettisiä ohjeita: Kultaista sääntöä, rakkauden
kaksoiskäskyä ja kymmentä käskyä. Pohditaan Kultaisen säännön etiikkaa kristinuskossa ja eri
uskonnoissa.
Opetuksessa käsitellään keskeisiä elämänkysymyksiä, tunteita ja arvoja Vanhasta ja Uudesta
testamentista valittujen kertomusten avulla.
Tärkeitä sisältöjä ovat ihmisoikeusetiikka, YK:n Lapsen oikeuksien sopimus sekä ihmisarvo,
elämän kunnioittaminen ja luonnon vaaliminen. Pohditaan oppilaan omia valintoja ja hänen
toimintansa taustalla vaikuttavia arvoja sekä globaalia vastuuta. Tärkeitä näkökulmia ovat
elämäntaidot, itsetuntemus, tunnetaidot ja kokonaisvaltainen hyvinvointi.
•
•

tuntematon lähimmäinen
eettisiä esikuvia, esimerkiksi Jeesus Nasaretilainen, Franciscus Assisilainen, Martin Luther
King, äiti Teresa

Opetukseen valittujen sisältöjen tulee antaa oppilaalle välineitä eettiseen keskusteluun ja omien
näkemysten perustelemiseen sekä uskonnoista käytävään keskusteluun.
Jeesuksen vertausten etiikka

Opetuksen tavoitteet

Tavoitteisiin liittyvät
sisältöalueet

Laaja-alainen osaaminen

T1

S1

L1

T2

S1

L1, L2

T3

S1, S2

L2, L3, L4

T4

S1, S2, S3

L4, L5, L6

T5

S1, S2

L1, L2

T6

S2, S3

L2

T7

S1, S2, S3

L2, L5, L6

T8

S1, S2, S3

L7

T9

S2, S3

L2

T10

S2, S3

L1, L3, L6

T11

S1, S2, S3

L1, L4, L6, L7

T12

S3

L1
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•

Vuosiluokan tavoitteet
T1 ohjata oppilasta perehtymään opiskeltavan uskonnon pyhiin kirjoihin ja
kertomuksiin sekä keskeisiin oppeihin
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Uskontoa koskevan tiedon hallitseminen,
uskonnon monilukutaito

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa nimetä opiskeltavan uskonnon
lähteitä ja tekstejä sekä kuvata niiden
keskeisiä sisältöjä.

Mikä on kristinuskon sanoma?
Opetuksessa tarkastellaan kristinuskon keskeisiä käsitteitä, symboleita ja oppia
•
•
•
•
•
•

Paavalin opetukset rakkaudesta, uskosta, kuolemasta ja ylösnousemuksesta (pääsiäisen
merkityksestä)
Kristillinen (luterilainen) käsitys Raamatusta ja armosta: Raamattu on tarkoitettu kaikille
ihmisille
Kristillinen (luterilainen) käsitys pelastuksesta: apostolinen uskontunnustus
Kristillisen kirkon sukupuu
Katolisen kirkon merkitys keskiajalla, yhtenäiskulttuuri
Protestanttisuus osana kristinuskoa

Martti Lutherin ja Mikael Agricolan merkitys uskonnon uudistajina
Perehdytään luterilaisuuden sakramentteihin, rukouksiin, jumalanpalvelukseen ja seurakunnan
toimintaan.
•
•
•

Psalmit, esimerkiksi Psalmi 103
Otteita Raamatun kirjeistä, esimerkiksi 1. Kor. 13, Fil. 4. 6 – 8, 1. Joh. 2: 7 -11
kirkolliset toimitukset ihmisen elämänkaaressa: kaste, konfirmaatio, ehtoollinen, avioliittoon
vihkiminen, hautaan siunaaminen

Opetuksessa tarkastellaan Raamattua kirjana, sen erilaisia tyylilajeja sekä uskonnollisen kielen
erityispiirteitä ja vertauskuvallisuutta.
•
•

Raamatun rakenne, Uusi testamentti: Evankeliumit, Apostolien teot, Raamatun kirjeet
Vertaukset Luukkaan evankeliumista, esimerkiksi seuraavat Raamatun kertomukset:

Armoton palvelija
Eksynyt lammas
Kadonnut hopearaha
Kaksi rakentajaa
Kallis helmi
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Laupias samarialainen
Palvelijoille uskotut rahat
Tuhlaajapoika ja hänen veljensä
Opetuksessa perehdytään Jeesuksen elämään, opetuksiin ja merkitykseen kristinuskossa.
•
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kirkon historia

seurakunnan syntyminen, ensimmäinen helluntai
lähetyskäsky
alkuseurakunta, esimerkiksi:
Pietarin elämä ja vaikutukset
Paavalin elämä ja vaikutukset
kristinusko kohtaa vieraan kulttuurin: juutalaisuus, antiikin Kreikka, antiikin Rooma
kristittyjen vainot (Miksi kristittyjä vainottiin?)
lähetystyö
kristinuskon leviämisen vaikutus
kristinuskon tulo Suomeen
Opetuksessa syvennetään tietoja kirkkovuodesta, elämänkaaren kristillisistä rituaaleista sekä
niihin liittyvästä moninaisesta tapakulttuurista.
•

kirkkovuoden juhlat: helluntai

Tutustutaan syvällisemmin kirkkoon uskonnollisena rakennuksena, kirkkoarkkitehtuuriin ja siihen
liittyvään symboliikkaan.
•
•

kokonaiskäsitys kirkosta uskonnollisena rakennuksena
kristilliset symbolit ja kirkkotaide

kala
kyyhky
Opetuksessa otetaan huomioon virret ja muu hengellinen musiikki

T2 ohjata oppilas tutustumaan opiskeltavan uskonnon rituaaleihin ja
tapoihin sekä pyhiin paikkoihin ja rakennuksiin
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Uskontoa koskevan tiedon hallitseminen,
uskonnon monilukutaito

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa kertoa esimerkkien avulla
opiskeltavan uskonnon keskeisistä
rituaaleista, tavoista ja pyhistä paikoista sekä
kuvata niiden merkitystä.

Mikä on kristinuskon sanoma?

•
•
•
•
•

Paavalin opetukset rakkaudesta, uskosta, kuolemasta ja ylösnousemuksesta (pääsiäisen
merkityksestä)
Kristillinen (luterilainen) käsitys Raamatusta ja armosta: Raamattu on tarkoitettu kaikille
ihmisille
Kristillinen (luterilainen) käsitys pelastuksesta: apostolinen uskontunnustus
Kristillisen kirkon sukupuu
Katolisen kirkon merkitys keskiajalla, yhtenäiskulttuuri
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Opetuksessa tarkastellaan kristinuskon keskeisiä käsitteitä, symboleita ja oppia

•

Protestanttisuus osana kristinuskoa

Martti Lutherin ja Mikael Agricolan merkitys uskonnon uudistajina
Perehdytään luterilaisuuden sakramentteihin, rukouksiin, jumalanpalvelukseen ja seurakunnan
toimintaan.
•
•
•

Psalmit, esimerkiksi Psalmi 103
Otteita Raamatun kirjeistä, esimerkiksi 1. Kor. 13, Fil. 4. 6 – 8, 1. Joh. 2: 7 -11
kirkolliset toimitukset ihmisen elämänkaaressa: kaste, konfirmaatio, ehtoollinen, avioliittoon
vihkiminen, hautaan siunaaminen

Opetuksessa tarkastellaan Raamattua kirjana, sen erilaisia tyylilajeja sekä uskonnollisen kielen
erityispiirteitä ja vertauskuvallisuutta.
•
•

Raamatun rakenne, Uusi testamentti: Evankeliumit, Apostolien teot, Raamatun kirjeet
Vertaukset Luukkaan evankeliumista, esimerkiksi seuraavat Raamatun kertomukset:

Armoton palvelija
Eksynyt lammas
Kadonnut hopearaha
Kaksi rakentajaa
Kallis helmi
Laupias samarialainen
Palvelijoille uskotut rahat
Tuhlaajapoika ja hänen veljensä
Opetuksessa perehdytään Jeesuksen elämään, opetuksiin ja merkitykseen kristinuskossa.
•

kirkon historia

seurakunnan syntyminen, ensimmäinen helluntai
lähetyskäsky
alkuseurakunta, esimerkiksi:
Pietarin elämä ja vaikutukset
Paavalin elämä ja vaikutukset
kristinusko kohtaa vieraan kulttuurin: juutalaisuus, antiikin Kreikka, antiikin Rooma
kristittyjen vainot (Miksi kristittyjä vainottiin?)
lähetystyö
kristinuskon leviämisen vaikutus
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kristinuskon tulo Suomeen
Opetuksessa syvennetään tietoja kirkkovuodesta, elämänkaaren kristillisistä rituaaleista sekä
niihin liittyvästä moninaisesta tapakulttuurista.
•
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kirkkovuoden juhlat: helluntai

Tutustutaan syvällisemmin kirkkoon uskonnollisena rakennuksena, kirkkoarkkitehtuuriin ja siihen
liittyvään symboliikkaan.
•
•

kokonaiskäsitys kirkosta uskonnollisena rakennuksena
kristilliset symbolit ja kirkkotaide

kala
kyyhky
Opetuksessa otetaan huomioon virret ja muu hengellinen musiikki

T3 auttaa oppilasta tunnistamaan uskonnollisen kielen erityispiirteitä ja
vertauskuvallisuutta
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Uskonnon kielen ja symbolien analysointi

•
•
•
•

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa hakea tietoa useasta lähteestä.
Oppilas harjoittelee arvioimaan löytämänsä
tiedon luotettavuutta ja objektiivisuutta.

islamin synty ja leviäminen
uskonnonvapaus
uskonnottomuus
Suomen ja Euroopan uskonnollinen ja katsomuksellinen nykytila

Mikä on kristinuskon sanoma?
Opetuksessa tarkastellaan kristinuskon keskeisiä käsitteitä, symboleita ja oppia
•
•
•
•
•
•

Paavalin opetukset rakkaudesta, uskosta, kuolemasta ja ylösnousemuksesta (pääsiäisen
merkityksestä)
Kristillinen (luterilainen) käsitys Raamatusta ja armosta: Raamattu on tarkoitettu kaikille
ihmisille
Kristillinen (luterilainen) käsitys pelastuksesta: apostolinen uskontunnustus
Kristillisen kirkon sukupuu
Katolisen kirkon merkitys keskiajalla, yhtenäiskulttuuri
Protestanttisuus osana kristinuskoa

Martti Lutherin ja Mikael Agricolan merkitys uskonnon uudistajina
Perehdytään luterilaisuuden sakramentteihin, rukouksiin, jumalanpalvelukseen ja seurakunnan
toimintaan.
Psalmit, esimerkiksi Psalmi 103
Otteita Raamatun kirjeistä, esimerkiksi 1. Kor. 13, Fil. 4. 6 – 8, 1. Joh. 2: 7 -11
kirkolliset toimitukset ihmisen elämänkaaressa: kaste, konfirmaatio, ehtoollinen, avioliittoon
vihkiminen, hautaan siunaaminen

Opetuksessa tarkastellaan Raamattua kirjana, sen erilaisia tyylilajeja sekä uskonnollisen kielen
erityispiirteitä ja vertauskuvallisuutta.
•
•

Raamatun rakenne, Uusi testamentti: Evankeliumit, Apostolien teot, Raamatun kirjeet
Vertaukset Luukkaan evankeliumista, esimerkiksi seuraavat Raamatun kertomukset:
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•
•
•

Armoton palvelija
Eksynyt lammas
Kadonnut hopearaha
Kaksi rakentajaa
Kallis helmi
Laupias samarialainen
Palvelijoille uskotut rahat
Tuhlaajapoika ja hänen veljensä
Opetuksessa perehdytään Jeesuksen elämään, opetuksiin ja merkitykseen kristinuskossa.
•

kirkon historia

seurakunnan syntyminen, ensimmäinen helluntai
lähetyskäsky
alkuseurakunta, esimerkiksi:
Pietarin elämä ja vaikutukset
Paavalin elämä ja vaikutukset
kristinusko kohtaa vieraan kulttuurin: juutalaisuus, antiikin Kreikka, antiikin Rooma
kristittyjen vainot (Miksi kristittyjä vainottiin?)
lähetystyö
kristinuskon leviämisen vaikutus
kristinuskon tulo Suomeen
Opetuksessa syvennetään tietoja kirkkovuodesta, elämänkaaren kristillisistä rituaaleista sekä
niihin liittyvästä moninaisesta tapakulttuurista.
•

kirkkovuoden juhlat: helluntai

Tutustutaan syvällisemmin kirkkoon uskonnollisena rakennuksena, kirkkoarkkitehtuuriin ja siihen
liittyvään symboliikkaan.
•
•

kokonaiskäsitys kirkosta uskonnollisena rakennuksena
kristilliset symbolit ja kirkkotaide

kala
kyyhky

Vuosiluokat 3-6

Opetuksessa otetaan huomioon virret ja muu hengellinen musiikki

T4 ohjata oppilasta etsimään, arvioimaan ja käyttämään uskontoa
koskevaa tietoa erilaisista lähteistä
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
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Arvioinnin kohde
Oppimaan oppimisen taidot uskonnon
opiskelussa

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa hakea tietoa useasta lähteestä.
Oppilas harjoittelee arvioimaan löytämänsä
tiedon luotettavuutta ja objektiivisuutta.

Mikä on kristinuskon sanoma?
Opetuksessa tarkastellaan kristinuskon keskeisiä käsitteitä, symboleita ja oppia
•
•
•
•
•
•

Paavalin opetukset rakkaudesta, uskosta, kuolemasta ja ylösnousemuksesta (pääsiäisen
merkityksestä)
Kristillinen (luterilainen) käsitys Raamatusta ja armosta: Raamattu on tarkoitettu kaikille
ihmisille
Kristillinen (luterilainen) käsitys pelastuksesta: apostolinen uskontunnustus
Kristillisen kirkon sukupuu
Katolisen kirkon merkitys keskiajalla, yhtenäiskulttuuri
Protestanttisuus osana kristinuskoa

Martti Lutherin ja Mikael Agricolan merkitys uskonnon uudistajina
Perehdytään luterilaisuuden sakramentteihin, rukouksiin, jumalanpalvelukseen ja seurakunnan
toimintaan.
•
•
•

Psalmit, esimerkiksi Psalmi 103
Otteita Raamatun kirjeistä, esimerkiksi 1. Kor. 13, Fil. 4. 6 – 8, 1. Joh. 2: 7 -11
kirkolliset toimitukset ihmisen elämänkaaressa: kaste, konfirmaatio, ehtoollinen, avioliittoon
vihkiminen, hautaan siunaaminen

Opetuksessa tarkastellaan Raamattua kirjana, sen erilaisia tyylilajeja sekä uskonnollisen kielen
erityispiirteitä ja vertauskuvallisuutta.
•
•

Raamatun rakenne, Uusi testamentti: Evankeliumit, Apostolien teot, Raamatun kirjeet
Vertaukset Luukkaan evankeliumista, esimerkiksi seuraavat Raamatun kertomukset:

Armoton palvelija
Eksynyt lammas
Kadonnut hopearaha
Kaksi rakentajaa
Kallis helmi
Laupias samarialainen
Palvelijoille uskotut rahat
Tuhlaajapoika ja hänen veljensä
Opetuksessa perehdytään Jeesuksen elämään, opetuksiin ja merkitykseen kristinuskossa.
kirkon historia

seurakunnan syntyminen, ensimmäinen helluntai
lähetyskäsky
alkuseurakunta, esimerkiksi:
Pietarin elämä ja vaikutukset
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•

Paavalin elämä ja vaikutukset
kristinusko kohtaa vieraan kulttuurin: juutalaisuus, antiikin Kreikka, antiikin Rooma
kristittyjen vainot (Miksi kristittyjä vainottiin?)
lähetystyö
kristinuskon leviämisen vaikutus
kristinuskon tulo Suomeen
Opetuksessa syvennetään tietoja kirkkovuodesta, elämänkaaren kristillisistä rituaaleista sekä
niihin liittyvästä moninaisesta tapakulttuurista.
•

kirkkovuoden juhlat: helluntai

Tutustutaan syvällisemmin kirkkoon uskonnollisena rakennuksena, kirkkoarkkitehtuuriin ja siihen
liittyvään symboliikkaan.
•
•

kokonaiskäsitys kirkosta uskonnollisena rakennuksena
kristilliset symbolit ja kirkkotaide

kala
kyyhky
Opetuksessa otetaan huomioon virret ja muu hengellinen musiikki

Opetuksessa tarkastellaan kristinuskon tärkeimpiä eettisiä ohjeita: Kultaista sääntöä, rakkauden
kaksoiskäskyä ja kymmentä käskyä. Pohditaan Kultaisen säännön etiikkaa kristinuskossa ja eri
uskonnoissa.
Opetuksessa käsitellään keskeisiä elämänkysymyksiä, tunteita ja arvoja Vanhasta ja Uudesta
testamentista valittujen kertomusten avulla.
Tärkeitä sisältöjä ovat ihmisoikeusetiikka, YK:n Lapsen oikeuksien sopimus sekä ihmisarvo,
elämän kunnioittaminen ja luonnon vaaliminen. Pohditaan oppilaan omia valintoja ja hänen
toimintansa taustalla vaikuttavia arvoja sekä globaalia vastuuta. Tärkeitä näkökulmia ovat
elämäntaidot, itsetuntemus, tunnetaidot ja kokonaisvaltainen hyvinvointi.
•
•

tuntematon lähimmäinen
eettisiä esikuvia, esimerkiksi Jeesus Nasaretilainen, Franciscus Assisilainen, Martin Luther
King, äiti Teresa

Vuosiluokat 3-6

Opetukseen valittujen sisältöjen tulee antaa oppilaalle välineitä eettiseen keskusteluun ja omien
näkemysten perustelemiseen sekä uskonnoista käytävään keskusteluun.
•

Jeesuksen vertausten etiikka

•
•
•
•

islamin synty ja leviäminen
uskonnonvapaus
uskonnottomuus
Suomen ja Euroopan uskonnollinen ja katsomuksellinen nykytila
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T5 opastaa oppilasta perehtymään Suomen ja Euroopan uskonnollisiin ja
katsomuksellisiin juuriin ja nykytilaan
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Uskontoa ja kulttuuria koskeva tieto

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas tunnistaa uskontojen merkityksiä
yhteiskuntien kehityksessä, kulttuurissa ja
mediassa ja osaa antaa niistä esimerkkejä.
Hän osaa kuvata suomalaisen ja
eurooppalaisen uskonnollisuuden juuria
pääpiirteissään.

Mikä on kristinuskon sanoma?
Opetuksessa tarkastellaan kristinuskon keskeisiä käsitteitä, symboleita ja oppia
•
•
•
•
•
•

Paavalin opetukset rakkaudesta, uskosta, kuolemasta ja ylösnousemuksesta (pääsiäisen
merkityksestä)
Kristillinen (luterilainen) käsitys Raamatusta ja armosta: Raamattu on tarkoitettu kaikille
ihmisille
Kristillinen (luterilainen) käsitys pelastuksesta: apostolinen uskontunnustus
Kristillisen kirkon sukupuu
Katolisen kirkon merkitys keskiajalla, yhtenäiskulttuuri
Protestanttisuus osana kristinuskoa

Martti Lutherin ja Mikael Agricolan merkitys uskonnon uudistajina
Perehdytään luterilaisuuden sakramentteihin, rukouksiin, jumalanpalvelukseen ja seurakunnan
toimintaan.
•
•
•

Psalmit, esimerkiksi Psalmi 103
Otteita Raamatun kirjeistä, esimerkiksi 1. Kor. 13, Fil. 4. 6 – 8, 1. Joh. 2: 7 -11
kirkolliset toimitukset ihmisen elämänkaaressa: kaste, konfirmaatio, ehtoollinen, avioliittoon
vihkiminen, hautaan siunaaminen

Opetuksessa tarkastellaan Raamattua kirjana, sen erilaisia tyylilajeja sekä uskonnollisen kielen
erityispiirteitä ja vertauskuvallisuutta.
•
•

Raamatun rakenne, Uusi testamentti: Evankeliumit, Apostolien teot, Raamatun kirjeet
Vertaukset Luukkaan evankeliumista, esimerkiksi seuraavat Raamatun kertomukset:

Armoton palvelija
Eksynyt lammas
Kadonnut hopearaha
Kaksi rakentajaa
Kallis helmi

Palvelijoille uskotut rahat
Tuhlaajapoika ja hänen veljensä
Opetuksessa perehdytään Jeesuksen elämään, opetuksiin ja merkitykseen kristinuskossa.
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Laupias samarialainen

•

kirkon historia

seurakunnan syntyminen, ensimmäinen helluntai
lähetyskäsky
alkuseurakunta, esimerkiksi:
Pietarin elämä ja vaikutukset
Paavalin elämä ja vaikutukset
kristinusko kohtaa vieraan kulttuurin: juutalaisuus, antiikin Kreikka, antiikin Rooma
kristittyjen vainot (Miksi kristittyjä vainottiin?)
lähetystyö
kristinuskon leviämisen vaikutus
kristinuskon tulo Suomeen
Opetuksessa syvennetään tietoja kirkkovuodesta, elämänkaaren kristillisistä rituaaleista sekä
niihin liittyvästä moninaisesta tapakulttuurista.
•

kirkkovuoden juhlat: helluntai

Tutustutaan syvällisemmin kirkkoon uskonnollisena rakennuksena, kirkkoarkkitehtuuriin ja siihen
liittyvään symboliikkaan.
•
•

kokonaiskäsitys kirkosta uskonnollisena rakennuksena
kristilliset symbolit ja kirkkotaide

kala
kyyhky
Opetuksessa otetaan huomioon virret ja muu hengellinen musiikki

•
•
•
•

islamin synty ja leviäminen
uskonnonvapaus
uskonnottomuus
Suomen ja Euroopan uskonnollinen ja katsomuksellinen nykytila

T6 ohjata oppilas tutustumaan juutalaisuuteen, kristinuskoon ja islamiin ja
niiden vaikutukseen ja historiaan Euroopassa
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
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Uskontoa ja kulttuuria koskeva tieto

•
•
•
•
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Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa kuvata juutalaisuuden,
kristinuskon ja islamin pääpiirteet sekä niiden
keskinäiset suhteet.

islamin synty ja leviäminen
uskonnonvapaus
uskonnottomuus
Suomen ja Euroopan uskonnollinen ja katsomuksellinen nykytila

Opetuksessa tarkastellaan kristinuskon tärkeimpiä eettisiä ohjeita: Kultaista sääntöä, rakkauden
kaksoiskäskyä ja kymmentä käskyä. Pohditaan Kultaisen säännön etiikkaa kristinuskossa ja eri
uskonnoissa.
Opetuksessa käsitellään keskeisiä elämänkysymyksiä, tunteita ja arvoja Vanhasta ja Uudesta
testamentista valittujen kertomusten avulla.
Tärkeitä sisältöjä ovat ihmisoikeusetiikka, YK:n Lapsen oikeuksien sopimus sekä ihmisarvo,
elämän kunnioittaminen ja luonnon vaaliminen. Pohditaan oppilaan omia valintoja ja hänen
toimintansa taustalla vaikuttavia arvoja sekä globaalia vastuuta. Tärkeitä näkökulmia ovat
elämäntaidot, itsetuntemus, tunnetaidot ja kokonaisvaltainen hyvinvointi.
•
•

tuntematon lähimmäinen
eettisiä esikuvia, esimerkiksi Jeesus Nasaretilainen, Franciscus Assisilainen, Martin Luther
King, äiti Teresa

Opetukseen valittujen sisältöjen tulee antaa oppilaalle välineitä eettiseen keskusteluun ja omien
näkemysten perustelemiseen sekä uskonnoista käytävään keskusteluun.
•

Jeesuksen vertausten etiikka

T7 kannustaa oppilasta kunnioittamaan omaa ja toisen pyhää sekä
käyttäytymään asianmukaisesti erilaisissa uskonnollisissa tilaisuuksissa
ja tilanteissa
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Uskonnon monilukutaito

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas tietää, miten toimitaan ja pyrkii
toimimaan asianmukaisesti ja kunnioittavasti
erilaisissa uskonnollisissa tilanteissa ja
paikoissa.

Opetuksessa tarkastellaan kristinuskon tärkeimpiä eettisiä ohjeita: Kultaista sääntöä, rakkauden
kaksoiskäskyä ja kymmentä käskyä. Pohditaan Kultaisen säännön etiikkaa kristinuskossa ja eri
uskonnoissa.
Opetuksessa käsitellään keskeisiä elämänkysymyksiä, tunteita ja arvoja Vanhasta ja Uudesta
testamentista valittujen kertomusten avulla.
Tärkeitä sisältöjä ovat ihmisoikeusetiikka, YK:n Lapsen oikeuksien sopimus sekä ihmisarvo,
elämän kunnioittaminen ja luonnon vaaliminen. Pohditaan oppilaan omia valintoja ja hänen
toimintansa taustalla vaikuttavia arvoja sekä globaalia vastuuta. Tärkeitä näkökulmia ovat
elämäntaidot, itsetuntemus, tunnetaidot ja kokonaisvaltainen hyvinvointi.
tuntematon lähimmäinen
eettisiä esikuvia, esimerkiksi Jeesus Nasaretilainen, Franciscus Assisilainen, Martin Luther
King, äiti Teresa

Opetukseen valittujen sisältöjen tulee antaa oppilaalle välineitä eettiseen keskusteluun ja omien
näkemysten perustelemiseen sekä uskonnoista käytävään keskusteluun.
•

Jeesuksen vertausten etiikka
927

Vuosiluokat 3-6

•
•

Mikä on kristinuskon sanoma?
Opetuksessa tarkastellaan kristinuskon keskeisiä käsitteitä, symboleita ja oppia
•
•
•
•
•
•

Paavalin opetukset rakkaudesta, uskosta, kuolemasta ja ylösnousemuksesta (pääsiäisen
merkityksestä)
Kristillinen (luterilainen) käsitys Raamatusta ja armosta: Raamattu on tarkoitettu kaikille
ihmisille
Kristillinen (luterilainen) käsitys pelastuksesta: apostolinen uskontunnustus
Kristillisen kirkon sukupuu
Katolisen kirkon merkitys keskiajalla, yhtenäiskulttuuri
Protestanttisuus osana kristinuskoa

Martti Lutherin ja Mikael Agricolan merkitys uskonnon uudistajina
Perehdytään luterilaisuuden sakramentteihin, rukouksiin, jumalanpalvelukseen ja seurakunnan
toimintaan.
•
•
•

Psalmit, esimerkiksi Psalmi 103
Otteita Raamatun kirjeistä, esimerkiksi 1. Kor. 13, Fil. 4. 6 – 8, 1. Joh. 2: 7 -11
kirkolliset toimitukset ihmisen elämänkaaressa: kaste, konfirmaatio, ehtoollinen, avioliittoon
vihkiminen, hautaan siunaaminen

Opetuksessa tarkastellaan Raamattua kirjana, sen erilaisia tyylilajeja sekä uskonnollisen kielen
erityispiirteitä ja vertauskuvallisuutta.
•
•

Raamatun rakenne, Uusi testamentti: Evankeliumit, Apostolien teot, Raamatun kirjeet
Vertaukset Luukkaan evankeliumista, esimerkiksi seuraavat Raamatun kertomukset:

Armoton palvelija
Eksynyt lammas
Kadonnut hopearaha
Kaksi rakentajaa
Kallis helmi
Laupias samarialainen
Palvelijoille uskotut rahat
Tuhlaajapoika ja hänen veljensä
Opetuksessa perehdytään Jeesuksen elämään, opetuksiin ja merkitykseen kristinuskossa.
•

kirkon historia

seurakunnan syntyminen, ensimmäinen helluntai
lähetyskäsky
alkuseurakunta, esimerkiksi:
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Pietarin elämä ja vaikutukset
Paavalin elämä ja vaikutukset
kristinusko kohtaa vieraan kulttuurin: juutalaisuus, antiikin Kreikka, antiikin Rooma
kristittyjen vainot (Miksi kristittyjä vainottiin?)
lähetystyö
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kristinuskon leviämisen vaikutus
kristinuskon tulo Suomeen
Opetuksessa syvennetään tietoja kirkkovuodesta, elämänkaaren kristillisistä rituaaleista sekä
niihin liittyvästä moninaisesta tapakulttuurista.
•

kirkkovuoden juhlat: helluntai

Tutustutaan syvällisemmin kirkkoon uskonnollisena rakennuksena, kirkkoarkkitehtuuriin ja siihen
liittyvään symboliikkaan.
•
•

kokonaiskäsitys kirkosta uskonnollisena rakennuksena
kristilliset symbolit ja kirkkotaide

kala
kyyhky
Opetuksessa otetaan huomioon virret ja muu hengellinen musiikki

•
•
•
•

islamin synty ja leviäminen
uskonnonvapaus
uskonnottomuus
Suomen ja Euroopan uskonnollinen ja katsomuksellinen nykytila

T8 ohjata oppilas perehtymään opiskeltavan uskonnon eettisiin opetuksiin
sekä eri uskontoja yhdistäviin eettisiin periaatteisiin
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Etiikkaa koskeva tieto

•
•
•
•

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas tunnistaa ja osaa nimetä opiskeltavan
uskonnon eettisiä opetuksia sekä uskontoja ja
katsomuksia yhdistäviä eettisiä periaatteita.

islamin synty ja leviäminen
uskonnonvapaus
uskonnottomuus
Suomen ja Euroopan uskonnollinen ja katsomuksellinen nykytila

Opetuksessa tarkastellaan kristinuskon tärkeimpiä eettisiä ohjeita: Kultaista sääntöä, rakkauden
kaksoiskäskyä ja kymmentä käskyä. Pohditaan Kultaisen säännön etiikkaa kristinuskossa ja eri
uskonnoissa.

Tärkeitä sisältöjä ovat ihmisoikeusetiikka, YK:n Lapsen oikeuksien sopimus sekä ihmisarvo,
elämän kunnioittaminen ja luonnon vaaliminen. Pohditaan oppilaan omia valintoja ja hänen
toimintansa taustalla vaikuttavia arvoja sekä globaalia vastuuta. Tärkeitä näkökulmia ovat
elämäntaidot, itsetuntemus, tunnetaidot ja kokonaisvaltainen hyvinvointi.
•

tuntematon lähimmäinen
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Opetuksessa käsitellään keskeisiä elämänkysymyksiä, tunteita ja arvoja Vanhasta ja Uudesta
testamentista valittujen kertomusten avulla.

•

eettisiä esikuvia, esimerkiksi Jeesus Nasaretilainen, Franciscus Assisilainen, Martin Luther
King, äiti Teresa

Opetukseen valittujen sisältöjen tulee antaa oppilaalle välineitä eettiseen keskusteluun ja omien
näkemysten perustelemiseen sekä uskonnoista käytävään keskusteluun.
•

Jeesuksen vertausten etiikka

Mikä on kristinuskon sanoma?
Opetuksessa tarkastellaan kristinuskon keskeisiä käsitteitä, symboleita ja oppia
•
•
•
•
•
•

Paavalin opetukset rakkaudesta, uskosta, kuolemasta ja ylösnousemuksesta (pääsiäisen
merkityksestä)
Kristillinen (luterilainen) käsitys Raamatusta ja armosta: Raamattu on tarkoitettu kaikille
ihmisille
Kristillinen (luterilainen) käsitys pelastuksesta: apostolinen uskontunnustus
Kristillisen kirkon sukupuu
Katolisen kirkon merkitys keskiajalla, yhtenäiskulttuuri
Protestanttisuus osana kristinuskoa

Martti Lutherin ja Mikael Agricolan merkitys uskonnon uudistajina
Perehdytään luterilaisuuden sakramentteihin, rukouksiin, jumalanpalvelukseen ja seurakunnan
toimintaan.
•
•
•

Psalmit, esimerkiksi Psalmi 103
Otteita Raamatun kirjeistä, esimerkiksi 1. Kor. 13, Fil. 4. 6 – 8, 1. Joh. 2: 7 -11
kirkolliset toimitukset ihmisen elämänkaaressa: kaste, konfirmaatio, ehtoollinen, avioliittoon
vihkiminen, hautaan siunaaminen

Opetuksessa tarkastellaan Raamattua kirjana, sen erilaisia tyylilajeja sekä uskonnollisen kielen
erityispiirteitä ja vertauskuvallisuutta.
•
•

Raamatun rakenne, Uusi testamentti: Evankeliumit, Apostolien teot, Raamatun kirjeet
Vertaukset Luukkaan evankeliumista, esimerkiksi seuraavat Raamatun kertomukset:

Armoton palvelija
Eksynyt lammas
Kadonnut hopearaha
Kaksi rakentajaa
Kallis helmi
Laupias samarialainen
Palvelijoille uskotut rahat
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Tuhlaajapoika ja hänen veljensä
Opetuksessa perehdytään Jeesuksen elämään, opetuksiin ja merkitykseen kristinuskossa.
•

kirkon historia

seurakunnan syntyminen, ensimmäinen helluntai
930

lähetyskäsky
alkuseurakunta, esimerkiksi:
Pietarin elämä ja vaikutukset
Paavalin elämä ja vaikutukset
kristinusko kohtaa vieraan kulttuurin: juutalaisuus, antiikin Kreikka, antiikin Rooma
kristittyjen vainot (Miksi kristittyjä vainottiin?)
lähetystyö
kristinuskon leviämisen vaikutus
kristinuskon tulo Suomeen
Opetuksessa syvennetään tietoja kirkkovuodesta, elämänkaaren kristillisistä rituaaleista sekä
niihin liittyvästä moninaisesta tapakulttuurista.
•

kirkkovuoden juhlat: helluntai

Tutustutaan syvällisemmin kirkkoon uskonnollisena rakennuksena, kirkkoarkkitehtuuriin ja siihen
liittyvään symboliikkaan.
•
•

kokonaiskäsitys kirkosta uskonnollisena rakennuksena
kristilliset symbolit ja kirkkotaide

kala
kyyhky
Opetuksessa otetaan huomioon virret ja muu hengellinen musiikki

T9 ohjata oppilasta ymmärtämään ihmisoikeuksiin ja erityisesti YK:n
Lapsen oikeuksien sopimukseen sisältyviä arvoja yksilön ja yhteisön
näkökulmasta
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Ihmisoikeusetiikka

Oppilas tietää YK:n Lapsen oikeuksien
sopimuksen keskeisen sisällön ja osaa kertoa
esimerkkejä ihmisoikeuksista.

islamin synty ja leviäminen
uskonnonvapaus
uskonnottomuus
Suomen ja Euroopan uskonnollinen ja katsomuksellinen nykytila

Opetuksessa tarkastellaan kristinuskon tärkeimpiä eettisiä ohjeita: Kultaista sääntöä, rakkauden
kaksoiskäskyä ja kymmentä käskyä. Pohditaan Kultaisen säännön etiikkaa kristinuskossa ja eri
uskonnoissa.
Opetuksessa käsitellään keskeisiä elämänkysymyksiä, tunteita ja arvoja Vanhasta ja Uudesta
testamentista valittujen kertomusten avulla.
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•
•
•
•

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen

Tärkeitä sisältöjä ovat ihmisoikeusetiikka, YK:n Lapsen oikeuksien sopimus sekä ihmisarvo,
elämän kunnioittaminen ja luonnon vaaliminen. Pohditaan oppilaan omia valintoja ja hänen
toimintansa taustalla vaikuttavia arvoja sekä globaalia vastuuta. Tärkeitä näkökulmia ovat
elämäntaidot, itsetuntemus, tunnetaidot ja kokonaisvaltainen hyvinvointi.
•
•

tuntematon lähimmäinen
eettisiä esikuvia, esimerkiksi Jeesus Nasaretilainen, Franciscus Assisilainen, Martin Luther
King, äiti Teresa

Opetukseen valittujen sisältöjen tulee antaa oppilaalle välineitä eettiseen keskusteluun ja omien
näkemysten perustelemiseen sekä uskonnoista käytävään keskusteluun.
•

Jeesuksen vertausten etiikka

T10 ohjata oppilasta arvioimaan tekemiään valintoja ja pohtimaan
toiminnan taustalla vaikuttavia arvoja eettisten periaatteiden ja kestävän
tulevaisuuden näkökulmasta
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Eettinen pohdinta

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa kertoa arjen esimerkkejä
kestävän tulevaisuuden rakentamisesta.
Hän osaa soveltaa opiskelemansa uskonnon
eettisiä periaatteita omassa pohdinnassaan.

Opetuksessa tarkastellaan kristinuskon tärkeimpiä eettisiä ohjeita: Kultaista sääntöä, rakkauden
kaksoiskäskyä ja kymmentä käskyä. Pohditaan Kultaisen säännön etiikkaa kristinuskossa ja eri
uskonnoissa.
Opetuksessa käsitellään keskeisiä elämänkysymyksiä, tunteita ja arvoja Vanhasta ja Uudesta
testamentista valittujen kertomusten avulla.
Tärkeitä sisältöjä ovat ihmisoikeusetiikka, YK:n Lapsen oikeuksien sopimus sekä ihmisarvo,
elämän kunnioittaminen ja luonnon vaaliminen. Pohditaan oppilaan omia valintoja ja hänen
toimintansa taustalla vaikuttavia arvoja sekä globaalia vastuuta. Tärkeitä näkökulmia ovat
elämäntaidot, itsetuntemus, tunnetaidot ja kokonaisvaltainen hyvinvointi.
•
•

tuntematon lähimmäinen
eettisiä esikuvia, esimerkiksi Jeesus Nasaretilainen, Franciscus Assisilainen, Martin Luther
King, äiti Teresa

Vuosiluokat 3-6

Opetukseen valittujen sisältöjen tulee antaa oppilaalle välineitä eettiseen keskusteluun ja omien
näkemysten perustelemiseen sekä uskonnoista käytävään keskusteluun.
•

Jeesuksen vertausten etiikka

•
•
•
•

islamin synty ja leviäminen
uskonnonvapaus
uskonnottomuus
Suomen ja Euroopan uskonnollinen ja katsomuksellinen nykytila
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T11 luoda oppilaalle mahdollisuuksia keskustella eettisistä kysymyksistä,
ilmaista rakentavasti ajatuksiaan ja tunteitaan sekä harjoitella
perustelemaan omia näkemyksiään
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Ajattelun ja vuorovaikutuksen taidot

•
•
•
•

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osallistuu yhteiseen keskusteluun,
osaa kuunnella toisia ja ilmaista itseään.

islamin synty ja leviäminen
uskonnonvapaus
uskonnottomuus
Suomen ja Euroopan uskonnollinen ja katsomuksellinen nykytila

Mikä on kristinuskon sanoma?
Opetuksessa tarkastellaan kristinuskon keskeisiä käsitteitä, symboleita ja oppia
•
•
•
•
•
•

Paavalin opetukset rakkaudesta, uskosta, kuolemasta ja ylösnousemuksesta (pääsiäisen
merkityksestä)
Kristillinen (luterilainen) käsitys Raamatusta ja armosta: Raamattu on tarkoitettu kaikille
ihmisille
Kristillinen (luterilainen) käsitys pelastuksesta: apostolinen uskontunnustus
Kristillisen kirkon sukupuu
Katolisen kirkon merkitys keskiajalla, yhtenäiskulttuuri
Protestanttisuus osana kristinuskoa

Martti Lutherin ja Mikael Agricolan merkitys uskonnon uudistajina
Perehdytään luterilaisuuden sakramentteihin, rukouksiin, jumalanpalvelukseen ja seurakunnan
toimintaan.
•
•
•

Psalmit, esimerkiksi Psalmi 103
Otteita Raamatun kirjeistä, esimerkiksi 1. Kor. 13, Fil. 4. 6 – 8, 1. Joh. 2: 7 -11
kirkolliset toimitukset ihmisen elämänkaaressa: kaste, konfirmaatio, ehtoollinen, avioliittoon
vihkiminen, hautaan siunaaminen

Opetuksessa tarkastellaan Raamattua kirjana, sen erilaisia tyylilajeja sekä uskonnollisen kielen
erityispiirteitä ja vertauskuvallisuutta.
•
•

Raamatun rakenne, Uusi testamentti: Evankeliumit, Apostolien teot, Raamatun kirjeet
Vertaukset Luukkaan evankeliumista, esimerkiksi seuraavat Raamatun kertomukset:

Armoton palvelija
Eksynyt lammas
Kadonnut hopearaha

Kallis helmi
Laupias samarialainen
Palvelijoille uskotut rahat
Tuhlaajapoika ja hänen veljensä
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Kaksi rakentajaa

Opetuksessa perehdytään Jeesuksen elämään, opetuksiin ja merkitykseen kristinuskossa.
•

kirkon historia

seurakunnan syntyminen, ensimmäinen helluntai
lähetyskäsky
alkuseurakunta, esimerkiksi:
Pietarin elämä ja vaikutukset
Paavalin elämä ja vaikutukset
kristinusko kohtaa vieraan kulttuurin: juutalaisuus, antiikin Kreikka, antiikin Rooma
kristittyjen vainot (Miksi kristittyjä vainottiin?)
lähetystyö
kristinuskon leviämisen vaikutus
kristinuskon tulo Suomeen
Opetuksessa syvennetään tietoja kirkkovuodesta, elämänkaaren kristillisistä rituaaleista sekä
niihin liittyvästä moninaisesta tapakulttuurista.
•

kirkkovuoden juhlat: helluntai

Tutustutaan syvällisemmin kirkkoon uskonnollisena rakennuksena, kirkkoarkkitehtuuriin ja siihen
liittyvään symboliikkaan.
•
•

kokonaiskäsitys kirkosta uskonnollisena rakennuksena
kristilliset symbolit ja kirkkotaide

kala
kyyhky
Opetuksessa otetaan huomioon virret ja muu hengellinen musiikki

Opetuksessa tarkastellaan kristinuskon tärkeimpiä eettisiä ohjeita: Kultaista sääntöä, rakkauden
kaksoiskäskyä ja kymmentä käskyä. Pohditaan Kultaisen säännön etiikkaa kristinuskossa ja eri
uskonnoissa.
Opetuksessa käsitellään keskeisiä elämänkysymyksiä, tunteita ja arvoja Vanhasta ja Uudesta
testamentista valittujen kertomusten avulla.
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Tärkeitä sisältöjä ovat ihmisoikeusetiikka, YK:n Lapsen oikeuksien sopimus sekä ihmisarvo,
elämän kunnioittaminen ja luonnon vaaliminen. Pohditaan oppilaan omia valintoja ja hänen
toimintansa taustalla vaikuttavia arvoja sekä globaalia vastuuta. Tärkeitä näkökulmia ovat
elämäntaidot, itsetuntemus, tunnetaidot ja kokonaisvaltainen hyvinvointi.
•
•

tuntematon lähimmäinen
eettisiä esikuvia, esimerkiksi Jeesus Nasaretilainen, Franciscus Assisilainen, Martin Luther
King, äiti Teresa

Opetukseen valittujen sisältöjen tulee antaa oppilaalle välineitä eettiseen keskusteluun ja omien
näkemysten perustelemiseen sekä uskonnoista käytävään keskusteluun.
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•

Jeesuksen vertausten etiikka

T12 auttaa ja tukea oppilasta muodostamaan ja vahvistamaan myönteistä
maailmankatsomusta, itsetuntoa ja luottamusta elämään
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Ei vaikuta arvosanan muodostumiseen.
Oppilaita ohjataan pohtimaan kokemuksiaan
osana itsearviointia.

Opetuksessa tarkastellaan kristinuskon tärkeimpiä eettisiä ohjeita: Kultaista sääntöä, rakkauden
kaksoiskäskyä ja kymmentä käskyä. Pohditaan Kultaisen säännön etiikkaa kristinuskossa ja eri
uskonnoissa.
Opetuksessa käsitellään keskeisiä elämänkysymyksiä, tunteita ja arvoja Vanhasta ja Uudesta
testamentista valittujen kertomusten avulla.
Tärkeitä sisältöjä ovat ihmisoikeusetiikka, YK:n Lapsen oikeuksien sopimus sekä ihmisarvo,
elämän kunnioittaminen ja luonnon vaaliminen. Pohditaan oppilaan omia valintoja ja hänen
toimintansa taustalla vaikuttavia arvoja sekä globaalia vastuuta. Tärkeitä näkökulmia ovat
elämäntaidot, itsetuntemus, tunnetaidot ja kokonaisvaltainen hyvinvointi.
•
•

tuntematon lähimmäinen
eettisiä esikuvia, esimerkiksi Jeesus Nasaretilainen, Franciscus Assisilainen, Martin Luther
King, äiti Teresa

Opetukseen valittujen sisältöjen tulee antaa oppilaalle välineitä eettiseen keskusteluun ja omien
näkemysten perustelemiseen sekä uskonnoista käytävään keskusteluun.
•

Jeesuksen vertausten etiikka

34.6.11. Vieraat kielet
Englanti, A2-oppimäärä
Englannin A-oppimäärä vuosiluokilla 3-6
Vuosiluokilla 3 – 6 kaikilla oppilailla on äidinkielen lisäksi opetusta vähintään kahdessa muussa
kielessä: yhteisessä A1-kielessä sekä B1- kielessä ja mahdollisesti myös A2-kielessä, joka on Akielen valinnainen oppimäärä.

Englannin A-oppimäärän oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät
tavoitteet vuosiluokilla 3-6
Tavoitteena on, että kielenkäyttö olisi mahdollisimman asianmukaista, luonnollista ja
oppilaille merkityksellistä. Työskentelyssä korostuu pari- ja pienryhmätyö sekä yhdessä
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Useat oppilaat käyttävät englantia kasvavassa määrin vapaa-aikanaan. Tämä oppilaiden
informaalin oppimisen kautta hankkima taito otetaan huomioon opetuksen suunnittelussa ja
sisältöjä valittaessa.

oppiminen erityyppisissä oppimisympäristöissä. Monikielisyys- ja kielikasvatuksen tavoitteiden
saavuttamiseksi tarvitaan opettajien yhteistyötä. Leikin, laulun, pelillisyyden ja draaman
avulla oppilaat saavat mahdollisuuden kokeilla kasvavaa kielitaitoaan ja käsitellä myös
asenteita. Opetuksessa käytetään monipuolisesti eri viestintäkanavia ja -välineitä. Oppilaita
ohjataan aktiiviseen toimijuuteen ja itsenäiseen vastuun ottoon omasta oppimisestaan
Eurooppalaisen kielisalkun tai vastaavan työvälineen avulla. Oppilaat tutustuvat ympäröivän
yhteisön monikielisyyteen ja -kulttuurisuuteen kotikansainvälisyyden avulla. Heille tarjotaan myös
mahdollisuuksia harjoitella kansainvälistä yhteydenpitoa. Englantia käytetään aina kun se on
mahdollista.

Ohjaus, eriyttäminen ja tuki englannin A-oppimäärässä vuosiluokilla 3-6
Oppilaita ohjataan käyttämään kielitaitoaan rohkeasti. Runsas viestinnällinen harjoittelu tukee
oppilaiden kielitaidon kehittymistä. Oppilaita kannustetaan opiskelemaan myös muita koulun
tarjoamia kieliä. Oppilaille, joilla on kieliin liittyviä oppimisvaikeuksia, tarjotaan tukea. Opetus
suunnitellaan niin, että se tarjoaa haasteita myös muita nopeammin edistyville tai englannin kieltä
entuudestaan osaaville oppilaille.

Oppilaan oppimisen arviointi englannin A-oppimäärässä vuosiluokilla 3-6
Arviointi on luonteeltaan kannustavaa ja antaa oppilaille mahdollisuuden tulla tietoisiksi
omista taidoistaan, kehittää niitä ja painottaa itselleen luontevia ilmaisumuotoja. Monipuolinen
arviointi tarjoaa mahdollisuuksia osoittaa osaamistaan myös oppilaille, joilla on kieleen liittyviä
oppimisvaikeuksia tai joilla on muulla tavoin kielellisesti erilaiset lähtökohdat. Arvioinnissa
välineenä voidaan käyttää esimerkiksi Eurooppalaista kielisalkkua.
Englannin sanallista arviota tai arvosanaa antaessaan opettaja arvioi oppilaiden osaamista
suhteessa paikallisessa opetussuunnitelmassa asetettuihin tavoitteisiin. Määritellessään
osaamisen tasoa 6. vuosiluokan lukuvuositodistusta varten opettaja käyttää englannin Aoppimäärän valtakunnallisia arviointikriteereitä. Opinnoissa edistymisen kannalta on keskeistä,
että oppimista arvioidaan monin eri tavoin myös itse- ja vertaisarvioinnin keinoin ja että arviointi
kohdistuu kaikkiin arvioitaviin tavoitteisiin. Arvioinnissa otetaan huomioon kaikki kielitaidon osaalueet. Niiden arviointi perustuu Eurooppalaiseen viitekehykseen ja sen pohjalta laadittuun
suomalaiseen sovellukseen.

Vuosiluokka 5
Vuosiluokan keskeiset sisältöalueet
S1 Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen

Vuosiluokat 3-6

Tutustutaan kielten ja kulttuurien moninaisuuteen sekä englannin levinneisyyteen mm.
internetissä. Pohditaan omaa kieli- ja kulttuuritaustaa. Hankitaan tietoa kielen ja
kulttuurin merkityksestä yksilölle ja yhteisölle. Harjoitellaan arvostavaa kielenkäyttöä
vuorovaikutustilanteissa. Kuunnellaan eri kieliä, katsellaan eri tapoja kirjoittaa, tehdään havaintoja
sanojen lainautumisesta kielestä toiseen. Pohditaan, miten voi toimia, jos osaa kieltä vain vähän.
Tutustutaan englanninkielisiin maihin maantieteen ja kulttuurin näkökulmasta. Tutustutaan
englannin eri variantteihin. Ymmärretään se, että ei ole yhtä ainoaa oikeaa tapaa puhua englantia.
Harjoitellaan arvostavaa kielenkäyttöä vuorovaikutustilanteissa. Opitaan käyttämään kulttuurisesti
soveliaita ilmaisuja, esim. please, thank you ja sorry. Tutustutaan englanninkielisten maiden
perinteisiin esim. juhlat. Pohditaan, miten voi toimia, jos ei osata ilmaista itseään riittävästi
joissain tilanteissa. Laajennetaan kielten vertailua sanatasolta rakennetasolle rakenteiden
monimutkaistuessa.
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S2 Kielenopiskelutaidot
Opetellaan suunnittelemaan toimintaa yhdessä, antamaan ja ottamaan vastaan palautetta
ja ottamaan vastuuta. Opetellaan tehokkaita kielenopiskelutapoja, kuten uusien sanojen ja
rakenteiden aktiivista käyttöä omissa ilmaisuissa, muistiinpainamiskeinoja, tuntemattoman sanan
merkityksen päättelemistä asiayhteydestä. Totutellaan arvioimaan omaa kielitaitoa esimerkiksi
Eurooppalaista kielisalkkua käyttäen.
Opetellaan suunnittelemaan toimintaa yhdessä, antamaan ja ottamaan vastaan
palautetta ja ottamaan vastuuta myös esim. ryhmän jäsenenä. Opetellaan tehokkaita
kielenopiskelutapoja, kuten uusien sanojen ja rakenteiden aktiivista käyttöä omissa ilmaisuissa,
muistiinpainamiskeinoja, tuntemattoman sanan merkityksen päättelemistä asiayhteydestä.
Harjoitellaan itsearviointia.
S3 Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa, taito tulkita tekstejä, taito tuottaa
tekstejä
Opetellaan kuulemaan, puhumaan, lukemaan ja kirjoittamaan englantia monenlaisista aiheista.
Keskeisiä aiheita ovat minä itse, perheeni, ystäväni, koulu, harrastukset ja vapaa-ajan vietto sekä
elämä ja toiminta englanninkielisessä ympäristössä. Lisäksi valitaan aiheita yhdessä. Sisältöjen
valinnassa lähtökohtana on oppilaiden jokapäiväinen elämänpiiri, kiinnostuksen kohteet sekä
ajankohtaisuus, näkökulmana minä, me ja maailma. Valitaan erilaisia kielenkäyttötarkoituksia,
kuten esimerkiksi tervehtiminen, avun pyytäminen tai mielipiteen ilmaiseminen. Sanastoa
ja rakenteita opetellaan monenlaisten tekstien, kuten pienten tarinoiden, näytelmien,
haastattelujen ja sanoitusten yhteydessä. Tarjotaan mahdollisuuksia harjoitella vaativampia
kielenkäyttötilanteita. Opetellaan löytämään englanninkielistä aineistoa esimerkiksi ympäristöstä,
verkosta ja kirjastosta. Valittaessa tekstejä ja aiheita otetaan huomioon englannin kielen
levinneisyys ja asema globaalin kommunikaation kielenä. Havainnoidaan ja harjoitellaan runsaasti
ääntämistä sekä sana- ja lausepainoa, puherytmiä ja intonaatiota. Harjoitellaan tunnistamaan
englannin kielen foneettisen tarkekirjoituksen merkkejä.
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Opetellaan kuulemaan, puhumaan, lukemaan ja kirjoittamaan englantia monenlaisista aiheista.
Keskeisiä aiheita ovat minä itse, perheeni, ystäväni, koulu, harrastukset ja vapaa-ajan
vietto sekä elämä ja toiminta englanninkielisessä ympäristössä. Sisältöjen valinnassa
lähtökohtana on oppilaiden jokapäiväinen elämänpiiri, kiinnostuksen kohteet sekä ajankohtaisuus,
näkökulmana minä ja me. Harjoitellaan erilaisia kielenkäyttötilanteita, kuten esimerkiksi
mielipiteen ilmaiseminen. Sanastoa ja rakenteita opetellaan monenlaisten tekstien, kuten pienten
tarinoiden, näytelmien, haastattelujen ja sanoitusten yhteydessä. Tarjotaan mahdollisuuksia
harjoitella vaativampia kielenkäyttötilanteita. Opetellaan löytämään englanninkielistä aineistoa
esimerkiksi ympäristöstä ja verkosta. Valittaessa tekstejä ja aiheita otetaan huomioon englannin
kielen levinneisyys ja asema globaalin kommunikaation kielenä. Havainnoidaan ja harjoitellaan
runsaasti ääntämistä sekä sana- ja lausepainoa, puherytmiä ja intonaatiota. Aletaan etsiä
erilaisista lähteistä aineistoa eri teemoihin liittyen. Aineistoja käytetään pohjana omiin tuotoksiin.
Harjoitellaan erilaisten sanastojen käyttöä ja tutustutaan esim. erilaisiin sanakirjasovelluksiin.
Ymmärretään, että lähteisiin tulee osata suhtautua kriittisesti.

Opetuksen tavoitteet

Tavoitteisiin liittyvät
sisältöalueet

Laaja-alainen osaaminen

T1

S1

L2

T2

S1

L1, L2

T3

S1

L1, L2

T4

S1

L2, L3

T5

S2

L1, L3

T6

S2

L1, L4, L5, L6

T7

S3

L2, L4, L5, L7

T8

S3

L4

T9

S3

L2, L4

T10

S3

L4

T11

S3

L3, L4, L5, L7

Vuosiluokan tavoitteet
T1 ohjata oppilasta havaitsemaan lähiympäristön ja maailman kielellinen
ja kulttuurinen runsaus sekä englannin asema globaalin viestinnän
kielenä
- ohjata oppilasta havaitsemaan ja arvostamaan lähiympäristön ja maailman kielellistä ja
kulttuurista runsautta
- ohjata oppilasta ymmärtämään englannin aseman maailman käytetyimpänä viestinnän kielenä
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Kielellisen ympäristön hahmottaminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa kuvata pääpiirteissään, millaisia
kieliä on hänen lähiympäristössään, mitkä
ovat maailman eniten puhutut kielet ja miten
laajalti levinnyt englannin kieli on.

Vuosiluokat 3-6

Tutustutaan englanninkielisiin maihin maantieteen ja kulttuurin näkökulmasta. Tutustutaan
englannin eri variantteihin. Ymmärretään se, että ei ole yhtä ainoaa oikeaa tapaa puhua englantia.
Harjoitellaan arvostavaa kielenkäyttöä vuorovaikutustilanteissa. Opitaan käyttämään kulttuurisesti
soveliaita ilmaisuja, esim. please, thank you ja sorry. Tutustutaan englanninkielisten maiden
perinteisiin esim. juhlat. Pohditaan, miten voi toimia, jos ei osata ilmaista itseään riittävästi
joissain tilanteissa. Laajennetaan kielten vertailua sanatasolta rakennetasolle rakenteiden
monimutkaistuessa.

T2 motivoida oppilasta arvostamaan omaa kieli- ja kulttuuritaustaansa
sekä maailman kielellistä ja kulttuurista moninaisuutta ja kohtaamaan
ihmisiä ilman arvottavia ennakko-oletuksia
- ohjata oppilasta arvostamaan omaa ja muiden kieli- ja kulttuuritaustaa
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- ohjata oppilasta kohtaamaan vieraasta kulttuurista tulevia ihmisiä avoimesti ja viestimään
kulttuurisesti sopivalla tavalla
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Ei käytetä arvosanan muodostamisen
perusteena. Oppilasta ohjataan pohtimaan
kokemuksiaan osana itsearviointia.

Tutustutaan englanninkielisiin maihin maantieteen ja kulttuurin näkökulmasta. Tutustutaan
englannin eri variantteihin. Ymmärretään se, että ei ole yhtä ainoaa oikeaa tapaa puhua englantia.
Harjoitellaan arvostavaa kielenkäyttöä vuorovaikutustilanteissa. Opitaan käyttämään kulttuurisesti
soveliaita ilmaisuja, esim. please, thank you ja sorry. Tutustutaan englanninkielisten maiden
perinteisiin esim. juhlat. Pohditaan, miten voi toimia, jos ei osata ilmaista itseään riittävästi
joissain tilanteissa. Laajennetaan kielten vertailua sanatasolta rakennetasolle rakenteiden
monimutkaistuessa.

T3 ohjata oppilasta havaitsemaan kieliä yhdistäviä ja erottavia ilmiöitä
sekä tukea oppilaan kielellisen päättelykyvyn kehittymistä
ohjata oppilasta havaitsemaan kieliä yhdistäviä ja erottavia ilmiöitä sekä kehittämään kielellistä
päättelykykyään
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Kielellinen päättely

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa tehdä havaintoja englannin
kielen ja äidinkielensä tai muun osaamansa
kielen rakenteellisista, sanastollisista tai
muista eroista ja yhtäläisyyksistä.

Tutustutaan englanninkielisiin maihin maantieteen ja kulttuurin näkökulmasta. Tutustutaan
englannin eri variantteihin. Ymmärretään se, että ei ole yhtä ainoaa oikeaa tapaa puhua englantia.
Harjoitellaan arvostavaa kielenkäyttöä vuorovaikutustilanteissa. Opitaan käyttämään kulttuurisesti
soveliaita ilmaisuja, esim. please, thank you ja sorry. Tutustutaan englanninkielisten maiden
perinteisiin esim. juhlat. Pohditaan, miten voi toimia, jos ei osata ilmaista itseään riittävästi
joissain tilanteissa. Laajennetaan kielten vertailua sanatasolta rakennetasolle rakenteiden
monimutkaistuessa.

T4 ohjata oppilasta ymmärtämään, että englanniksi on saatavilla runsaasti
aineistoa ja valitsemaan niistä omaa oppimistaan edistävää, sisällöltään ja
vaikeustasoltaan sopivaa aineistoa

Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Englanninkielisen aineiston löytäminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa kertoa, millaista
englanninkielistä hänen omaa oppimistaan
edistävää aineistoa on saatavilla.
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ohjata oppilasta valitsemaan omaa oppimistaan edistävää aineistoa englanniksi

Tutustutaan englanninkielisiin maihin maantieteen ja kulttuurin näkökulmasta. Tutustutaan
englannin eri variantteihin. Ymmärretään se, että ei ole yhtä ainoaa oikeaa tapaa puhua englantia.
Harjoitellaan arvostavaa kielenkäyttöä vuorovaikutustilanteissa. Opitaan käyttämään kulttuurisesti
soveliaita ilmaisuja, esim. please, thank you ja sorry. Tutustutaan englanninkielisten maiden
perinteisiin esim. juhlat. Pohditaan, miten voi toimia, jos ei osata ilmaista itseään riittävästi
joissain tilanteissa. Laajennetaan kielten vertailua sanatasolta rakennetasolle rakenteiden
monimutkaistuessa.

T5 tutustua yhdessä opetuksen tavoitteisiin ja luoda salliva
opiskeluilmapiiri, jossa tärkeintä on viestin välittyminen sekä kannustava
yhdessä oppiminen
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Tietoisuus tavoitteista ja toiminta ryhmässä

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa kuvata opiskelun tavoitteita ja
osallistuu ryhmän yhteisten tehtävien tekoon.

Opetellaan suunnittelemaan toimintaa yhdessä, antamaan ja ottamaan vastaan
palautetta ja ottamaan vastuuta myös esim. ryhmän jäsenenä. Opetellaan tehokkaita
kielenopiskelutapoja, kuten uusien sanojen ja rakenteiden aktiivista käyttöä omissa ilmaisuissa,
muistiinpainamiskeinoja, tuntemattoman sanan merkityksen päättelemistä asiayhteydestä.
Harjoitellaan itsearviointia.

T6 ohjata oppilasta ottamaan vastuuta omasta kielenopiskelustaan ja
kannustaa harjaannuttamaan kielitaitoaan rohkeasti ja myös tieto- ja
viestintäteknologiaa käyttäen sekä kokeilemaan, millaiset tavat oppia
kieliä sopivat hänelle parhaiten
- ohjata oppilasta ottamaan vastuuta omasta kielenopiskelustaan (etenkin huolehtimaan
kotitehtävistään ja opiskeluvälineistään) ja kannustaa harjaannuttamaan kielitaitoaan
monipuolisesti ja rohkeasti myös koulun ulkopuolella
- ohjata oppilasta käyttämään itsenäisesti oppimateriaalia ja muita tiedonhankintavälineitä
- ohjata oppilasta tunnistamaan omia vahvuuksiaan ja heikkouksiaan kielen opiskelijana
- auttaa oppilasta huomioimaan kielitaitonsa rajat suunnitellessaan omia viestejä
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
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Kielenopiskelutavoitteiden asettaminen ja
löytäminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas asettaa tavoitteita kielenopiskelulleen,
harjoittelee erilaisia tapoja opiskella kieliä
käyttäen myös tieto- ja viestintäteknologiaa,
harjaannuttaa ja arvioi taitojaan

Opetellaan suunnittelemaan toimintaa yhdessä, antamaan ja ottamaan vastaan
palautetta ja ottamaan vastuuta myös esim. ryhmän jäsenenä. Opetellaan tehokkaita
kielenopiskelutapoja, kuten uusien sanojen ja rakenteiden aktiivista käyttöä omissa ilmaisuissa,
muistiinpainamiskeinoja, tuntemattoman sanan merkityksen päättelemistä asiayhteydestä.
Harjoitellaan itsearviointia.
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T7 ohjata oppilasta harjoittelemaan vuorovaikutusta aihepiiriltään
monenlaisissa tilanteissa rohkaisten viestinnän jatkumiseen mahdollisista
katkoksista huolimatta
- ohjata oppilasta käyttämään puheen apuna ei-kielellisiä keinoja (ilmeet, eleet)
- ohjata oppilasta työskentelemään rakentavasti parin kanssa ja ryhmän jäsenenä
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Vuorovaikutus erilaisissa tilanteissa

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Taitotaso A2.1: Oppilas pystyy vaihtamaan
ajatuksia tai tietoja tutuissa ja jokapäiväisissä
tilanteissa sekä toisinaan ylläpitämään
viestintätilannetta.

Opetellaan kuulemaan, puhumaan, lukemaan ja kirjoittamaan englantia monenlaisista aiheista.
Keskeisiä aiheita ovat minä itse, perheeni, ystäväni, koulu, harrastukset ja vapaa-ajan
vietto sekä elämä ja toiminta englanninkielisessä ympäristössä. Sisältöjen valinnassa
lähtökohtana on oppilaiden jokapäiväinen elämänpiiri, kiinnostuksen kohteet sekä ajankohtaisuus,
näkökulmana minä ja me. Harjoitellaan erilaisia kielenkäyttötilanteita, kuten esimerkiksi
mielipiteen ilmaiseminen. Sanastoa ja rakenteita opetellaan monenlaisten tekstien, kuten pienten
tarinoiden, näytelmien, haastattelujen ja sanoitusten yhteydessä. Tarjotaan mahdollisuuksia
harjoitella vaativampia kielenkäyttötilanteita. Opetellaan löytämään englanninkielistä aineistoa
esimerkiksi ympäristöstä ja verkosta. Valittaessa tekstejä ja aiheita otetaan huomioon englannin
kielen levinneisyys ja asema globaalin kommunikaation kielenä. Havainnoidaan ja harjoitellaan
runsaasti ääntämistä sekä sana- ja lausepainoa, puherytmiä ja intonaatiota. Aletaan etsiä
erilaisista lähteistä aineistoa eri teemoihin liittyen. Aineistoja käytetään pohjana omiin tuotoksiin.
Harjoitellaan erilaisten sanastojen käyttöä ja tutustutaan esim. erilaisiin sanakirjasovelluksiin.
Ymmärretään, että lähteisiin tulee osata suhtautua kriittisesti.

T8 rohkaista oppilasta pitämään yllä viestintätilannetta käyttäen
monenlaisia viestinnän jatkamisen keinoja
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Viestintästrategioiden käyttö

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Taitotaso A2.1: Oppilas osallistuu enenevässä
määrin viestintään. Oppilas turvautuu
harvemmin ei-kielellisiin ilmaisuihin. Oppilas
joutuu pyytämään toistoa tai selvennystä
melko usein. Oppilas osaa jonkin verran
soveltaa viestintäkumppanin ilmaisuja omassa
viestinnässään.

Opetellaan kuulemaan, puhumaan, lukemaan ja kirjoittamaan englantia monenlaisista aiheista.
Keskeisiä aiheita ovat minä itse, perheeni, ystäväni, koulu, harrastukset ja vapaa-ajan
vietto sekä elämä ja toiminta englanninkielisessä ympäristössä. Sisältöjen valinnassa
lähtökohtana on oppilaiden jokapäiväinen elämänpiiri, kiinnostuksen kohteet sekä ajankohtaisuus,
näkökulmana minä ja me. Harjoitellaan erilaisia kielenkäyttötilanteita, kuten esimerkiksi
mielipiteen ilmaiseminen. Sanastoa ja rakenteita opetellaan monenlaisten tekstien, kuten pienten
tarinoiden, näytelmien, haastattelujen ja sanoitusten yhteydessä. Tarjotaan mahdollisuuksia
harjoitella vaativampia kielenkäyttötilanteita. Opetellaan löytämään englanninkielistä aineistoa
esimerkiksi ympäristöstä ja verkosta. Valittaessa tekstejä ja aiheita otetaan huomioon englannin
kielen levinneisyys ja asema globaalin kommunikaation kielenä. Havainnoidaan ja harjoitellaan
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Arvioinnin kohde

runsaasti ääntämistä sekä sana- ja lausepainoa, puherytmiä ja intonaatiota. Aletaan etsiä
erilaisista lähteistä aineistoa eri teemoihin liittyen. Aineistoja käytetään pohjana omiin tuotoksiin.
Harjoitellaan erilaisten sanastojen käyttöä ja tutustutaan esim. erilaisiin sanakirjasovelluksiin.
Ymmärretään, että lähteisiin tulee osata suhtautua kriittisesti.

T9 tukea oppilaan viestinnän kulttuurista sopivuutta tarjoamalla
mahdollisuuksia harjoitella monipuolisia sosiaalisia tilanteita
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen

Viestinnän kulttuurinen sopivuus

Taitotaso A2.1: Oppilas selviytyy lyhyistä
sosiaalisista tilanteista. Oppilas osaa
käyttää yleisimpiä kohteliaita tervehdyksiä ja
puhuttelumuotoja sekä esittää kohteliaasti
esimerkiksi pyyntöjä, kutsuja, ehdotuksia ja
anteeksipyyntöjä ja vastata sellaisiin.

Opetellaan kuulemaan, puhumaan, lukemaan ja kirjoittamaan englantia monenlaisista aiheista.
Keskeisiä aiheita ovat minä itse, perheeni, ystäväni, koulu, harrastukset ja vapaa-ajan
vietto sekä elämä ja toiminta englanninkielisessä ympäristössä. Sisältöjen valinnassa
lähtökohtana on oppilaiden jokapäiväinen elämänpiiri, kiinnostuksen kohteet sekä ajankohtaisuus,
näkökulmana minä ja me. Harjoitellaan erilaisia kielenkäyttötilanteita, kuten esimerkiksi
mielipiteen ilmaiseminen. Sanastoa ja rakenteita opetellaan monenlaisten tekstien, kuten pienten
tarinoiden, näytelmien, haastattelujen ja sanoitusten yhteydessä. Tarjotaan mahdollisuuksia
harjoitella vaativampia kielenkäyttötilanteita. Opetellaan löytämään englanninkielistä aineistoa
esimerkiksi ympäristöstä ja verkosta. Valittaessa tekstejä ja aiheita otetaan huomioon englannin
kielen levinneisyys ja asema globaalin kommunikaation kielenä. Havainnoidaan ja harjoitellaan
runsaasti ääntämistä sekä sana- ja lausepainoa, puherytmiä ja intonaatiota. Aletaan etsiä
erilaisista lähteistä aineistoa eri teemoihin liittyen. Aineistoja käytetään pohjana omiin tuotoksiin.
Harjoitellaan erilaisten sanastojen käyttöä ja tutustutaan esim. erilaisiin sanakirjasovelluksiin.
Ymmärretään, että lähteisiin tulee osata suhtautua kriittisesti.

T10 ohjata oppilasta työskentelemään vaativuudeltaan monentasoisten
puhuttujen ja kirjoitettujen tekstien parissa käyttäen erilaisia
ymmärtämisstrategioita
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
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Tekstien tulkintataidot

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Taitotaso A2.1: Oppilas ymmärtää helppoja,
tuttua sanastoa ja ilmaisuja sekä selkeää
puhetta sisältäviä tekstejä. Oppilas
ymmärtää lyhyiden, yksinkertaisten, itseään
kiinnostavien viestien ydinsisällön ja tekstin
pääajatukset tuttua sanastoa sisältävästä,
ennakoitavasta tekstistä. Oppilas pystyy hyvin
yksinkertaiseen päättelyyn asiayhteyden
tukemana.

Opetellaan kuulemaan, puhumaan, lukemaan ja kirjoittamaan englantia monenlaisista aiheista.
Keskeisiä aiheita ovat minä itse, perheeni, ystäväni, koulu, harrastukset ja vapaa-ajan
vietto sekä elämä ja toiminta englanninkielisessä ympäristössä. Sisältöjen valinnassa
lähtökohtana on oppilaiden jokapäiväinen elämänpiiri, kiinnostuksen kohteet sekä ajankohtaisuus,
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näkökulmana minä ja me. Harjoitellaan erilaisia kielenkäyttötilanteita, kuten esimerkiksi
mielipiteen ilmaiseminen. Sanastoa ja rakenteita opetellaan monenlaisten tekstien, kuten pienten
tarinoiden, näytelmien, haastattelujen ja sanoitusten yhteydessä. Tarjotaan mahdollisuuksia
harjoitella vaativampia kielenkäyttötilanteita. Opetellaan löytämään englanninkielistä aineistoa
esimerkiksi ympäristöstä ja verkosta. Valittaessa tekstejä ja aiheita otetaan huomioon englannin
kielen levinneisyys ja asema globaalin kommunikaation kielenä. Havainnoidaan ja harjoitellaan
runsaasti ääntämistä sekä sana- ja lausepainoa, puherytmiä ja intonaatiota. Aletaan etsiä
erilaisista lähteistä aineistoa eri teemoihin liittyen. Aineistoja käytetään pohjana omiin tuotoksiin.
Harjoitellaan erilaisten sanastojen käyttöä ja tutustutaan esim. erilaisiin sanakirjasovelluksiin.
Ymmärretään, että lähteisiin tulee osata suhtautua kriittisesti.

T11 tarjota oppilaalle mahdollisuuksia tuottaa puhetta ja kirjoitusta
aihepiirejä laajentaen sekä kiinnittäen huomiota myös keskeisiin
rakenteisiin ja ääntämisen perussääntöihin
tarjota oppilaalle mahdollisuuksia tuottaa puhetta ja kirjoitusta aihepiirejä laajentaen ja
oppimaansa soveltaen sekä kiinnittäen huomiota myös keskeisiin rakenteisiin ja ääntämisen
perussääntöihin
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Tekstien tuottamistaidot

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Taitotaso A2.1: Oppilas pystyy kertomaan
jokapäiväisistä ja konkreettisista sekä itselleen
tärkeistä asioista käyttäen yksinkertaisia
lauseita ja konkreettista sanastoa. Oppilas
osaa helposti ennakoitavan perussanaston ja
monia keskeisimpiä rakenteita. Oppilas osaa
soveltaa joitakin ääntämisen perussääntöjä
muissakin kuin harjoitelluissa ilmauksissa.

Opetellaan kuulemaan, puhumaan, lukemaan ja kirjoittamaan englantia monenlaisista aiheista.
Keskeisiä aiheita ovat minä itse, perheeni, ystäväni, koulu, harrastukset ja vapaa-ajan
vietto sekä elämä ja toiminta englanninkielisessä ympäristössä. Sisältöjen valinnassa
lähtökohtana on oppilaiden jokapäiväinen elämänpiiri, kiinnostuksen kohteet sekä ajankohtaisuus,
näkökulmana minä ja me. Harjoitellaan erilaisia kielenkäyttötilanteita, kuten esimerkiksi
mielipiteen ilmaiseminen. Sanastoa ja rakenteita opetellaan monenlaisten tekstien, kuten pienten
tarinoiden, näytelmien, haastattelujen ja sanoitusten yhteydessä. Tarjotaan mahdollisuuksia
harjoitella vaativampia kielenkäyttötilanteita. Opetellaan löytämään englanninkielistä aineistoa
esimerkiksi ympäristöstä ja verkosta. Valittaessa tekstejä ja aiheita otetaan huomioon englannin
kielen levinneisyys ja asema globaalin kommunikaation kielenä. Havainnoidaan ja harjoitellaan
runsaasti ääntämistä sekä sana- ja lausepainoa, puherytmiä ja intonaatiota. Aletaan etsiä
erilaisista lähteistä aineistoa eri teemoihin liittyen. Aineistoja käytetään pohjana omiin tuotoksiin.
Harjoitellaan erilaisten sanastojen käyttöä ja tutustutaan esim. erilaisiin sanakirjasovelluksiin.
Ymmärretään, että lähteisiin tulee osata suhtautua kriittisesti.

Vuosiluokan keskeiset sisältöalueet
S1 Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen
Tutustutaan kielten ja kulttuurien moninaisuuteen sekä englannin levinneisyyteen mm.
internetissä. Pohditaan omaa kieli- ja kulttuuritaustaa. Hankitaan tietoa kielen ja
kulttuurin merkityksestä yksilölle ja yhteisölle. Harjoitellaan arvostavaa kielenkäyttöä
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vuorovaikutustilanteissa. Kuunnellaan eri kieliä, katsellaan eri tapoja kirjoittaa, tehdään havaintoja
sanojen lainautumisesta kielestä toiseen. Pohditaan, miten voi toimia, jos osaa kieltä vain vähän.
Syvennetään tietämystä maista, joissa englantia puhutaan. Tutustutaan englannin
kielen levinneisyyden syihin ja historiaan. Harjoitellaan arvostavaa kielenkäyttöä
vuorovaikutustilanteissa. Pohditaan, miten voi toimia, jos ei osaa ilmaista itseään riittävästi
tietyssä tilanteessa.
S2 Kielenopiskelutaidot
Opetellaan suunnittelemaan toimintaa yhdessä, antamaan ja ottamaan vastaan palautetta
ja ottamaan vastuuta. Opetellaan tehokkaita kielenopiskelutapoja, kuten uusien sanojen ja
rakenteiden aktiivista käyttöä omissa ilmaisuissa, muistiinpainamiskeinoja, tuntemattoman sanan
merkityksen päättelemistä asiayhteydestä. Totutellaan arvioimaan omaa kielitaitoa esimerkiksi
Eurooppalaista kielisalkkua käyttäen.
Vahvistetaan kielellisen päättelykyvyn taitoja vertailemalla englantia muihin oppilaiden osaamiin
kieliin, myös kuudennella luokalla alkavaan ruotsiin. Sovelletaan ja harjoitellaan aiemmilla
vuosiluokilla opittuja uusia tapoja oppia kieltä. Harjoitellaan itse- ja vertaisarviointia.
S3 Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa, taito tulkita tekstejä, taito tuottaa
tekstejä
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Opetellaan kuulemaan, puhumaan, lukemaan ja kirjoittamaan englantia monenlaisista aiheista.
Keskeisiä aiheita ovat minä itse, perheeni, ystäväni, koulu, harrastukset ja vapaa-ajan vietto sekä
elämä ja toiminta englanninkielisessä ympäristössä. Lisäksi valitaan aiheita yhdessä. Sisältöjen
valinnassa lähtökohtana on oppilaiden jokapäiväinen elämänpiiri, kiinnostuksen kohteet sekä
ajankohtaisuus, näkökulmana minä, me ja maailma. Valitaan erilaisia kielenkäyttötarkoituksia,
kuten esimerkiksi tervehtiminen, avun pyytäminen tai mielipiteen ilmaiseminen. Sanastoa
ja rakenteita opetellaan monenlaisten tekstien, kuten pienten tarinoiden, näytelmien,
haastattelujen ja sanoitusten yhteydessä. Tarjotaan mahdollisuuksia harjoitella vaativampia
kielenkäyttötilanteita. Opetellaan löytämään englanninkielistä aineistoa esimerkiksi ympäristöstä,
verkosta ja kirjastosta. Valittaessa tekstejä ja aiheita otetaan huomioon englannin kielen
levinneisyys ja asema globaalin kommunikaation kielenä. Havainnoidaan ja harjoitellaan runsaasti
ääntämistä sekä sana- ja lausepainoa, puherytmiä ja intonaatiota. Harjoitellaan tunnistamaan
englannin kielen foneettisen tarkekirjoituksen merkkejä.
Opetellaan kuulemaan, puhumaan, lukemaan ja kirjoittamaan englantia monenlaisista aiheista.
Keskeisiä aiheita ovat minä itse, perheeni, ystäväni, koulu, harrastukset ja vapaaajan vietto sekä elämä ja toiminta englanninkielisessä ympäristössä. Lisäksi valitaan
aiheita yhdessä mahdollisuuksien mukaan. Sisältöjen valinnassa lähtökohtana on oppilaiden
jokapäiväinen elämänpiiri, kiinnostuksen kohteet sekä ajankohtaisuus, näkökulmana minä, me ja
maailma. Harjoitellaan erilaisia kielenkäyttötilanteita, kuten esimerkiksi mielipiteen ilmaiseminen.
Vahvistetaan taitoa viestiä kohteliaasti ja korrektisti eri tilanteissa. Sanastoa ja rakenteita
opetellaan monenlaisten tekstien, kuten pienten tarinoiden, näytelmien, haastattelujen ja
sanoitusten yhteydessä. Tarjotaan mahdollisuuksia harjoitella vaativampia kielenkäyttötilanteita.
Opetellaan löytämään englanninkielistä aineistoa esimerkiksi ympäristöstä ja verkosta.
Valittaessa tekstejä ja aiheita otetaan huomioon englannin kielen levinneisyys ja asema globaalin
kommunikaation kielenä. Havainnoidaan ja harjoitellaan runsaasti ääntämistä sekä sana- ja
lausepainoa, puherytmiä ja intonaatiota. Etsitään edelleen erilaisista lähteistä aineistoja, joita
käytetään omien tuotosten pohjana. Harjoitellaan erilaisten sanastojen käyttöä ja tutustutaan
esim. erilaisiin sanakirjasovelluksiin. Ymmärretään, että lähteisiin tulee osata suhtautua kriittisesti.
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Opetuksen tavoitteet

Tavoitteisiin liittyvät
sisältöalueet

Laaja-alainen osaaminen

T1

S1

L2

T2

S1

L1, L2

T3

S1

L1, L2

T4

S1

L2, L3

T5

S2

L1, L3

T6

S2

L1, L4, L5, L6

T7

S3

L2, L4, L5, L7

T8

S3

L4

T9

S3

L2, L4

T10

S3

L4

T11

S3

L3, L4, L5, L7

Vuosiluokan tavoitteet
T1 ohjata oppilasta havaitsemaan lähiympäristön ja maailman kielellinen
ja kulttuurinen runsaus sekä englannin asema globaalin viestinnän
kielenä
ohjata oppilasta havaitsemaan lähiympäristön ja maailman kielellinen ja kulttuurinen runsaus
ohjata oppilasta ymmärtämään englannin aseman maailman käytetyimpänä viestinnän kielenä
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Kielellisen ympäristön hahmottaminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa kuvata pääpiirteissään, millaisia
kieliä on hänen lähiympäristössään, mitkä
ovat maailman eniten puhutut kielet ja miten
laajalti levinnyt englannin kieli on.

Syvennetään tietämystä maista, joissa englantia puhutaan. Tutustutaan englannin
kielen levinneisyyden syihin ja historiaan. Harjoitellaan arvostavaa kielenkäyttöä
vuorovaikutustilanteissa. Pohditaan, miten voi toimia, jos ei osaa ilmaista itseään riittävästi
tietyssä tilanteessa.

T2 motivoida oppilasta arvostamaan omaa kieli- ja kulttuuritaustaansa
sekä maailman kielellistä ja kulttuurista moninaisuutta ja kohtaamaan
ihmisiä ilman arvottavia ennakko-oletuksia
- ohjata oppilasta kohtaamaan vieraasta kulttuurista tulevia ihmisiä avoimesti ja viestimään
kulttuurisesti sopivalla tavalla
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
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- ohjata oppilasta arvostamaan omaa ja muiden kieli- ja kulttuuritaustaa

Arvioinnin kohde

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Ei käytetä arvosanan muodostamisen
perusteena. Oppilasta ohjataan pohtimaan
kokemuksiaan osana itsearviointia.

Syvennetään tietämystä maista, joissa englantia puhutaan. Tutustutaan englannin
kielen levinneisyyden syihin ja historiaan. Harjoitellaan arvostavaa kielenkäyttöä
vuorovaikutustilanteissa. Pohditaan, miten voi toimia, jos ei osaa ilmaista itseään riittävästi
tietyssä tilanteessa.

T3 ohjata oppilasta havaitsemaan kieliä yhdistäviä ja erottavia ilmiöitä
sekä tukea oppilaan kielellisen päättelykyvyn kehittymistä
ohjata oppilasta havaitsemaan kieliä yhdistäviä ja erottavia ilmiöitä sekä kehittää kielellistä
päättelykykyään
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Kielellinen päättely

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa tehdä havaintoja englannin
kielen ja äidinkielensä tai muun osaamansa
kielen rakenteellisista, sanastollisista tai
muista eroista ja yhtäläisyyksistä.

Syvennetään tietämystä maista, joissa englantia puhutaan. Tutustutaan englannin
kielen levinneisyyden syihin ja historiaan. Harjoitellaan arvostavaa kielenkäyttöä
vuorovaikutustilanteissa. Pohditaan, miten voi toimia, jos ei osaa ilmaista itseään riittävästi
tietyssä tilanteessa.

T4 ohjata oppilasta ymmärtämään, että englanniksi on saatavilla runsaasti
aineistoa ja valitsemaan niistä omaa oppimistaan edistävää, sisällöltään ja
vaikeustasoltaan sopivaa aineistoa
ohjata oppilasta valitsemaan omaa oppimistaan edistävää aineistoa englanniksi
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde

Vuosiluokat 3-6

Englanninkielisen aineiston löytäminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa kertoa, millaista
englanninkielistä hänen omaa oppimistaan
edistävää aineistoa on saatavilla.

Syvennetään tietämystä maista, joissa englantia puhutaan. Tutustutaan englannin
kielen levinneisyyden syihin ja historiaan. Harjoitellaan arvostavaa kielenkäyttöä
vuorovaikutustilanteissa. Pohditaan, miten voi toimia, jos ei osaa ilmaista itseään riittävästi
tietyssä tilanteessa.
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T5 tutustua yhdessä opetuksen tavoitteisiin ja luoda salliva
opiskeluilmapiiri, jossa tärkeintä on viestin välittyminen sekä kannustava
yhdessä oppiminen
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Tietoisuus tavoitteista ja toiminta ryhmässä

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa kuvata opiskelun tavoitteita ja
osallistuu ryhmän yhteisten tehtävien tekoon.

Vahvistetaan kielellisen päättelykyvyn taitoja vertailemalla englantia muihin oppilaiden osaamiin
kieliin, myös kuudennella luokalla alkavaan ruotsiin. Sovelletaan ja harjoitellaan aiemmilla
vuosiluokilla opittuja uusia tapoja oppia kieltä. Harjoitellaan itse- ja vertaisarviointia.

T6 ohjata oppilasta ottamaan vastuuta omasta kielenopiskelustaan ja
kannustaa harjaannuttamaan kielitaitoaan rohkeasti ja myös tieto- ja
viestintäteknologiaa käyttäen sekä kokeilemaan, millaiset tavat oppia
kieliä sopivat hänelle parhaiten
- ohjata oppilasta ottamaan vastuuta omasta kielenopiskelustaan ja kannustaa harjaannuttamaan
kielitaitoaan monipuolisesti ja rohkeasti myös koulun ulkopuolella
- ohjata oppilasta tunnistamaan omia vahvuuksiaan ja heikkouksiaan kielen opiskelijana
- auttaa oppilasta huomioimaan kielitaitonsa rajat suunnitellessaan omia viestejä
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Kielenopiskelutavoitteiden asettaminen ja
löytäminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas asettaa tavoitteita kielenopiskelulleen,
harjoittelee erilaisia tapoja opiskella kieliä
käyttäen myös tieto- ja viestintäteknologiaa,
harjaannuttaa ja arvioi taitojaan

Vahvistetaan kielellisen päättelykyvyn taitoja vertailemalla englantia muihin oppilaiden osaamiin
kieliin, myös kuudennella luokalla alkavaan ruotsiin. Sovelletaan ja harjoitellaan aiemmilla
vuosiluokilla opittuja uusia tapoja oppia kieltä. Harjoitellaan itse- ja vertaisarviointia.

T7 ohjata oppilasta harjoittelemaan vuorovaikutusta aihepiiriltään
monenlaisissa tilanteissa rohkaisten viestinnän jatkumiseen mahdollisista
katkoksista huolimatta
- ohjata oppilasta käyttämään puheen apuna ei-kielellisiä keinoja (ilmeet, eleet)
- ohjata oppilasta työskentelemään rakentavasti parin kanssa ja ryhmän jäsenenä

Arvioinnin kohde
Vuorovaikutus erilaisissa tilanteissa

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Taitotaso A2.1: Oppilas pystyy vaihtamaan
ajatuksia tai tietoja tutuissa ja jokapäiväisissä
tilanteissa sekä toisinaan ylläpitämään
viestintätilannetta.
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Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi

Opetellaan kuulemaan, puhumaan, lukemaan ja kirjoittamaan englantia monenlaisista aiheista.
Keskeisiä aiheita ovat minä itse, perheeni, ystäväni, koulu, harrastukset ja vapaaajan vietto sekä elämä ja toiminta englanninkielisessä ympäristössä. Lisäksi valitaan
aiheita yhdessä mahdollisuuksien mukaan. Sisältöjen valinnassa lähtökohtana on oppilaiden
jokapäiväinen elämänpiiri, kiinnostuksen kohteet sekä ajankohtaisuus, näkökulmana minä, me ja
maailma. Harjoitellaan erilaisia kielenkäyttötilanteita, kuten esimerkiksi mielipiteen ilmaiseminen.
Vahvistetaan taitoa viestiä kohteliaasti ja korrektisti eri tilanteissa. Sanastoa ja rakenteita
opetellaan monenlaisten tekstien, kuten pienten tarinoiden, näytelmien, haastattelujen ja
sanoitusten yhteydessä. Tarjotaan mahdollisuuksia harjoitella vaativampia kielenkäyttötilanteita.
Opetellaan löytämään englanninkielistä aineistoa esimerkiksi ympäristöstä ja verkosta.
Valittaessa tekstejä ja aiheita otetaan huomioon englannin kielen levinneisyys ja asema globaalin
kommunikaation kielenä. Havainnoidaan ja harjoitellaan runsaasti ääntämistä sekä sana- ja
lausepainoa, puherytmiä ja intonaatiota. Etsitään edelleen erilaisista lähteistä aineistoja, joita
käytetään omien tuotosten pohjana. Harjoitellaan erilaisten sanastojen käyttöä ja tutustutaan
esim. erilaisiin sanakirjasovelluksiin. Ymmärretään, että lähteisiin tulee osata suhtautua kriittisesti.

T8 rohkaista oppilasta pitämään yllä viestintätilannetta käyttäen
monenlaisia viestinnän jatkamisen keinoja
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Viestintästrategioiden käyttö

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Taitotaso A2.1: Oppilas osallistuu enenevässä
määrin viestintään. Oppilas turvautuu
harvemmin ei-kielellisiin ilmaisuihin. Oppilas
joutuu pyytämään toistoa tai selvennystä
melko usein. Oppilas osaa jonkin verran
soveltaa viestintäkumppanin ilmaisuja omassa
viestinnässään.

Opetellaan kuulemaan, puhumaan, lukemaan ja kirjoittamaan englantia monenlaisista aiheista.
Keskeisiä aiheita ovat minä itse, perheeni, ystäväni, koulu, harrastukset ja vapaaajan vietto sekä elämä ja toiminta englanninkielisessä ympäristössä. Lisäksi valitaan
aiheita yhdessä mahdollisuuksien mukaan. Sisältöjen valinnassa lähtökohtana on oppilaiden
jokapäiväinen elämänpiiri, kiinnostuksen kohteet sekä ajankohtaisuus, näkökulmana minä, me ja
maailma. Harjoitellaan erilaisia kielenkäyttötilanteita, kuten esimerkiksi mielipiteen ilmaiseminen.
Vahvistetaan taitoa viestiä kohteliaasti ja korrektisti eri tilanteissa. Sanastoa ja rakenteita
opetellaan monenlaisten tekstien, kuten pienten tarinoiden, näytelmien, haastattelujen ja
sanoitusten yhteydessä. Tarjotaan mahdollisuuksia harjoitella vaativampia kielenkäyttötilanteita.
Opetellaan löytämään englanninkielistä aineistoa esimerkiksi ympäristöstä ja verkosta.
Valittaessa tekstejä ja aiheita otetaan huomioon englannin kielen levinneisyys ja asema globaalin
kommunikaation kielenä. Havainnoidaan ja harjoitellaan runsaasti ääntämistä sekä sana- ja
lausepainoa, puherytmiä ja intonaatiota. Etsitään edelleen erilaisista lähteistä aineistoja, joita
käytetään omien tuotosten pohjana. Harjoitellaan erilaisten sanastojen käyttöä ja tutustutaan
esim. erilaisiin sanakirjasovelluksiin. Ymmärretään, että lähteisiin tulee osata suhtautua kriittisesti.

Vuosiluokat 3-6

T9 tukea oppilaan viestinnän kulttuurista sopivuutta tarjoamalla
mahdollisuuksia harjoitella monipuolisia sosiaalisia tilanteita
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
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Arvioinnin kohde

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen

Viestinnän kulttuurinen sopivuus

Taitotaso A2.1: Oppilas selviytyy lyhyistä
sosiaalisista tilanteista. Oppilas osaa
käyttää yleisimpiä kohteliaita tervehdyksiä ja
puhuttelumuotoja sekä esittää kohteliaasti
esimerkiksi pyyntöjä, kutsuja, ehdotuksia ja
anteeksipyyntöjä ja vastata sellaisiin.

Opetellaan kuulemaan, puhumaan, lukemaan ja kirjoittamaan englantia monenlaisista aiheista.
Keskeisiä aiheita ovat minä itse, perheeni, ystäväni, koulu, harrastukset ja vapaaajan vietto sekä elämä ja toiminta englanninkielisessä ympäristössä. Lisäksi valitaan
aiheita yhdessä mahdollisuuksien mukaan. Sisältöjen valinnassa lähtökohtana on oppilaiden
jokapäiväinen elämänpiiri, kiinnostuksen kohteet sekä ajankohtaisuus, näkökulmana minä, me ja
maailma. Harjoitellaan erilaisia kielenkäyttötilanteita, kuten esimerkiksi mielipiteen ilmaiseminen.
Vahvistetaan taitoa viestiä kohteliaasti ja korrektisti eri tilanteissa. Sanastoa ja rakenteita
opetellaan monenlaisten tekstien, kuten pienten tarinoiden, näytelmien, haastattelujen ja
sanoitusten yhteydessä. Tarjotaan mahdollisuuksia harjoitella vaativampia kielenkäyttötilanteita.
Opetellaan löytämään englanninkielistä aineistoa esimerkiksi ympäristöstä ja verkosta.
Valittaessa tekstejä ja aiheita otetaan huomioon englannin kielen levinneisyys ja asema globaalin
kommunikaation kielenä. Havainnoidaan ja harjoitellaan runsaasti ääntämistä sekä sana- ja
lausepainoa, puherytmiä ja intonaatiota. Etsitään edelleen erilaisista lähteistä aineistoja, joita
käytetään omien tuotosten pohjana. Harjoitellaan erilaisten sanastojen käyttöä ja tutustutaan
esim. erilaisiin sanakirjasovelluksiin. Ymmärretään, että lähteisiin tulee osata suhtautua kriittisesti.

T10 ohjata oppilasta työskentelemään vaativuudeltaan monentasoisten
puhuttujen ja kirjoitettujen tekstien parissa käyttäen erilaisia
ymmärtämisstrategioita
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Tekstien tulkintataidot

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Taitotaso A2.1: Oppilas ymmärtää helppoja,
tuttua sanastoa ja ilmaisuja sekä selkeää
puhetta sisältäviä tekstejä. Oppilas
ymmärtää lyhyiden, yksinkertaisten, itseään
kiinnostavien viestien ydinsisällön ja tekstin
pääajatukset tuttua sanastoa sisältävästä,
ennakoitavasta tekstistä. Oppilas pystyy hyvin
yksinkertaiseen päättelyyn asiayhteyden
tukemana.

Opetellaan kuulemaan, puhumaan, lukemaan ja kirjoittamaan englantia monenlaisista aiheista.
Keskeisiä aiheita ovat minä itse, perheeni, ystäväni, koulu, harrastukset ja vapaaajan vietto sekä elämä ja toiminta englanninkielisessä ympäristössä. Lisäksi valitaan
aiheita yhdessä mahdollisuuksien mukaan. Sisältöjen valinnassa lähtökohtana on oppilaiden
jokapäiväinen elämänpiiri, kiinnostuksen kohteet sekä ajankohtaisuus, näkökulmana minä, me ja
maailma. Harjoitellaan erilaisia kielenkäyttötilanteita, kuten esimerkiksi mielipiteen ilmaiseminen.
Vahvistetaan taitoa viestiä kohteliaasti ja korrektisti eri tilanteissa. Sanastoa ja rakenteita
opetellaan monenlaisten tekstien, kuten pienten tarinoiden, näytelmien, haastattelujen ja
sanoitusten yhteydessä. Tarjotaan mahdollisuuksia harjoitella vaativampia kielenkäyttötilanteita.
Opetellaan löytämään englanninkielistä aineistoa esimerkiksi ympäristöstä ja verkosta.
Valittaessa tekstejä ja aiheita otetaan huomioon englannin kielen levinneisyys ja asema globaalin
kommunikaation kielenä. Havainnoidaan ja harjoitellaan runsaasti ääntämistä sekä sana- ja
lausepainoa, puherytmiä ja intonaatiota. Etsitään edelleen erilaisista lähteistä aineistoja, joita
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Arvioinnin kohde

käytetään omien tuotosten pohjana. Harjoitellaan erilaisten sanastojen käyttöä ja tutustutaan
esim. erilaisiin sanakirjasovelluksiin. Ymmärretään, että lähteisiin tulee osata suhtautua kriittisesti.

T11 tarjota oppilaalle mahdollisuuksia tuottaa puhetta ja kirjoitusta
aihepiirejä laajentaen sekä kiinnittäen huomiota myös keskeisiin
rakenteisiin ja ääntämisen perussääntöihin
tarjota oppilaalle mahdollisuuksia soveltaa oppimaansa esim. projektitöiden ja esitelmien kautta
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Tekstien tuottamistaidot

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Taitotaso A2.1: Oppilas pystyy kertomaan
jokapäiväisistä ja konkreettisista sekä itselleen
tärkeistä asioista käyttäen yksinkertaisia
lauseita ja konkreettista sanastoa. Oppilas
osaa helposti ennakoitavan perussanaston ja
monia keskeisimpiä rakenteita. Oppilas osaa
soveltaa joitakin ääntämisen perussääntöjä
muissakin kuin harjoitelluissa ilmauksissa.

Opetellaan kuulemaan, puhumaan, lukemaan ja kirjoittamaan englantia monenlaisista aiheista.
Keskeisiä aiheita ovat minä itse, perheeni, ystäväni, koulu, harrastukset ja vapaaajan vietto sekä elämä ja toiminta englanninkielisessä ympäristössä. Lisäksi valitaan
aiheita yhdessä mahdollisuuksien mukaan. Sisältöjen valinnassa lähtökohtana on oppilaiden
jokapäiväinen elämänpiiri, kiinnostuksen kohteet sekä ajankohtaisuus, näkökulmana minä, me ja
maailma. Harjoitellaan erilaisia kielenkäyttötilanteita, kuten esimerkiksi mielipiteen ilmaiseminen.
Vahvistetaan taitoa viestiä kohteliaasti ja korrektisti eri tilanteissa. Sanastoa ja rakenteita
opetellaan monenlaisten tekstien, kuten pienten tarinoiden, näytelmien, haastattelujen ja
sanoitusten yhteydessä. Tarjotaan mahdollisuuksia harjoitella vaativampia kielenkäyttötilanteita.
Opetellaan löytämään englanninkielistä aineistoa esimerkiksi ympäristöstä ja verkosta.
Valittaessa tekstejä ja aiheita otetaan huomioon englannin kielen levinneisyys ja asema globaalin
kommunikaation kielenä. Havainnoidaan ja harjoitellaan runsaasti ääntämistä sekä sana- ja
lausepainoa, puherytmiä ja intonaatiota. Etsitään edelleen erilaisista lähteistä aineistoja, joita
käytetään omien tuotosten pohjana. Harjoitellaan erilaisten sanastojen käyttöä ja tutustutaan
esim. erilaisiin sanakirjasovelluksiin. Ymmärretään, että lähteisiin tulee osata suhtautua kriittisesti.

Englanti, A-oppimäärä
Oppiaineen tehtävä

Vuosiluokat 3-6

Kieli on oppimisen ja ajattelun edellytys. Kieli on mukana kaikessa koulun toiminnassa, ja
jokainen opettaja on kielen opettaja. Kielten opiskelu edistää ajattelutaitojen kehittymistä. Se
antaa aineksia monikielisen ja -kulttuurisen identiteetin muodostumiselle ja arvostamiselle.
Sanavaraston ja rakenteiden karttuessa myös vuorovaikutus- ja tiedonhankintataidot kehittyvät.
Kielten opiskelussa on runsaasti sijaa ilolle, leikillisyydelle ja luovuudelle.
Kieltenopetus on osa kielikasvatusta ja johdatusta kielitietoisuuteen. Oppilaissa herätetään
kiinnostus kouluyhteisön ja ympäröivän maailman kielelliseen ja kulttuuriseen moninaisuuteen
ja heitä rohkaistaan viestimään autenttisissa ympäristöissä. Koulussa ohjataan arvostamaan eri
kieliä, niiden puhujia ja erilaisia kulttuureita. Sukupuolten tasa-arvoa kielivalinnoissa ja kielten
opiskelussa vahvistetaan erilaisia oppilaita kiinnostavalla kielivalintatiedotuksella, rohkaisemalla
oppilaita tekemään aidosti itseään kiinnostavia valintoja sukupuolesta riippumatta, käsittelemällä
opetuksessa monipuolisesti erilaisia aiheita sekä käyttämällä vaihtelevia ja toiminnallisia
työtapoja.
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Kielten opiskelu valmistaa oppilaita suunnitelmalliseen ja luovaan työskentelyyn erilaisissa
kokoonpanoissa. Oppilaille ja oppilasryhmille luodaan mahdollisuuksia verkostoitumiseen ja
yhteydenpitoon ihmisten kanssa myös eri puolilla maailmaa. Tieto- ja viestintäteknologia
tarjoaa yhden luontevan mahdollisuuden toteuttaa kieltenopetusta autenttisista tilanteista ja
oppilaiden viestintätarpeista lähtien. Opetus antaa myös valmiuksia osallisuuteen ja aktiiviseen
vaikuttamiseen kansainvälisessä maailmassa.
Opetus vahvistaa oppilaiden luottamusta omiin kykyihinsä oppia kieliä ja käyttää niitä
rohkeasti. Oppilaille annetaan mahdollisuus edetä yksilöllisesti ja saada tarpeen mukaan
tukea oppimiselleen. Opetus järjestetään niin, että myös muita nopeammin etenevät tai kieltä
entuudestaan osaavat voivat edistyä.

Englannin A-oppimäärä vuosiluokilla 3-6
Vuosiluokilla 3 – 6 kaikilla oppilailla on äidinkielen lisäksi opetusta vähintään kahdessa muussa
kielessä: yhteisessä A1-kielessä sekä B1- kielessä ja mahdollisesti myös A2-kielessä, joka on Akielen valinnainen oppimäärä.
Useat oppilaat käyttävät englantia kasvavassa määrin vapaa-aikanaan. Tämä oppilaiden
informaalin oppimisen kautta hankkima taito otetaan huomioon opetuksen suunnittelussa ja
sisältöjä valittaessa.

Englannin A-oppimäärän oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät
tavoitteet vuosiluokilla 3-6
Tavoitteena on, että kielenkäyttö olisi mahdollisimman asianmukaista, luonnollista ja
oppilaille merkityksellistä. Työskentelyssä korostuu pari- ja pienryhmätyö sekä yhdessä
oppiminen erityyppisissä oppimisympäristöissä. Monikielisyys- ja kielikasvatuksen tavoitteiden
saavuttamiseksi tarvitaan opettajien yhteistyötä. Leikin, laulun, pelillisyyden ja draaman
avulla oppilaat saavat mahdollisuuden kokeilla kasvavaa kielitaitoaan ja käsitellä myös
asenteita. Opetuksessa käytetään monipuolisesti eri viestintäkanavia ja -välineitä. Oppilaita
ohjataan aktiiviseen toimijuuteen ja itsenäiseen vastuun ottoon omasta oppimisestaan
Eurooppalaisen kielisalkun tai vastaavan työvälineen avulla. Oppilaat tutustuvat ympäröivän
yhteisön monikielisyyteen ja -kulttuurisuuteen kotikansainvälisyyden avulla. Heille tarjotaan myös
mahdollisuuksia harjoitella kansainvälistä yhteydenpitoa. Englantia käytetään aina kun se on
mahdollista.
- Oppilaille järjestetään tilaisuuksia harjoitella kansainvälistä yhteydenpitoa mahdollisuuksien
mukaan esimerkiksi ystäväkoulutoiminnan kautta.

Ohjaus, eriyttäminen ja tuki englannin A-oppimäärässä vuosiluokilla 3-6
Oppilaita ohjataan käyttämään kielitaitoaan rohkeasti. Runsas viestinnällinen harjoittelu tukee
oppilaiden kielitaidon kehittymistä. Oppilaita kannustetaan opiskelemaan myös muita koulun
tarjoamia kieliä. Oppilaille, joilla on kieliin liittyviä oppimisvaikeuksia, tarjotaan tukea. Opetus
suunnitellaan niin, että se tarjoaa haasteita myös muita nopeammin edistyville tai englannin kieltä
entuudestaan osaaville oppilaille.

Arviointi on luonteeltaan kannustavaa ja antaa oppilaille mahdollisuuden tulla tietoisiksi
omista taidoistaan, kehittää niitä ja painottaa itselleen luontevia ilmaisumuotoja. Monipuolinen
arviointi tarjoaa mahdollisuuksia osoittaa osaamistaan myös oppilaille, joilla on kieleen liittyviä
oppimisvaikeuksia tai joilla on muulla tavoin kielellisesti erilaiset lähtökohdat. Arvioinnissa
välineenä voidaan käyttää esimerkiksi Eurooppalaista kielisalkkua.
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Oppilaan oppimisen arviointi englannin A-oppimäärässä vuosiluokilla 3-6

Englannin sanallista arviota tai arvosanaa antaessaan opettaja arvioi oppilaiden osaamista
suhteessa paikallisessa opetussuunnitelmassa asetettuihin tavoitteisiin. Määritellessään
osaamisen tasoa 6. vuosiluokan lukuvuositodistusta varten opettaja käyttää englannin Aoppimäärän valtakunnallisia arviointikriteereitä. Opinnoissa edistymisen kannalta on keskeistä,
että oppimista arvioidaan monin eri tavoin myös itse- ja vertaisarvioinnin keinoin ja että arviointi
kohdistuu kaikkiin arvioitaviin tavoitteisiin. Arvioinnissa otetaan huomioon kaikki kielitaidon osaalueet. Niiden arviointi perustuu Eurooppalaiseen viitekehykseen ja sen pohjalta laadittuun
suomalaiseen sovellukseen.

Vuosiluokka 3
Vuosiluokan keskeiset sisältöalueet
S1 Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen
Tutustutaan kielten ja kulttuurien moninaisuuteen sekä englannin levinneisyyteen mm.
internetissä. Pohditaan omaa kieli- ja kulttuuritaustaa. Hankitaan tietoa kielen ja
kulttuurin merkityksestä yksilölle ja yhteisölle. Harjoitellaan arvostavaa kielenkäyttöä
vuorovaikutustilanteissa. Kuunnellaan eri kieliä, katsellaan eri tapoja kirjoittaa, tehdään havaintoja
sanojen lainautumisesta kielestä toiseen. Pohditaan, miten voi toimia, jos osaa kieltä vain vähän.
Tutustutaan alustavasti englannin levinneisyyteen. Ymmärretään, että englanti on
maailmanlaajuinen kieli. Pohditaan omaa kieli- ja kulttuuritaustaa. Harjoitellaan arvostavaa
kielenkäyttöä vuorovaikutustilanteissa. Opitaan käyttämään kulttuurisesti soveliaita ilmaisuja,
esim. please, thank you ja sorry. Pohditaan, miten voi toimia, jos osaa kieltä vain vähän.
S2 Kielenopiskelutaidot
Opetellaan suunnittelemaan toimintaa yhdessä, antamaan ja ottamaan vastaan palautetta
ja ottamaan vastuuta. Opetellaan tehokkaita kielenopiskelutapoja, kuten uusien sanojen ja
rakenteiden aktiivista käyttöä omissa ilmaisuissa, muistiinpainamiskeinoja, tuntemattoman sanan
merkityksen päättelemistä asiayhteydestä. Totutellaan arvioimaan omaa kielitaitoa esimerkiksi
Eurooppalaista kielisalkkua käyttäen.
Opetellaan suunnittelemaan toimintaa yhdessä, antamaan ja ottamaan vastaan palautetta ja
ottamaan vastuuta. Opetellaan tehokkaita kielenopiskelutapoja, kuten uusien sanojen aktiivista
käyttöä omissa ilmaisuissa ja muistiinpainamiskeinoja.
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S3 Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa, taito tulkita tekstejä, taito tuottaa
tekstejä
Opetellaan kuulemaan, puhumaan, lukemaan ja kirjoittamaan englantia monenlaisista aiheista.
Keskeisiä aiheita ovat minä itse, perheeni, ystäväni, koulu, harrastukset ja vapaa-ajan vietto sekä
elämä ja toiminta englanninkielisessä ympäristössä. Lisäksi valitaan aiheita yhdessä. Sisältöjen
valinnassa lähtökohtana on oppilaiden jokapäiväinen elämänpiiri, kiinnostuksen kohteet sekä
ajankohtaisuus, näkökulmana minä, me ja maailma. Valitaan erilaisia kielenkäyttötarkoituksia,
kuten esimerkiksi tervehtiminen, avun pyytäminen tai mielipiteen ilmaiseminen. Sanastoa
ja rakenteita opetellaan monenlaisten tekstien, kuten pienten tarinoiden, näytelmien,
haastattelujen ja sanoitusten yhteydessä. Tarjotaan mahdollisuuksia harjoitella vaativampia
kielenkäyttötilanteita. Opetellaan löytämään englanninkielistä aineistoa esimerkiksi ympäristöstä,
verkosta ja kirjastosta. Valittaessa tekstejä ja aiheita otetaan huomioon englannin kielen
levinneisyys ja asema globaalin kommunikaation kielenä. Havainnoidaan ja harjoitellaan runsaasti
ääntämistä sekä sana- ja lausepainoa, puherytmiä ja intonaatiota. Harjoitellaan tunnistamaan
englannin kielen foneettisen tarkekirjoituksen merkkejä.
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Opetellaan kuulemaan, puhumaan, lukemaan ja kirjoittamaan englantia tutuista aiheista.
Ymmärretään, että englantia voi oppia muualtakin kuin oppikirjasta. Jaetaan vinkkejä vapaaajan oppimistavoista. Keskeisiä aiheita ovat minä itse, perheeni, ystäväni, koulu ja harrastukset.
Sisältöjen lähtökohtana on oppilaiden jokapäiväinen elämänpiiri, näkökulmana minä. Harjoitellaan
erilaisia kielenkäyttötilanteita, kuten esimerkiksi tervehtiminen, kysyminen ja vastaaminen.
Sanastoa ja rakenteita opetellaan tekstien, kuten pienten tarinoiden, yhteydessä, mutta myös
erillään teksteistä. Havainnoidaan ja harjoitellaan runsaasti ääntämistä sekä sana- ja lausepainoa,
puherytmiä ja intonaatiota. Harjoitellaan alustavasti tunnistamaan englannin kielen foneettisen
tarkekirjoituksen merkkejä. Harjoitellaan perusrakenteiden käyttöä, esim. yksikköä ja monikkoa,
käskyjä ja kieltoja, perusverbejä olla, pitää, omistaa ja osata, pronomineja ja prepositioita.
Opetuksen tavoitteet

Tavoitteisiin liittyvät
sisältöalueet

Laaja-alainen osaaminen

T1

S1

L2

T2

S1

L1, L2

T3

S1

L1, L2

T4

S1

L2, L3

T5

S2

L1, L3

T6

S2

L1, L4, L5, L6

T7

S3

L2, L4, L5, L7

T10

S3

L4

T11

S3

L3, L4, L5, L7

Vuosiluokan tavoitteet
T1 ohjata oppilasta havaitsemaan lähiympäristön ja maailman kielellinen
ja kulttuurinen runsaus sekä englannin asema globaalin viestinnän
kielenä
ohjata oppilasta havaitsemaan lähiympäristön ja maailman kielellinen ja kulttuurinen runsaus
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Kielellisen ympäristön hahmottaminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa kuvata pääpiirteissään, millaisia
kieliä on hänen lähiympäristössään, mitkä
ovat maailman eniten puhutut kielet ja miten
laajalti levinnyt englannin kieli on.
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Tutustutaan alustavasti englannin levinneisyyteen. Ymmärretään, että englanti on
maailmanlaajuinen kieli. Pohditaan omaa kieli- ja kulttuuritaustaa. Harjoitellaan arvostavaa
kielenkäyttöä vuorovaikutustilanteissa. Opitaan käyttämään kulttuurisesti soveliaita ilmaisuja,
esim. please, thank you ja sorry. Pohditaan, miten voi toimia, jos osaa kieltä vain vähän.

T2 motivoida oppilasta arvostamaan omaa kieli- ja kulttuuritaustaansa
sekä maailman kielellistä ja kulttuurista moninaisuutta ja kohtaamaan
ihmisiä ilman arvottavia ennakko-oletuksia
ohjata oppilasta arvostamaan omaa ja muiden kieli- ja kulttuuritaustaa
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Ei käytetä arvosanan muodostamisen
perusteena. Oppilasta ohjataan pohtimaan
kokemuksiaan osana itsearviointia.

Tutustutaan alustavasti englannin levinneisyyteen. Ymmärretään, että englanti on
maailmanlaajuinen kieli. Pohditaan omaa kieli- ja kulttuuritaustaa. Harjoitellaan arvostavaa
kielenkäyttöä vuorovaikutustilanteissa. Opitaan käyttämään kulttuurisesti soveliaita ilmaisuja,
esim. please, thank you ja sorry. Pohditaan, miten voi toimia, jos osaa kieltä vain vähän.

T3 ohjata oppilasta havaitsemaan kieliä yhdistäviä ja erottavia ilmiöitä
sekä tukea oppilaan kielellisen päättelykyvyn kehittymistä
ohjata oppilasta havaitsemaan kieliä yhdistäviä ja erottavia ilmiöitä ja kehittämään kielellistä
päättelykykyään sanatasolla
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Kielellinen päättely

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa tehdä havaintoja englannin
kielen ja äidinkielensä tai muun osaamansa
kielen rakenteellisista, sanastollisista tai
muista eroista ja yhtäläisyyksistä.

Tutustutaan alustavasti englannin levinneisyyteen. Ymmärretään, että englanti on
maailmanlaajuinen kieli. Pohditaan omaa kieli- ja kulttuuritaustaa. Harjoitellaan arvostavaa
kielenkäyttöä vuorovaikutustilanteissa. Opitaan käyttämään kulttuurisesti soveliaita ilmaisuja,
esim. please, thank you ja sorry. Pohditaan, miten voi toimia, jos osaa kieltä vain vähän.

T4 ohjata oppilasta ymmärtämään, että englanniksi on saatavilla runsaasti
aineistoa ja valitsemaan niistä omaa oppimistaan edistävää, sisällöltään ja
vaikeustasoltaan sopivaa aineistoa
ohjata oppilasta käyttämään itsenäisesti oppimateriaalia ja muita tiedonhankintavälineitä
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
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Arvioinnin kohde
Englanninkielisen aineiston löytäminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa kertoa, millaista
englanninkielistä hänen omaa oppimistaan
edistävää aineistoa on saatavilla.

Tutustutaan alustavasti englannin levinneisyyteen. Ymmärretään, että englanti on
maailmanlaajuinen kieli. Pohditaan omaa kieli- ja kulttuuritaustaa. Harjoitellaan arvostavaa
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kielenkäyttöä vuorovaikutustilanteissa. Opitaan käyttämään kulttuurisesti soveliaita ilmaisuja,
esim. please, thank you ja sorry. Pohditaan, miten voi toimia, jos osaa kieltä vain vähän.

T5 tutustua yhdessä opetuksen tavoitteisiin ja luoda salliva
opiskeluilmapiiri, jossa tärkeintä on viestin välittyminen sekä kannustava
yhdessä oppiminen
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Tietoisuus tavoitteista ja toiminta ryhmässä

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa kuvata opiskelun tavoitteita ja
osallistuu ryhmän yhteisten tehtävien tekoon.

Opetellaan suunnittelemaan toimintaa yhdessä, antamaan ja ottamaan vastaan palautetta ja
ottamaan vastuuta. Opetellaan tehokkaita kielenopiskelutapoja, kuten uusien sanojen aktiivista
käyttöä omissa ilmaisuissa ja muistiinpainamiskeinoja.

T6 ohjata oppilasta ottamaan vastuuta omasta kielenopiskelustaan ja
kannustaa harjaannuttamaan kielitaitoaan rohkeasti ja myös tieto- ja
viestintäteknologiaa käyttäen sekä kokeilemaan, millaiset tavat oppia
kieliä sopivat hänelle parhaiten
ohjata oppilasta ottamaan vastuuta omasta kielenopiskelustaan (myös huolehtia kotitehtävistään
ja opiskeluvälineistään) ja kannustaa harjaannuttamaan kielitaitoaan rohkeasti ja monipuolisesti
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Kielenopiskelutavoitteiden asettaminen ja
löytäminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas asettaa tavoitteita kielenopiskelulleen,
harjoittelee erilaisia tapoja opiskella kieliä
käyttäen myös tieto- ja viestintäteknologiaa,
harjaannuttaa ja arvioi taitojaan

Opetellaan suunnittelemaan toimintaa yhdessä, antamaan ja ottamaan vastaan palautetta ja
ottamaan vastuuta. Opetellaan tehokkaita kielenopiskelutapoja, kuten uusien sanojen aktiivista
käyttöä omissa ilmaisuissa ja muistiinpainamiskeinoja.

T7 ohjata oppilasta harjoittelemaan vuorovaikutusta aihepiiriltään
monenlaisissa tilanteissa rohkaisten viestinnän jatkumiseen mahdollisista
katkoksista huolimatta

Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Vuorovaikutus erilaisissa tilanteissa

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Taitotaso A2.1: Oppilas pystyy vaihtamaan
ajatuksia tai tietoja tutuissa ja jokapäiväisissä
tilanteissa sekä toisinaan ylläpitämään
viestintätilannetta.
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ohjata oppilasta harjoittelemaan vuorovaikutusta aihepiiriltään erilaisissa tilanteissa, käyttämään
puheen apuna ei-kielellisiä keinoja (ilmeet, eleet) ja työskentelemään rakentavasti parin kanssa
ja ryhmän jäsenenä

Opetellaan kuulemaan, puhumaan, lukemaan ja kirjoittamaan englantia tutuista aiheista.
Ymmärretään, että englantia voi oppia muualtakin kuin oppikirjasta. Jaetaan vinkkejä vapaaajan oppimistavoista. Keskeisiä aiheita ovat minä itse, perheeni, ystäväni, koulu ja harrastukset.
Sisältöjen lähtökohtana on oppilaiden jokapäiväinen elämänpiiri, näkökulmana minä. Harjoitellaan
erilaisia kielenkäyttötilanteita, kuten esimerkiksi tervehtiminen, kysyminen ja vastaaminen.
Sanastoa ja rakenteita opetellaan tekstien, kuten pienten tarinoiden, yhteydessä, mutta myös
erillään teksteistä. Havainnoidaan ja harjoitellaan runsaasti ääntämistä sekä sana- ja lausepainoa,
puherytmiä ja intonaatiota. Harjoitellaan alustavasti tunnistamaan englannin kielen foneettisen
tarkekirjoituksen merkkejä. Harjoitellaan perusrakenteiden käyttöä, esim. yksikköä ja monikkoa,
käskyjä ja kieltoja, perusverbejä olla, pitää, omistaa ja osata, pronomineja ja prepositioita.

T10 ohjata oppilasta työskentelemään vaativuudeltaan monentasoisten
puhuttujen ja kirjoitettujen tekstien parissa käyttäen erilaisia
ymmärtämisstrategioita
ohjata oppilasta työskentelemään puhuttujen ja kirjoitettujen tekstien parissa ja ymmärtämään
niistä pääasiat
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Tekstien tulkintataidot

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Taitotaso A2.1: Oppilas ymmärtää helppoja,
tuttua sanastoa ja ilmaisuja sekä selkeää
puhetta sisältäviä tekstejä. Oppilas
ymmärtää lyhyiden, yksinkertaisten, itseään
kiinnostavien viestien ydinsisällön ja tekstin
pääajatukset tuttua sanastoa sisältävästä,
ennakoitavasta tekstistä. Oppilas pystyy hyvin
yksinkertaiseen päättelyyn asiayhteyden
tukemana.

Opetellaan kuulemaan, puhumaan, lukemaan ja kirjoittamaan englantia tutuista aiheista.
Ymmärretään, että englantia voi oppia muualtakin kuin oppikirjasta. Jaetaan vinkkejä vapaaajan oppimistavoista. Keskeisiä aiheita ovat minä itse, perheeni, ystäväni, koulu ja harrastukset.
Sisältöjen lähtökohtana on oppilaiden jokapäiväinen elämänpiiri, näkökulmana minä. Harjoitellaan
erilaisia kielenkäyttötilanteita, kuten esimerkiksi tervehtiminen, kysyminen ja vastaaminen.
Sanastoa ja rakenteita opetellaan tekstien, kuten pienten tarinoiden, yhteydessä, mutta myös
erillään teksteistä. Havainnoidaan ja harjoitellaan runsaasti ääntämistä sekä sana- ja lausepainoa,
puherytmiä ja intonaatiota. Harjoitellaan alustavasti tunnistamaan englannin kielen foneettisen
tarkekirjoituksen merkkejä. Harjoitellaan perusrakenteiden käyttöä, esim. yksikköä ja monikkoa,
käskyjä ja kieltoja, perusverbejä olla, pitää, omistaa ja osata, pronomineja ja prepositioita.

T11 tarjota oppilaalle mahdollisuuksia tuottaa puhetta ja kirjoitusta
aihepiirejä laajentaen sekä kiinnittäen huomiota myös keskeisiin
rakenteisiin ja ääntämisen perussääntöihin
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tarjota oppilaalle mahdollisuuksia tuottaa puhetta ja kirjoitusta tutuista aihepiireistä
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
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Arvioinnin kohde
Tekstien tuottamistaidot

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Taitotaso A2.1: Oppilas pystyy kertomaan
jokapäiväisistä ja konkreettisista sekä itselleen
tärkeistä asioista käyttäen yksinkertaisia
lauseita ja konkreettista sanastoa. Oppilas
osaa helposti ennakoitavan perussanaston ja
monia keskeisimpiä rakenteita. Oppilas osaa
soveltaa joitakin ääntämisen perussääntöjä
muissakin kuin harjoitelluissa ilmauksissa.

Opetellaan kuulemaan, puhumaan, lukemaan ja kirjoittamaan englantia tutuista aiheista.
Ymmärretään, että englantia voi oppia muualtakin kuin oppikirjasta. Jaetaan vinkkejä vapaaajan oppimistavoista. Keskeisiä aiheita ovat minä itse, perheeni, ystäväni, koulu ja harrastukset.
Sisältöjen lähtökohtana on oppilaiden jokapäiväinen elämänpiiri, näkökulmana minä. Harjoitellaan
erilaisia kielenkäyttötilanteita, kuten esimerkiksi tervehtiminen, kysyminen ja vastaaminen.
Sanastoa ja rakenteita opetellaan tekstien, kuten pienten tarinoiden, yhteydessä, mutta myös
erillään teksteistä. Havainnoidaan ja harjoitellaan runsaasti ääntämistä sekä sana- ja lausepainoa,
puherytmiä ja intonaatiota. Harjoitellaan alustavasti tunnistamaan englannin kielen foneettisen
tarkekirjoituksen merkkejä. Harjoitellaan perusrakenteiden käyttöä, esim. yksikköä ja monikkoa,
käskyjä ja kieltoja, perusverbejä olla, pitää, omistaa ja osata, pronomineja ja prepositioita.

Vuosiluokka 4
Vuosiluokan keskeiset sisältöalueet
S1 Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen
Tutustutaan kielten ja kulttuurien moninaisuuteen sekä englannin levinneisyyteen mm.
internetissä. Pohditaan omaa kieli- ja kulttuuritaustaa. Hankitaan tietoa kielen ja
kulttuurin merkityksestä yksilölle ja yhteisölle. Harjoitellaan arvostavaa kielenkäyttöä
vuorovaikutustilanteissa. Kuunnellaan eri kieliä, katsellaan eri tapoja kirjoittaa, tehdään havaintoja
sanojen lainautumisesta kielestä toiseen. Pohditaan, miten voi toimia, jos osaa kieltä vain vähän.
Tutustutaan englanninkielisiin maihin maantieteen ja kulttuurin näkökulmasta. Tutustutaan
englannin eri variantteihin. Ymmärretään se, että ei ole yhtä ainoaa oikeaa tapaa puhua englantia.
Harjoitellaan arvostavaa kielenkäyttöä vuorovaikutustilanteissa. Opitaan käyttämään kulttuurisesti
soveliaita ilmaisuja, esim. please, thank you ja sorry. Pohditaan, miten voi toimia, jos osaa kieltä
vain vähän.
S2 Kielenopiskelutaidot

Opetellaan suunnittelemaan toimintaa yhdessä, antamaan ja ottamaan vastaan palautetta
ja ottamaan vastuuta. Opetellaan tehokkaita kielenopiskelutapoja, kuten uusien sanojen ja
rakenteiden aktiivista käyttöä omissa ilmaisuissa, muistiinpainamiskeinoja ja tuntemattoman
sanan merkityksen päättelemistä asiayhteydestä. Tutkitaan edelleen kielten samanlaisuutta,
vertaillaan oppilaiden elämästä tuttuja kieliä. Käytetään tarvittaessa apuna äidinkielestä tuttuja
kieliopillisia termejä ja luokitteluja.
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Opetellaan suunnittelemaan toimintaa yhdessä, antamaan ja ottamaan vastaan palautetta
ja ottamaan vastuuta. Opetellaan tehokkaita kielenopiskelutapoja, kuten uusien sanojen ja
rakenteiden aktiivista käyttöä omissa ilmaisuissa, muistiinpainamiskeinoja, tuntemattoman sanan
merkityksen päättelemistä asiayhteydestä. Totutellaan arvioimaan omaa kielitaitoa esimerkiksi
Eurooppalaista kielisalkkua käyttäen.

S3 Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa, taito tulkita tekstejä, taito tuottaa
tekstejä
Opetellaan kuulemaan, puhumaan, lukemaan ja kirjoittamaan englantia monenlaisista aiheista.
Keskeisiä aiheita ovat minä itse, perheeni, ystäväni, koulu, harrastukset ja vapaa-ajan vietto sekä
elämä ja toiminta englanninkielisessä ympäristössä. Lisäksi valitaan aiheita yhdessä. Sisältöjen
valinnassa lähtökohtana on oppilaiden jokapäiväinen elämänpiiri, kiinnostuksen kohteet sekä
ajankohtaisuus, näkökulmana minä, me ja maailma. Valitaan erilaisia kielenkäyttötarkoituksia,
kuten esimerkiksi tervehtiminen, avun pyytäminen tai mielipiteen ilmaiseminen. Sanastoa
ja rakenteita opetellaan monenlaisten tekstien, kuten pienten tarinoiden, näytelmien,
haastattelujen ja sanoitusten yhteydessä. Tarjotaan mahdollisuuksia harjoitella vaativampia
kielenkäyttötilanteita. Opetellaan löytämään englanninkielistä aineistoa esimerkiksi ympäristöstä,
verkosta ja kirjastosta. Valittaessa tekstejä ja aiheita otetaan huomioon englannin kielen
levinneisyys ja asema globaalin kommunikaation kielenä. Havainnoidaan ja harjoitellaan runsaasti
ääntämistä sekä sana- ja lausepainoa, puherytmiä ja intonaatiota. Harjoitellaan tunnistamaan
englannin kielen foneettisen tarkekirjoituksen merkkejä.
Opetellaan kuulemaan, puhumaan, lukemaan ja kirjoittamaan englantia tutuista aiheista.
Keskeisiä aiheita ovat minä itse, perheeni, ystäväni, koulu, harrastukset ja vapaaajan vietto. Harjoitellaan erilaisia kielenkäyttötilanteita, kuten esimerkiksi kysyminen ja
vastaaminen, avun pyytäminen tai mielipiteen ilmaiseminen. Opitaan lisää kohteliaaseen
kielenkäyttöön liittyviä ilmaisuja, esim. I would like. Sanastoa ja rakenteita opetellaan
tekstien, kuten pienten tarinoiden ja haastattelujen yhteydessä. Tarjotaan mahdollisuuksia
harjoitella vaativampia kielenkäyttötilanteita. Opetellaan löytämään englanninkielistä aineistoa
esimerkiksi lähiympäristöstä. Havainnoidaan ja harjoitellaan runsaasti ääntämistä sekä sanaja lausepainoa, puherytmiä ja intonaatiota. Harjoitellaan tunnistamaan englannin kielen
foneettisen tarkekirjoituksen merkkejä. Laajennetaan sanaston oppimista ja kerrataan ja
laajennetaan perusrakenteita, esim. yksikköä ja monikkoa, verbien aikamuotoja, adjektiivien
vertailua, pronomineja ja prepositioita. Harjoitellaan lisääntyvässä määrin kirjallista tuottamista ja
kiinnitetään huomiota oikeinkirjoitukseen.
Opetuksen tavoitteet

Tavoitteisiin liittyvät
sisältöalueet

Laaja-alainen osaaminen

T1

S1

L2

T2

S1

L1, L2

T3

S1

L1, L2

T4

S1

L2, L3

T5

S2

L1, L3

T6

S2

L1, L4, L5, L6

T7

S3

L2, L4, L5, L7

T10

S3

L4

T11

S3

L3, L4, L5, L7
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Vuosiluokan tavoitteet
T1 ohjata oppilasta havaitsemaan lähiympäristön ja maailman kielellinen
ja kulttuurinen runsaus sekä englannin asema globaalin viestinnän
kielenä
ohjata oppilasta havaitsemaan lähiympäristön ja maailman kielellinen ja kulttuurinen runsaus
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Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Kielellisen ympäristön hahmottaminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa kuvata pääpiirteissään, millaisia
kieliä on hänen lähiympäristössään, mitkä
ovat maailman eniten puhutut kielet ja miten
laajalti levinnyt englannin kieli on.

Tutustutaan englanninkielisiin maihin maantieteen ja kulttuurin näkökulmasta. Tutustutaan
englannin eri variantteihin. Ymmärretään se, että ei ole yhtä ainoaa oikeaa tapaa puhua englantia.
Harjoitellaan arvostavaa kielenkäyttöä vuorovaikutustilanteissa. Opitaan käyttämään kulttuurisesti
soveliaita ilmaisuja, esim. please, thank you ja sorry. Pohditaan, miten voi toimia, jos osaa kieltä
vain vähän.

T2 motivoida oppilasta arvostamaan omaa kieli- ja kulttuuritaustaansa
sekä maailman kielellistä ja kulttuurista moninaisuutta ja kohtaamaan
ihmisiä ilman arvottavia ennakko-oletuksia
ohjata oppilasta arvostamaan omaa ja muiden kieli- ja kulttuuritaustaa
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Ei käytetä arvosanan muodostamisen
perusteena. Oppilasta ohjataan pohtimaan
kokemuksiaan osana itsearviointia.

Tutustutaan englanninkielisiin maihin maantieteen ja kulttuurin näkökulmasta. Tutustutaan
englannin eri variantteihin. Ymmärretään se, että ei ole yhtä ainoaa oikeaa tapaa puhua englantia.
Harjoitellaan arvostavaa kielenkäyttöä vuorovaikutustilanteissa. Opitaan käyttämään kulttuurisesti
soveliaita ilmaisuja, esim. please, thank you ja sorry. Pohditaan, miten voi toimia, jos osaa kieltä
vain vähän.

T3 ohjata oppilasta havaitsemaan kieliä yhdistäviä ja erottavia ilmiöitä
sekä tukea oppilaan kielellisen päättelykyvyn kehittymistä
Ohjata oppilasta havaitsemaan kieliä yhdistäviä ja erottavia ilmiöitä. Oppilas kehittää kielellistä
päättelykykyään.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Kielellinen päättely

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa tehdä havaintoja englannin
kielen ja äidinkielensä tai muun osaamansa
kielen rakenteellisista, sanastollisista tai
muista eroista ja yhtäläisyyksistä.

Tutustutaan englanninkielisiin maihin maantieteen ja kulttuurin näkökulmasta. Tutustutaan
englannin eri variantteihin. Ymmärretään se, että ei ole yhtä ainoaa oikeaa tapaa puhua englantia.
Harjoitellaan arvostavaa kielenkäyttöä vuorovaikutustilanteissa. Opitaan käyttämään kulttuurisesti
soveliaita ilmaisuja, esim. please, thank you ja sorry. Pohditaan, miten voi toimia, jos osaa kieltä
vain vähän.
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Arvioinnin kohde

T4 ohjata oppilasta ymmärtämään, että englanniksi on saatavilla runsaasti
aineistoa ja valitsemaan niistä omaa oppimistaan edistävää, sisällöltään ja
vaikeustasoltaan sopivaa aineistoa
ohjata oppilasta käyttämään itsenäisesti oppimateriaalia ja muita tiedonhankintavälineitä
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Englanninkielisen aineiston löytäminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa kertoa, millaista
englanninkielistä hänen omaa oppimistaan
edistävää aineistoa on saatavilla.

Tutustutaan englanninkielisiin maihin maantieteen ja kulttuurin näkökulmasta. Tutustutaan
englannin eri variantteihin. Ymmärretään se, että ei ole yhtä ainoaa oikeaa tapaa puhua englantia.
Harjoitellaan arvostavaa kielenkäyttöä vuorovaikutustilanteissa. Opitaan käyttämään kulttuurisesti
soveliaita ilmaisuja, esim. please, thank you ja sorry. Pohditaan, miten voi toimia, jos osaa kieltä
vain vähän.

T5 tutustua yhdessä opetuksen tavoitteisiin ja luoda salliva
opiskeluilmapiiri, jossa tärkeintä on viestin välittyminen sekä kannustava
yhdessä oppiminen
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Tietoisuus tavoitteista ja toiminta ryhmässä

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa kuvata opiskelun tavoitteita ja
osallistuu ryhmän yhteisten tehtävien tekoon.

Opetellaan suunnittelemaan toimintaa yhdessä, antamaan ja ottamaan vastaan palautetta
ja ottamaan vastuuta. Opetellaan tehokkaita kielenopiskelutapoja, kuten uusien sanojen ja
rakenteiden aktiivista käyttöä omissa ilmaisuissa, muistiinpainamiskeinoja ja tuntemattoman
sanan merkityksen päättelemistä asiayhteydestä. Tutkitaan edelleen kielten samanlaisuutta,
vertaillaan oppilaiden elämästä tuttuja kieliä. Käytetään tarvittaessa apuna äidinkielestä tuttuja
kieliopillisia termejä ja luokitteluja.

T6 ohjata oppilasta ottamaan vastuuta omasta kielenopiskelustaan ja
kannustaa harjaannuttamaan kielitaitoaan rohkeasti ja myös tieto- ja
viestintäteknologiaa käyttäen sekä kokeilemaan, millaiset tavat oppia
kieliä sopivat hänelle parhaiten

Vuosiluokat 3-6

ohjata oppilasta ottamaan vastuuta omasta kielenopiskelustaan (myös huolehtia kotitehtävistään
ja opiskeluvälineistään); kannustaa oppilasta harjaannuttamaan kielitaitoaan monipuolisesti
ja rohkeasti myös koulun ulkopuolella; ohjata oppilasta tunnistamaan omia vahvuuksiaan
ja heikkouksiaan kielen opiskelijana; ohjata oppilasta huomioimaan kielitaitonsa rajat
suunnitellessaan omia viestejä
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
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Arvioinnin kohde
Kielenopiskelutavoitteiden asettaminen ja
löytäminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas asettaa tavoitteita kielenopiskelulleen,
harjoittelee erilaisia tapoja opiskella kieliä
käyttäen myös tieto- ja viestintäteknologiaa,
harjaannuttaa ja arvioi taitojaan

Opetellaan suunnittelemaan toimintaa yhdessä, antamaan ja ottamaan vastaan palautetta
ja ottamaan vastuuta. Opetellaan tehokkaita kielenopiskelutapoja, kuten uusien sanojen ja
rakenteiden aktiivista käyttöä omissa ilmaisuissa, muistiinpainamiskeinoja ja tuntemattoman
sanan merkityksen päättelemistä asiayhteydestä. Tutkitaan edelleen kielten samanlaisuutta,
vertaillaan oppilaiden elämästä tuttuja kieliä. Käytetään tarvittaessa apuna äidinkielestä tuttuja
kieliopillisia termejä ja luokitteluja.

T7 ohjata oppilasta harjoittelemaan vuorovaikutusta aihepiiriltään
monenlaisissa tilanteissa rohkaisten viestinnän jatkumiseen mahdollisista
katkoksista huolimatta
ohjata oppilasta käyttämään puheen apuna ei-kielellisiä keinoja (ilmeet, eleet) ja työskentelemään
rakentavasti parin kanssa ja ryhmän jäsenenä
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Vuorovaikutus erilaisissa tilanteissa

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Taitotaso A2.1: Oppilas pystyy vaihtamaan
ajatuksia tai tietoja tutuissa ja jokapäiväisissä
tilanteissa sekä toisinaan ylläpitämään
viestintätilannetta.

Opetellaan kuulemaan, puhumaan, lukemaan ja kirjoittamaan englantia tutuista aiheista.
Keskeisiä aiheita ovat minä itse, perheeni, ystäväni, koulu, harrastukset ja vapaaajan vietto. Harjoitellaan erilaisia kielenkäyttötilanteita, kuten esimerkiksi kysyminen ja
vastaaminen, avun pyytäminen tai mielipiteen ilmaiseminen. Opitaan lisää kohteliaaseen
kielenkäyttöön liittyviä ilmaisuja, esim. I would like. Sanastoa ja rakenteita opetellaan
tekstien, kuten pienten tarinoiden ja haastattelujen yhteydessä. Tarjotaan mahdollisuuksia
harjoitella vaativampia kielenkäyttötilanteita. Opetellaan löytämään englanninkielistä aineistoa
esimerkiksi lähiympäristöstä. Havainnoidaan ja harjoitellaan runsaasti ääntämistä sekä sanaja lausepainoa, puherytmiä ja intonaatiota. Harjoitellaan tunnistamaan englannin kielen
foneettisen tarkekirjoituksen merkkejä. Laajennetaan sanaston oppimista ja kerrataan ja
laajennetaan perusrakenteita, esim. yksikköä ja monikkoa, verbien aikamuotoja, adjektiivien
vertailua, pronomineja ja prepositioita. Harjoitellaan lisääntyvässä määrin kirjallista tuottamista ja
kiinnitetään huomiota oikeinkirjoitukseen.

ohjata oppilasta työskentelemään puhuttujen ja kirjoitettujen tekstien parissa ja ymmärtämään
niiden pääkohdat ja yhä enemmän yksityiskohtia
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
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T10 ohjata oppilasta työskentelemään vaativuudeltaan monentasoisten
puhuttujen ja kirjoitettujen tekstien parissa käyttäen erilaisia
ymmärtämisstrategioita

Arvioinnin kohde
Tekstien tulkintataidot

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Taitotaso A2.1: Oppilas ymmärtää helppoja,
tuttua sanastoa ja ilmaisuja sekä selkeää
puhetta sisältäviä tekstejä. Oppilas
ymmärtää lyhyiden, yksinkertaisten, itseään
kiinnostavien viestien ydinsisällön ja tekstin
pääajatukset tuttua sanastoa sisältävästä,
ennakoitavasta tekstistä. Oppilas pystyy hyvin
yksinkertaiseen päättelyyn asiayhteyden
tukemana.

Opetellaan kuulemaan, puhumaan, lukemaan ja kirjoittamaan englantia tutuista aiheista.
Keskeisiä aiheita ovat minä itse, perheeni, ystäväni, koulu, harrastukset ja vapaaajan vietto. Harjoitellaan erilaisia kielenkäyttötilanteita, kuten esimerkiksi kysyminen ja
vastaaminen, avun pyytäminen tai mielipiteen ilmaiseminen. Opitaan lisää kohteliaaseen
kielenkäyttöön liittyviä ilmaisuja, esim. I would like. Sanastoa ja rakenteita opetellaan
tekstien, kuten pienten tarinoiden ja haastattelujen yhteydessä. Tarjotaan mahdollisuuksia
harjoitella vaativampia kielenkäyttötilanteita. Opetellaan löytämään englanninkielistä aineistoa
esimerkiksi lähiympäristöstä. Havainnoidaan ja harjoitellaan runsaasti ääntämistä sekä sanaja lausepainoa, puherytmiä ja intonaatiota. Harjoitellaan tunnistamaan englannin kielen
foneettisen tarkekirjoituksen merkkejä. Laajennetaan sanaston oppimista ja kerrataan ja
laajennetaan perusrakenteita, esim. yksikköä ja monikkoa, verbien aikamuotoja, adjektiivien
vertailua, pronomineja ja prepositioita. Harjoitellaan lisääntyvässä määrin kirjallista tuottamista ja
kiinnitetään huomiota oikeinkirjoitukseen.

T11 tarjota oppilaalle mahdollisuuksia tuottaa puhetta ja kirjoitusta
aihepiirejä laajentaen sekä kiinnittäen huomiota myös keskeisiin
rakenteisiin ja ääntämisen perussääntöihin
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
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Tekstien tuottamistaidot

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Taitotaso A2.1: Oppilas pystyy kertomaan
jokapäiväisistä ja konkreettisista sekä itselleen
tärkeistä asioista käyttäen yksinkertaisia
lauseita ja konkreettista sanastoa. Oppilas
osaa helposti ennakoitavan perussanaston ja
monia keskeisimpiä rakenteita. Oppilas osaa
soveltaa joitakin ääntämisen perussääntöjä
muissakin kuin harjoitelluissa ilmauksissa.

Opetellaan kuulemaan, puhumaan, lukemaan ja kirjoittamaan englantia tutuista aiheista.
Keskeisiä aiheita ovat minä itse, perheeni, ystäväni, koulu, harrastukset ja vapaaajan vietto. Harjoitellaan erilaisia kielenkäyttötilanteita, kuten esimerkiksi kysyminen ja
vastaaminen, avun pyytäminen tai mielipiteen ilmaiseminen. Opitaan lisää kohteliaaseen
kielenkäyttöön liittyviä ilmaisuja, esim. I would like. Sanastoa ja rakenteita opetellaan
tekstien, kuten pienten tarinoiden ja haastattelujen yhteydessä. Tarjotaan mahdollisuuksia
harjoitella vaativampia kielenkäyttötilanteita. Opetellaan löytämään englanninkielistä aineistoa
esimerkiksi lähiympäristöstä. Havainnoidaan ja harjoitellaan runsaasti ääntämistä sekä sanaja lausepainoa, puherytmiä ja intonaatiota. Harjoitellaan tunnistamaan englannin kielen
foneettisen tarkekirjoituksen merkkejä. Laajennetaan sanaston oppimista ja kerrataan ja
laajennetaan perusrakenteita, esim. yksikköä ja monikkoa, verbien aikamuotoja, adjektiivien
vertailua, pronomineja ja prepositioita. Harjoitellaan lisääntyvässä määrin kirjallista tuottamista ja
kiinnitetään huomiota oikeinkirjoitukseen.
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Vuosiluokka 5
Vuosiluokan keskeiset sisältöalueet
S1 Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen
Tutustutaan kielten ja kulttuurien moninaisuuteen sekä englannin levinneisyyteen mm.
internetissä. Pohditaan omaa kieli- ja kulttuuritaustaa. Hankitaan tietoa kielen ja
kulttuurin merkityksestä yksilölle ja yhteisölle. Harjoitellaan arvostavaa kielenkäyttöä
vuorovaikutustilanteissa. Kuunnellaan eri kieliä, katsellaan eri tapoja kirjoittaa, tehdään havaintoja
sanojen lainautumisesta kielestä toiseen. Pohditaan, miten voi toimia, jos osaa kieltä vain vähän.
Syvennetään tietämystä maista, joissa englantia puhutaan. Tutustutaan englanninkielisten
maiden perinteisiin esim. juhlat. Pohditaan, miten voi toimia, jos ei osata ilmaista itseään riittävästi
joissain tilanteissa. Laajennetaan kielten vertailua sanatasolta rakennetasolle rakenteiden
monimutkaistuessa.
S2 Kielenopiskelutaidot
Opetellaan suunnittelemaan toimintaa yhdessä, antamaan ja ottamaan vastaan palautetta
ja ottamaan vastuuta. Opetellaan tehokkaita kielenopiskelutapoja, kuten uusien sanojen ja
rakenteiden aktiivista käyttöä omissa ilmaisuissa, muistiinpainamiskeinoja, tuntemattoman sanan
merkityksen päättelemistä asiayhteydestä. Totutellaan arvioimaan omaa kielitaitoa esimerkiksi
Eurooppalaista kielisalkkua käyttäen.
Opetellaan suunnittelemaan toimintaa yhdessä, antamaan ja ottamaan vastaan
palautetta ja ottamaan vastuuta myös esim. ryhmän jäsenenä. Opetellaan tehokkaita
kielenopiskelutapoja, kuten uusien sanojen ja rakenteiden aktiivista käyttöä omissa ilmaisuissa,
muistiinpainamiskeinoja, tuntemattoman sanan merkityksen päättelemistä asiayhteydestä.
Harjoitellaan itsearviointia.
S3 Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa, taito tulkita tekstejä, taito tuottaa
tekstejä

Opetellaan kuulemaan, puhumaan, lukemaan ja kirjoittamaan englantia monenlaisista aiheista.
Keskeisiä aiheita ovat minä itse, perheeni, ystäväni, koulu, harrastukset ja vapaa-ajan
vietto sekä elämä ja toiminta englanninkielisessä ympäristössä. Sisältöjen valinnassa
lähtökohtana on oppilaiden jokapäiväinen elämänpiiri, kiinnostuksen kohteet sekä ajankohtaisuus,
näkökulmana minä ja me. Harjoitellaan erilaisia kielenkäyttötilanteita, kuten esimerkiksi
mielipiteen ilmaiseminen. Sanastoa ja rakenteita opetellaan monenlaisten tekstien, kuten pienten
tarinoiden, näytelmien, haastattelujen ja sanoitusten yhteydessä. Kerrataan ja opetellaan
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Opetellaan kuulemaan, puhumaan, lukemaan ja kirjoittamaan englantia monenlaisista aiheista.
Keskeisiä aiheita ovat minä itse, perheeni, ystäväni, koulu, harrastukset ja vapaa-ajan vietto sekä
elämä ja toiminta englanninkielisessä ympäristössä. Lisäksi valitaan aiheita yhdessä. Sisältöjen
valinnassa lähtökohtana on oppilaiden jokapäiväinen elämänpiiri, kiinnostuksen kohteet sekä
ajankohtaisuus, näkökulmana minä, me ja maailma. Valitaan erilaisia kielenkäyttötarkoituksia,
kuten esimerkiksi tervehtiminen, avun pyytäminen tai mielipiteen ilmaiseminen. Sanastoa
ja rakenteita opetellaan monenlaisten tekstien, kuten pienten tarinoiden, näytelmien,
haastattelujen ja sanoitusten yhteydessä. Tarjotaan mahdollisuuksia harjoitella vaativampia
kielenkäyttötilanteita. Opetellaan löytämään englanninkielistä aineistoa esimerkiksi ympäristöstä,
verkosta ja kirjastosta. Valittaessa tekstejä ja aiheita otetaan huomioon englannin kielen
levinneisyys ja asema globaalin kommunikaation kielenä. Havainnoidaan ja harjoitellaan runsaasti
ääntämistä sekä sana- ja lausepainoa, puherytmiä ja intonaatiota. Harjoitellaan tunnistamaan
englannin kielen foneettisen tarkekirjoituksen merkkejä.

rakenteiden käyttöä, esim. verbien aikamuotoja, kysymysten muodostamista, adjektiivien
vertailua, prepositioita ja pronomineja. Tarjotaan mahdollisuuksia harjoitella vaativampia
kielenkäyttötilanteita. Opetellaan löytämään englanninkielistä aineistoa esimerkiksi ympäristöstä
ja verkosta. Valittaessa tekstejä ja aiheita otetaan huomioon englannin kielen levinneisyys ja
asema globaalin kommunikaation kielenä. Havainnoidaan ja harjoitellaan runsaasti ääntämistä
sekä sana- ja lausepainoa, puherytmiä ja intonaatiota. Aletaan etsiä erilaisista lähteistä aineistoa
eri teemoihin liittyen. Aineistoja käytetään pohjana omiin tuotoksiin. Harjoitellaan erilaisten
sanastojen käyttöä ja tutustutaan esim. erilaisiin sanakirjasovelluksiin. Ymmärretään, että
lähteisiin tulee osata suhtautua kriittisesti.
Opetuksen tavoitteet

Tavoitteisiin liittyvät
sisältöalueet

Laaja-alainen osaaminen

T1

S1

L2

T2

S1

L1, L2

T3

S1

L1, L2

T4

S1

L2, L3

T5

S2

L1, L3

T6

S2

L1, L4, L5, L6

T7

S3

L2, L4, L5, L7

T8

S3

L4

T9

S3

L2, L4

T10

S3

L4

T11

S3

L3, L4, L5, L7

Vuosiluokan tavoitteet
T1 ohjata oppilasta havaitsemaan lähiympäristön ja maailman kielellinen
ja kulttuurinen runsaus sekä englannin asema globaalin viestinnän
kielenä
ohjata oppilasta havaitsemaan ja arvostamaan lähiympäristön ja maailman kielellistä ja
kulttuurista runsautta sekä ymmärtämään englannin aseman maailman käytetyimpänä viestinnän
kielenä
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde

Vuosiluokat 3-6

Kielellisen ympäristön hahmottaminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa kuvata pääpiirteissään, millaisia
kieliä on hänen lähiympäristössään, mitkä
ovat maailman eniten puhutut kielet ja miten
laajalti levinnyt englannin kieli on.

Syvennetään tietämystä maista, joissa englantia puhutaan. Tutustutaan englanninkielisten
maiden perinteisiin esim. juhlat. Pohditaan, miten voi toimia, jos ei osata ilmaista itseään riittävästi
joissain tilanteissa. Laajennetaan kielten vertailua sanatasolta rakennetasolle rakenteiden
monimutkaistuessa.
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T2 motivoida oppilasta arvostamaan omaa kieli- ja kulttuuritaustaansa
sekä maailman kielellistä ja kulttuurista moninaisuutta ja kohtaamaan
ihmisiä ilman arvottavia ennakko-oletuksia
ohjata oppilasta arvostamaan omaa ja muiden kieli- ja kulttuuritaustaa ja kohtaamaan vieraasta
kulttuurista tulevia ihmisiä avoimesti ja viestimään kulttuurisesti sopivalla tavalla
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Ei käytetä arvosanan muodostamisen
perusteena. Oppilasta ohjataan pohtimaan
kokemuksiaan osana itsearviointia.

Syvennetään tietämystä maista, joissa englantia puhutaan. Tutustutaan englanninkielisten
maiden perinteisiin esim. juhlat. Pohditaan, miten voi toimia, jos ei osata ilmaista itseään riittävästi
joissain tilanteissa. Laajennetaan kielten vertailua sanatasolta rakennetasolle rakenteiden
monimutkaistuessa.

T3 ohjata oppilasta havaitsemaan kieliä yhdistäviä ja erottavia ilmiöitä
sekä tukea oppilaan kielellisen päättelykyvyn kehittymistä
ohjata oppilasta havaitsemaan kieliä yhdistäviä ja erottavia ilmiöitä sekä kehittämään kielellistä
päättelykykyään.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Kielellinen päättely

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa tehdä havaintoja englannin
kielen ja äidinkielensä tai muun osaamansa
kielen rakenteellisista, sanastollisista tai
muista eroista ja yhtäläisyyksistä.

Syvennetään tietämystä maista, joissa englantia puhutaan. Tutustutaan englanninkielisten
maiden perinteisiin esim. juhlat. Pohditaan, miten voi toimia, jos ei osata ilmaista itseään riittävästi
joissain tilanteissa. Laajennetaan kielten vertailua sanatasolta rakennetasolle rakenteiden
monimutkaistuessa.

T4 ohjata oppilasta ymmärtämään, että englanniksi on saatavilla runsaasti
aineistoa ja valitsemaan niistä omaa oppimistaan edistävää, sisällöltään ja
vaikeustasoltaan sopivaa aineistoa
ohjata oppilasta valitsemaan omaa oppimistaan edistävää aineistoa englanniksi

Arvioinnin kohde
Englanninkielisen aineiston löytäminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa kertoa, millaista
englanninkielistä hänen omaa oppimistaan
edistävää aineistoa on saatavilla.
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Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi

Syvennetään tietämystä maista, joissa englantia puhutaan. Tutustutaan englanninkielisten
maiden perinteisiin esim. juhlat. Pohditaan, miten voi toimia, jos ei osata ilmaista itseään riittävästi
joissain tilanteissa. Laajennetaan kielten vertailua sanatasolta rakennetasolle rakenteiden
monimutkaistuessa.

T5 tutustua yhdessä opetuksen tavoitteisiin ja luoda salliva
opiskeluilmapiiri, jossa tärkeintä on viestin välittyminen sekä kannustava
yhdessä oppiminen
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Tietoisuus tavoitteista ja toiminta ryhmässä

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa kuvata opiskelun tavoitteita ja
osallistuu ryhmän yhteisten tehtävien tekoon.

Opetellaan suunnittelemaan toimintaa yhdessä, antamaan ja ottamaan vastaan
palautetta ja ottamaan vastuuta myös esim. ryhmän jäsenenä. Opetellaan tehokkaita
kielenopiskelutapoja, kuten uusien sanojen ja rakenteiden aktiivista käyttöä omissa ilmaisuissa,
muistiinpainamiskeinoja, tuntemattoman sanan merkityksen päättelemistä asiayhteydestä.
Harjoitellaan itsearviointia.

T6 ohjata oppilasta ottamaan vastuuta omasta kielenopiskelustaan ja
kannustaa harjaannuttamaan kielitaitoaan rohkeasti ja myös tieto- ja
viestintäteknologiaa käyttäen sekä kokeilemaan, millaiset tavat oppia
kieliä sopivat hänelle parhaiten
ohjata oppilasta ottamaan vastuuta omasta kielenopiskelustaan (etenkin huolehtimaan
kotitehtävistään ja opiskeluvälineistään) ja kannustaa harjaannuttamaan kielitaitoaan
monipuolisesti ja rohkeasti myös koulun ulkopuolella; ohjata oppilasta käyttämään itsenäisesti
oppimateriaalia ja muita tiedonhankintavälineitä; ohjata oppilasta tunnistamaan omia
vahvuuksiaan ja heikkouksiaan kielen opiskelijana; auttaa oppilasta huomioimaan kielitaitonsa
rajat suunnitellessaan omia viestejä
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Kielenopiskelutavoitteiden asettaminen ja
löytäminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas asettaa tavoitteita kielenopiskelulleen,
harjoittelee erilaisia tapoja opiskella kieliä
käyttäen myös tieto- ja viestintäteknologiaa,
harjaannuttaa ja arvioi taitojaan

Vuosiluokat 3-6

Opetellaan suunnittelemaan toimintaa yhdessä, antamaan ja ottamaan vastaan
palautetta ja ottamaan vastuuta myös esim. ryhmän jäsenenä. Opetellaan tehokkaita
kielenopiskelutapoja, kuten uusien sanojen ja rakenteiden aktiivista käyttöä omissa ilmaisuissa,
muistiinpainamiskeinoja, tuntemattoman sanan merkityksen päättelemistä asiayhteydestä.
Harjoitellaan itsearviointia.
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T7 ohjata oppilasta harjoittelemaan vuorovaikutusta aihepiiriltään
monenlaisissa tilanteissa rohkaisten viestinnän jatkumiseen mahdollisista
katkoksista huolimatta
ohjata oppilasta käyttämään puheen apuna ei-kielellisiä keinoja (ilmeet, eleet) ja työskentelemään
rakentavasti parin kanssa ja ryhmän jäsenenä
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Vuorovaikutus erilaisissa tilanteissa

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Taitotaso A2.1: Oppilas pystyy vaihtamaan
ajatuksia tai tietoja tutuissa ja jokapäiväisissä
tilanteissa sekä toisinaan ylläpitämään
viestintätilannetta.

Opetellaan kuulemaan, puhumaan, lukemaan ja kirjoittamaan englantia monenlaisista aiheista.
Keskeisiä aiheita ovat minä itse, perheeni, ystäväni, koulu, harrastukset ja vapaa-ajan
vietto sekä elämä ja toiminta englanninkielisessä ympäristössä. Sisältöjen valinnassa
lähtökohtana on oppilaiden jokapäiväinen elämänpiiri, kiinnostuksen kohteet sekä ajankohtaisuus,
näkökulmana minä ja me. Harjoitellaan erilaisia kielenkäyttötilanteita, kuten esimerkiksi
mielipiteen ilmaiseminen. Sanastoa ja rakenteita opetellaan monenlaisten tekstien, kuten pienten
tarinoiden, näytelmien, haastattelujen ja sanoitusten yhteydessä. Kerrataan ja opetellaan
rakenteiden käyttöä, esim. verbien aikamuotoja, kysymysten muodostamista, adjektiivien
vertailua, prepositioita ja pronomineja. Tarjotaan mahdollisuuksia harjoitella vaativampia
kielenkäyttötilanteita. Opetellaan löytämään englanninkielistä aineistoa esimerkiksi ympäristöstä
ja verkosta. Valittaessa tekstejä ja aiheita otetaan huomioon englannin kielen levinneisyys ja
asema globaalin kommunikaation kielenä. Havainnoidaan ja harjoitellaan runsaasti ääntämistä
sekä sana- ja lausepainoa, puherytmiä ja intonaatiota. Aletaan etsiä erilaisista lähteistä aineistoa
eri teemoihin liittyen. Aineistoja käytetään pohjana omiin tuotoksiin. Harjoitellaan erilaisten
sanastojen käyttöä ja tutustutaan esim. erilaisiin sanakirjasovelluksiin. Ymmärretään, että
lähteisiin tulee osata suhtautua kriittisesti.

T8 rohkaista oppilasta pitämään yllä viestintätilannetta käyttäen
monenlaisia viestinnän jatkamisen keinoja
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Viestintästrategioiden käyttö

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Taitotaso A2.1: Oppilas osallistuu enenevässä
määrin viestintään. Oppilas turvautuu
harvemmin ei-kielellisiin ilmaisuihin. Oppilas
joutuu pyytämään toistoa tai selvennystä
melko usein. Oppilas osaa jonkin verran
soveltaa viestintäkumppanin ilmaisuja omassa
viestinnässään.

Opetellaan kuulemaan, puhumaan, lukemaan ja kirjoittamaan englantia monenlaisista aiheista.
Keskeisiä aiheita ovat minä itse, perheeni, ystäväni, koulu, harrastukset ja vapaa-ajan
vietto sekä elämä ja toiminta englanninkielisessä ympäristössä. Sisältöjen valinnassa
lähtökohtana on oppilaiden jokapäiväinen elämänpiiri, kiinnostuksen kohteet sekä ajankohtaisuus,
näkökulmana minä ja me. Harjoitellaan erilaisia kielenkäyttötilanteita, kuten esimerkiksi
mielipiteen ilmaiseminen. Sanastoa ja rakenteita opetellaan monenlaisten tekstien, kuten pienten
tarinoiden, näytelmien, haastattelujen ja sanoitusten yhteydessä. Kerrataan ja opetellaan
rakenteiden käyttöä, esim. verbien aikamuotoja, kysymysten muodostamista, adjektiivien
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Arvioinnin kohde

vertailua, prepositioita ja pronomineja. Tarjotaan mahdollisuuksia harjoitella vaativampia
kielenkäyttötilanteita. Opetellaan löytämään englanninkielistä aineistoa esimerkiksi ympäristöstä
ja verkosta. Valittaessa tekstejä ja aiheita otetaan huomioon englannin kielen levinneisyys ja
asema globaalin kommunikaation kielenä. Havainnoidaan ja harjoitellaan runsaasti ääntämistä
sekä sana- ja lausepainoa, puherytmiä ja intonaatiota. Aletaan etsiä erilaisista lähteistä aineistoa
eri teemoihin liittyen. Aineistoja käytetään pohjana omiin tuotoksiin. Harjoitellaan erilaisten
sanastojen käyttöä ja tutustutaan esim. erilaisiin sanakirjasovelluksiin. Ymmärretään, että
lähteisiin tulee osata suhtautua kriittisesti.

T9 tukea oppilaan viestinnän kulttuurista sopivuutta tarjoamalla
mahdollisuuksia harjoitella monipuolisia sosiaalisia tilanteita
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen

Viestinnän kulttuurinen sopivuus

Taitotaso A2.1: Oppilas selviytyy lyhyistä
sosiaalisista tilanteista. Oppilas osaa
käyttää yleisimpiä kohteliaita tervehdyksiä ja
puhuttelumuotoja sekä esittää kohteliaasti
esimerkiksi pyyntöjä, kutsuja, ehdotuksia ja
anteeksipyyntöjä ja vastata sellaisiin.

Opetellaan kuulemaan, puhumaan, lukemaan ja kirjoittamaan englantia monenlaisista aiheista.
Keskeisiä aiheita ovat minä itse, perheeni, ystäväni, koulu, harrastukset ja vapaa-ajan
vietto sekä elämä ja toiminta englanninkielisessä ympäristössä. Sisältöjen valinnassa
lähtökohtana on oppilaiden jokapäiväinen elämänpiiri, kiinnostuksen kohteet sekä ajankohtaisuus,
näkökulmana minä ja me. Harjoitellaan erilaisia kielenkäyttötilanteita, kuten esimerkiksi
mielipiteen ilmaiseminen. Sanastoa ja rakenteita opetellaan monenlaisten tekstien, kuten pienten
tarinoiden, näytelmien, haastattelujen ja sanoitusten yhteydessä. Kerrataan ja opetellaan
rakenteiden käyttöä, esim. verbien aikamuotoja, kysymysten muodostamista, adjektiivien
vertailua, prepositioita ja pronomineja. Tarjotaan mahdollisuuksia harjoitella vaativampia
kielenkäyttötilanteita. Opetellaan löytämään englanninkielistä aineistoa esimerkiksi ympäristöstä
ja verkosta. Valittaessa tekstejä ja aiheita otetaan huomioon englannin kielen levinneisyys ja
asema globaalin kommunikaation kielenä. Havainnoidaan ja harjoitellaan runsaasti ääntämistä
sekä sana- ja lausepainoa, puherytmiä ja intonaatiota. Aletaan etsiä erilaisista lähteistä aineistoa
eri teemoihin liittyen. Aineistoja käytetään pohjana omiin tuotoksiin. Harjoitellaan erilaisten
sanastojen käyttöä ja tutustutaan esim. erilaisiin sanakirjasovelluksiin. Ymmärretään, että
lähteisiin tulee osata suhtautua kriittisesti.

T10 ohjata oppilasta työskentelemään vaativuudeltaan monentasoisten
puhuttujen ja kirjoitettujen tekstien parissa käyttäen erilaisia
ymmärtämisstrategioita
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
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Tekstien tulkintataidot
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Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Taitotaso A2.1: Oppilas ymmärtää helppoja,
tuttua sanastoa ja ilmaisuja sekä selkeää
puhetta sisältäviä tekstejä. Oppilas
ymmärtää lyhyiden, yksinkertaisten, itseään
kiinnostavien viestien ydinsisällön ja tekstin
pääajatukset tuttua sanastoa sisältävästä,
ennakoitavasta tekstistä. Oppilas pystyy hyvin
yksinkertaiseen päättelyyn asiayhteyden
tukemana.

Opetellaan kuulemaan, puhumaan, lukemaan ja kirjoittamaan englantia monenlaisista aiheista.
Keskeisiä aiheita ovat minä itse, perheeni, ystäväni, koulu, harrastukset ja vapaa-ajan
vietto sekä elämä ja toiminta englanninkielisessä ympäristössä. Sisältöjen valinnassa
lähtökohtana on oppilaiden jokapäiväinen elämänpiiri, kiinnostuksen kohteet sekä ajankohtaisuus,
näkökulmana minä ja me. Harjoitellaan erilaisia kielenkäyttötilanteita, kuten esimerkiksi
mielipiteen ilmaiseminen. Sanastoa ja rakenteita opetellaan monenlaisten tekstien, kuten pienten
tarinoiden, näytelmien, haastattelujen ja sanoitusten yhteydessä. Kerrataan ja opetellaan
rakenteiden käyttöä, esim. verbien aikamuotoja, kysymysten muodostamista, adjektiivien
vertailua, prepositioita ja pronomineja. Tarjotaan mahdollisuuksia harjoitella vaativampia
kielenkäyttötilanteita. Opetellaan löytämään englanninkielistä aineistoa esimerkiksi ympäristöstä
ja verkosta. Valittaessa tekstejä ja aiheita otetaan huomioon englannin kielen levinneisyys ja
asema globaalin kommunikaation kielenä. Havainnoidaan ja harjoitellaan runsaasti ääntämistä
sekä sana- ja lausepainoa, puherytmiä ja intonaatiota. Aletaan etsiä erilaisista lähteistä aineistoa
eri teemoihin liittyen. Aineistoja käytetään pohjana omiin tuotoksiin. Harjoitellaan erilaisten
sanastojen käyttöä ja tutustutaan esim. erilaisiin sanakirjasovelluksiin. Ymmärretään, että
lähteisiin tulee osata suhtautua kriittisesti.

T11 tarjota oppilaalle mahdollisuuksia tuottaa puhetta ja kirjoitusta
aihepiirejä laajentaen sekä kiinnittäen huomiota myös keskeisiin
rakenteisiin ja ääntämisen perussääntöihin
tarjota oppilaalle mahdollisuuksia tuottaa puhetta ja kirjoitusta aihepiirejä laajentaen ja
oppimaansa soveltaen sekä kiinnittäen huomiota myös keskeisiin rakenteisiin ja ääntämisen
perussääntöihin
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Tekstien tuottamistaidot

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Taitotaso A2.1: Oppilas pystyy kertomaan
jokapäiväisistä ja konkreettisista sekä itselleen
tärkeistä asioista käyttäen yksinkertaisia
lauseita ja konkreettista sanastoa. Oppilas
osaa helposti ennakoitavan perussanaston ja
monia keskeisimpiä rakenteita. Oppilas osaa
soveltaa joitakin ääntämisen perussääntöjä
muissakin kuin harjoitelluissa ilmauksissa.

Opetellaan kuulemaan, puhumaan, lukemaan ja kirjoittamaan englantia monenlaisista aiheista.
Keskeisiä aiheita ovat minä itse, perheeni, ystäväni, koulu, harrastukset ja vapaa-ajan
vietto sekä elämä ja toiminta englanninkielisessä ympäristössä. Sisältöjen valinnassa
lähtökohtana on oppilaiden jokapäiväinen elämänpiiri, kiinnostuksen kohteet sekä ajankohtaisuus,
näkökulmana minä ja me. Harjoitellaan erilaisia kielenkäyttötilanteita, kuten esimerkiksi
mielipiteen ilmaiseminen. Sanastoa ja rakenteita opetellaan monenlaisten tekstien, kuten pienten
tarinoiden, näytelmien, haastattelujen ja sanoitusten yhteydessä. Kerrataan ja opetellaan
rakenteiden käyttöä, esim. verbien aikamuotoja, kysymysten muodostamista, adjektiivien
vertailua, prepositioita ja pronomineja. Tarjotaan mahdollisuuksia harjoitella vaativampia
kielenkäyttötilanteita. Opetellaan löytämään englanninkielistä aineistoa esimerkiksi ympäristöstä
ja verkosta. Valittaessa tekstejä ja aiheita otetaan huomioon englannin kielen levinneisyys ja
asema globaalin kommunikaation kielenä. Havainnoidaan ja harjoitellaan runsaasti ääntämistä
sekä sana- ja lausepainoa, puherytmiä ja intonaatiota. Aletaan etsiä erilaisista lähteistä aineistoa
eri teemoihin liittyen. Aineistoja käytetään pohjana omiin tuotoksiin. Harjoitellaan erilaisten
sanastojen käyttöä ja tutustutaan esim. erilaisiin sanakirjasovelluksiin. Ymmärretään, että
lähteisiin tulee osata suhtautua kriittisesti.
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Vuosiluokka 6
Vuosiluokan keskeiset sisältöalueet
S1 Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen
Tutustutaan kielten ja kulttuurien moninaisuuteen sekä englannin levinneisyyteen mm.
internetissä. Pohditaan omaa kieli- ja kulttuuritaustaa. Hankitaan tietoa kielen ja
kulttuurin merkityksestä yksilölle ja yhteisölle. Harjoitellaan arvostavaa kielenkäyttöä
vuorovaikutustilanteissa. Kuunnellaan eri kieliä, katsellaan eri tapoja kirjoittaa, tehdään havaintoja
sanojen lainautumisesta kielestä toiseen. Pohditaan, miten voi toimia, jos osaa kieltä vain vähän.
Syvennetään tietämystä maista, joissa englantia puhutaan. Tutustutaan englannin
kielen levinneisyyden syihin ja historiaan. Harjoitellaan arvostavaa kielenkäyttöä
vuorovaikutustilanteissa. Pohditaan, miten voi toimia, jos ei osaa ilmaista itseään riittävästi
tietyssä tilanteessa.
S2 Kielenopiskelutaidot
Opetellaan suunnittelemaan toimintaa yhdessä, antamaan ja ottamaan vastaan palautetta
ja ottamaan vastuuta. Opetellaan tehokkaita kielenopiskelutapoja, kuten uusien sanojen ja
rakenteiden aktiivista käyttöä omissa ilmaisuissa, muistiinpainamiskeinoja, tuntemattoman sanan
merkityksen päättelemistä asiayhteydestä. Totutellaan arvioimaan omaa kielitaitoa esimerkiksi
Eurooppalaista kielisalkkua käyttäen.
Vahvistetaan kielellisen päättelykyvyn taitoja vertailemalla englantia muihin oppilaiden osaamiin
kieliin, myös kuudennella luokalla alkavaan ruotsiin. Sovelletaan ja harjoitellaan aiemmilla
vuosiluokilla opittuja uusia tapoja oppia kieltä. Harjoitellaan itse- ja vertaisarviointia.
S3 Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa, taito tulkita tekstejä, taito tuottaa
tekstejä
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Opetellaan kuulemaan, puhumaan, lukemaan ja kirjoittamaan englantia monenlaisista aiheista.
Keskeisiä aiheita ovat minä itse, perheeni, ystäväni, koulu, harrastukset ja vapaa-ajan vietto sekä
elämä ja toiminta englanninkielisessä ympäristössä. Lisäksi valitaan aiheita yhdessä. Sisältöjen
valinnassa lähtökohtana on oppilaiden jokapäiväinen elämänpiiri, kiinnostuksen kohteet sekä
ajankohtaisuus, näkökulmana minä, me ja maailma. Valitaan erilaisia kielenkäyttötarkoituksia,
kuten esimerkiksi tervehtiminen, avun pyytäminen tai mielipiteen ilmaiseminen. Sanastoa
ja rakenteita opetellaan monenlaisten tekstien, kuten pienten tarinoiden, näytelmien,
haastattelujen ja sanoitusten yhteydessä. Tarjotaan mahdollisuuksia harjoitella vaativampia
kielenkäyttötilanteita. Opetellaan löytämään englanninkielistä aineistoa esimerkiksi ympäristöstä,
verkosta ja kirjastosta. Valittaessa tekstejä ja aiheita otetaan huomioon englannin kielen
levinneisyys ja asema globaalin kommunikaation kielenä. Havainnoidaan ja harjoitellaan runsaasti
ääntämistä sekä sana- ja lausepainoa, puherytmiä ja intonaatiota. Harjoitellaan tunnistamaan
englannin kielen foneettisen tarkekirjoituksen merkkejä.
Opetellaan kuulemaan, puhumaan, lukemaan ja kirjoittamaan englantia monenlaisista aiheista.
Keskeisiä aiheita ovat minä itse, perheeni, ystäväni, koulu, harrastukset ja vapaaajan vietto sekä elämä ja toiminta englanninkielisessä ympäristössä. Lisäksi valitaan
aiheita yhdessä mahdollisuuksien mukaan. Sisältöjen valinnassa lähtökohtana on oppilaiden
jokapäiväinen elämänpiiri, kiinnostuksen kohteet sekä ajankohtaisuus, näkökulmana minä, me ja
maailma. Harjoitellaan erilaisia kielenkäyttötilanteita, kuten esimerkiksi mielipiteen ilmaiseminen.
Vahvistetaan taitoa viestiä kohteliaasti ja korrektisti eri tilanteissa. Sanastoa ja rakenteita
opetellaan monenlaisten tekstien, kuten pienten tarinoiden, näytelmien, haastattelujen ja
sanoitusten yhteydessä. Kerrataan ja opetellaan rakenteiden käyttöä, esim. verbien aikamuotoja,
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kysymysten muodostamista, sanajärjestystä, adjektiivien vertailua, adverbejä ja sanojen
johtamista. Tarjotaan mahdollisuuksia harjoitella vaativampia kielenkäyttötilanteita. Opetellaan
löytämään englanninkielistä aineistoa esimerkiksi ympäristöstä ja verkosta. Valittaessa tekstejä
ja aiheita otetaan huomioon englannin kielen levinneisyys ja asema globaalin kommunikaation
kielenä. Havainnoidaan ja harjoitellaan runsaasti ääntämistä sekä sana- ja lausepainoa,
puherytmiä ja intonaatiota. Etsitään edelleen erilaisista lähteistä aineistoja, joita käytetään omien
tuotosten pohjana. Harjoitellaan erilaisten sanastojen käyttöä ja tutustutaan esim. erilaisiin
sanakirjasovelluksiin. Ymmärretään, että lähteisiin tulee osata suhtautua kriittisesti.
Opetuksen tavoitteet

Tavoitteisiin liittyvät
sisältöalueet

Laaja-alainen osaaminen

T1

S1

L2

T2

S1

L1, L2

T3

S1

L1, L2

T4

S1

L2, L3

T5

S2

L1, L3

T6

S2

L1, L4, L5, L6

T7

S3

L2, L4, L5, L7

T8

S3

L4

T9

S3

L2, L4

T10

S3

L4

T11

S3

L3, L4, L5, L7

Vuosiluokan tavoitteet
T1 ohjata oppilasta havaitsemaan lähiympäristön ja maailman kielellinen
ja kulttuurinen runsaus sekä englannin asema globaalin viestinnän
kielenä
ohjata oppilasta havaitsemaan lähiympäristön ja maailman kielellinen ja kulttuurinen runsaus
ohjata oppilasta ymmärtämään englannin aseman maailman käytetyimpänä viestinnän kielenä
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Kielellisen ympäristön hahmottaminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa kuvata pääpiirteissään, millaisia
kieliä on hänen lähiympäristössään, mitkä
ovat maailman eniten puhutut kielet ja miten
laajalti levinnyt englannin kieli on.

Syvennetään tietämystä maista, joissa englantia puhutaan. Tutustutaan englannin
kielen levinneisyyden syihin ja historiaan. Harjoitellaan arvostavaa kielenkäyttöä
vuorovaikutustilanteissa. Pohditaan, miten voi toimia, jos ei osaa ilmaista itseään riittävästi
tietyssä tilanteessa.
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Arvioinnin kohde

T2 motivoida oppilasta arvostamaan omaa kieli- ja kulttuuritaustaansa
sekä maailman kielellistä ja kulttuurista moninaisuutta ja kohtaamaan
ihmisiä ilman arvottavia ennakko-oletuksia
ohjata oppilasta arvostamaan omaa ja muiden kieli- ja kulttuuritaustaa ja kohtaamaan vieraasta
kulttuurista tulevia ihmisiä avoimesti ja viestimään kulttuurisesti sopivalla tavalla
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Ei käytetä arvosanan muodostamisen
perusteena. Oppilasta ohjataan pohtimaan
kokemuksiaan osana itsearviointia.

Syvennetään tietämystä maista, joissa englantia puhutaan. Tutustutaan englannin
kielen levinneisyyden syihin ja historiaan. Harjoitellaan arvostavaa kielenkäyttöä
vuorovaikutustilanteissa. Pohditaan, miten voi toimia, jos ei osaa ilmaista itseään riittävästi
tietyssä tilanteessa.

T3 ohjata oppilasta havaitsemaan kieliä yhdistäviä ja erottavia ilmiöitä
sekä tukea oppilaan kielellisen päättelykyvyn kehittymistä
ohjata oppilasta havaitsemaan kieliä yhdistäviä ja erottavia ilmiöitä sekä kehittää kielellistä
päättelykykyään
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Kielellinen päättely

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa tehdä havaintoja englannin
kielen ja äidinkielensä tai muun osaamansa
kielen rakenteellisista, sanastollisista tai
muista eroista ja yhtäläisyyksistä.

Syvennetään tietämystä maista, joissa englantia puhutaan. Tutustutaan englannin
kielen levinneisyyden syihin ja historiaan. Harjoitellaan arvostavaa kielenkäyttöä
vuorovaikutustilanteissa. Pohditaan, miten voi toimia, jos ei osaa ilmaista itseään riittävästi
tietyssä tilanteessa.

T4 ohjata oppilasta ymmärtämään, että englanniksi on saatavilla runsaasti
aineistoa ja valitsemaan niistä omaa oppimistaan edistävää, sisällöltään ja
vaikeustasoltaan sopivaa aineistoa
ohjata oppilasta valitsemaan omaa oppimistaan edistävää aineistoa englanniksi

Vuosiluokat 3-6

Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Englanninkielisen aineiston löytäminen
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Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa kertoa, millaista
englanninkielistä hänen omaa oppimistaan
edistävää aineistoa on saatavilla.

Syvennetään tietämystä maista, joissa englantia puhutaan. Tutustutaan englannin
kielen levinneisyyden syihin ja historiaan. Harjoitellaan arvostavaa kielenkäyttöä
vuorovaikutustilanteissa. Pohditaan, miten voi toimia, jos ei osaa ilmaista itseään riittävästi
tietyssä tilanteessa.

T5 tutustua yhdessä opetuksen tavoitteisiin ja luoda salliva
opiskeluilmapiiri, jossa tärkeintä on viestin välittyminen sekä kannustava
yhdessä oppiminen
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Tietoisuus tavoitteista ja toiminta ryhmässä

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa kuvata opiskelun tavoitteita ja
osallistuu ryhmän yhteisten tehtävien tekoon.

Vahvistetaan kielellisen päättelykyvyn taitoja vertailemalla englantia muihin oppilaiden osaamiin
kieliin, myös kuudennella luokalla alkavaan ruotsiin. Sovelletaan ja harjoitellaan aiemmilla
vuosiluokilla opittuja uusia tapoja oppia kieltä. Harjoitellaan itse- ja vertaisarviointia.

T6 ohjata oppilasta ottamaan vastuuta omasta kielenopiskelustaan ja
kannustaa harjaannuttamaan kielitaitoaan rohkeasti ja myös tieto- ja
viestintäteknologiaa käyttäen sekä kokeilemaan, millaiset tavat oppia
kieliä sopivat hänelle parhaiten
ohjata oppilasta ottamaan vastuuta omasta kielenopiskelustaan ja kannustaa harjaannuttamaan
kielitaitoaan monipuolisesti ja rohkeasti myös koulun ulkopuolella; ohjata oppilasta tunnistamaan
omia vahvuuksiaan ja heikkouksiaan kielen opiskelijana; auttaa oppilasta huomioimaan
kielitaitonsa rajat suunnitellessaan omia viestejä
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Kielenopiskelutavoitteiden asettaminen ja
löytäminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas asettaa tavoitteita kielenopiskelulleen,
harjoittelee erilaisia tapoja opiskella kieliä
käyttäen myös tieto- ja viestintäteknologiaa,
harjaannuttaa ja arvioi taitojaan

Vahvistetaan kielellisen päättelykyvyn taitoja vertailemalla englantia muihin oppilaiden osaamiin
kieliin, myös kuudennella luokalla alkavaan ruotsiin. Sovelletaan ja harjoitellaan aiemmilla
vuosiluokilla opittuja uusia tapoja oppia kieltä. Harjoitellaan itse- ja vertaisarviointia.

ohjata oppilasta käyttämään puheen apuna ei-kielellisiä keinoja (ilmeet, eleet); ohjata oppilasta
työskentelemään rakentavasti parin kanssa ja ryhmän jäsenenä
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
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T7 ohjata oppilasta harjoittelemaan vuorovaikutusta aihepiiriltään
monenlaisissa tilanteissa rohkaisten viestinnän jatkumiseen mahdollisista
katkoksista huolimatta

Arvioinnin kohde
Vuorovaikutus erilaisissa tilanteissa

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Taitotaso A2.1: Oppilas pystyy vaihtamaan
ajatuksia tai tietoja tutuissa ja jokapäiväisissä
tilanteissa sekä toisinaan ylläpitämään
viestintätilannetta.

Opetellaan kuulemaan, puhumaan, lukemaan ja kirjoittamaan englantia monenlaisista aiheista.
Keskeisiä aiheita ovat minä itse, perheeni, ystäväni, koulu, harrastukset ja vapaaajan vietto sekä elämä ja toiminta englanninkielisessä ympäristössä. Lisäksi valitaan
aiheita yhdessä mahdollisuuksien mukaan. Sisältöjen valinnassa lähtökohtana on oppilaiden
jokapäiväinen elämänpiiri, kiinnostuksen kohteet sekä ajankohtaisuus, näkökulmana minä, me ja
maailma. Harjoitellaan erilaisia kielenkäyttötilanteita, kuten esimerkiksi mielipiteen ilmaiseminen.
Vahvistetaan taitoa viestiä kohteliaasti ja korrektisti eri tilanteissa. Sanastoa ja rakenteita
opetellaan monenlaisten tekstien, kuten pienten tarinoiden, näytelmien, haastattelujen ja
sanoitusten yhteydessä. Kerrataan ja opetellaan rakenteiden käyttöä, esim. verbien aikamuotoja,
kysymysten muodostamista, sanajärjestystä, adjektiivien vertailua, adverbejä ja sanojen
johtamista. Tarjotaan mahdollisuuksia harjoitella vaativampia kielenkäyttötilanteita. Opetellaan
löytämään englanninkielistä aineistoa esimerkiksi ympäristöstä ja verkosta. Valittaessa tekstejä
ja aiheita otetaan huomioon englannin kielen levinneisyys ja asema globaalin kommunikaation
kielenä. Havainnoidaan ja harjoitellaan runsaasti ääntämistä sekä sana- ja lausepainoa,
puherytmiä ja intonaatiota. Etsitään edelleen erilaisista lähteistä aineistoja, joita käytetään omien
tuotosten pohjana. Harjoitellaan erilaisten sanastojen käyttöä ja tutustutaan esim. erilaisiin
sanakirjasovelluksiin. Ymmärretään, että lähteisiin tulee osata suhtautua kriittisesti.

T8 rohkaista oppilasta pitämään yllä viestintätilannetta käyttäen
monenlaisia viestinnän jatkamisen keinoja
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde

Vuosiluokat 3-6

Viestintästrategioiden käyttö

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Taitotaso A2.1: Oppilas osallistuu enenevässä
määrin viestintään. Oppilas turvautuu
harvemmin ei-kielellisiin ilmaisuihin. Oppilas
joutuu pyytämään toistoa tai selvennystä
melko usein. Oppilas osaa jonkin verran
soveltaa viestintäkumppanin ilmaisuja omassa
viestinnässään.

Opetellaan kuulemaan, puhumaan, lukemaan ja kirjoittamaan englantia monenlaisista aiheista.
Keskeisiä aiheita ovat minä itse, perheeni, ystäväni, koulu, harrastukset ja vapaaajan vietto sekä elämä ja toiminta englanninkielisessä ympäristössä. Lisäksi valitaan
aiheita yhdessä mahdollisuuksien mukaan. Sisältöjen valinnassa lähtökohtana on oppilaiden
jokapäiväinen elämänpiiri, kiinnostuksen kohteet sekä ajankohtaisuus, näkökulmana minä, me ja
maailma. Harjoitellaan erilaisia kielenkäyttötilanteita, kuten esimerkiksi mielipiteen ilmaiseminen.
Vahvistetaan taitoa viestiä kohteliaasti ja korrektisti eri tilanteissa. Sanastoa ja rakenteita
opetellaan monenlaisten tekstien, kuten pienten tarinoiden, näytelmien, haastattelujen ja
sanoitusten yhteydessä. Kerrataan ja opetellaan rakenteiden käyttöä, esim. verbien aikamuotoja,
kysymysten muodostamista, sanajärjestystä, adjektiivien vertailua, adverbejä ja sanojen
johtamista. Tarjotaan mahdollisuuksia harjoitella vaativampia kielenkäyttötilanteita. Opetellaan
löytämään englanninkielistä aineistoa esimerkiksi ympäristöstä ja verkosta. Valittaessa tekstejä
ja aiheita otetaan huomioon englannin kielen levinneisyys ja asema globaalin kommunikaation
kielenä. Havainnoidaan ja harjoitellaan runsaasti ääntämistä sekä sana- ja lausepainoa,
puherytmiä ja intonaatiota. Etsitään edelleen erilaisista lähteistä aineistoja, joita käytetään omien
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tuotosten pohjana. Harjoitellaan erilaisten sanastojen käyttöä ja tutustutaan esim. erilaisiin
sanakirjasovelluksiin. Ymmärretään, että lähteisiin tulee osata suhtautua kriittisesti.

T9 tukea oppilaan viestinnän kulttuurista sopivuutta tarjoamalla
mahdollisuuksia harjoitella monipuolisia sosiaalisia tilanteita
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen

Viestinnän kulttuurinen sopivuus

Taitotaso A2.1: Oppilas selviytyy lyhyistä
sosiaalisista tilanteista. Oppilas osaa
käyttää yleisimpiä kohteliaita tervehdyksiä ja
puhuttelumuotoja sekä esittää kohteliaasti
esimerkiksi pyyntöjä, kutsuja, ehdotuksia ja
anteeksipyyntöjä ja vastata sellaisiin.

Opetellaan kuulemaan, puhumaan, lukemaan ja kirjoittamaan englantia monenlaisista aiheista.
Keskeisiä aiheita ovat minä itse, perheeni, ystäväni, koulu, harrastukset ja vapaaajan vietto sekä elämä ja toiminta englanninkielisessä ympäristössä. Lisäksi valitaan
aiheita yhdessä mahdollisuuksien mukaan. Sisältöjen valinnassa lähtökohtana on oppilaiden
jokapäiväinen elämänpiiri, kiinnostuksen kohteet sekä ajankohtaisuus, näkökulmana minä, me ja
maailma. Harjoitellaan erilaisia kielenkäyttötilanteita, kuten esimerkiksi mielipiteen ilmaiseminen.
Vahvistetaan taitoa viestiä kohteliaasti ja korrektisti eri tilanteissa. Sanastoa ja rakenteita
opetellaan monenlaisten tekstien, kuten pienten tarinoiden, näytelmien, haastattelujen ja
sanoitusten yhteydessä. Kerrataan ja opetellaan rakenteiden käyttöä, esim. verbien aikamuotoja,
kysymysten muodostamista, sanajärjestystä, adjektiivien vertailua, adverbejä ja sanojen
johtamista. Tarjotaan mahdollisuuksia harjoitella vaativampia kielenkäyttötilanteita. Opetellaan
löytämään englanninkielistä aineistoa esimerkiksi ympäristöstä ja verkosta. Valittaessa tekstejä
ja aiheita otetaan huomioon englannin kielen levinneisyys ja asema globaalin kommunikaation
kielenä. Havainnoidaan ja harjoitellaan runsaasti ääntämistä sekä sana- ja lausepainoa,
puherytmiä ja intonaatiota. Etsitään edelleen erilaisista lähteistä aineistoja, joita käytetään omien
tuotosten pohjana. Harjoitellaan erilaisten sanastojen käyttöä ja tutustutaan esim. erilaisiin
sanakirjasovelluksiin. Ymmärretään, että lähteisiin tulee osata suhtautua kriittisesti.

T10 ohjata oppilasta työskentelemään vaativuudeltaan monentasoisten
puhuttujen ja kirjoitettujen tekstien parissa käyttäen erilaisia
ymmärtämisstrategioita
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Tekstien tulkintataidot

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Taitotaso A2.1: Oppilas ymmärtää helppoja,
tuttua sanastoa ja ilmaisuja sekä selkeää
puhetta sisältäviä tekstejä. Oppilas
ymmärtää lyhyiden, yksinkertaisten, itseään
kiinnostavien viestien ydinsisällön ja tekstin
pääajatukset tuttua sanastoa sisältävästä,
ennakoitavasta tekstistä. Oppilas pystyy hyvin
yksinkertaiseen päättelyyn asiayhteyden
tukemana.

Opetellaan kuulemaan, puhumaan, lukemaan ja kirjoittamaan englantia monenlaisista aiheista.
Keskeisiä aiheita ovat minä itse, perheeni, ystäväni, koulu, harrastukset ja vapaaajan vietto sekä elämä ja toiminta englanninkielisessä ympäristössä. Lisäksi valitaan
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Arvioinnin kohde

aiheita yhdessä mahdollisuuksien mukaan. Sisältöjen valinnassa lähtökohtana on oppilaiden
jokapäiväinen elämänpiiri, kiinnostuksen kohteet sekä ajankohtaisuus, näkökulmana minä, me ja
maailma. Harjoitellaan erilaisia kielenkäyttötilanteita, kuten esimerkiksi mielipiteen ilmaiseminen.
Vahvistetaan taitoa viestiä kohteliaasti ja korrektisti eri tilanteissa. Sanastoa ja rakenteita
opetellaan monenlaisten tekstien, kuten pienten tarinoiden, näytelmien, haastattelujen ja
sanoitusten yhteydessä. Kerrataan ja opetellaan rakenteiden käyttöä, esim. verbien aikamuotoja,
kysymysten muodostamista, sanajärjestystä, adjektiivien vertailua, adverbejä ja sanojen
johtamista. Tarjotaan mahdollisuuksia harjoitella vaativampia kielenkäyttötilanteita. Opetellaan
löytämään englanninkielistä aineistoa esimerkiksi ympäristöstä ja verkosta. Valittaessa tekstejä
ja aiheita otetaan huomioon englannin kielen levinneisyys ja asema globaalin kommunikaation
kielenä. Havainnoidaan ja harjoitellaan runsaasti ääntämistä sekä sana- ja lausepainoa,
puherytmiä ja intonaatiota. Etsitään edelleen erilaisista lähteistä aineistoja, joita käytetään omien
tuotosten pohjana. Harjoitellaan erilaisten sanastojen käyttöä ja tutustutaan esim. erilaisiin
sanakirjasovelluksiin. Ymmärretään, että lähteisiin tulee osata suhtautua kriittisesti.

T11 tarjota oppilaalle mahdollisuuksia tuottaa puhetta ja kirjoitusta
aihepiirejä laajentaen sekä kiinnittäen huomiota myös keskeisiin
rakenteisiin ja ääntämisen perussääntöihin
- tarjota oppilaalle mahdollisuuksia soveltaa oppimaansa esim. projektitöiden ja esitelmien kautta
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde

Vuosiluokat 3-6

Tekstien tuottamistaidot

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Taitotaso A2.1: Oppilas pystyy kertomaan
jokapäiväisistä ja konkreettisista sekä itselleen
tärkeistä asioista käyttäen yksinkertaisia
lauseita ja konkreettista sanastoa. Oppilas
osaa helposti ennakoitavan perussanaston ja
monia keskeisimpiä rakenteita. Oppilas osaa
soveltaa joitakin ääntämisen perussääntöjä
muissakin kuin harjoitelluissa ilmauksissa.

Opetellaan kuulemaan, puhumaan, lukemaan ja kirjoittamaan englantia monenlaisista aiheista.
Keskeisiä aiheita ovat minä itse, perheeni, ystäväni, koulu, harrastukset ja vapaaajan vietto sekä elämä ja toiminta englanninkielisessä ympäristössä. Lisäksi valitaan
aiheita yhdessä mahdollisuuksien mukaan. Sisältöjen valinnassa lähtökohtana on oppilaiden
jokapäiväinen elämänpiiri, kiinnostuksen kohteet sekä ajankohtaisuus, näkökulmana minä, me ja
maailma. Harjoitellaan erilaisia kielenkäyttötilanteita, kuten esimerkiksi mielipiteen ilmaiseminen.
Vahvistetaan taitoa viestiä kohteliaasti ja korrektisti eri tilanteissa. Sanastoa ja rakenteita
opetellaan monenlaisten tekstien, kuten pienten tarinoiden, näytelmien, haastattelujen ja
sanoitusten yhteydessä. Kerrataan ja opetellaan rakenteiden käyttöä, esim. verbien aikamuotoja,
kysymysten muodostamista, sanajärjestystä, adjektiivien vertailua, adverbejä ja sanojen
johtamista. Tarjotaan mahdollisuuksia harjoitella vaativampia kielenkäyttötilanteita. Opetellaan
löytämään englanninkielistä aineistoa esimerkiksi ympäristöstä ja verkosta. Valittaessa tekstejä
ja aiheita otetaan huomioon englannin kielen levinneisyys ja asema globaalin kommunikaation
kielenä. Havainnoidaan ja harjoitellaan runsaasti ääntämistä sekä sana- ja lausepainoa,
puherytmiä ja intonaatiota. Etsitään edelleen erilaisista lähteistä aineistoja, joita käytetään omien
tuotosten pohjana. Harjoitellaan erilaisten sanastojen käyttöä ja tutustutaan esim. erilaisiin
sanakirjasovelluksiin. Ymmärretään, että lähteisiin tulee osata suhtautua kriittisesti.
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Saksa, A-oppimäärä
Vieraan kielen A-oppimäärä vuosiluokilla 3-6
Vuosiluokilla 3 – 6 kaikilla oppilailla on äidinkielen lisäksi opetusta vähintään kahdessa muussa
kielessä: yhteisessä A1-kielessä sekä B1- kielessä ja mahdollisesti myös A2-kielessä, joka on Akielen valinnainen oppimäärä.
A2-kielen vuosiviikkotuntien jakamisessa eri vuosiluokille ei ole 6. vuosiluokan nivelvaihetta.
Vieraan kielen opetussuunnitelman perusteet on laadittu perusteiksi mille tahansa kielelle, jolle
ei ole kielikohtaisia perusteita. Opetuksen järjestäjä huolehtii tällöin kielikohtaisen sovelluksen
laatimisesta paikalliseen opetussuunnitelmaan näiden perusteiden pohjalta. Perusteissa kuvattu
kehittyvän kielitaidon taso 6. vuosiluokan lopussa ja perusopetuksen päättövaiheessa soveltuu
parhaiten indoeurooppalaisiin kieliin sekä eurooppalaisiin kieliin, joissa käytetään aakkosiin
pohjautuvaa kirjoitusjärjestelmää. Muihin opetuksen järjestäjän kieliohjelmaan sisältyviin kieliin
opetuksen järjestäjä laatii opetussuunnitelman noudattaen näitä perusteita soveltuvin osin.
Kansainvälisesti hyväksyttyjä kielikohtaisia viitekehyksiä noudatetaan soveltuvin osin eieurooppalaisten kielten opetuksessa ottaen huomioon esimerkiksi erilaisten kirjoitusmerkkien
vaikutus kielen oppimisnopeuteen.

Vieraan kielen A-oppimäärän oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät
tavoitteet vuosiluokilla 3-6
Tavoitteena on, että kielenkäyttö olisi mahdollisimman asianmukaista, luonnollista ja
oppilaille merkityksellistä. Työskentelyssä korostuu pari- ja pienryhmätyö sekä yhdessä
oppiminen erityyppisissä oppimisympäristöissä. Monikielisyys- ja kielikasvatuksen tavoitteiden
saavuttamiseksi tarvitaan opettajien yhteistyötä. Leikin, laulun, pelillisyyden ja draaman
avulla oppilaat saavat mahdollisuuden kokeilla kasvavaa kielitaitoaan ja käsitellä myös
asenteita. Opetuksessa käytetään monipuolisesti eri viestintäkanavia ja -välineitä. Oppilaita
ohjataan aktiiviseen toimijuuteen ja itsenäiseen vastuun ottoon omasta oppimisestaan
Eurooppalaisen kielisalkun tai vastaavan työvälineen avulla. Oppilaat tutustuvat ympäröivän
yhteisön monikielisyyteen ja -kulttuurisuuteen kotikansainvälisyyden avulla. Heille tarjotaan myös
mahdollisuuksia harjoitella kansainvälistä yhteydenpitoa. Kohdekieltä käytetään aina kun se on
mahdollista.

Ohjaus, eriyttäminen ja tuki vieraan kielen A-oppimäärässä vuosiluokilla
3-6
Oppilaita ohjataan käyttämään kielitaitoaan rohkeasti. Runsas viestinnällinen harjoittelu tukee
oppilaiden kielitaidon kehittymistä. Oppilaita kannustetaan opiskelemaan myös muita koulun
tarjoamia kieliä. Oppilaille, joilla on kieliin liittyviä oppimisvaikeuksia, tarjotaan tukea. Opetus
suunnitellaan niin, että se tarjoaa haasteita myös muita nopeammin edistyville tai kieltä
entuudestaan osaaville oppilaille.

Arviointi on luonteeltaan kannustavaa ja antaa oppilaille mahdollisuuden tulla tietoiseksi omista
taidoistaan, kehittää niitä ja painottaa itselleen luontevia ilmaisumuotoja tai osoittaa informaalin
oppimisen kautta hankittua osaamista. Monipuolinen arviointi tarjoaa mahdollisuuksia osoittaa
osaamistaan myös oppilaille, joilla on kieleen liittyviä oppimisvaikeuksia tai joilla on muulla
tavoin kielellisesti erilaiset lähtökohdat. Arvioinnissa välineenä voidaan käyttää esimerkiksi
Eurooppalaista kielisalkkua.
Vieraan kielen sanallista arviota tai arvosanaa antaessaan opettaja arvioi oppilaiden osaamista
suhteessa paikallisessa opetussuunnitelmassa asetettuihin tavoitteisiin. Määritellessään
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Oppilaan oppimisen arviointi vieraan kielen A-oppimäärässä vuosiluokilla
3-6

osaamisen tasoa 6. vuosiluokan lukuvuositodistusta varten opettaja käyttää vieraan kielen Aoppimäärän valtakunnallisia arviointikriteereitä. Opinnoissa edistymisen kannalta on keskeistä,
että oppimista arvioidaan monin eri tavoin myös itse- ja vertaisarvioinnin keinoin ja että arviointi
kohdistuu kaikkiin arvioitaviin tavoitteisiin. Arvioinnissa otetaan huomioon kaikki kielitaidon osaalueet. Niiden arviointi perustuu Eurooppalaiseen viitekehykseen ja sen pohjalta laadittuun
suomalaiseen sovellukseen.

Vuosiluokka 3
Vuosiluokan keskeiset sisältöalueet
S1 Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen
Tutustutaan kielten ja kulttuurien monimuotoisuuteen sekä opiskeltavan kielen levinneisyyteen
ja tarvittaessa päävariantteihin. Hankitaan tietoa kielen ja kulttuurin merkityksestä yksilölle
ja yhteisölle. Pohditaan omaa kieli- ja kulttuuritaustaa. Harjoitellaan arvostavaa kielenkäyttöä
vuorovaikutuksessa. Kuunnellaan eri kieliä, katsellaan erilaisia tapoja kirjoittaa, tehdään
havaintoja sanojen lainautumisesta kielestä toiseen. Pohditaan, miten voi toimia, jos osaa kieltä
vain vähän.
Pohditaan omaa kieli- ja kulttuuritaustaa. Tutustutaan opiskeltavan kielen levinneisyyteen.
Harjoitellaan arvostavaa kielenkäyttöä eri vuorovaikutustilanteissa.
S2 Kielenopiskelutaidot
Opetellaan suunnittelemaan toimintaa yhdessä, antamaan ja ottamaan vastaan palautetta
ja ottamaan vastuuta. Opetellaan tehokkaita kielenopiskelutapoja, kuten uusien sanojen ja
rakenteiden aktiivista käyttöä omissa ilmaisuissa, muistiinpainamiskeinoja, tuntemattoman sanan
merkityksen päättelemistä asiayhteydestä. Totutellaan arvioimaan omaa kielitaitoa esimerkiksi
Eurooppalaista kielisalkkua käyttäen.
Opetellaan kielenopiskelutapoja, kuten uusien sanojen ja rakenteiden aktiivista käyttöä omissa
ilmaisuissa ja muistiinpainamiskeinoja.
Sisältöjen valinnassa lähtökohtana on oppilaiden jokapäiväinen elämänpiiri, kiinnostuksen
kohteet, näkökulmana minä.
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S3 Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa, taito tulkita tekstejä, taito tuottaa
tekstejä
Opetellaan kuulemaan, puhumaan, lukemaan ja kirjoittamaan kohdekieltä monenlaisista aiheista.
Keskeisiä aiheita ovat minä itse, perheeni, ystäväni, koulu, harrastukset ja vapaa-ajan vietto
sekä elämä kohdekielisessä ympäristössä. Lisäksi valitaan aiheita yhdessä. Sisältöjen valinnassa
lähtökohtana on oppilaiden jokapäiväinen elämänpiiri, kiinnostuksen kohteet sekä ajankohtaisuus,
näkökulmana minä, me ja maailma. Valitaan erilaisia kielenkäyttötarkoituksia, kuten esimerkiksi
tervehtiminen, avun pyytäminen tai mielipiteen ilmaiseminen. Sanastoa ja rakenteita opetellaan
monenlaisten tekstien, kuten pienten tarinoiden, näytelmien, haastattelujen ja sanoitusten
yhteydessä. Tarjotaan mahdollisuuksia harjoitella vaativampia kielenkäyttötilanteita. Opetellaan
löytämään kohdekielistä aineistoa esimerkiksi verkosta. Valittaessa tekstejä ja aiheita otetaan
huomioon opiskeltavan kielen maantieteellinen levinneisyys sekä kielialueen elämänmuoto.
Havainnoidaan ja harjoitellaan runsaasti ääntämistä sekä sana- ja lausepainoa, puherytmiä
ja intonaatiota. Harjoitellaan tunnistamaan opiskeltavan kielen foneettisen tarkekirjoituksen
merkkejä sekä tuottamaan tarvittavia kirjoitusmerkkejä.
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Ohjataan oppilasta ääntämisessä ja kannustetaan käyttämään kielitaitoa rohkeasti. Ohjataan
oppilasta harjoittelemaan vuorovaikutusta aihepiiriltään erilaisissa tilanteissa. Rohkaistaan
käyttämään puheen apuna ei-kielellisiä keinoja (eleet, ilmeet)
Ohjataan oppilasta työskentelemään rakentavasti ryhmän jäsenenä.
Sanastoa ja rakenteita opetellaan erilaisten tekstityyppien, kuten pienten tarinoiden, näytelmien,
haastattelujen avulla.
Viestinnällisten tavoitteiden saavuttamiseksi tutustutaan joihinkin saksan perusrakenteisiin.

Opetuksen tavoitteet

Tavoitteisiin liittyvät
sisältöalueet

Laaja-alainen osaaminen

T1

S1

L2

T2

S1

L1, L2

T3

S1

L1, L2

T5

S2

L1, L3

T6

S2

L1, L4, L5, L6

T7

S3

L2, L4, L5, L7

T9

S3

L2, L4

T10

S3

L4

Vuosiluokan tavoitteet
T1 ohjata oppilasta havaitsemaan lähiympäristön ja maailman kielellinen
ja kulttuurinen runsaus sekä opiskeltavan kielen asema siinä
Ohjata oppilasta havaitsemaan lähiympäristön kulttuurinen runsaus sekä opiskeltavan kielen
asema siinä
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Kielellisen ympäristön sekä kohdekielen
aseman ja merkityksen hahmottaminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas tietää, että maailman kielet jakautuvat
kielikuntiin ja osaa kertoa, mihin kielikuntaan
opiskeltava kieli kuuluu. Oppilas osaa kuvata,
mitä kieliä lähiympäristössä puhutaan.

T2 motivoida oppilasta arvostamaan omaa kieli- ja kulttuuritaustaansa
sekä maailman kielellistä ja kulttuurista monimuotoisuutta ja kohtaamaan
ihmisiä ilman arvottavia ennakko-oletuksia
T2 motivoida oppilasta arvostamaan omaa kieli- ja kulttuuritaustaansa sekä kielellistä ja
kulttuurista monimuotoisuutta ja kohtaamaan ihmisiä ilman arvottavia ennakko-oletuksia
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
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Pohditaan omaa kieli- ja kulttuuritaustaa. Tutustutaan opiskeltavan kielen levinneisyyteen.
Harjoitellaan arvostavaa kielenkäyttöä eri vuorovaikutustilanteissa.

Arvioinnin kohde

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Ei käytetä arvosanan muodostamisen
perusteena. Oppilasta ohjataan pohtimaan
kokemuksiaan osana itsearviointia.

Pohditaan omaa kieli- ja kulttuuritaustaa. Tutustutaan opiskeltavan kielen levinneisyyteen.
Harjoitellaan arvostavaa kielenkäyttöä eri vuorovaikutustilanteissa.

T3 ohjata oppilasta havaitsemaan kieliä yhdistäviä ja erottavia ilmiöitä
sekä tukea oppilaan kielellisen uteliaisuuden ja päättelykyvyn kehittymistä
T3 ohjata oppilasta havaitsemaan kieliä yhdistäviä ja erottavia ilmiöitä sekä tukea oppilaan
kielellisen uteliaisuuden kehittymistä
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Kielellinen päättely

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa tehdä havaintoja opiskeltavan
kielen ja äidinkielensä tai muun osaamansa
kielen rakenteellisista, sanastollisista tai
muista eroista ja yhtäläisyyksistä.

Pohditaan omaa kieli- ja kulttuuritaustaa. Tutustutaan opiskeltavan kielen levinneisyyteen.
Harjoitellaan arvostavaa kielenkäyttöä eri vuorovaikutustilanteissa.

T5 tutustua yhdessä opetuksen tavoitteisiin ja luoda salliva
opiskeluilmapiiri, jossa tärkeintä on viestin välittyminen sekä kannustava
yhdessä oppiminen
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Tietoisuus tavoitteista ja toiminta ryhmässä

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa kuvata opiskelun tavoitteita
ja osallistuu ryhmän yhteisten tehtävien
tekemiseen.

Opetellaan kielenopiskelutapoja, kuten uusien sanojen ja rakenteiden aktiivista käyttöä omissa
ilmaisuissa ja muistiinpainamiskeinoja.
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Sisältöjen valinnassa lähtökohtana on oppilaiden jokapäiväinen elämänpiiri, kiinnostuksen
kohteet, näkökulmana minä.

T6 ohjata oppilasta ottamaan vastuuta omasta kielenopiskelustaan ja
kannustaa harjaannuttamaan kielitaitoaan rohkeasti ja myös tieto- ja
viestintäteknologiaa käyttäen sekä kokeilemaan, millaiset tavat oppia
kieliä sopivat hänelle parhaiten
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
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Arvioinnin kohde
Kielenopiskelutavoitteiden asettaminen ja
opiskelutottumusten löytäminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas asettaa tavoitteita kielenopiskelulleen,
harjoittelee erilaisia tapoja opiskella kieliä
käyttäen myös tieto- ja viestintäteknologiaa
sekä harjaannuttaa ja arvioi taitojaan.

Opetellaan kielenopiskelutapoja, kuten uusien sanojen ja rakenteiden aktiivista käyttöä omissa
ilmaisuissa ja muistiinpainamiskeinoja.
Sisältöjen valinnassa lähtökohtana on oppilaiden jokapäiväinen elämänpiiri, kiinnostuksen
kohteet, näkökulmana minä.

T7 järjestää oppilaalle tilaisuuksia harjoitella eri viestintäkanavia käyttäen
suullista ja kirjallista viestintää ja vuorovaikutusta
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Vuorovaikutus erilaisissa tilanteissa

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Taitotaso A1.3: Oppilas selviytyy monista
rutiininomaisista viestintätilanteista tukeutuen
joskus viestintäkumppaniin.

Ohjataan oppilasta ääntämisessä ja kannustetaan käyttämään kielitaitoa rohkeasti. Ohjataan
oppilasta harjoittelemaan vuorovaikutusta aihepiiriltään erilaisissa tilanteissa. Rohkaistaan
käyttämään puheen apuna ei-kielellisiä keinoja (eleet, ilmeet)
Ohjataan oppilasta työskentelemään rakentavasti ryhmän jäsenenä.
Sanastoa ja rakenteita opetellaan erilaisten tekstityyppien, kuten pienten tarinoiden, näytelmien,
haastattelujen avulla.
Viestinnällisten tavoitteiden saavuttamiseksi tutustutaan joihinkin saksan perusrakenteisiin.

T9 auttaa oppilasta laajentamaan kohteliaaseen kielenkäyttöön kuuluvien
ilmausten tuntemustaan
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen

Viestinnän kulttuurinen sopivuus

Taitotaso A1.3: Oppilas osaa käyttää
yleisimpiä kohteliaaseen kielenkäyttöön
kuuluvia ilmauksia monissa rutiininomaisissa
sosiaalisissa tilanteissa.

Ohjataan oppilasta työskentelemään rakentavasti ryhmän jäsenenä.
Sanastoa ja rakenteita opetellaan erilaisten tekstityyppien, kuten pienten tarinoiden, näytelmien,
haastattelujen avulla.
Viestinnällisten tavoitteiden saavuttamiseksi tutustutaan joihinkin saksan perusrakenteisiin.
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Ohjataan oppilasta ääntämisessä ja kannustetaan käyttämään kielitaitoa rohkeasti. Ohjataan
oppilasta harjoittelemaan vuorovaikutusta aihepiiriltään erilaisissa tilanteissa. Rohkaistaan
käyttämään puheen apuna ei-kielellisiä keinoja (eleet, ilmeet)

T10 rohkaista oppilasta tulkitsemaan ikätasolleen sopivia ja itseään
kiinnostavia puhuttuja ja kirjoitettuja tekstejä
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Tekstien tulkintataidot

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Taitotaso A1.3: Oppilas ymmärtää
yksinkertaista, tuttua sanastoa ja
ilmaisuja sisältävää kirjoitettua tekstiä ja
hidasta puhetta asiayhteyden tukemana.
Oppilas pystyy löytämään tarvitsemansa
yksinkertaisen tiedon lyhyestä tekstistä.

Ohjataan oppilasta ääntämisessä ja kannustetaan käyttämään kielitaitoa rohkeasti. Ohjataan
oppilasta harjoittelemaan vuorovaikutusta aihepiiriltään erilaisissa tilanteissa. Rohkaistaan
käyttämään puheen apuna ei-kielellisiä keinoja (eleet, ilmeet)
Ohjataan oppilasta työskentelemään rakentavasti ryhmän jäsenenä.
Sanastoa ja rakenteita opetellaan erilaisten tekstityyppien, kuten pienten tarinoiden, näytelmien,
haastattelujen avulla.
Viestinnällisten tavoitteiden saavuttamiseksi tutustutaan joihinkin saksan perusrakenteisiin.

Vuosiluokka 4
Vuosiluokan keskeiset sisältöalueet
S1 Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen
Tutustutaan kielten ja kulttuurien monimuotoisuuteen sekä opiskeltavan kielen levinneisyyteen
ja tarvittaessa päävariantteihin. Hankitaan tietoa kielen ja kulttuurin merkityksestä yksilölle
ja yhteisölle. Pohditaan omaa kieli- ja kulttuuritaustaa. Harjoitellaan arvostavaa kielenkäyttöä
vuorovaikutuksessa. Kuunnellaan eri kieliä, katsellaan erilaisia tapoja kirjoittaa, tehdään
havaintoja sanojen lainautumisesta kielestä toiseen. Pohditaan, miten voi toimia, jos osaa kieltä
vain vähän.
Pohditaan omaa kieli- ja kulttuuritaustaa. Tutustutaan opiskeltavan kielen levinneisyyteen.
Harjoitellaan arvostavaa kielenkäyttöä eri vuorovaikutustilanteissa.
S2 Kielenopiskelutaidot
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Opetellaan suunnittelemaan toimintaa yhdessä, antamaan ja ottamaan vastaan palautetta
ja ottamaan vastuuta. Opetellaan tehokkaita kielenopiskelutapoja, kuten uusien sanojen ja
rakenteiden aktiivista käyttöä omissa ilmaisuissa, muistiinpainamiskeinoja, tuntemattoman sanan
merkityksen päättelemistä asiayhteydestä. Totutellaan arvioimaan omaa kielitaitoa esimerkiksi
Eurooppalaista kielisalkkua käyttäen.
Opetellaan kielenopiskelutapoja, kuten uusien sanojen ja rakenteiden aktiivista käyttöä omissa
ilmaisuissa ja muistiinpainamiskeinoja.
Sisältöjen valinnassa lähtökohtana on oppilaiden jokapäiväinen elämänpiiri, kiinnostuksen
kohteet, näkökulmana minä.
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S3 Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa, taito tulkita tekstejä, taito tuottaa
tekstejä
Opetellaan kuulemaan, puhumaan, lukemaan ja kirjoittamaan kohdekieltä monenlaisista aiheista.
Keskeisiä aiheita ovat minä itse, perheeni, ystäväni, koulu, harrastukset ja vapaa-ajan vietto
sekä elämä kohdekielisessä ympäristössä. Lisäksi valitaan aiheita yhdessä. Sisältöjen valinnassa
lähtökohtana on oppilaiden jokapäiväinen elämänpiiri, kiinnostuksen kohteet sekä ajankohtaisuus,
näkökulmana minä, me ja maailma. Valitaan erilaisia kielenkäyttötarkoituksia, kuten esimerkiksi
tervehtiminen, avun pyytäminen tai mielipiteen ilmaiseminen. Sanastoa ja rakenteita opetellaan
monenlaisten tekstien, kuten pienten tarinoiden, näytelmien, haastattelujen ja sanoitusten
yhteydessä. Tarjotaan mahdollisuuksia harjoitella vaativampia kielenkäyttötilanteita. Opetellaan
löytämään kohdekielistä aineistoa esimerkiksi verkosta. Valittaessa tekstejä ja aiheita otetaan
huomioon opiskeltavan kielen maantieteellinen levinneisyys sekä kielialueen elämänmuoto.
Havainnoidaan ja harjoitellaan runsaasti ääntämistä sekä sana- ja lausepainoa, puherytmiä
ja intonaatiota. Harjoitellaan tunnistamaan opiskeltavan kielen foneettisen tarkekirjoituksen
merkkejä sekä tuottamaan tarvittavia kirjoitusmerkkejä.
Opetellaan lisää kohdekielen ääntämistä ja kannustaa käyttämään kielitaitoa rohkeasti.
Syvennetään vuorovaikutustaitoja aihepiiriltään erilaisissa tilanteissa. Kannustetaan käyttämään
puheen apuna myös ei-kielellisiä keinoja (eleet, ilmeet)
Ohjataan oppilasta työskentelemään rakentavasti itsenäisesti ja ryhmän jäsenenä.
Sanastoa ja rakenteita opetellaan tekstien, kuten pienten tarinoiden, näytelmien, haastattelujen
avulla. Tekstien aihepiirit kumpuavat oppilaan omasta elämänpiiristä.
Jatketaan perusrakenteisiin tutustumista viestinnällisten tavoitteiden saavuttamiseksi.
Näitä ovat esimerkiksi:
verbit: säännöllisiä ja epäsäännöllisiä verbejä ja niiden preesenstaivutus
artikkelit, yksikkö ja monikko
pronominit
kysymys- ja kieltolauseet
prepositiot
lukusanat
adjektiivit
Tavoitteisiin liittyvät
sisältöalueet

Laaja-alainen osaaminen

T1

S1

L2

T2

S1

L1, L2

T3

S1

L1, L2

T5

S2

L1, L3

T6

S2

L1, L4, L5, L6

T7

S3

L2, L4, L5, L7

T9

S3

L2, L4

T10

S3

L4
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Opetuksen tavoitteet

Vuosiluokan tavoitteet
T1 ohjata oppilasta havaitsemaan lähiympäristön ja maailman kielellinen
ja kulttuurinen runsaus sekä opiskeltavan kielen asema siinä
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Kielellisen ympäristön sekä kohdekielen
aseman ja merkityksen hahmottaminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas tietää, että maailman kielet jakautuvat
kielikuntiin ja osaa kertoa, mihin kielikuntaan
opiskeltava kieli kuuluu. Oppilas osaa kuvata,
mitä kieliä lähiympäristössä puhutaan.

Pohditaan omaa kieli- ja kulttuuritaustaa. Tutustutaan opiskeltavan kielen levinneisyyteen.
Harjoitellaan arvostavaa kielenkäyttöä eri vuorovaikutustilanteissa.

T2 motivoida oppilasta arvostamaan omaa kieli- ja kulttuuritaustaansa
sekä maailman kielellistä ja kulttuurista monimuotoisuutta ja kohtaamaan
ihmisiä ilman arvottavia ennakko-oletuksia
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Ei käytetä arvosanan muodostamisen
perusteena. Oppilasta ohjataan pohtimaan
kokemuksiaan osana itsearviointia.

Pohditaan omaa kieli- ja kulttuuritaustaa. Tutustutaan opiskeltavan kielen levinneisyyteen.
Harjoitellaan arvostavaa kielenkäyttöä eri vuorovaikutustilanteissa.

T3 ohjata oppilasta havaitsemaan kieliä yhdistäviä ja erottavia ilmiöitä
sekä tukea oppilaan kielellisen uteliaisuuden ja päättelykyvyn kehittymistä
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Kielellinen päättely

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa tehdä havaintoja opiskeltavan
kielen ja äidinkielensä tai muun osaamansa
kielen rakenteellisista, sanastollisista tai
muista eroista ja yhtäläisyyksistä.
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Pohditaan omaa kieli- ja kulttuuritaustaa. Tutustutaan opiskeltavan kielen levinneisyyteen.
Harjoitellaan arvostavaa kielenkäyttöä eri vuorovaikutustilanteissa.

T5 tutustua yhdessä opetuksen tavoitteisiin ja luoda salliva
opiskeluilmapiiri, jossa tärkeintä on viestin välittyminen sekä kannustava
yhdessä oppiminen
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
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Arvioinnin kohde
Tietoisuus tavoitteista ja toiminta ryhmässä

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa kuvata opiskelun tavoitteita
ja osallistuu ryhmän yhteisten tehtävien
tekemiseen.

Opetellaan kielenopiskelutapoja, kuten uusien sanojen ja rakenteiden aktiivista käyttöä omissa
ilmaisuissa ja muistiinpainamiskeinoja.
Sisältöjen valinnassa lähtökohtana on oppilaiden jokapäiväinen elämänpiiri, kiinnostuksen
kohteet, näkökulmana minä.

T6 ohjata oppilasta ottamaan vastuuta omasta kielenopiskelustaan ja
kannustaa harjaannuttamaan kielitaitoaan rohkeasti ja myös tieto- ja
viestintäteknologiaa käyttäen sekä kokeilemaan, millaiset tavat oppia
kieliä sopivat hänelle parhaiten
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Kielenopiskelutavoitteiden asettaminen ja
opiskelutottumusten löytäminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas asettaa tavoitteita kielenopiskelulleen,
harjoittelee erilaisia tapoja opiskella kieliä
käyttäen myös tieto- ja viestintäteknologiaa
sekä harjaannuttaa ja arvioi taitojaan.

Opetellaan kielenopiskelutapoja, kuten uusien sanojen ja rakenteiden aktiivista käyttöä omissa
ilmaisuissa ja muistiinpainamiskeinoja.
Sisältöjen valinnassa lähtökohtana on oppilaiden jokapäiväinen elämänpiiri, kiinnostuksen
kohteet, näkökulmana minä.

T7 järjestää oppilaalle tilaisuuksia harjoitella eri viestintäkanavia käyttäen
suullista ja kirjallista viestintää ja vuorovaikutusta
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Vuorovaikutus erilaisissa tilanteissa

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Taitotaso A1.3: Oppilas selviytyy monista
rutiininomaisista viestintätilanteista tukeutuen
joskus viestintäkumppaniin.

Opetellaan lisää kohdekielen ääntämistä ja kannustaa käyttämään kielitaitoa rohkeasti.
Syvennetään vuorovaikutustaitoja aihepiiriltään erilaisissa tilanteissa. Kannustetaan käyttämään
puheen apuna myös ei-kielellisiä keinoja (eleet, ilmeet)
Ohjataan oppilasta työskentelemään rakentavasti itsenäisesti ja ryhmän jäsenenä.

Jatketaan perusrakenteisiin tutustumista viestinnällisten tavoitteiden saavuttamiseksi.
Näitä ovat esimerkiksi:
verbit: säännöllisiä ja epäsäännöllisiä verbejä ja niiden preesenstaivutus
artikkelit, yksikkö ja monikko
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Sanastoa ja rakenteita opetellaan tekstien, kuten pienten tarinoiden, näytelmien, haastattelujen
avulla. Tekstien aihepiirit kumpuavat oppilaan omasta elämänpiiristä.

pronominit
kysymys- ja kieltolauseet
prepositiot
lukusanat
adjektiivit

T9 auttaa oppilasta laajentamaan kohteliaaseen kielenkäyttöön kuuluvien
ilmausten tuntemustaan
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen

Viestinnän kulttuurinen sopivuus

Taitotaso A1.3: Oppilas osaa käyttää
yleisimpiä kohteliaaseen kielenkäyttöön
kuuluvia ilmauksia monissa rutiininomaisissa
sosiaalisissa tilanteissa.

Opetellaan lisää kohdekielen ääntämistä ja kannustaa käyttämään kielitaitoa rohkeasti.
Syvennetään vuorovaikutustaitoja aihepiiriltään erilaisissa tilanteissa. Kannustetaan käyttämään
puheen apuna myös ei-kielellisiä keinoja (eleet, ilmeet)
Ohjataan oppilasta työskentelemään rakentavasti itsenäisesti ja ryhmän jäsenenä.
Sanastoa ja rakenteita opetellaan tekstien, kuten pienten tarinoiden, näytelmien, haastattelujen
avulla. Tekstien aihepiirit kumpuavat oppilaan omasta elämänpiiristä.
Jatketaan perusrakenteisiin tutustumista viestinnällisten tavoitteiden saavuttamiseksi.
Näitä ovat esimerkiksi:
verbit: säännöllisiä ja epäsäännöllisiä verbejä ja niiden preesenstaivutus
artikkelit, yksikkö ja monikko
pronominit
kysymys- ja kieltolauseet
prepositiot
lukusanat
adjektiivit

T10 rohkaista oppilasta tulkitsemaan ikätasolleen sopivia ja itseään
kiinnostavia puhuttuja ja kirjoitettuja tekstejä
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
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Tekstien tulkintataidot
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Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Taitotaso A1.3: Oppilas ymmärtää
yksinkertaista, tuttua sanastoa ja
ilmaisuja sisältävää kirjoitettua tekstiä ja
hidasta puhetta asiayhteyden tukemana.
Oppilas pystyy löytämään tarvitsemansa
yksinkertaisen tiedon lyhyestä tekstistä.

Opetellaan lisää kohdekielen ääntämistä ja kannustaa käyttämään kielitaitoa rohkeasti.
Syvennetään vuorovaikutustaitoja aihepiiriltään erilaisissa tilanteissa. Kannustetaan käyttämään
puheen apuna myös ei-kielellisiä keinoja (eleet, ilmeet)
Ohjataan oppilasta työskentelemään rakentavasti itsenäisesti ja ryhmän jäsenenä.
Sanastoa ja rakenteita opetellaan tekstien, kuten pienten tarinoiden, näytelmien, haastattelujen
avulla. Tekstien aihepiirit kumpuavat oppilaan omasta elämänpiiristä.
Jatketaan perusrakenteisiin tutustumista viestinnällisten tavoitteiden saavuttamiseksi.
Näitä ovat esimerkiksi:
verbit: säännöllisiä ja epäsäännöllisiä verbejä ja niiden preesenstaivutus
artikkelit, yksikkö ja monikko
pronominit
kysymys- ja kieltolauseet
prepositiot
lukusanat
adjektiivit

Vuosiluokka 5
Vuosiluokan keskeiset sisältöalueet
S1 Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen
Tutustutaan kielten ja kulttuurien monimuotoisuuteen sekä opiskeltavan kielen levinneisyyteen
ja tarvittaessa päävariantteihin. Hankitaan tietoa kielen ja kulttuurin merkityksestä yksilölle
ja yhteisölle. Pohditaan omaa kieli- ja kulttuuritaustaa. Harjoitellaan arvostavaa kielenkäyttöä
vuorovaikutuksessa. Kuunnellaan eri kieliä, katsellaan erilaisia tapoja kirjoittaa, tehdään
havaintoja sanojen lainautumisesta kielestä toiseen. Pohditaan, miten voi toimia, jos osaa kieltä
vain vähän.
Pohditaan omaa kieli- ja kulttuuritaustaa sekä ohjataan oppilasta arvostamaan omaa ja sitä.
Tehdään havaintoja sanojen lainautumisesta kielestä toiseen. Pohditaan, miten voi toimia, jos
osaa kieltä vain vähän. Ohjataan oppilasta havaitsemaan kieliä yhdistäviä ja erottavia ilmiöitä ja
kehittämään kielellistä päättelykykyään.
S2 Kielenopiskelutaidot

Opetellaan suunnittelemaan toimintaa yhdessä, antamaan ja ottamaan vastaan palautetta ja
ottamaan vastuuta.
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Opetellaan suunnittelemaan toimintaa yhdessä, antamaan ja ottamaan vastaan palautetta
ja ottamaan vastuuta. Opetellaan tehokkaita kielenopiskelutapoja, kuten uusien sanojen ja
rakenteiden aktiivista käyttöä omissa ilmaisuissa, muistiinpainamiskeinoja, tuntemattoman sanan
merkityksen päättelemistä asiayhteydestä. Totutellaan arvioimaan omaa kielitaitoa esimerkiksi
Eurooppalaista kielisalkkua käyttäen.

S3 Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa, taito tulkita tekstejä, taito tuottaa
tekstejä
Opetellaan kuulemaan, puhumaan, lukemaan ja kirjoittamaan kohdekieltä monenlaisista aiheista.
Keskeisiä aiheita ovat minä itse, perheeni, ystäväni, koulu, harrastukset ja vapaa-ajan vietto
sekä elämä kohdekielisessä ympäristössä. Lisäksi valitaan aiheita yhdessä. Sisältöjen valinnassa
lähtökohtana on oppilaiden jokapäiväinen elämänpiiri, kiinnostuksen kohteet sekä ajankohtaisuus,
näkökulmana minä, me ja maailma. Valitaan erilaisia kielenkäyttötarkoituksia, kuten esimerkiksi
tervehtiminen, avun pyytäminen tai mielipiteen ilmaiseminen. Sanastoa ja rakenteita opetellaan
monenlaisten tekstien, kuten pienten tarinoiden, näytelmien, haastattelujen ja sanoitusten
yhteydessä. Tarjotaan mahdollisuuksia harjoitella vaativampia kielenkäyttötilanteita. Opetellaan
löytämään kohdekielistä aineistoa esimerkiksi verkosta. Valittaessa tekstejä ja aiheita otetaan
huomioon opiskeltavan kielen maantieteellinen levinneisyys sekä kielialueen elämänmuoto.
Havainnoidaan ja harjoitellaan runsaasti ääntämistä sekä sana- ja lausepainoa, puherytmiä
ja intonaatiota. Harjoitellaan tunnistamaan opiskeltavan kielen foneettisen tarkekirjoituksen
merkkejä sekä tuottamaan tarvittavia kirjoitusmerkkejä.
Käsitellään aihepiirejä oppilaiden kokemusmaailmasta. Sisältöjen valinnassa lähtökohtana on
oppilaiden jokapäiväinen elämänpiiri, kiinnostuksen kohteet sekä ajankohtaisuus, näkökulmana
minä, me ja maailma. Valitaan erilaisia kielenkäyttötarkoituksia, kuten esimerkiksi tervehtiminen,
avun pyytäminen tai mielipiteen ilmaiseminen. Tarjotaan mahdollisuuksia harjoitella vaativampia
kielenkäyttötilanteita. Opetellaan löytämään kohdekielistä aineistoa esimerkiksi verkosta.
Rakenteista tutustutaan viestinnällisten tavoitteiden saavuttamiseksi esimerkiksi:
modaaliverbeihin
omistuspronomineihin
akkusatiivin ja datiivin käsitteisiin
komparatiiviin
prepositioilmauksiin
käänteiseen sanajärjestykseen
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Opetuksen tavoitteet

Tavoitteisiin liittyvät
sisältöalueet

Laaja-alainen osaaminen

T1

S1

L2

T2

S1

L1, L2

T3

S1

L1, L2

T4

S1

L2, L3

T5

S2

L1, L3

T6

S2

L1, L4, L5, L6

T7

S3

L2, L4, L5, L7

T8

S3

L2, L4

T9

S3

L2, L4

T10

S3

L4

T11

S3

L3, L4, L5, L7
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Vuosiluokan tavoitteet
T1 ohjata oppilasta havaitsemaan lähiympäristön ja maailman kielellinen
ja kulttuurinen runsaus sekä opiskeltavan kielen asema siinä
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Kielellisen ympäristön sekä kohdekielen
aseman ja merkityksen hahmottaminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas tietää, että maailman kielet jakautuvat
kielikuntiin ja osaa kertoa, mihin kielikuntaan
opiskeltava kieli kuuluu. Oppilas osaa kuvata,
mitä kieliä lähiympäristössä puhutaan.

Pohditaan omaa kieli- ja kulttuuritaustaa sekä ohjataan oppilasta arvostamaan omaa ja sitä.
Tehdään havaintoja sanojen lainautumisesta kielestä toiseen. Pohditaan, miten voi toimia, jos
osaa kieltä vain vähän. Ohjataan oppilasta havaitsemaan kieliä yhdistäviä ja erottavia ilmiöitä ja
kehittämään kielellistä päättelykykyään.

T2 motivoida oppilasta arvostamaan omaa kieli- ja kulttuuritaustaansa
sekä maailman kielellistä ja kulttuurista monimuotoisuutta ja kohtaamaan
ihmisiä ilman arvottavia ennakko-oletuksia
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Ei käytetä arvosanan muodostamisen
perusteena. Oppilasta ohjataan pohtimaan
kokemuksiaan osana itsearviointia.

Pohditaan omaa kieli- ja kulttuuritaustaa sekä ohjataan oppilasta arvostamaan omaa ja sitä.
Tehdään havaintoja sanojen lainautumisesta kielestä toiseen. Pohditaan, miten voi toimia, jos
osaa kieltä vain vähän. Ohjataan oppilasta havaitsemaan kieliä yhdistäviä ja erottavia ilmiöitä ja
kehittämään kielellistä päättelykykyään.

T3 ohjata oppilasta havaitsemaan kieliä yhdistäviä ja erottavia ilmiöitä
sekä tukea oppilaan kielellisen uteliaisuuden ja päättelykyvyn kehittymistä
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Kielellinen päättely

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa tehdä havaintoja opiskeltavan
kielen ja äidinkielensä tai muun osaamansa
kielen rakenteellisista, sanastollisista tai
muista eroista ja yhtäläisyyksistä.

Pohditaan omaa kieli- ja kulttuuritaustaa sekä ohjataan oppilasta arvostamaan omaa ja sitä.
Tehdään havaintoja sanojen lainautumisesta kielestä toiseen. Pohditaan, miten voi toimia, jos
osaa kieltä vain vähän. Ohjataan oppilasta havaitsemaan kieliä yhdistäviä ja erottavia ilmiöitä ja
kehittämään kielellistä päättelykykyään.

T4 ohjata oppilasta löytämään kohdekielistä aineistoa
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
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Arvioinnin kohde

Arvioinnin kohde
Kohdekielisen aineiston löytäminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa kertoa, missä opiskeltavaa kieltä
voi nähdä tai kuulla.

Pohditaan omaa kieli- ja kulttuuritaustaa sekä ohjataan oppilasta arvostamaan omaa ja sitä.
Tehdään havaintoja sanojen lainautumisesta kielestä toiseen. Pohditaan, miten voi toimia, jos
osaa kieltä vain vähän. Ohjataan oppilasta havaitsemaan kieliä yhdistäviä ja erottavia ilmiöitä ja
kehittämään kielellistä päättelykykyään.

T5 tutustua yhdessä opetuksen tavoitteisiin ja luoda salliva
opiskeluilmapiiri, jossa tärkeintä on viestin välittyminen sekä kannustava
yhdessä oppiminen
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Tietoisuus tavoitteista ja toiminta ryhmässä

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa kuvata opiskelun tavoitteita
ja osallistuu ryhmän yhteisten tehtävien
tekemiseen.

Opetellaan suunnittelemaan toimintaa yhdessä, antamaan ja ottamaan vastaan palautetta ja
ottamaan vastuuta.

T6 ohjata oppilasta ottamaan vastuuta omasta kielenopiskelustaan ja
kannustaa harjaannuttamaan kielitaitoaan rohkeasti ja myös tieto- ja
viestintäteknologiaa käyttäen sekä kokeilemaan, millaiset tavat oppia
kieliä sopivat hänelle parhaiten
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Kielenopiskelutavoitteiden asettaminen ja
opiskelutottumusten löytäminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas asettaa tavoitteita kielenopiskelulleen,
harjoittelee erilaisia tapoja opiskella kieliä
käyttäen myös tieto- ja viestintäteknologiaa
sekä harjaannuttaa ja arvioi taitojaan.

Opetellaan suunnittelemaan toimintaa yhdessä, antamaan ja ottamaan vastaan palautetta ja
ottamaan vastuuta.

T7 järjestää oppilaalle tilaisuuksia harjoitella eri viestintäkanavia käyttäen
suullista ja kirjallista viestintää ja vuorovaikutusta
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
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Arvioinnin kohde
Vuorovaikutus erilaisissa tilanteissa

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Taitotaso A1.3: Oppilas selviytyy monista
rutiininomaisista viestintätilanteista tukeutuen
joskus viestintäkumppaniin.

Käsitellään aihepiirejä oppilaiden kokemusmaailmasta. Sisältöjen valinnassa lähtökohtana on
oppilaiden jokapäiväinen elämänpiiri, kiinnostuksen kohteet sekä ajankohtaisuus, näkökulmana
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minä, me ja maailma. Valitaan erilaisia kielenkäyttötarkoituksia, kuten esimerkiksi tervehtiminen,
avun pyytäminen tai mielipiteen ilmaiseminen. Tarjotaan mahdollisuuksia harjoitella vaativampia
kielenkäyttötilanteita. Opetellaan löytämään kohdekielistä aineistoa esimerkiksi verkosta.
Rakenteista tutustutaan viestinnällisten tavoitteiden saavuttamiseksi esimerkiksi:
modaaliverbeihin
omistuspronomineihin
akkusatiivin ja datiivin käsitteisiin
komparatiiviin
prepositioilmauksiin
käänteiseen sanajärjestykseen

T8 tukea oppilasta kielellisten viestintästrategioiden käytössä
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Viestintästrategioiden käyttö

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Taitotaso A1.3: Oppilas osallistuu
viestintään, mutta tarvitsee vielä usein
apukeinoja. Oppilas osaa reagoida
suppein sanallisin ilmauksin, pienin elein
(esim. nyökkäämällä), äännähdyksin, tai
muunlaisella minimipalautteella. Oppilas
joutuu pyytämään selvennystä tai toistoa
hyvin usein.

Käsitellään aihepiirejä oppilaiden kokemusmaailmasta. Sisältöjen valinnassa lähtökohtana on
oppilaiden jokapäiväinen elämänpiiri, kiinnostuksen kohteet sekä ajankohtaisuus, näkökulmana
minä, me ja maailma. Valitaan erilaisia kielenkäyttötarkoituksia, kuten esimerkiksi tervehtiminen,
avun pyytäminen tai mielipiteen ilmaiseminen. Tarjotaan mahdollisuuksia harjoitella vaativampia
kielenkäyttötilanteita. Opetellaan löytämään kohdekielistä aineistoa esimerkiksi verkosta.
Rakenteista tutustutaan viestinnällisten tavoitteiden saavuttamiseksi esimerkiksi:
modaaliverbeihin
omistuspronomineihin
akkusatiivin ja datiivin käsitteisiin
komparatiiviin
prepositioilmauksiin

T9 auttaa oppilasta laajentamaan kohteliaaseen kielenkäyttöön kuuluvien
ilmausten tuntemustaan
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
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käänteiseen sanajärjestykseen

Arvioinnin kohde

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen

Viestinnän kulttuurinen sopivuus

Taitotaso A1.3: Oppilas osaa käyttää
yleisimpiä kohteliaaseen kielenkäyttöön
kuuluvia ilmauksia monissa rutiininomaisissa
sosiaalisissa tilanteissa.

Käsitellään aihepiirejä oppilaiden kokemusmaailmasta. Sisältöjen valinnassa lähtökohtana on
oppilaiden jokapäiväinen elämänpiiri, kiinnostuksen kohteet sekä ajankohtaisuus, näkökulmana
minä, me ja maailma. Valitaan erilaisia kielenkäyttötarkoituksia, kuten esimerkiksi tervehtiminen,
avun pyytäminen tai mielipiteen ilmaiseminen. Tarjotaan mahdollisuuksia harjoitella vaativampia
kielenkäyttötilanteita. Opetellaan löytämään kohdekielistä aineistoa esimerkiksi verkosta.
Rakenteista tutustutaan viestinnällisten tavoitteiden saavuttamiseksi esimerkiksi:
modaaliverbeihin
omistuspronomineihin
akkusatiivin ja datiivin käsitteisiin
komparatiiviin
prepositioilmauksiin
käänteiseen sanajärjestykseen

T10 rohkaista oppilasta tulkitsemaan ikätasolleen sopivia ja itseään
kiinnostavia puhuttuja ja kirjoitettuja tekstejä
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Tekstien tulkintataidot

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Taitotaso A1.3: Oppilas ymmärtää
yksinkertaista, tuttua sanastoa ja
ilmaisuja sisältävää kirjoitettua tekstiä ja
hidasta puhetta asiayhteyden tukemana.
Oppilas pystyy löytämään tarvitsemansa
yksinkertaisen tiedon lyhyestä tekstistä.

Käsitellään aihepiirejä oppilaiden kokemusmaailmasta. Sisältöjen valinnassa lähtökohtana on
oppilaiden jokapäiväinen elämänpiiri, kiinnostuksen kohteet sekä ajankohtaisuus, näkökulmana
minä, me ja maailma. Valitaan erilaisia kielenkäyttötarkoituksia, kuten esimerkiksi tervehtiminen,
avun pyytäminen tai mielipiteen ilmaiseminen. Tarjotaan mahdollisuuksia harjoitella vaativampia
kielenkäyttötilanteita. Opetellaan löytämään kohdekielistä aineistoa esimerkiksi verkosta.
Rakenteista tutustutaan viestinnällisten tavoitteiden saavuttamiseksi esimerkiksi:
modaaliverbeihin
omistuspronomineihin

Vuosiluokat 3-6

akkusatiivin ja datiivin käsitteisiin
komparatiiviin
prepositioilmauksiin
käänteiseen sanajärjestykseen
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T11 tarjota oppilaalle runsaasti tilaisuuksia harjoitella ikätasolle sopivaa
pienimuotoista puhumista ja kirjoittamista kiinnittäen huomiota myös
ääntämiseen ja tekstin sisällön kannalta oleellisimpiin rakenteisiin
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Tekstien tuottamistaidot

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Taitotaso A1.2: Oppilas pystyy kertomaan
joistakin tutuista ja itselleen tärkeistä asioista
käyttäen suppeaa ilmaisuvarastoa ja kirjoittaa
muutaman lyhyen lauseen harjoitelluista
aiheista. Oppilas ääntää useimmat harjoitellut
ilmaisut ymmärrettävästi. Oppilas hallitsee
hyvin suppean perussanaston ja muutaman
tilannesidonnaisen ilmauksen sekä
peruskieliopin aineksia.

Käsitellään aihepiirejä oppilaiden kokemusmaailmasta. Sisältöjen valinnassa lähtökohtana on
oppilaiden jokapäiväinen elämänpiiri, kiinnostuksen kohteet sekä ajankohtaisuus, näkökulmana
minä, me ja maailma. Valitaan erilaisia kielenkäyttötarkoituksia, kuten esimerkiksi tervehtiminen,
avun pyytäminen tai mielipiteen ilmaiseminen. Tarjotaan mahdollisuuksia harjoitella vaativampia
kielenkäyttötilanteita. Opetellaan löytämään kohdekielistä aineistoa esimerkiksi verkosta.
Rakenteista tutustutaan viestinnällisten tavoitteiden saavuttamiseksi esimerkiksi:
modaaliverbeihin
omistuspronomineihin
akkusatiivin ja datiivin käsitteisiin
komparatiiviin
prepositioilmauksiin
käänteiseen sanajärjestykseen

Vuosiluokka 6
Vuosiluokan keskeiset sisältöalueet
S1 Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen

Pohditaan omaa kieli- ja kulttuuritaustaa sekä ohjataan oppilasta arvostamaan sitä. Tehdään
havaintoja sanojen lainautumisesta kielestä toiseen. Pohditaan, miten voi toimia, jos osaa kieltä
vain vähän. Ohjataan oppilasta havaitsemaan kieliä yhdistäviä ja erottavia ilmiöitä ja kehittämään
kielellistä päättelykykyään.
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Tutustutaan kielten ja kulttuurien monimuotoisuuteen sekä opiskeltavan kielen levinneisyyteen
ja tarvittaessa päävariantteihin. Hankitaan tietoa kielen ja kulttuurin merkityksestä yksilölle
ja yhteisölle. Pohditaan omaa kieli- ja kulttuuritaustaa. Harjoitellaan arvostavaa kielenkäyttöä
vuorovaikutuksessa. Kuunnellaan eri kieliä, katsellaan erilaisia tapoja kirjoittaa, tehdään
havaintoja sanojen lainautumisesta kielestä toiseen. Pohditaan, miten voi toimia, jos osaa kieltä
vain vähän.

S2 Kielenopiskelutaidot
Opetellaan suunnittelemaan toimintaa yhdessä, antamaan ja ottamaan vastaan palautetta
ja ottamaan vastuuta. Opetellaan tehokkaita kielenopiskelutapoja, kuten uusien sanojen ja
rakenteiden aktiivista käyttöä omissa ilmaisuissa, muistiinpainamiskeinoja, tuntemattoman sanan
merkityksen päättelemistä asiayhteydestä. Totutellaan arvioimaan omaa kielitaitoa esimerkiksi
Eurooppalaista kielisalkkua käyttäen.
Opetellaan suunnittelemaan toimintaa yhdessä, antamaan ja ottamaan vastaan palautetta ja
ottamaan vastuuta.
S3 Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa, taito tulkita tekstejä, taito tuottaa
tekstejä
Opetellaan kuulemaan, puhumaan, lukemaan ja kirjoittamaan kohdekieltä monenlaisista aiheista.
Keskeisiä aiheita ovat minä itse, perheeni, ystäväni, koulu, harrastukset ja vapaa-ajan vietto
sekä elämä kohdekielisessä ympäristössä. Lisäksi valitaan aiheita yhdessä. Sisältöjen valinnassa
lähtökohtana on oppilaiden jokapäiväinen elämänpiiri, kiinnostuksen kohteet sekä ajankohtaisuus,
näkökulmana minä, me ja maailma. Valitaan erilaisia kielenkäyttötarkoituksia, kuten esimerkiksi
tervehtiminen, avun pyytäminen tai mielipiteen ilmaiseminen. Sanastoa ja rakenteita opetellaan
monenlaisten tekstien, kuten pienten tarinoiden, näytelmien, haastattelujen ja sanoitusten
yhteydessä. Tarjotaan mahdollisuuksia harjoitella vaativampia kielenkäyttötilanteita. Opetellaan
löytämään kohdekielistä aineistoa esimerkiksi verkosta. Valittaessa tekstejä ja aiheita otetaan
huomioon opiskeltavan kielen maantieteellinen levinneisyys sekä kielialueen elämänmuoto.
Havainnoidaan ja harjoitellaan runsaasti ääntämistä sekä sana- ja lausepainoa, puherytmiä
ja intonaatiota. Harjoitellaan tunnistamaan opiskeltavan kielen foneettisen tarkekirjoituksen
merkkejä sekä tuottamaan tarvittavia kirjoitusmerkkejä.
Käsitellään aihepiirejä oppilaiden kokemusmaailmasta. Sisältöjen valinnassa lähtökohtana on
oppilaiden jokapäiväinen elämänpiiri, kiinnostuksen kohteet sekä ajankohtaisuus, näkökulmana
minä, me ja maailma. Valitaan erilaisia kielenkäyttötarkoituksia, kuten esimerkiksi tervehtiminen,
avun pyytäminen tai mielipiteen ilmaiseminen. Tarjotaan mahdollisuuksia harjoitella vaativampia
kielenkäyttötilanteita. Opetellaan löytämään kohdekielistä aineistoa esimerkiksi verkosta.
Viestinnällisten tavoitteiden saavuttamiseksi syvennetään 5. luokalla opittuja rakenteita. Näitä
ovat esimerkiksi:
verbit: modaaliverbit ja perfektin muodostaminen
omistusartikkelit
akkusatiivin- ja datiivin käsitteet
komparatiivi
prepositioilmauksia
käänteinen sanajärjestys
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järjestysluvut
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Opetuksen tavoitteet

Tavoitteisiin liittyvät
sisältöalueet

Laaja-alainen osaaminen

T1

S1

L2

T2

S1

L1, L2

T3

S1

L1, L2

T4

S1

L2, L3

T5

S2

L1, L3

T6

S2

L1, L4, L5, L6

T7

S3

L2, L4, L5, L7

T8

S3

L2, L4

T9

S3

L2, L4

T10

S3

L4

T11

S3

L3, L4, L5, L7

Vuosiluokan tavoitteet
T1 ohjata oppilasta havaitsemaan lähiympäristön ja maailman kielellinen
ja kulttuurinen runsaus sekä opiskeltavan kielen asema siinä
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Kielellisen ympäristön sekä kohdekielen
aseman ja merkityksen hahmottaminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas tietää, että maailman kielet jakautuvat
kielikuntiin ja osaa kertoa, mihin kielikuntaan
opiskeltava kieli kuuluu. Oppilas osaa kuvata,
mitä kieliä lähiympäristössä puhutaan.

Pohditaan omaa kieli- ja kulttuuritaustaa sekä ohjataan oppilasta arvostamaan sitä. Tehdään
havaintoja sanojen lainautumisesta kielestä toiseen. Pohditaan, miten voi toimia, jos osaa kieltä
vain vähän. Ohjataan oppilasta havaitsemaan kieliä yhdistäviä ja erottavia ilmiöitä ja kehittämään
kielellistä päättelykykyään.

T2 motivoida oppilasta arvostamaan omaa kieli- ja kulttuuritaustaansa
sekä maailman kielellistä ja kulttuurista monimuotoisuutta ja kohtaamaan
ihmisiä ilman arvottavia ennakko-oletuksia
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen

Pohditaan omaa kieli- ja kulttuuritaustaa sekä ohjataan oppilasta arvostamaan sitä. Tehdään
havaintoja sanojen lainautumisesta kielestä toiseen. Pohditaan, miten voi toimia, jos osaa kieltä
vain vähän. Ohjataan oppilasta havaitsemaan kieliä yhdistäviä ja erottavia ilmiöitä ja kehittämään
kielellistä päättelykykyään.
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Ei käytetä arvosanan muodostamisen
perusteena. Oppilasta ohjataan pohtimaan
kokemuksiaan osana itsearviointia.

T3 ohjata oppilasta havaitsemaan kieliä yhdistäviä ja erottavia ilmiöitä
sekä tukea oppilaan kielellisen uteliaisuuden ja päättelykyvyn kehittymistä
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Kielellinen päättely

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa tehdä havaintoja opiskeltavan
kielen ja äidinkielensä tai muun osaamansa
kielen rakenteellisista, sanastollisista tai
muista eroista ja yhtäläisyyksistä.

Pohditaan omaa kieli- ja kulttuuritaustaa sekä ohjataan oppilasta arvostamaan sitä. Tehdään
havaintoja sanojen lainautumisesta kielestä toiseen. Pohditaan, miten voi toimia, jos osaa kieltä
vain vähän. Ohjataan oppilasta havaitsemaan kieliä yhdistäviä ja erottavia ilmiöitä ja kehittämään
kielellistä päättelykykyään.

T4 ohjata oppilasta löytämään kohdekielistä aineistoa
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Kohdekielisen aineiston löytäminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa kertoa, missä opiskeltavaa kieltä
voi nähdä tai kuulla.

Pohditaan omaa kieli- ja kulttuuritaustaa sekä ohjataan oppilasta arvostamaan sitä. Tehdään
havaintoja sanojen lainautumisesta kielestä toiseen. Pohditaan, miten voi toimia, jos osaa kieltä
vain vähän. Ohjataan oppilasta havaitsemaan kieliä yhdistäviä ja erottavia ilmiöitä ja kehittämään
kielellistä päättelykykyään.

T5 tutustua yhdessä opetuksen tavoitteisiin ja luoda salliva
opiskeluilmapiiri, jossa tärkeintä on viestin välittyminen sekä kannustava
yhdessä oppiminen
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Tietoisuus tavoitteista ja toiminta ryhmässä

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa kuvata opiskelun tavoitteita
ja osallistuu ryhmän yhteisten tehtävien
tekemiseen.

Vuosiluokat 3-6

Opetellaan suunnittelemaan toimintaa yhdessä, antamaan ja ottamaan vastaan palautetta ja
ottamaan vastuuta.

T6 ohjata oppilasta ottamaan vastuuta omasta kielenopiskelustaan ja
kannustaa harjaannuttamaan kielitaitoaan rohkeasti ja myös tieto- ja
viestintäteknologiaa käyttäen sekä kokeilemaan, millaiset tavat oppia
kieliä sopivat hänelle parhaiten
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
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Arvioinnin kohde
Kielenopiskelutavoitteiden asettaminen ja
opiskelutottumusten löytäminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas asettaa tavoitteita kielenopiskelulleen,
harjoittelee erilaisia tapoja opiskella kieliä
käyttäen myös tieto- ja viestintäteknologiaa
sekä harjaannuttaa ja arvioi taitojaan.

Opetellaan suunnittelemaan toimintaa yhdessä, antamaan ja ottamaan vastaan palautetta ja
ottamaan vastuuta.

T7 järjestää oppilaalle tilaisuuksia harjoitella eri viestintäkanavia käyttäen
suullista ja kirjallista viestintää ja vuorovaikutusta
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Vuorovaikutus erilaisissa tilanteissa

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Taitotaso A1.3: Oppilas selviytyy monista
rutiininomaisista viestintätilanteista tukeutuen
joskus viestintäkumppaniin.

Käsitellään aihepiirejä oppilaiden kokemusmaailmasta. Sisältöjen valinnassa lähtökohtana on
oppilaiden jokapäiväinen elämänpiiri, kiinnostuksen kohteet sekä ajankohtaisuus, näkökulmana
minä, me ja maailma. Valitaan erilaisia kielenkäyttötarkoituksia, kuten esimerkiksi tervehtiminen,
avun pyytäminen tai mielipiteen ilmaiseminen. Tarjotaan mahdollisuuksia harjoitella vaativampia
kielenkäyttötilanteita. Opetellaan löytämään kohdekielistä aineistoa esimerkiksi verkosta.
Viestinnällisten tavoitteiden saavuttamiseksi syvennetään 5. luokalla opittuja rakenteita. Näitä
ovat esimerkiksi:
verbit: modaaliverbit ja perfektin muodostaminen
omistusartikkelit
akkusatiivin- ja datiivin käsitteet
komparatiivi
prepositioilmauksia
käänteinen sanajärjestys
järjestysluvut

T8 tukea oppilasta kielellisten viestintästrategioiden käytössä
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Viestintästrategioiden käyttö

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Taitotaso A1.3: Oppilas osallistuu
viestintään, mutta tarvitsee vielä usein
apukeinoja. Oppilas osaa reagoida
suppein sanallisin ilmauksin, pienin elein
(esim. nyökkäämällä), äännähdyksin, tai
muunlaisella minimipalautteella. Oppilas
joutuu pyytämään selvennystä tai toistoa
hyvin usein.
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Arvioinnin kohde

Käsitellään aihepiirejä oppilaiden kokemusmaailmasta. Sisältöjen valinnassa lähtökohtana on
oppilaiden jokapäiväinen elämänpiiri, kiinnostuksen kohteet sekä ajankohtaisuus, näkökulmana
minä, me ja maailma. Valitaan erilaisia kielenkäyttötarkoituksia, kuten esimerkiksi tervehtiminen,
avun pyytäminen tai mielipiteen ilmaiseminen. Tarjotaan mahdollisuuksia harjoitella vaativampia
kielenkäyttötilanteita. Opetellaan löytämään kohdekielistä aineistoa esimerkiksi verkosta.
Viestinnällisten tavoitteiden saavuttamiseksi syvennetään 5. luokalla opittuja rakenteita. Näitä
ovat esimerkiksi:
verbit: modaaliverbit ja perfektin muodostaminen
omistusartikkelit
akkusatiivin- ja datiivin käsitteet
komparatiivi
prepositioilmauksia
käänteinen sanajärjestys
järjestysluvut

T9 auttaa oppilasta laajentamaan kohteliaaseen kielenkäyttöön kuuluvien
ilmausten tuntemustaan
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen

Viestinnän kulttuurinen sopivuus

Taitotaso A1.3: Oppilas osaa käyttää
yleisimpiä kohteliaaseen kielenkäyttöön
kuuluvia ilmauksia monissa rutiininomaisissa
sosiaalisissa tilanteissa.

Käsitellään aihepiirejä oppilaiden kokemusmaailmasta. Sisältöjen valinnassa lähtökohtana on
oppilaiden jokapäiväinen elämänpiiri, kiinnostuksen kohteet sekä ajankohtaisuus, näkökulmana
minä, me ja maailma. Valitaan erilaisia kielenkäyttötarkoituksia, kuten esimerkiksi tervehtiminen,
avun pyytäminen tai mielipiteen ilmaiseminen. Tarjotaan mahdollisuuksia harjoitella vaativampia
kielenkäyttötilanteita. Opetellaan löytämään kohdekielistä aineistoa esimerkiksi verkosta.
Viestinnällisten tavoitteiden saavuttamiseksi syvennetään 5. luokalla opittuja rakenteita. Näitä
ovat esimerkiksi:
verbit: modaaliverbit ja perfektin muodostaminen
omistusartikkelit
akkusatiivin- ja datiivin käsitteet
komparatiivi
prepositioilmauksia
käänteinen sanajärjestys
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järjestysluvut

T10 rohkaista oppilasta tulkitsemaan ikätasolleen sopivia ja itseään
kiinnostavia puhuttuja ja kirjoitettuja tekstejä
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
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Arvioinnin kohde
Tekstien tulkintataidot

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Taitotaso A1.3: Oppilas ymmärtää
yksinkertaista, tuttua sanastoa ja
ilmaisuja sisältävää kirjoitettua tekstiä ja
hidasta puhetta asiayhteyden tukemana.
Oppilas pystyy löytämään tarvitsemansa
yksinkertaisen tiedon lyhyestä tekstistä.

Käsitellään aihepiirejä oppilaiden kokemusmaailmasta. Sisältöjen valinnassa lähtökohtana on
oppilaiden jokapäiväinen elämänpiiri, kiinnostuksen kohteet sekä ajankohtaisuus, näkökulmana
minä, me ja maailma. Valitaan erilaisia kielenkäyttötarkoituksia, kuten esimerkiksi tervehtiminen,
avun pyytäminen tai mielipiteen ilmaiseminen. Tarjotaan mahdollisuuksia harjoitella vaativampia
kielenkäyttötilanteita. Opetellaan löytämään kohdekielistä aineistoa esimerkiksi verkosta.
Viestinnällisten tavoitteiden saavuttamiseksi syvennetään 5. luokalla opittuja rakenteita. Näitä
ovat esimerkiksi:
verbit: modaaliverbit ja perfektin muodostaminen
omistusartikkelit
akkusatiivin- ja datiivin käsitteet
komparatiivi
prepositioilmauksia
käänteinen sanajärjestys
järjestysluvut

T11 tarjota oppilaalle runsaasti tilaisuuksia harjoitella ikätasolle sopivaa
pienimuotoista puhumista ja kirjoittamista kiinnittäen huomiota myös
ääntämiseen ja tekstin sisällön kannalta oleellisimpiin rakenteisiin
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Tekstien tuottamistaidot

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Taitotaso A1.2: Oppilas pystyy kertomaan
joistakin tutuista ja itselleen tärkeistä asioista
käyttäen suppeaa ilmaisuvarastoa ja kirjoittaa
muutaman lyhyen lauseen harjoitelluista
aiheista. Oppilas ääntää useimmat harjoitellut
ilmaisut ymmärrettävästi. Oppilas hallitsee
hyvin suppean perussanaston ja muutaman
tilannesidonnaisen ilmauksen sekä
peruskieliopin aineksia.

Käsitellään aihepiirejä oppilaiden kokemusmaailmasta. Sisältöjen valinnassa lähtökohtana on
oppilaiden jokapäiväinen elämänpiiri, kiinnostuksen kohteet sekä ajankohtaisuus, näkökulmana
minä, me ja maailma. Valitaan erilaisia kielenkäyttötarkoituksia, kuten esimerkiksi tervehtiminen,
avun pyytäminen tai mielipiteen ilmaiseminen. Tarjotaan mahdollisuuksia harjoitella vaativampia
kielenkäyttötilanteita. Opetellaan löytämään kohdekielistä aineistoa esimerkiksi verkosta.
Viestinnällisten tavoitteiden saavuttamiseksi syvennetään 5. luokalla opittuja rakenteita. Näitä
ovat esimerkiksi:
verbit: modaaliverbit ja perfektin muodostaminen
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Arvioinnin kohde

omistusartikkelit
akkusatiivin- ja datiivin käsitteet
komparatiivi
prepositioilmauksia
käänteinen sanajärjestys
järjestysluvut

Ranska, A-oppimäärä
Vieraan kielen A-oppimäärä vuosiluokilla 3-6
Vuosiluokilla 3 – 6 kaikilla oppilailla on äidinkielen lisäksi opetusta vähintään kahdessa muussa
kielessä: yhteisessä A1-kielessä sekä B1- kielessä ja mahdollisesti myös A2-kielessä, joka on Akielen valinnainen oppimäärä.
A2-kielen vuosiviikkotuntien jakamisessa eri vuosiluokille ei ole 6. vuosiluokan nivelvaihetta.
Vieraan kielen opetussuunnitelman perusteet on laadittu perusteiksi mille tahansa kielelle, jolle
ei ole kielikohtaisia perusteita. Opetuksen järjestäjä huolehtii tällöin kielikohtaisen sovelluksen
laatimisesta paikalliseen opetussuunnitelmaan näiden perusteiden pohjalta. Perusteissa kuvattu
kehittyvän kielitaidon taso 6. vuosiluokan lopussa ja perusopetuksen päättövaiheessa soveltuu
parhaiten indoeurooppalaisiin kieliin sekä eurooppalaisiin kieliin, joissa käytetään aakkosiin
pohjautuvaa kirjoitusjärjestelmää. Muihin opetuksen järjestäjän kieliohjelmaan sisältyviin kieliin
opetuksen järjestäjä laatii opetussuunnitelman noudattaen näitä perusteita soveltuvin osin.
Kansainvälisesti hyväksyttyjä kielikohtaisia viitekehyksiä noudatetaan soveltuvin osin eieurooppalaisten kielten opetuksessa ottaen huomioon esimerkiksi erilaisten kirjoitusmerkkien
vaikutus kielen oppimisnopeuteen.

Vieraan kielen A-oppimäärän oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät
tavoitteet vuosiluokilla 3-6
Tavoitteena on, että kielenkäyttö olisi mahdollisimman asianmukaista, luonnollista ja
oppilaille merkityksellistä. Työskentelyssä korostuu pari- ja pienryhmätyö sekä yhdessä
oppiminen erityyppisissä oppimisympäristöissä. Monikielisyys- ja kielikasvatuksen tavoitteiden
saavuttamiseksi tarvitaan opettajien yhteistyötä. Leikin, laulun, pelillisyyden ja draaman
avulla oppilaat saavat mahdollisuuden kokeilla kasvavaa kielitaitoaan ja käsitellä myös
asenteita. Opetuksessa käytetään monipuolisesti eri viestintäkanavia ja -välineitä. Oppilaita
ohjataan aktiiviseen toimijuuteen ja itsenäiseen vastuun ottoon omasta oppimisestaan
Eurooppalaisen kielisalkun tai vastaavan työvälineen avulla. Oppilaat tutustuvat ympäröivän
yhteisön monikielisyyteen ja -kulttuurisuuteen kotikansainvälisyyden avulla. Heille tarjotaan myös
mahdollisuuksia harjoitella kansainvälistä yhteydenpitoa. Kohdekieltä käytetään aina kun se on
mahdollista.

Vuosiluokat 3-6

Ohjaus, eriyttäminen ja tuki vieraan kielen A-oppimäärässä vuosiluokilla
3-6
Oppilaita ohjataan käyttämään kielitaitoaan rohkeasti. Runsas viestinnällinen harjoittelu tukee
oppilaiden kielitaidon kehittymistä. Oppilaita kannustetaan opiskelemaan myös muita koulun
tarjoamia kieliä. Oppilaille, joilla on kieliin liittyviä oppimisvaikeuksia, tarjotaan tukea. Opetus
suunnitellaan niin, että se tarjoaa haasteita myös muita nopeammin edistyville tai kieltä
entuudestaan osaaville oppilaille.
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Oppilaan oppimisen arviointi vieraan kielen A-oppimäärässä vuosiluokilla
3-6
Arviointi on luonteeltaan kannustavaa ja antaa oppilaille mahdollisuuden tulla tietoiseksi omista
taidoistaan, kehittää niitä ja painottaa itselleen luontevia ilmaisumuotoja tai osoittaa informaalin
oppimisen kautta hankittua osaamista. Monipuolinen arviointi tarjoaa mahdollisuuksia osoittaa
osaamistaan myös oppilaille, joilla on kieleen liittyviä oppimisvaikeuksia tai joilla on muulla
tavoin kielellisesti erilaiset lähtökohdat. Arvioinnissa välineenä voidaan käyttää esimerkiksi
Eurooppalaista kielisalkkua.
Vieraan kielen sanallista arviota tai arvosanaa antaessaan opettaja arvioi oppilaiden osaamista
suhteessa paikallisessa opetussuunnitelmassa asetettuihin tavoitteisiin. Määritellessään
osaamisen tasoa 6. vuosiluokan lukuvuositodistusta varten opettaja käyttää vieraan kielen Aoppimäärän valtakunnallisia arviointikriteereitä. Opinnoissa edistymisen kannalta on keskeistä,
että oppimista arvioidaan monin eri tavoin myös itse- ja vertaisarvioinnin keinoin ja että arviointi
kohdistuu kaikkiin arvioitaviin tavoitteisiin. Arvioinnissa otetaan huomioon kaikki kielitaidon osaalueet. Niiden arviointi perustuu Eurooppalaiseen viitekehykseen ja sen pohjalta laadittuun
suomalaiseen sovellukseen.

Vuosiluokka 3
Vuosiluokan keskeiset sisältöalueet
S1 Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen
Tutustutaan kielten ja kulttuurien monimuotoisuuteen sekä opiskeltavan kielen levinneisyyteen
ja tarvittaessa päävariantteihin. Hankitaan tietoa kielen ja kulttuurin merkityksestä yksilölle
ja yhteisölle. Pohditaan omaa kieli- ja kulttuuritaustaa. Harjoitellaan arvostavaa kielenkäyttöä
vuorovaikutuksessa. Kuunnellaan eri kieliä, katsellaan erilaisia tapoja kirjoittaa, tehdään
havaintoja sanojen lainautumisesta kielestä toiseen. Pohditaan, miten voi toimia, jos osaa kieltä
vain vähän.
Tutustutaan opiskeltavan kielen levinneisyyteen.Pohditaan omaa kieli- ja kulttuuritaustaa.
Harjoitellaan arvostavaa kielenkäyttöä vuorovaikutuksessa.
S2 Kielenopiskelutaidot
Opetellaan suunnittelemaan toimintaa yhdessä, antamaan ja ottamaan vastaan palautetta
ja ottamaan vastuuta. Opetellaan tehokkaita kielenopiskelutapoja, kuten uusien sanojen ja
rakenteiden aktiivista käyttöä omissa ilmaisuissa, muistiinpainamiskeinoja, tuntemattoman sanan
merkityksen päättelemistä asiayhteydestä. Totutellaan arvioimaan omaa kielitaitoa esimerkiksi
Eurooppalaista kielisalkkua käyttäen.
Opetellaan kielenopiskelutapoja. Harjoitellaan uusien sanojen ja rakenteiden aktiivista käyttöä
omissa ilmaisuissa.

S3 Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa, taito tulkita tekstejä, taito tuottaa
tekstejä
Opetellaan kuulemaan, puhumaan, lukemaan ja kirjoittamaan kohdekieltä monenlaisista aiheista.
Keskeisiä aiheita ovat minä itse, perheeni, ystäväni, koulu, harrastukset ja vapaa-ajan vietto
sekä elämä kohdekielisessä ympäristössä. Lisäksi valitaan aiheita yhdessä. Sisältöjen valinnassa
lähtökohtana on oppilaiden jokapäiväinen elämänpiiri, kiinnostuksen kohteet sekä ajankohtaisuus,
1001

Vuosiluokat 3-6

Sisältöjen valinnassa lähtökohtana ovat oppilaiden jokapäiväinen elämänpiiri ja kiinnostuksen
kohteet.

näkökulmana minä, me ja maailma. Valitaan erilaisia kielenkäyttötarkoituksia, kuten esimerkiksi
tervehtiminen, avun pyytäminen tai mielipiteen ilmaiseminen. Sanastoa ja rakenteita opetellaan
monenlaisten tekstien, kuten pienten tarinoiden, näytelmien, haastattelujen ja sanoitusten
yhteydessä. Tarjotaan mahdollisuuksia harjoitella vaativampia kielenkäyttötilanteita. Opetellaan
löytämään kohdekielistä aineistoa esimerkiksi verkosta. Valittaessa tekstejä ja aiheita otetaan
huomioon opiskeltavan kielen maantieteellinen levinneisyys sekä kielialueen elämänmuoto.
Havainnoidaan ja harjoitellaan runsaasti ääntämistä sekä sana- ja lausepainoa, puherytmiä
ja intonaatiota. Harjoitellaan tunnistamaan opiskeltavan kielen foneettisen tarkekirjoituksen
merkkejä sekä tuottamaan tarvittavia kirjoitusmerkkejä.
Ohjataan oppilasta ääntämisessä ja kannustaa käyttämään kielitaitoa rohkeasti. Ohjataan
oppilasta harjoittelemaan vuorovaikutusta aihepiiriltään erilaisissa tilanteissa. Käytetään puheen
apuna ei-kielellisiä keinoja (eleet, ilmeet). Korostetaan rakentavan pari -ja ryhmätyöskentelyn
tärkeyttä oman ja toisen oppimisen kannalta.
Opetuksen tavoitteet

Tavoitteisiin liittyvät
sisältöalueet

Laaja-alainen osaaminen

T1

S1

L2

T2

S1

L1, L2

T5

S2

L1, L3

T6

S2

L1, L4, L5, L6

T9

S3

L2, L4

T10

S3

L4

Vuosiluokan tavoitteet
T1 ohjata oppilasta havaitsemaan lähiympäristön ja maailman kielellinen
ja kulttuurinen runsaus sekä opiskeltavan kielen asema siinä
ohjata oppilasta havaitsemaan lähiympäristön ja maailman kielellinen ja kulttuurinen runsaus sekä
opiskeltavan kielen asema siinä
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Kielellisen ympäristön sekä kohdekielen
aseman ja merkityksen hahmottaminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas tietää, että maailman kielet jakautuvat
kielikuntiin ja osaa kertoa, mihin kielikuntaan
opiskeltava kieli kuuluu. Oppilas osaa kuvata,
mitä kieliä lähiympäristössä puhutaan.

Vuosiluokat 3-6

Tutustutaan opiskeltavan kielen levinneisyyteen.Pohditaan omaa kieli- ja kulttuuritaustaa.
Harjoitellaan arvostavaa kielenkäyttöä vuorovaikutuksessa.

T2 motivoida oppilasta arvostamaan omaa kieli- ja kulttuuritaustaansa
sekä maailman kielellistä ja kulttuurista monimuotoisuutta ja kohtaamaan
ihmisiä ilman arvottavia ennakko-oletuksia
motivoida oppilasta arvostamaan omaa kieli- ja kulttuuritaustaansa sekä maailman kielellistä ja
kulttuurista moninaisuutta ja kohtaamaan ihmisiä
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Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Ei käytetä arvosanan muodostamisen
perusteena. Oppilasta ohjataan pohtimaan
kokemuksiaan osana itsearviointia.

Tutustutaan opiskeltavan kielen levinneisyyteen.Pohditaan omaa kieli- ja kulttuuritaustaa.
Harjoitellaan arvostavaa kielenkäyttöä vuorovaikutuksessa.

T5 tutustua yhdessä opetuksen tavoitteisiin ja luoda salliva
opiskeluilmapiiri, jossa tärkeintä on viestin välittyminen sekä kannustava
yhdessä oppiminen
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Tietoisuus tavoitteista ja toiminta ryhmässä

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa kuvata opiskelun tavoitteita
ja osallistuu ryhmän yhteisten tehtävien
tekemiseen.

Opetellaan kielenopiskelutapoja. Harjoitellaan uusien sanojen ja rakenteiden aktiivista käyttöä
omissa ilmaisuissa.
Sisältöjen valinnassa lähtökohtana ovat oppilaiden jokapäiväinen elämänpiiri ja kiinnostuksen
kohteet.

T6 ohjata oppilasta ottamaan vastuuta omasta kielenopiskelustaan ja
kannustaa harjaannuttamaan kielitaitoaan rohkeasti ja myös tieto- ja
viestintäteknologiaa käyttäen sekä kokeilemaan, millaiset tavat oppia
kieliä sopivat hänelle parhaiten
Ohjataan oppilasta ottamaan vastuuta omasta kielenopiskelustaan sekä huolehtimaan
kotitehtävistään ja opiskeluvälineistään. Kannustetaan oppilasta harjaannuttamaan kielitaitoaan
rohkeasti. Ohjataan oppilasta käyttämään itsenäisesti oppimateriaalia ja muita
tiedonhankintavälineitä.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Kielenopiskelutavoitteiden asettaminen ja
opiskelutottumusten löytäminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas asettaa tavoitteita kielenopiskelulleen,
harjoittelee erilaisia tapoja opiskella kieliä
käyttäen myös tieto- ja viestintäteknologiaa
sekä harjaannuttaa ja arvioi taitojaan.

Sisältöjen valinnassa lähtökohtana ovat oppilaiden jokapäiväinen elämänpiiri ja kiinnostuksen
kohteet.
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Opetellaan kielenopiskelutapoja. Harjoitellaan uusien sanojen ja rakenteiden aktiivista käyttöä
omissa ilmaisuissa.

T9 auttaa oppilasta laajentamaan kohteliaaseen kielenkäyttöön kuuluvien
ilmausten tuntemustaan
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen

Viestinnän kulttuurinen sopivuus

Taitotaso A1.3: Oppilas osaa käyttää
yleisimpiä kohteliaaseen kielenkäyttöön
kuuluvia ilmauksia monissa rutiininomaisissa
sosiaalisissa tilanteissa.

Ohjataan oppilasta ääntämisessä ja kannustaa käyttämään kielitaitoa rohkeasti. Ohjataan
oppilasta harjoittelemaan vuorovaikutusta aihepiiriltään erilaisissa tilanteissa. Käytetään puheen
apuna ei-kielellisiä keinoja (eleet, ilmeet). Korostetaan rakentavan pari -ja ryhmätyöskentelyn
tärkeyttä oman ja toisen oppimisen kannalta.

T10 rohkaista oppilasta tulkitsemaan ikätasolleen sopivia ja itseään
kiinnostavia puhuttuja ja kirjoitettuja tekstejä
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Tekstien tulkintataidot

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Taitotaso A1.3: Oppilas ymmärtää
yksinkertaista, tuttua sanastoa ja
ilmaisuja sisältävää kirjoitettua tekstiä ja
hidasta puhetta asiayhteyden tukemana.
Oppilas pystyy löytämään tarvitsemansa
yksinkertaisen tiedon lyhyestä tekstistä.

Ohjataan oppilasta ääntämisessä ja kannustaa käyttämään kielitaitoa rohkeasti. Ohjataan
oppilasta harjoittelemaan vuorovaikutusta aihepiiriltään erilaisissa tilanteissa. Käytetään puheen
apuna ei-kielellisiä keinoja (eleet, ilmeet). Korostetaan rakentavan pari -ja ryhmätyöskentelyn
tärkeyttä oman ja toisen oppimisen kannalta.

Vuosiluokka 4
Vuosiluokan keskeiset sisältöalueet
S1 Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen

Vuosiluokat 3-6

Tutustutaan kielten ja kulttuurien monimuotoisuuteen sekä opiskeltavan kielen levinneisyyteen
ja tarvittaessa päävariantteihin. Hankitaan tietoa kielen ja kulttuurin merkityksestä yksilölle
ja yhteisölle. Pohditaan omaa kieli- ja kulttuuritaustaa. Harjoitellaan arvostavaa kielenkäyttöä
vuorovaikutuksessa. Kuunnellaan eri kieliä, katsellaan erilaisia tapoja kirjoittaa, tehdään
havaintoja sanojen lainautumisesta kielestä toiseen. Pohditaan, miten voi toimia, jos osaa kieltä
vain vähän.
Pohditaan omaa kieli - ja kulttuuritaustaa. Tutustutaan opiskeltavan kielen levinneisyyteen.
Harjoitellaan arvostavaa kielenkäyttöä eri vuorovaikutustilanteissa.
S2 Kielenopiskelutaidot
Opetellaan suunnittelemaan toimintaa yhdessä, antamaan ja ottamaan vastaan palautetta
ja ottamaan vastuuta. Opetellaan tehokkaita kielenopiskelutapoja, kuten uusien sanojen ja
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rakenteiden aktiivista käyttöä omissa ilmaisuissa, muistiinpainamiskeinoja, tuntemattoman sanan
merkityksen päättelemistä asiayhteydestä. Totutellaan arvioimaan omaa kielitaitoa esimerkiksi
Eurooppalaista kielisalkkua käyttäen.
Opetellaan kielenopiskelutapoja, kuten uusien sanojen ja rakenteiden aktiivista käyttöä omissa
ilmaisuissa. Puhutaan erilaisista muistiinpainamiskeinoista.
Sisältöjen valinnassa lähtökohtana ovat oppilaiden jokapäiväinen elämänpiiri ja kiinnostuksen
kohteet.
S3 Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa, taito tulkita tekstejä, taito tuottaa
tekstejä
Opetellaan kuulemaan, puhumaan, lukemaan ja kirjoittamaan kohdekieltä monenlaisista aiheista.
Keskeisiä aiheita ovat minä itse, perheeni, ystäväni, koulu, harrastukset ja vapaa-ajan vietto
sekä elämä kohdekielisessä ympäristössä. Lisäksi valitaan aiheita yhdessä. Sisältöjen valinnassa
lähtökohtana on oppilaiden jokapäiväinen elämänpiiri, kiinnostuksen kohteet sekä ajankohtaisuus,
näkökulmana minä, me ja maailma. Valitaan erilaisia kielenkäyttötarkoituksia, kuten esimerkiksi
tervehtiminen, avun pyytäminen tai mielipiteen ilmaiseminen. Sanastoa ja rakenteita opetellaan
monenlaisten tekstien, kuten pienten tarinoiden, näytelmien, haastattelujen ja sanoitusten
yhteydessä. Tarjotaan mahdollisuuksia harjoitella vaativampia kielenkäyttötilanteita. Opetellaan
löytämään kohdekielistä aineistoa esimerkiksi verkosta. Valittaessa tekstejä ja aiheita otetaan
huomioon opiskeltavan kielen maantieteellinen levinneisyys sekä kielialueen elämänmuoto.
Havainnoidaan ja harjoitellaan runsaasti ääntämistä sekä sana- ja lausepainoa, puherytmiä
ja intonaatiota. Harjoitellaan tunnistamaan opiskeltavan kielen foneettisen tarkekirjoituksen
merkkejä sekä tuottamaan tarvittavia kirjoitusmerkkejä.
Kinnitetään huomiota oikeaan ääntämiseen ja kannustetaan oppilasta käyttämään kielitaitoaan
rohkeasti. Harjoitellaan vuorovaikutusta aihepiiriltään erilaisissa tilanteissa. Ohjataan oppilasta
työskentelemään rakentavasti parin kanssa ja ryhmän jäsenenä.
Opetuksen tavoitteet

Tavoitteisiin liittyvät
sisältöalueet

Laaja-alainen osaaminen

T1

S1

L2

T2

S1

L1, L2

T5

S2

L1, L3

T6

S2

L1, L4, L5, L6

T9

S3

L2, L4

T10

S3

L4

T11

S3

L3, L4, L5, L7

T1 ohjata oppilasta havaitsemaan lähiympäristön ja maailman kielellinen
ja kulttuurinen runsaus sekä opiskeltavan kielen asema siinä
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
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Vuosiluokan tavoitteet

Arvioinnin kohde
Kielellisen ympäristön sekä kohdekielen
aseman ja merkityksen hahmottaminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas tietää, että maailman kielet jakautuvat
kielikuntiin ja osaa kertoa, mihin kielikuntaan
opiskeltava kieli kuuluu. Oppilas osaa kuvata,
mitä kieliä lähiympäristössä puhutaan.

Pohditaan omaa kieli - ja kulttuuritaustaa. Tutustutaan opiskeltavan kielen levinneisyyteen.
Harjoitellaan arvostavaa kielenkäyttöä eri vuorovaikutustilanteissa.

T2 motivoida oppilasta arvostamaan omaa kieli- ja kulttuuritaustaansa
sekä maailman kielellistä ja kulttuurista monimuotoisuutta ja kohtaamaan
ihmisiä ilman arvottavia ennakko-oletuksia
Motivoida oppilasta arvostamaan omaa kieli- ja kulttuuritaustaansa sekä maailman kielellistä ja
kulttuurista moninaisuutta ja kohtaamaan ihmisiä.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Ei käytetä arvosanan muodostamisen
perusteena. Oppilasta ohjataan pohtimaan
kokemuksiaan osana itsearviointia.

Pohditaan omaa kieli - ja kulttuuritaustaa. Tutustutaan opiskeltavan kielen levinneisyyteen.
Harjoitellaan arvostavaa kielenkäyttöä eri vuorovaikutustilanteissa.

T5 tutustua yhdessä opetuksen tavoitteisiin ja luoda salliva
opiskeluilmapiiri, jossa tärkeintä on viestin välittyminen sekä kannustava
yhdessä oppiminen
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Tietoisuus tavoitteista ja toiminta ryhmässä

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa kuvata opiskelun tavoitteita
ja osallistuu ryhmän yhteisten tehtävien
tekemiseen.

Opetellaan kielenopiskelutapoja, kuten uusien sanojen ja rakenteiden aktiivista käyttöä omissa
ilmaisuissa. Puhutaan erilaisista muistiinpainamiskeinoista.

Vuosiluokat 3-6

Sisältöjen valinnassa lähtökohtana ovat oppilaiden jokapäiväinen elämänpiiri ja kiinnostuksen
kohteet.

T6 ohjata oppilasta ottamaan vastuuta omasta kielenopiskelustaan ja
kannustaa harjaannuttamaan kielitaitoaan rohkeasti ja myös tieto- ja
viestintäteknologiaa käyttäen sekä kokeilemaan, millaiset tavat oppia
kieliä sopivat hänelle parhaiten
Ohjata oppilasta ottamaan vastuusta omasta kielenopiskelustaan. Ohjataan oppilasta
huolehtimaan kotitehtävistään ja opiskeluvälineistään. Kannustetaan oppilasta harjaannuttamaan
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kielitaitoaan rohkeasti. Ohjataan oppilasta käyttämään itsenäisesti oppimateriaalia ja muista
tiedonhankintavälineitä.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Kielenopiskelutavoitteiden asettaminen ja
opiskelutottumusten löytäminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas asettaa tavoitteita kielenopiskelulleen,
harjoittelee erilaisia tapoja opiskella kieliä
käyttäen myös tieto- ja viestintäteknologiaa
sekä harjaannuttaa ja arvioi taitojaan.

Opetellaan kielenopiskelutapoja, kuten uusien sanojen ja rakenteiden aktiivista käyttöä omissa
ilmaisuissa. Puhutaan erilaisista muistiinpainamiskeinoista.
Sisältöjen valinnassa lähtökohtana ovat oppilaiden jokapäiväinen elämänpiiri ja kiinnostuksen
kohteet.

T9 auttaa oppilasta laajentamaan kohteliaaseen kielenkäyttöön kuuluvien
ilmausten tuntemustaan
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen

Viestinnän kulttuurinen sopivuus

Taitotaso A1.3: Oppilas osaa käyttää
yleisimpiä kohteliaaseen kielenkäyttöön
kuuluvia ilmauksia monissa rutiininomaisissa
sosiaalisissa tilanteissa.

Kinnitetään huomiota oikeaan ääntämiseen ja kannustetaan oppilasta käyttämään kielitaitoaan
rohkeasti. Harjoitellaan vuorovaikutusta aihepiiriltään erilaisissa tilanteissa. Ohjataan oppilasta
työskentelemään rakentavasti parin kanssa ja ryhmän jäsenenä.

T10 rohkaista oppilasta tulkitsemaan ikätasolleen sopivia ja itseään
kiinnostavia puhuttuja ja kirjoitettuja tekstejä
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Tekstien tulkintataidot

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Taitotaso A1.3: Oppilas ymmärtää
yksinkertaista, tuttua sanastoa ja
ilmaisuja sisältävää kirjoitettua tekstiä ja
hidasta puhetta asiayhteyden tukemana.
Oppilas pystyy löytämään tarvitsemansa
yksinkertaisen tiedon lyhyestä tekstistä.

Kinnitetään huomiota oikeaan ääntämiseen ja kannustetaan oppilasta käyttämään kielitaitoaan
rohkeasti. Harjoitellaan vuorovaikutusta aihepiiriltään erilaisissa tilanteissa. Ohjataan oppilasta
työskentelemään rakentavasti parin kanssa ja ryhmän jäsenenä.
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Arvioinnin kohde

T11 tarjota oppilaalle runsaasti tilaisuuksia harjoitella ikätasolle sopivaa
pienimuotoista puhumista ja kirjoittamista kiinnittäen huomiota myös
ääntämiseen ja tekstin sisällön kannalta oleellisimpiin rakenteisiin
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Tekstien tuottamistaidot

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Taitotaso A1.2: Oppilas pystyy kertomaan
joistakin tutuista ja itselleen tärkeistä asioista
käyttäen suppeaa ilmaisuvarastoa ja kirjoittaa
muutaman lyhyen lauseen harjoitelluista
aiheista. Oppilas ääntää useimmat harjoitellut
ilmaisut ymmärrettävästi. Oppilas hallitsee
hyvin suppean perussanaston ja muutaman
tilannesidonnaisen ilmauksen sekä
peruskieliopin aineksia.

Kinnitetään huomiota oikeaan ääntämiseen ja kannustetaan oppilasta käyttämään kielitaitoaan
rohkeasti. Harjoitellaan vuorovaikutusta aihepiiriltään erilaisissa tilanteissa. Ohjataan oppilasta
työskentelemään rakentavasti parin kanssa ja ryhmän jäsenenä.

Vuosiluokka 5
Vuosiluokan keskeiset sisältöalueet
S1 Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen
Tutustutaan kielten ja kulttuurien monimuotoisuuteen sekä opiskeltavan kielen levinneisyyteen
ja tarvittaessa päävariantteihin. Hankitaan tietoa kielen ja kulttuurin merkityksestä yksilölle
ja yhteisölle. Pohditaan omaa kieli- ja kulttuuritaustaa. Harjoitellaan arvostavaa kielenkäyttöä
vuorovaikutuksessa. Kuunnellaan eri kieliä, katsellaan erilaisia tapoja kirjoittaa, tehdään
havaintoja sanojen lainautumisesta kielestä toiseen. Pohditaan, miten voi toimia, jos osaa kieltä
vain vähän.
Pohditaan omaa kieli - ja kulttuuritaustaa. Tehdään havaintoja sanojen lainautumisesta kielestä
toiseen. Pohditaan miten voi toimia jos kieltä osaa vain vähän. Ohjataan oppilasta havaitsemaan
kieliä yhdistäviä ja erottavia tekijöitä ja kehitäämään omaa kielellistä päättelykykyään.
S2 Kielenopiskelutaidot
Opetellaan suunnittelemaan toimintaa yhdessä, antamaan ja ottamaan vastaan palautetta
ja ottamaan vastuuta. Opetellaan tehokkaita kielenopiskelutapoja, kuten uusien sanojen ja
rakenteiden aktiivista käyttöä omissa ilmaisuissa, muistiinpainamiskeinoja, tuntemattoman sanan
merkityksen päättelemistä asiayhteydestä. Totutellaan arvioimaan omaa kielitaitoa esimerkiksi
Eurooppalaista kielisalkkua käyttäen.

Vuosiluokat 3-6

Opetellaan suunnittelemaan toimintaa yhdessä, antamaan ja vastaanottamaan palautetta.
Perehdytään itse - ja vertaisarviointiin.
S3 Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa, taito tulkita tekstejä, taito tuottaa
tekstejä
Opetellaan kuulemaan, puhumaan, lukemaan ja kirjoittamaan kohdekieltä monenlaisista aiheista.
Keskeisiä aiheita ovat minä itse, perheeni, ystäväni, koulu, harrastukset ja vapaa-ajan vietto
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sekä elämä kohdekielisessä ympäristössä. Lisäksi valitaan aiheita yhdessä. Sisältöjen valinnassa
lähtökohtana on oppilaiden jokapäiväinen elämänpiiri, kiinnostuksen kohteet sekä ajankohtaisuus,
näkökulmana minä, me ja maailma. Valitaan erilaisia kielenkäyttötarkoituksia, kuten esimerkiksi
tervehtiminen, avun pyytäminen tai mielipiteen ilmaiseminen. Sanastoa ja rakenteita opetellaan
monenlaisten tekstien, kuten pienten tarinoiden, näytelmien, haastattelujen ja sanoitusten
yhteydessä. Tarjotaan mahdollisuuksia harjoitella vaativampia kielenkäyttötilanteita. Opetellaan
löytämään kohdekielistä aineistoa esimerkiksi verkosta. Valittaessa tekstejä ja aiheita otetaan
huomioon opiskeltavan kielen maantieteellinen levinneisyys sekä kielialueen elämänmuoto.
Havainnoidaan ja harjoitellaan runsaasti ääntämistä sekä sana- ja lausepainoa, puherytmiä
ja intonaatiota. Harjoitellaan tunnistamaan opiskeltavan kielen foneettisen tarkekirjoituksen
merkkejä sekä tuottamaan tarvittavia kirjoitusmerkkejä.
Opetuksen tavoitteet

Tavoitteisiin liittyvät
sisältöalueet

Laaja-alainen osaaminen

T1

S1

L2

T2

S1

L1, L2

T3

S1

L1, L2

T4

S1

L2, L3

T5

S2

L1, L3

T6

S2

L1, L4, L5, L6

T7

S3

L2, L4, L5, L7

T8

S3

L2, L4

T9

S3

L2, L4

T10

S3

L4

T11

S3

L3, L4, L5, L7

Vuosiluokan tavoitteet
T1 ohjata oppilasta havaitsemaan lähiympäristön ja maailman kielellinen
ja kulttuurinen runsaus sekä opiskeltavan kielen asema siinä
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Kielellisen ympäristön sekä kohdekielen
aseman ja merkityksen hahmottaminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas tietää, että maailman kielet jakautuvat
kielikuntiin ja osaa kertoa, mihin kielikuntaan
opiskeltava kieli kuuluu. Oppilas osaa kuvata,
mitä kieliä lähiympäristössä puhutaan.

T2 motivoida oppilasta arvostamaan omaa kieli- ja kulttuuritaustaansa
sekä maailman kielellistä ja kulttuurista monimuotoisuutta ja kohtaamaan
ihmisiä ilman arvottavia ennakko-oletuksia
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
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Vuosiluokat 3-6

Pohditaan omaa kieli - ja kulttuuritaustaa. Tehdään havaintoja sanojen lainautumisesta kielestä
toiseen. Pohditaan miten voi toimia jos kieltä osaa vain vähän. Ohjataan oppilasta havaitsemaan
kieliä yhdistäviä ja erottavia tekijöitä ja kehitäämään omaa kielellistä päättelykykyään.

Arvioinnin kohde

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Ei käytetä arvosanan muodostamisen
perusteena. Oppilasta ohjataan pohtimaan
kokemuksiaan osana itsearviointia.

Pohditaan omaa kieli - ja kulttuuritaustaa. Tehdään havaintoja sanojen lainautumisesta kielestä
toiseen. Pohditaan miten voi toimia jos kieltä osaa vain vähän. Ohjataan oppilasta havaitsemaan
kieliä yhdistäviä ja erottavia tekijöitä ja kehitäämään omaa kielellistä päättelykykyään.

T3 ohjata oppilasta havaitsemaan kieliä yhdistäviä ja erottavia ilmiöitä
sekä tukea oppilaan kielellisen uteliaisuuden ja päättelykyvyn kehittymistä
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Kielellinen päättely

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa tehdä havaintoja opiskeltavan
kielen ja äidinkielensä tai muun osaamansa
kielen rakenteellisista, sanastollisista tai
muista eroista ja yhtäläisyyksistä.

Pohditaan omaa kieli - ja kulttuuritaustaa. Tehdään havaintoja sanojen lainautumisesta kielestä
toiseen. Pohditaan miten voi toimia jos kieltä osaa vain vähän. Ohjataan oppilasta havaitsemaan
kieliä yhdistäviä ja erottavia tekijöitä ja kehitäämään omaa kielellistä päättelykykyään.

T4 ohjata oppilasta löytämään kohdekielistä aineistoa
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Kohdekielisen aineiston löytäminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa kertoa, missä opiskeltavaa kieltä
voi nähdä tai kuulla.

Pohditaan omaa kieli - ja kulttuuritaustaa. Tehdään havaintoja sanojen lainautumisesta kielestä
toiseen. Pohditaan miten voi toimia jos kieltä osaa vain vähän. Ohjataan oppilasta havaitsemaan
kieliä yhdistäviä ja erottavia tekijöitä ja kehitäämään omaa kielellistä päättelykykyään.

T5 tutustua yhdessä opetuksen tavoitteisiin ja luoda salliva
opiskeluilmapiiri, jossa tärkeintä on viestin välittyminen sekä kannustava
yhdessä oppiminen
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde

Vuosiluokat 3-6

Tietoisuus tavoitteista ja toiminta ryhmässä

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa kuvata opiskelun tavoitteita
ja osallistuu ryhmän yhteisten tehtävien
tekemiseen.

Opetellaan suunnittelemaan toimintaa yhdessä, antamaan ja vastaanottamaan palautetta.
Perehdytään itse - ja vertaisarviointiin.
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T6 ohjata oppilasta ottamaan vastuuta omasta kielenopiskelustaan ja
kannustaa harjaannuttamaan kielitaitoaan rohkeasti ja myös tieto- ja
viestintäteknologiaa käyttäen sekä kokeilemaan, millaiset tavat oppia
kieliä sopivat hänelle parhaiten
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Kielenopiskelutavoitteiden asettaminen ja
opiskelutottumusten löytäminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas asettaa tavoitteita kielenopiskelulleen,
harjoittelee erilaisia tapoja opiskella kieliä
käyttäen myös tieto- ja viestintäteknologiaa
sekä harjaannuttaa ja arvioi taitojaan.

Opetellaan suunnittelemaan toimintaa yhdessä, antamaan ja vastaanottamaan palautetta.
Perehdytään itse - ja vertaisarviointiin.

T7 järjestää oppilaalle tilaisuuksia harjoitella eri viestintäkanavia käyttäen
suullista ja kirjallista viestintää ja vuorovaikutusta
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Vuorovaikutus erilaisissa tilanteissa

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Taitotaso A1.3: Oppilas selviytyy monista
rutiininomaisista viestintätilanteista tukeutuen
joskus viestintäkumppaniin.

T8 tukea oppilasta kielellisten viestintästrategioiden käytössä
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Viestintästrategioiden käyttö

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Taitotaso A1.3: Oppilas osallistuu
viestintään, mutta tarvitsee vielä usein
apukeinoja. Oppilas osaa reagoida
suppein sanallisin ilmauksin, pienin elein
(esim. nyökkäämällä), äännähdyksin, tai
muunlaisella minimipalautteella. Oppilas
joutuu pyytämään selvennystä tai toistoa
hyvin usein.

T9 auttaa oppilasta laajentamaan kohteliaaseen kielenkäyttöön kuuluvien
ilmausten tuntemustaan
Arvioinnin kohde

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen

Viestinnän kulttuurinen sopivuus

Taitotaso A1.3: Oppilas osaa käyttää
yleisimpiä kohteliaaseen kielenkäyttöön
kuuluvia ilmauksia monissa rutiininomaisissa
sosiaalisissa tilanteissa.
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Vuosiluokat 3-6

Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi

T10 rohkaista oppilasta tulkitsemaan ikätasolleen sopivia ja itseään
kiinnostavia puhuttuja ja kirjoitettuja tekstejä
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Tekstien tulkintataidot

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Taitotaso A1.3: Oppilas ymmärtää
yksinkertaista, tuttua sanastoa ja
ilmaisuja sisältävää kirjoitettua tekstiä ja
hidasta puhetta asiayhteyden tukemana.
Oppilas pystyy löytämään tarvitsemansa
yksinkertaisen tiedon lyhyestä tekstistä.

T11 tarjota oppilaalle runsaasti tilaisuuksia harjoitella ikätasolle sopivaa
pienimuotoista puhumista ja kirjoittamista kiinnittäen huomiota myös
ääntämiseen ja tekstin sisällön kannalta oleellisimpiin rakenteisiin
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Tekstien tuottamistaidot

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Taitotaso A1.2: Oppilas pystyy kertomaan
joistakin tutuista ja itselleen tärkeistä asioista
käyttäen suppeaa ilmaisuvarastoa ja kirjoittaa
muutaman lyhyen lauseen harjoitelluista
aiheista. Oppilas ääntää useimmat harjoitellut
ilmaisut ymmärrettävästi. Oppilas hallitsee
hyvin suppean perussanaston ja muutaman
tilannesidonnaisen ilmauksen sekä
peruskieliopin aineksia.

Vuosiluokka 6
Vuosiluokan keskeiset sisältöalueet
S1 Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen
Tutustutaan kielten ja kulttuurien monimuotoisuuteen sekä opiskeltavan kielen levinneisyyteen
ja tarvittaessa päävariantteihin. Hankitaan tietoa kielen ja kulttuurin merkityksestä yksilölle
ja yhteisölle. Pohditaan omaa kieli- ja kulttuuritaustaa. Harjoitellaan arvostavaa kielenkäyttöä
vuorovaikutuksessa. Kuunnellaan eri kieliä, katsellaan erilaisia tapoja kirjoittaa, tehdään
havaintoja sanojen lainautumisesta kielestä toiseen. Pohditaan, miten voi toimia, jos osaa kieltä
vain vähän.

Vuosiluokat 3-6

S2 Kielenopiskelutaidot
Opetellaan suunnittelemaan toimintaa yhdessä, antamaan ja ottamaan vastaan palautetta
ja ottamaan vastuuta. Opetellaan tehokkaita kielenopiskelutapoja, kuten uusien sanojen ja
rakenteiden aktiivista käyttöä omissa ilmaisuissa, muistiinpainamiskeinoja, tuntemattoman sanan
merkityksen päättelemistä asiayhteydestä. Totutellaan arvioimaan omaa kielitaitoa esimerkiksi
Eurooppalaista kielisalkkua käyttäen.
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S3 Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa, taito tulkita tekstejä, taito tuottaa
tekstejä
Opetellaan kuulemaan, puhumaan, lukemaan ja kirjoittamaan kohdekieltä monenlaisista aiheista.
Keskeisiä aiheita ovat minä itse, perheeni, ystäväni, koulu, harrastukset ja vapaa-ajan vietto
sekä elämä kohdekielisessä ympäristössä. Lisäksi valitaan aiheita yhdessä. Sisältöjen valinnassa
lähtökohtana on oppilaiden jokapäiväinen elämänpiiri, kiinnostuksen kohteet sekä ajankohtaisuus,
näkökulmana minä, me ja maailma. Valitaan erilaisia kielenkäyttötarkoituksia, kuten esimerkiksi
tervehtiminen, avun pyytäminen tai mielipiteen ilmaiseminen. Sanastoa ja rakenteita opetellaan
monenlaisten tekstien, kuten pienten tarinoiden, näytelmien, haastattelujen ja sanoitusten
yhteydessä. Tarjotaan mahdollisuuksia harjoitella vaativampia kielenkäyttötilanteita. Opetellaan
löytämään kohdekielistä aineistoa esimerkiksi verkosta. Valittaessa tekstejä ja aiheita otetaan
huomioon opiskeltavan kielen maantieteellinen levinneisyys sekä kielialueen elämänmuoto.
Havainnoidaan ja harjoitellaan runsaasti ääntämistä sekä sana- ja lausepainoa, puherytmiä
ja intonaatiota. Harjoitellaan tunnistamaan opiskeltavan kielen foneettisen tarkekirjoituksen
merkkejä sekä tuottamaan tarvittavia kirjoitusmerkkejä.
Opetuksen tavoitteet

Tavoitteisiin liittyvät
sisältöalueet

Laaja-alainen osaaminen

T1

S1

L2

T2

S1

L1, L2

T3

S1

L1, L2

T4

S1

L2, L3

T5

S2

L1, L3

T6

S2

L1, L4, L5, L6

T7

S3

L2, L4, L5, L7

T8

S3

L2, L4

T9

S3

L2, L4

T10

S3

L4

T11

S3

L3, L4, L5, L7

Vuosiluokan tavoitteet
T1 ohjata oppilasta havaitsemaan lähiympäristön ja maailman kielellinen
ja kulttuurinen runsaus sekä opiskeltavan kielen asema siinä
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Kielellisen ympäristön sekä kohdekielen
aseman ja merkityksen hahmottaminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas tietää, että maailman kielet jakautuvat
kielikuntiin ja osaa kertoa, mihin kielikuntaan
opiskeltava kieli kuuluu. Oppilas osaa kuvata,
mitä kieliä lähiympäristössä puhutaan.

T2 motivoida oppilasta arvostamaan omaa kieli- ja kulttuuritaustaansa
sekä maailman kielellistä ja kulttuurista monimuotoisuutta ja kohtaamaan
ihmisiä ilman arvottavia ennakko-oletuksia
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
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Vuosiluokat 3-6

Arvioinnin kohde

Arvioinnin kohde

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Ei käytetä arvosanan muodostamisen
perusteena. Oppilasta ohjataan pohtimaan
kokemuksiaan osana itsearviointia.

T3 ohjata oppilasta havaitsemaan kieliä yhdistäviä ja erottavia ilmiöitä
sekä tukea oppilaan kielellisen uteliaisuuden ja päättelykyvyn kehittymistä
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Kielellinen päättely

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa tehdä havaintoja opiskeltavan
kielen ja äidinkielensä tai muun osaamansa
kielen rakenteellisista, sanastollisista tai
muista eroista ja yhtäläisyyksistä.

T4 ohjata oppilasta löytämään kohdekielistä aineistoa
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Kohdekielisen aineiston löytäminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa kertoa, missä opiskeltavaa kieltä
voi nähdä tai kuulla.

T5 tutustua yhdessä opetuksen tavoitteisiin ja luoda salliva
opiskeluilmapiiri, jossa tärkeintä on viestin välittyminen sekä kannustava
yhdessä oppiminen
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Tietoisuus tavoitteista ja toiminta ryhmässä

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa kuvata opiskelun tavoitteita
ja osallistuu ryhmän yhteisten tehtävien
tekemiseen.

T6 ohjata oppilasta ottamaan vastuuta omasta kielenopiskelustaan ja
kannustaa harjaannuttamaan kielitaitoaan rohkeasti ja myös tieto- ja
viestintäteknologiaa käyttäen sekä kokeilemaan, millaiset tavat oppia
kieliä sopivat hänelle parhaiten
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde

Vuosiluokat 3-6

Kielenopiskelutavoitteiden asettaminen ja
opiskelutottumusten löytäminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas asettaa tavoitteita kielenopiskelulleen,
harjoittelee erilaisia tapoja opiskella kieliä
käyttäen myös tieto- ja viestintäteknologiaa
sekä harjaannuttaa ja arvioi taitojaan.

T7 järjestää oppilaalle tilaisuuksia harjoitella eri viestintäkanavia käyttäen
suullista ja kirjallista viestintää ja vuorovaikutusta
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
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Arvioinnin kohde
Vuorovaikutus erilaisissa tilanteissa

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Taitotaso A1.3: Oppilas selviytyy monista
rutiininomaisista viestintätilanteista tukeutuen
joskus viestintäkumppaniin.

T8 tukea oppilasta kielellisten viestintästrategioiden käytössä
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Viestintästrategioiden käyttö

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Taitotaso A1.3: Oppilas osallistuu
viestintään, mutta tarvitsee vielä usein
apukeinoja. Oppilas osaa reagoida
suppein sanallisin ilmauksin, pienin elein
(esim. nyökkäämällä), äännähdyksin, tai
muunlaisella minimipalautteella. Oppilas
joutuu pyytämään selvennystä tai toistoa
hyvin usein.

T9 auttaa oppilasta laajentamaan kohteliaaseen kielenkäyttöön kuuluvien
ilmausten tuntemustaan
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen

Viestinnän kulttuurinen sopivuus

Taitotaso A1.3: Oppilas osaa käyttää
yleisimpiä kohteliaaseen kielenkäyttöön
kuuluvia ilmauksia monissa rutiininomaisissa
sosiaalisissa tilanteissa.

T10 rohkaista oppilasta tulkitsemaan ikätasolleen sopivia ja itseään
kiinnostavia puhuttuja ja kirjoitettuja tekstejä
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Tekstien tulkintataidot

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Taitotaso A1.3: Oppilas ymmärtää
yksinkertaista, tuttua sanastoa ja
ilmaisuja sisältävää kirjoitettua tekstiä ja
hidasta puhetta asiayhteyden tukemana.
Oppilas pystyy löytämään tarvitsemansa
yksinkertaisen tiedon lyhyestä tekstistä.

Alaluokilla ranskan kielessä opiskellaan seuraavia asioita:
- artikkelit
- lukusanat
- eri aihepiirien sanastoa
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Vuosiluokat 3-6

T11 tarjota oppilaalle runsaasti tilaisuuksia harjoitella ikätasolle sopivaa
pienimuotoista puhumista ja kirjoittamista kiinnittäen huomiota myös
ääntämiseen ja tekstin sisällön kannalta oleellisimpiin rakenteisiin

- verbejä, epäsäännöllisiä verbejä
- verbin taivutus
- omistuspronominit
- prepositioita
- genetiivi
- kysymyslause
- kieltolause
- aller -futuuri
- adjektiivin taivutus ja paikka
- passé composé
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Tekstien tuottamistaidot

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Taitotaso A1.2: Oppilas pystyy kertomaan
joistakin tutuista ja itselleen tärkeistä asioista
käyttäen suppeaa ilmaisuvarastoa ja kirjoittaa
muutaman lyhyen lauseen harjoitelluista
aiheista. Oppilas ääntää useimmat harjoitellut
ilmaisut ymmärrettävästi. Oppilas hallitsee
hyvin suppean perussanaston ja muutaman
tilannesidonnaisen ilmauksen sekä
peruskieliopin aineksia.

34.6.12. Yhteiskuntaoppi
Oppiaineen tehtävä
Yhteiskuntaopin opetuksen tehtävänä on tukea oppilaiden kasvua aktiivisiksi, vastuuntuntoisiksi ja
yritteliäiksi kansalaisiksi. Oppilaita ohjataan toimimaan erilaisuutta ymmärtävässä, ihmisoikeuksia
ja tasa-arvoa kunnioittavassa moniarvoisessa yhteiskunnassa demokratian arvojen ja
periaatteiden mukaan. Oppiaineen tehtävänä on antaa yhteiskunnan toiminnasta ja kansalaisen
vaikutusmahdollisuuksista tiedollinen perusta sekä rohkaista oppilaita kehittymään omaaloitteisiksi yhteiskunnallisiksi ja taloudellisiksi toimijoiksi.
Yhteiskuntaopin opetuksessa oppilaita ohjataan seuraamaan ajankohtaisia kysymyksiä ja
tapahtumia sekä ymmärtämään niiden yhteyksiä omaan elämään. Keskeistä on oppia
hankkimaan ja arvioimaan kriittisesti erityyppisten toimijoiden tuottamaa tietoa sekä soveltamaan
sitä kohtaamissaan tilanteissa. Oppilaita kannustetaan osallistumaan sekä toimimaan
aktiivisesti ja rakentavasti erilaisissa tilanteissa ja yhteisöissä. Heitä ohjataan ymmärtämään,
että yhteiskunnallinen päätöksenteko perustuu valintoihin, joita tehdään vaihtoehtoisten
mahdollisuuksien välillä pyrkimyksenä löytää yhteisymmärrys.

Vuosiluokat 3-6

Yhteiskuntaopin tehtävä vuosiluokilla 4-6
Vuosiluokilla 4-6 yhteiskuntaopin opetuksen painopisteenä on perehtyminen yhteisölliseen
elämään ja rakentavaan vuorovaikutukseen. Oppilaita rohkaistaan kuuntelemaan muita,
ilmaisemaan mielipiteitään ja perustelemaan näkemyksiään sekä löytämään omat vahvuutensa.
Oppilaat harjoittelevat päätöksentekoa ja vaikuttamisessa tarvittavia taitoja kouluyhteisössä
sekä muiden lähiyhteisön toimijoiden kanssa. Opetus vahvistaa oppilaiden kiinnostusta työtä,
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työelämää ja yrittäjyyttä sekä eri ammatteja kohtaan. Oppilaat tutustuvat oman taloudenhoidon ja
vastuullisen kuluttamisen perusasioihin.

Yhteiskuntaopin oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät tavoitteet
vuosiluokilla 4-6
Yhteiskuntaopin tavoitteiden kannalta on keskeistä käyttää vuorovaikutuksellisia, elämyksellisiä
ja toiminnallisia työtapoja tiedon luomisessa, kuten simulaatioita, opetuskeskusteluja, väittelyitä
ja draamaa. Niiden kautta harjoitellaan yhteistoimintaa, osallistumista ja vaikuttamista
lähiyhteisössä. Oppilaiden arki harrastuksineen ja omat kokemukset sekä oma luokka, koulu
ja oppilaskunta sekä muut lähiyhteisön toimijat ovat osallistumisen harjoittelemisen kannalta
erityisen tärkeitä. Tieto- ja viestintäteknologian käyttö tarjoaa luontevan keinon yhteiskuntaa
koskevan tiedon etsimiseen ja osallistumiseen yksin ja yhdessä toisten kanssa.

Ohjaus, eriyttäminen ja tuki yhteiskuntaopissa vuosiluokilla 4-6
Oppiaineen tavoitteiden ja luonteen kannalta keskeistä on ohjata oppilaat näkemään itsensä
yhteiskunnan jäseninä, joilla on oikeuksia ja velvollisuuksia sekä tukea heidän kasvuaan
yhteistyökykyisiksi erilaisten yhteisöjen jäseniksi. Oppilaita tuetaan erityisesti yhteiskuntaa ja
taloutta koskevan tiedon etsimisessä, ymmärtämisessä ja soveltamisessa, jolla on merkitystä
heidän oman elämänsä ja tulevaisuutensa kannalta. Oppilaita kannustetaan osallisuuteen ja
keskusteluun. Oppiaineen käsitteellinen luonne otetaan huomioon avaamalla ja konkretisoimalla
siinä käytettäviä keskeisiä käsitteitä.

Oppilaan oppimisen arviointi yhteiskuntaopissa vuosiluokilla 4-6
Yhteiskuntaopissa oppimisen arvioinnilla ja palautteella oppilaita ohjataan ja kannustetaan
toimimaan aktiivisesti ja rakentavasti omissa lähiyhteisöissään ja soveltamaan käytännössä
yhteiskunnasta oppimiaan tietoja ja taitoja. Arvioinnissa otetaan huomioon monipuolisesti erilaisia
toiminnan ja tuottamisen tapoja. Huomiota kiinnitetään yhteiskunnallisten tietojen ja taitojen
hallintaan.
Yhteiskuntaopin sanallista arviota tai arvosanaa antaessaan opettaja arvioi oppilaan osaamista
suhteessa paikallisessa opetussuunnitelmassa asetettuihin tavoitteisiin. Määritellessään
osaamisen tasoa 6. vuosiluokan lukuvuositodistusta varten opettaja käyttää yhteiskuntaopin
valtakunnallisia arviointikriteereitä. Opinnoissa edistymisen kannalta on keskeistä, että oppilas
hahmottaa ympäröivän yhteiskunnan toimintaa sekä näkee itsensä osana kansalaisyhteiskuntaa
omat vaikuttamismahdollisuutensa ja vastuunsa tiedostaen.

Vuosiluokka 4
Vuosiluokan keskeiset sisältöalueet
S1 Arkielämä ja oman elämän hallinta

Perehdytään oppilaan lähiyhteisöjen toimintaan. Pohditaan vastuuta ympäristöstä sekä
kulutusvalinnoista.
Keskeiset käsitteet:
Lähiyhteisöt (esimerkiksi koti, koulu, harrastukset)
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Tutustutaan yhteiskunnan toimintaan yksilön, perheen ja muiden lähiyhteisöjen näkökulmasta.
Pohditaan, kuinka jokainen voi itse vaikuttaa lähiyhteisön turvallisuuteen ja viihtyisyyteen.
Lisäksi perehdytään työntekoon, ammatteihin, omaan rahan käyttöön ja talouden hoitoon sekä
vastuulliseen kuluttamiseen arjen tilanteissa.

Oma rahan käyttö
Vastuu lähiympäristöstä (esimerkiksi säännöt, turvallisuus, yhteinen omaisuus, kulutusvalinnat).
S2 Demokraattinen yhteiskunta
Perehdytään erilaisiin oppilasta lähellä oleviin yhteisöihin, niiden jäsenten oikeuksiin
ja velvollisuuksiin, sekä harjoitellaan yhteistä päätöksentekoa. Opetuksessa tarkastellaan
demokraattisen toiminnan arvoja ja perusperiaatteita kuten ihmisoikeuksia, tasa-arvoa sekä
yhdenvertaisuutta. Tutustutaan Suomen eri kulttuureihin ja vähemmistöryhmiin.
Tutustutaan ja perehdytään demokraattiseen päätöksentekoon lähiympäristössä (esimerkiksi
luokka). Tutustutaan lastenoikeuksien sopimukseen.
Keskeiset käsitteet:
Demokratia (esimerkiksi yhteisöjen toiminta, oikeudet ja velvollisuudet, päätöksenteko,
äänestäminen, enemmistö, vähemmistö)
Lastenoikeuksien sopimus
S3 Aktiivinen kansalaisuus ja vaikuttaminen
Tarkastellaan ja harjoitellaan käytännössä demokraattisen vaikuttamisen ja yhteiskunnassa
toimimisen taitoja, joita tarvitaan erilaisten yhteisöjen vastuullisena ja osallistuvana jäsenenä
esimerkiksi luokassa, koulussa, erilaisissa harrastuksissa ja järjestöissä, mediassa sekä
taloudellisessa toiminnassa. Harjoitellaan yhteistyötä lähiyhteisön toimijoiden kanssa.
Tutustutaan demokraattiseen päätöksentekoon,vaikuttamiseen ja osallisuuteen lähiyhteisöissä
(esimerkiksi luokka). Kannustetaan oppilasta vaikuttamaan sekä löytämään erilaisia tapoja toimia
aktiivisena kansalaisena.
Keskeiset käsittet:
Vaikuttaminen
Kokouskäytännöt (esimerkiksi esityslista, pöytäkirja, äänestys, päätökset)

S4 Taloudellinen toiminta
Tarkastellaan taloudellista toimintaa ja sen merkitystä. Perehdytään rahankäyttöön ja
ansaitsemiseen, sekä säästämiseen ja kestävään kuluttamiseen. Lisäksi tutustutaan käytännön
tilanteiden kautta paikallisen talouden toimintaan, kuten lähiympäristön yrityksiin, työpaikkoihin ja
palveluiden tuottajiin.
Tutustutaan talouden peruskäsitteisiin ja kestävään kuluttamiseen. Tutustutaan lähiympäristön
palveluihin talouden näkökulmasta.
Keskeiset käsitteet:
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Talouden peruskäsitteet (esimerkiksi tulot, menot, säästäminen, rahankäytön suunnittelu)
Vastuu omista kulutusvalinnoista (esimerkiksi eettinen kuluttaminen, kestävä kehitys)
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Opetuksen tavoitteet

Tavoitteisiin liittyvät
sisältöalueet

Laaja-alainen osaaminen

T1

S1, S2, S3, S4

T2

S1, S2, S3, S4

T3

S1, S2, S3

L2, L3, L4, L7

T4

S1, S2, S3, S4

L2, L4, L5

T5

S1, S4

L3, L4, L6, L7

T6

S1, S2, S3

L1, L2, L4

T7

S1, S2, S3

L2, L6, L7

T8

S1, S4

L3

T9

S1, S3

L3, L4, L5, L7

Vuosiluokan tavoitteet
T1 ohjata oppilasta kiinnostumaan ympäröivästä yhteiskunnasta ja
yhteiskuntaopista tiedonalana
Tavoitteen toteutumista arvioidaan sisällöissä määriteltyjen keskeisten käsitteiden kautta.
Arvioinnissa käytetään apuna itse-ja vertaisarviointia.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Motivaation kehittymistä ei käytetä arvosanan
muodostamisessa. Oppilaita ohjataan
pohtimaan kokemuksiaan osana itsearviointia.

Tutustutaan ja perehdytään demokraattiseen päätöksentekoon lähiympäristössä (esimerkiksi
luokka). Tutustutaan lastenoikeuksien sopimukseen.
Keskeiset käsitteet:
Demokratia (esimerkiksi yhteisöjen toiminta, oikeudet ja velvollisuudet, päätöksenteko,
äänestäminen, enemmistö, vähemmistö)
Lastenoikeuksien sopimus
Tutustutaan demokraattiseen päätöksentekoon,vaikuttamiseen ja osallisuuteen lähiyhteisöissä
(esimerkiksi luokka). Kannustetaan oppilasta vaikuttamaan sekä löytämään erilaisia tapoja toimia
aktiivisena kansalaisena.
Keskeiset käsittet:

Kokouskäytännöt (esimerkiksi esityslista, pöytäkirja, äänestys, päätökset)

Perehdytään oppilaan lähiyhteisöjen toimintaan. Pohditaan vastuuta ympäristöstä sekä
kulutusvalinnoista.
Keskeiset käsitteet:
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Vaikuttaminen

Lähiyhteisöt (esimerkiksi koti, koulu, harrastukset)
Oma rahan käyttö
Vastuu lähiympäristöstä (esimerkiksi säännöt, turvallisuus, yhteinen omaisuus, kulutusvalinnat).
Tutustutaan talouden peruskäsitteisiin ja kestävään kuluttamiseen. Tutustutaan lähiympäristön
palveluihin talouden näkökulmasta.
Keskeiset käsitteet:
Talouden peruskäsitteet (esimerkiksi tulot, menot, säästäminen, rahankäytön suunnittelu)
Vastuu omista kulutusvalinnoista (esimerkiksi eettinen kuluttaminen, kestävä kehitys)

T2 tukea oppilasta harjaannuttamaan eettistä arviointikykyään liittyen
erilaisiin inhimillisiin, yhteiskunnallisiin ja taloudellisiin kysymyksiin
Tavoitteen toteutumista arvioidaan sisällöissä määriteltyjen keskeisten käsitteiden kautta.
Arvioinnissa käytetään apuna itse-ja vertaisarviointia.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Eettistä arviointikykyä ei käytetä arvosanan
muodostamisen periaatteena. Oppilaita
ohjataan pohtimaan kokemuksiaan osana
itsearviointia.

Tutustutaan talouden peruskäsitteisiin ja kestävään kuluttamiseen. Tutustutaan lähiympäristön
palveluihin talouden näkökulmasta.
Keskeiset käsitteet:
Talouden peruskäsitteet (esimerkiksi tulot, menot, säästäminen, rahankäytön suunnittelu)
Vastuu omista kulutusvalinnoista (esimerkiksi eettinen kuluttaminen, kestävä kehitys)

Tutustutaan demokraattiseen päätöksentekoon,vaikuttamiseen ja osallisuuteen lähiyhteisöissä
(esimerkiksi luokka). Kannustetaan oppilasta vaikuttamaan sekä löytämään erilaisia tapoja toimia
aktiivisena kansalaisena.
Keskeiset käsittet:
Vaikuttaminen
Kokouskäytännöt (esimerkiksi esityslista, pöytäkirja, äänestys, päätökset)
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Perehdytään oppilaan lähiyhteisöjen toimintaan. Pohditaan vastuuta ympäristöstä sekä
kulutusvalinnoista.
Keskeiset käsitteet:
Lähiyhteisöt (esimerkiksi koti, koulu, harrastukset)
Oma rahan käyttö
Vastuu lähiympäristöstä (esimerkiksi säännöt, turvallisuus, yhteinen omaisuus, kulutusvalinnat).
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Tutustutaan ja perehdytään demokraattiseen päätöksentekoon lähiympäristössä (esimerkiksi
luokka). Tutustutaan lastenoikeuksien sopimukseen.
Keskeiset käsitteet:
Demokratia (esimerkiksi yhteisöjen toiminta, oikeudet ja velvollisuudet, päätöksenteko,
äänestäminen, enemmistö, vähemmistö)
Lastenoikeuksien sopimus

T3 ohjata oppilasta hahmottamaan itsensä yksilönä ja erilaisten yhteisöjen
jäsenenä, ymmärtämään ihmisoikeuksien ja tasa-arvon merkityksen sekä
hahmottamaan yhteiskunnan oikeudellisia periaatteita
Tavoitteen toteutumista arvioidaan sisällöissä määriteltyjen keskeisten käsitteiden kautta.
Arvioinnissa käytetään apuna itse-ja vertaisarviointia.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Yhteisten sääntöjen ja tasa-arvon
periaatteiden tarkastelu

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa selittää yhteisten sääntöjen
merkityksen ja toimia niiden mukaisesti.
Oppilas osaa perustella, miksi ihmisoikeudet
ovat tärkeitä ja mihin oikeusjärjestelmää
tarvitaan.

Perehdytään oppilaan lähiyhteisöjen toimintaan. Pohditaan vastuuta ympäristöstä sekä
kulutusvalinnoista.
Keskeiset käsitteet:
Lähiyhteisöt (esimerkiksi koti, koulu, harrastukset)
Oma rahan käyttö
Vastuu lähiympäristöstä (esimerkiksi säännöt, turvallisuus, yhteinen omaisuus, kulutusvalinnat).
Tutustutaan ja perehdytään demokraattiseen päätöksentekoon lähiympäristössä (esimerkiksi
luokka). Tutustutaan lastenoikeuksien sopimukseen.
Keskeiset käsitteet:
Demokratia (esimerkiksi yhteisöjen toiminta, oikeudet ja velvollisuudet, päätöksenteko,
äänestäminen, enemmistö, vähemmistö)
Lastenoikeuksien sopimus
Tutustutaan demokraattiseen päätöksentekoon,vaikuttamiseen ja osallisuuteen lähiyhteisöissä
(esimerkiksi luokka). Kannustetaan oppilasta vaikuttamaan sekä löytämään erilaisia tapoja toimia
aktiivisena kansalaisena.

Vaikuttaminen
Kokouskäytännöt (esimerkiksi esityslista, pöytäkirja, äänestys, päätökset)
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Keskeiset käsittet:

T4 ohjata oppilasta tarkastelemaan median roolia ja merkitystä omassa
arjessa ja yhteiskunnassa
Tavoitteen toteutumista arvioidaan sisällöissä määriteltyjen keskeisten käsitteiden kautta.
Arvioinnissa käytetään apuna itse-ja vertaisarviointia.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Median roolin tarkastelu

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa kuvailla, millainen merkitys
medialla on hänen omassa elämässään
ja miten erilaisia medioita voidaan käyttää
vaikuttamisen välineenä.

Tutustutaan ja perehdytään demokraattiseen päätöksentekoon lähiympäristössä (esimerkiksi
luokka). Tutustutaan lastenoikeuksien sopimukseen.
Keskeiset käsitteet:
Demokratia (esimerkiksi yhteisöjen toiminta, oikeudet ja velvollisuudet, päätöksenteko,
äänestäminen, enemmistö, vähemmistö)
Lastenoikeuksien sopimus
Tutustutaan demokraattiseen päätöksentekoon,vaikuttamiseen ja osallisuuteen lähiyhteisöissä
(esimerkiksi luokka). Kannustetaan oppilasta vaikuttamaan sekä löytämään erilaisia tapoja toimia
aktiivisena kansalaisena.
Keskeiset käsittet:
Vaikuttaminen
Kokouskäytännöt (esimerkiksi esityslista, pöytäkirja, äänestys, päätökset)

Perehdytään oppilaan lähiyhteisöjen toimintaan. Pohditaan vastuuta ympäristöstä sekä
kulutusvalinnoista.
Keskeiset käsitteet:
Lähiyhteisöt (esimerkiksi koti, koulu, harrastukset)
Oma rahan käyttö
Vastuu lähiympäristöstä (esimerkiksi säännöt, turvallisuus, yhteinen omaisuus, kulutusvalinnat).
Tutustutaan talouden peruskäsitteisiin ja kestävään kuluttamiseen. Tutustutaan lähiympäristön
palveluihin talouden näkökulmasta.
Keskeiset käsitteet:
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Talouden peruskäsitteet (esimerkiksi tulot, menot, säästäminen, rahankäytön suunnittelu)
Vastuu omista kulutusvalinnoista (esimerkiksi eettinen kuluttaminen, kestävä kehitys)
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T5 ohjata oppilasta oivaltamaan työnteon ja yrittäjyyden merkityksen
lähiyhteisössään
Tavoitteen toteutumista arvioidaan lisäksi sisällöissä määriteltyjen keskeisten käsitteiden kautta.
Arvioinnissa käytetään apuna itse-ja vertaisarviointia.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Työnteon ja yrittäjyyden merkityksen
tarkastelu

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa antaa esimerkkejä työnteon
ja yrittäjyyden merkityksestä perheen
toimeentulon lähteenä ja yhteiskunnan
toimivuuden perustana.

Tutustutaan talouden peruskäsitteisiin ja kestävään kuluttamiseen. Tutustutaan lähiympäristön
palveluihin talouden näkökulmasta.
Keskeiset käsitteet:
Talouden peruskäsitteet (esimerkiksi tulot, menot, säästäminen, rahankäytön suunnittelu)
Vastuu omista kulutusvalinnoista (esimerkiksi eettinen kuluttaminen, kestävä kehitys)

Perehdytään oppilaan lähiyhteisöjen toimintaan. Pohditaan vastuuta ympäristöstä sekä
kulutusvalinnoista.
Keskeiset käsitteet:
Lähiyhteisöt (esimerkiksi koti, koulu, harrastukset)
Oma rahan käyttö
Vastuu lähiympäristöstä (esimerkiksi säännöt, turvallisuus, yhteinen omaisuus, kulutusvalinnat).

T6 tukea oppilasta ymmärtämään, että eri toimijoiden tuottamaan
yhteiskunnalliseen tietoon liittyy erilaisia arvoja, näkökulmia ja
tarkoitusperiä
Tavoitteen toteutumista arvioidaan lisäksi sisällöissä määriteltyjen keskeisten käsitteiden kautta.
Arvioinnissa käytetään apuna itse-ja vertaisarviointia.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Erilaisten arvojen, näkökulmien ja
tarkoitusperien hahmottaminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa selittää esimerkkien avulla, että
eri toimijoiden tuottamaan yhteiskunnalliseen
tietoon liittyy erilaisia arvoja, näkökulmia ja
tarkoitusperiä.

Tutustutaan ja perehdytään demokraattiseen päätöksentekoon lähiympäristössä (esimerkiksi
luokka). Tutustutaan lastenoikeuksien sopimukseen.
Keskeiset käsitteet:
Demokratia (esimerkiksi yhteisöjen toiminta, oikeudet ja velvollisuudet, päätöksenteko,
äänestäminen, enemmistö, vähemmistö)
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Arvioinnin kohde

Lastenoikeuksien sopimus
Tutustutaan demokraattiseen päätöksentekoon,vaikuttamiseen ja osallisuuteen lähiyhteisöissä
(esimerkiksi luokka). Kannustetaan oppilasta vaikuttamaan sekä löytämään erilaisia tapoja toimia
aktiivisena kansalaisena.
Keskeiset käsittet:
Vaikuttaminen
Kokouskäytännöt (esimerkiksi esityslista, pöytäkirja, äänestys, päätökset)

Perehdytään oppilaan lähiyhteisöjen toimintaan. Pohditaan vastuuta ympäristöstä sekä
kulutusvalinnoista.
Keskeiset käsitteet:
Lähiyhteisöt (esimerkiksi koti, koulu, harrastukset)
Oma rahan käyttö
Vastuu lähiympäristöstä (esimerkiksi säännöt, turvallisuus, yhteinen omaisuus, kulutusvalinnat).

T7 kannustaa oppilasta harjoittelemaan demokraattisen vaikuttamisen
perustaitoja sekä keskustelemaan rakentavasti eri mielipiteistä
Tavoitteen toteutumista arvioidaan lisäksi sisällöissä määriteltyjen keskeisten käsitteiden kautta.
Arvioinnissa käytetään apuna itse-ja vertaisarviointia.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Demokraattisen vaikuttamisen perustaitojen
sekä yhteisössä toimimisen tietojen ja taitojen
soveltaminen käytännössä

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa soveltaa demokraattisessa
yhteisössä toimimisen periaatteita ja taitoja,
kuten kuuntelemista, kantaa ottamista,
sopeutumista enemmistöpäätöksiin sekä
vaikuttamista lähiyhteisössä.

Tutustutaan ja perehdytään demokraattiseen päätöksentekoon lähiympäristössä (esimerkiksi
luokka). Tutustutaan lastenoikeuksien sopimukseen.
Keskeiset käsitteet:
Demokratia (esimerkiksi yhteisöjen toiminta, oikeudet ja velvollisuudet, päätöksenteko,
äänestäminen, enemmistö, vähemmistö)
Lastenoikeuksien sopimus
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Perehdytään oppilaan lähiyhteisöjen toimintaan. Pohditaan vastuuta ympäristöstä sekä
kulutusvalinnoista.
Keskeiset käsitteet:
Lähiyhteisöt (esimerkiksi koti, koulu, harrastukset)
Oma rahan käyttö
Vastuu lähiympäristöstä (esimerkiksi säännöt, turvallisuus, yhteinen omaisuus, kulutusvalinnat).
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Tutustutaan demokraattiseen päätöksentekoon,vaikuttamiseen ja osallisuuteen lähiyhteisöissä
(esimerkiksi luokka). Kannustetaan oppilasta vaikuttamaan sekä löytämään erilaisia tapoja toimia
aktiivisena kansalaisena.
Keskeiset käsittet:
Vaikuttaminen
Kokouskäytännöt (esimerkiksi esityslista, pöytäkirja, äänestys, päätökset)

T8 tukea oppilasta ymmärtämään oman rahankäytön ja kulutusvalintojen
perusteita sekä harjoittelemaan niihin liittyviä taitoja
Tavoitteen toteutumista arvioidaan lisäksi sisällöissä määriteltyjen keskeisten käsitteiden kautta.
Arvioinnissa käytetään apuna itse-ja vertaisarviointia.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen

Rahankäytön ja kulutusvalintojen perusteiden
soveltaminen

Oppilas osaa perustella omaan
rahankäyttöönsä sekä kuluttamiseen liittyviä
ratkaisuja sekä pystyy kertomaan, millaisia
muihin ihmisiin sekä ympäristöön ulottuvia
vaikutuksia hänen kuluttamispäätöksillään on.

Perehdytään oppilaan lähiyhteisöjen toimintaan. Pohditaan vastuuta ympäristöstä sekä
kulutusvalinnoista.
Keskeiset käsitteet:
Lähiyhteisöt (esimerkiksi koti, koulu, harrastukset)
Oma rahan käyttö
Vastuu lähiympäristöstä (esimerkiksi säännöt, turvallisuus, yhteinen omaisuus, kulutusvalinnat).
Tutustutaan talouden peruskäsitteisiin ja kestävään kuluttamiseen. Tutustutaan lähiympäristön
palveluihin talouden näkökulmasta.
Keskeiset käsitteet:
Talouden peruskäsitteet (esimerkiksi tulot, menot, säästäminen, rahankäytön suunnittelu)
Vastuu omista kulutusvalinnoista (esimerkiksi eettinen kuluttaminen, kestävä kehitys)

Tavoitteen toteutumista arvioidaan lisäksi sisällöissä määriteltyjen keskeisten käsitteiden kautta.
Arvioinnissa käytetään apuna itse-ja vertaisarviointia.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
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T9 kannustaa oppilasta osallistumaan erilaisten yhteisöjen toimintaan
ja harjoittelemaan median käyttöä turvallisella ja yhteiskunnallisesti
tiedostavalla tavalla

Arvioinnin kohde
Mediataidot

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa käyttää mediaa
yhteiskunnallisen ajattelun ja toiminnan
välineenä sekä pohtia sen käyttämiseen
liittyviä turvallisuusnäkökulmia.

Tutustutaan demokraattiseen päätöksentekoon,vaikuttamiseen ja osallisuuteen lähiyhteisöissä
(esimerkiksi luokka). Kannustetaan oppilasta vaikuttamaan sekä löytämään erilaisia tapoja toimia
aktiivisena kansalaisena.
Keskeiset käsittet:
Vaikuttaminen
Kokouskäytännöt (esimerkiksi esityslista, pöytäkirja, äänestys, päätökset)

Perehdytään oppilaan lähiyhteisöjen toimintaan. Pohditaan vastuuta ympäristöstä sekä
kulutusvalinnoista.
Keskeiset käsitteet:
Lähiyhteisöt (esimerkiksi koti, koulu, harrastukset)
Oma rahan käyttö
Vastuu lähiympäristöstä (esimerkiksi säännöt, turvallisuus, yhteinen omaisuus, kulutusvalinnat).

Vuosiluokka 5
Vuosiluokan keskeiset sisältöalueet
S1 Arkielämä ja oman elämän hallinta
Tutustutaan yhteiskunnan toimintaan yksilön, perheen ja muiden lähiyhteisöjen näkökulmasta.
Pohditaan, kuinka jokainen voi itse vaikuttaa lähiyhteisön turvallisuuteen ja viihtyisyyteen.
Lisäksi perehdytään työntekoon, ammatteihin, omaan rahan käyttöön ja talouden hoitoon sekä
vastuulliseen kuluttamiseen arjen tilanteissa.
Perehdytään oppilaan lähiyhteisöissä esiintyviin ammatteihin ja työntekoon. Perehdytään erilaisiin
tapoihin kantaa vastuuta lähiympäristössä.
Keskeiset käsitteet:
Lähiyhteisöt (esimerkiksi ammatit, työpaikat, yhdistykset, järjestöt, Viikki)
Vastuu omista kulutusvalinnoista (esimerkiksi säästäminen, kuluttaminen)
Vastuu lähiympäristöstä (esimerkiksi velvollisuudet, auttaminen vapaaehtoistyön kautta)
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S2 Demokraattinen yhteiskunta
Perehdytään erilaisiin oppilasta lähellä oleviin yhteisöihin, niiden jäsenten oikeuksiin
ja velvollisuuksiin, sekä harjoitellaan yhteistä päätöksentekoa. Opetuksessa tarkastellaan
demokraattisen toiminnan arvoja ja perusperiaatteita kuten ihmisoikeuksia, tasa-arvoa sekä
yhdenvertaisuutta. Tutustutaan Suomen eri kulttuureihin ja vähemmistöryhmiin.
Tutustutaan Suomen eri kulttuureihin ja vähemmistöryhmiin.
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Keskeiset käsitteet:
Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus
Kulttuuri
Vähemmistöryhmät

S3 Aktiivinen kansalaisuus ja vaikuttaminen
Tarkastellaan ja harjoitellaan käytännössä demokraattisen vaikuttamisen ja yhteiskunnassa
toimimisen taitoja, joita tarvitaan erilaisten yhteisöjen vastuullisena ja osallistuvana jäsenenä
esimerkiksi luokassa, koulussa, erilaisissa harrastuksissa ja järjestöissä, mediassa sekä
taloudellisessa toiminnassa. Harjoitellaan yhteistyötä lähiyhteisön toimijoiden kanssa.
Harjoitellaan demokraattista päätöksentekoa,vaikuttamista ja osallisuutta kouluympäristössä
(esimerkiksi omassa solussa tai rinnakkaisluokkien kanssa) tai muiden lähiympäristön toimijoiden
kanssa. Perehdytään medioiden rooliin ja vaikutukseen sekä mediataitoihin. Kannustetaan
oppilasta vaikuttamaan sekä löytämään erilaisia tapoja toimia aktiivisena kansalaisena.
Keskeiset käsitteet:
Vaikuttaminen (esimerkiksi sanavapaus, kansalaisjärjestöt ja vapaaehtoistoiminta)
Lait arjen turvaajana (esimerkiksi laki, rikosoikeudellinen vastuu, ikärajat, täysi-ikäisyys,
huoltajuus)
Media (esimerkiksi sosiaalinen media, nettietiketti, mediakriittisyys)
S4 Taloudellinen toiminta
Tarkastellaan taloudellista toimintaa ja sen merkitystä. Perehdytään rahankäyttöön ja
ansaitsemiseen, sekä säästämiseen ja kestävään kuluttamiseen. Lisäksi tutustutaan käytännön
tilanteiden kautta paikallisen talouden toimintaan, kuten lähiympäristön yrityksiin, työpaikkoihin ja
palveluiden tuottajiin.
Laajennetaan talouden peruskäsitteiden tuntemista. Tutustutaan työhön ja yrittäjyyteen talouden
perustana. Syvennetään ymmärrystä omien kulutusvalintojen merkityksestä osana kestävää
kulutusta.
Keskeiset käsitteet
Talous (esimerkiksi verot, velka)
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Työ ja yrittäjyys (esimerkiksi lähiympäristön palvelut)

Opetuksen tavoitteet

Tavoitteisiin liittyvät
sisältöalueet

Laaja-alainen osaaminen

T1

S1, S2, S3, S4

T2

S1, S2, S3, S4

T3

S1, S2, S3

L2, L3, L4, L7

T4

S1, S2, S3, S4

L2, L4, L5

T5

S1, S4

L3, L4, L6, L7

T6

S1, S2, S3

L1, L2, L4

T7

S1, S2, S3

L2, L6, L7

T8

S1, S4

L3

T9

S1, S3

L3, L4, L5, L7

Vuosiluokan tavoitteet
T1 ohjata oppilasta kiinnostumaan ympäröivästä yhteiskunnasta ja
yhteiskuntaopista tiedonalana
Tavoitteen toteutumista arvioidaan lisäksi sisällöissä määriteltyjen keskeisten käsitteiden kautta.
Arvioinnissa käytetään apuna itse-ja vertaisarviointia.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Motivaation kehittymistä ei käytetä arvosanan
muodostamisessa. Oppilaita ohjataan
pohtimaan kokemuksiaan osana itsearviointia.

Perehdytään oppilaan lähiyhteisöissä esiintyviin ammatteihin ja työntekoon. Perehdytään erilaisiin
tapoihin kantaa vastuuta lähiympäristössä.
Keskeiset käsitteet:
Lähiyhteisöt (esimerkiksi ammatit, työpaikat, yhdistykset, järjestöt, Viikki)
Vastuu omista kulutusvalinnoista (esimerkiksi säästäminen, kuluttaminen)
Vastuu lähiympäristöstä (esimerkiksi velvollisuudet, auttaminen vapaaehtoistyön kautta)
Laajennetaan talouden peruskäsitteiden tuntemista. Tutustutaan työhön ja yrittäjyyteen talouden
perustana. Syvennetään ymmärrystä omien kulutusvalintojen merkityksestä osana kestävää
kulutusta.
Keskeiset käsitteet
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Talous (esimerkiksi verot, velka)
Työ ja yrittäjyys (esimerkiksi lähiympäristön palvelut)

Tutustutaan Suomen eri kulttuureihin ja vähemmistöryhmiin.
Keskeiset käsitteet:
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Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus
Kulttuuri
Vähemmistöryhmät

Harjoitellaan demokraattista päätöksentekoa,vaikuttamista ja osallisuutta kouluympäristössä
(esimerkiksi omassa solussa tai rinnakkaisluokkien kanssa) tai muiden lähiympäristön toimijoiden
kanssa. Perehdytään medioiden rooliin ja vaikutukseen sekä mediataitoihin. Kannustetaan
oppilasta vaikuttamaan sekä löytämään erilaisia tapoja toimia aktiivisena kansalaisena.
Keskeiset käsitteet:
Vaikuttaminen (esimerkiksi sanavapaus, kansalaisjärjestöt ja vapaaehtoistoiminta)
Lait arjen turvaajana (esimerkiksi laki, rikosoikeudellinen vastuu, ikärajat, täysi-ikäisyys,
huoltajuus)
Media (esimerkiksi sosiaalinen media, nettietiketti, mediakriittisyys)

T2 tukea oppilasta harjaannuttamaan eettistä arviointikykyään liittyen
erilaisiin inhimillisiin, yhteiskunnallisiin ja taloudellisiin kysymyksiin
Tavoitteen toteutumista arvioidaan lisäksi sisällöissä määriteltyjen keskeisten käsitteiden kautta.
Arvioinnissa käytetään apuna itse-ja vertaisarviointia.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Eettistä arviointikykyä ei käytetä arvosanan
muodostamisen periaatteena. Oppilaita
ohjataan pohtimaan kokemuksiaan osana
itsearviointia.

Harjoitellaan demokraattista päätöksentekoa,vaikuttamista ja osallisuutta kouluympäristössä
(esimerkiksi omassa solussa tai rinnakkaisluokkien kanssa) tai muiden lähiympäristön toimijoiden
kanssa. Perehdytään medioiden rooliin ja vaikutukseen sekä mediataitoihin. Kannustetaan
oppilasta vaikuttamaan sekä löytämään erilaisia tapoja toimia aktiivisena kansalaisena.
Keskeiset käsitteet:
Vaikuttaminen (esimerkiksi sanavapaus, kansalaisjärjestöt ja vapaaehtoistoiminta)
Lait arjen turvaajana (esimerkiksi laki, rikosoikeudellinen vastuu, ikärajat, täysi-ikäisyys,
huoltajuus)
Media (esimerkiksi sosiaalinen media, nettietiketti, mediakriittisyys)
Perehdytään oppilaan lähiyhteisöissä esiintyviin ammatteihin ja työntekoon. Perehdytään erilaisiin
tapoihin kantaa vastuuta lähiympäristössä.

Lähiyhteisöt (esimerkiksi ammatit, työpaikat, yhdistykset, järjestöt, Viikki)
Vastuu omista kulutusvalinnoista (esimerkiksi säästäminen, kuluttaminen)
Vastuu lähiympäristöstä (esimerkiksi velvollisuudet, auttaminen vapaaehtoistyön kautta)
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Keskeiset käsitteet:

Tutustutaan Suomen eri kulttuureihin ja vähemmistöryhmiin.
Keskeiset käsitteet:
Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus
Kulttuuri
Vähemmistöryhmät

Laajennetaan talouden peruskäsitteiden tuntemista. Tutustutaan työhön ja yrittäjyyteen talouden
perustana. Syvennetään ymmärrystä omien kulutusvalintojen merkityksestä osana kestävää
kulutusta.
Keskeiset käsitteet
Talous (esimerkiksi verot, velka)
Työ ja yrittäjyys (esimerkiksi lähiympäristön palvelut)

T3 ohjata oppilasta hahmottamaan itsensä yksilönä ja erilaisten yhteisöjen
jäsenenä, ymmärtämään ihmisoikeuksien ja tasa-arvon merkityksen sekä
hahmottamaan yhteiskunnan oikeudellisia periaatteita
Tavoitteen toteutumista arvioidaan lisäksi sisällöissä määriteltyjen keskeisten käsitteiden kautta.
Arvioinnissa käytetään apuna itse-ja vertaisarviointia.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Yhteisten sääntöjen ja tasa-arvon
periaatteiden tarkastelu

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa selittää yhteisten sääntöjen
merkityksen ja toimia niiden mukaisesti.
Oppilas osaa perustella, miksi ihmisoikeudet
ovat tärkeitä ja mihin oikeusjärjestelmää
tarvitaan.

Harjoitellaan demokraattista päätöksentekoa,vaikuttamista ja osallisuutta kouluympäristössä
(esimerkiksi omassa solussa tai rinnakkaisluokkien kanssa) tai muiden lähiympäristön toimijoiden
kanssa. Perehdytään medioiden rooliin ja vaikutukseen sekä mediataitoihin. Kannustetaan
oppilasta vaikuttamaan sekä löytämään erilaisia tapoja toimia aktiivisena kansalaisena.
Keskeiset käsitteet:
Vaikuttaminen (esimerkiksi sanavapaus, kansalaisjärjestöt ja vapaaehtoistoiminta)
Lait arjen turvaajana (esimerkiksi laki, rikosoikeudellinen vastuu, ikärajat, täysi-ikäisyys,
huoltajuus)
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Media (esimerkiksi sosiaalinen media, nettietiketti, mediakriittisyys)
Perehdytään oppilaan lähiyhteisöissä esiintyviin ammatteihin ja työntekoon. Perehdytään erilaisiin
tapoihin kantaa vastuuta lähiympäristössä.
Keskeiset käsitteet:
Lähiyhteisöt (esimerkiksi ammatit, työpaikat, yhdistykset, järjestöt, Viikki)
Vastuu omista kulutusvalinnoista (esimerkiksi säästäminen, kuluttaminen)
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Vastuu lähiympäristöstä (esimerkiksi velvollisuudet, auttaminen vapaaehtoistyön kautta)
Tutustutaan Suomen eri kulttuureihin ja vähemmistöryhmiin.
Keskeiset käsitteet:
Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus
Kulttuuri
Vähemmistöryhmät

T4 ohjata oppilasta tarkastelemaan median roolia ja merkitystä omassa
arjessa ja yhteiskunnassa
Tavoitteen toteutumista arvioidaan lisäksi sisällöissä määriteltyjen keskeisten käsitteiden kautta.
Arvioinnissa käytetään apuna itse-ja vertaisarviointia.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Median roolin tarkastelu

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa kuvailla, millainen merkitys
medialla on hänen omassa elämässään
ja miten erilaisia medioita voidaan käyttää
vaikuttamisen välineenä.

Tutustutaan Suomen eri kulttuureihin ja vähemmistöryhmiin.
Keskeiset käsitteet:
Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus
Kulttuuri
Vähemmistöryhmät

Laajennetaan talouden peruskäsitteiden tuntemista. Tutustutaan työhön ja yrittäjyyteen talouden
perustana. Syvennetään ymmärrystä omien kulutusvalintojen merkityksestä osana kestävää
kulutusta.
Keskeiset käsitteet
Talous (esimerkiksi verot, velka)
Työ ja yrittäjyys (esimerkiksi lähiympäristön palvelut)

Perehdytään oppilaan lähiyhteisöissä esiintyviin ammatteihin ja työntekoon. Perehdytään erilaisiin
tapoihin kantaa vastuuta lähiympäristössä.

Lähiyhteisöt (esimerkiksi ammatit, työpaikat, yhdistykset, järjestöt, Viikki)
Vastuu omista kulutusvalinnoista (esimerkiksi säästäminen, kuluttaminen)
Vastuu lähiympäristöstä (esimerkiksi velvollisuudet, auttaminen vapaaehtoistyön kautta)
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Keskeiset käsitteet:

Harjoitellaan demokraattista päätöksentekoa,vaikuttamista ja osallisuutta kouluympäristössä
(esimerkiksi omassa solussa tai rinnakkaisluokkien kanssa) tai muiden lähiympäristön toimijoiden
kanssa. Perehdytään medioiden rooliin ja vaikutukseen sekä mediataitoihin. Kannustetaan
oppilasta vaikuttamaan sekä löytämään erilaisia tapoja toimia aktiivisena kansalaisena.
Keskeiset käsitteet:
Vaikuttaminen (esimerkiksi sanavapaus, kansalaisjärjestöt ja vapaaehtoistoiminta)
Lait arjen turvaajana (esimerkiksi laki, rikosoikeudellinen vastuu, ikärajat, täysi-ikäisyys,
huoltajuus)
Media (esimerkiksi sosiaalinen media, nettietiketti, mediakriittisyys)

T5 ohjata oppilasta oivaltamaan työnteon ja yrittäjyyden merkityksen
lähiyhteisössään
Tavoitteen toteutumista arvioidaan lisäksi sisällöissä määriteltyjen keskeisten käsitteiden kautta.
Arvioinnissa käytetään apuna itse-ja vertaisarviointia.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Työnteon ja yrittäjyyden merkityksen
tarkastelu

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa antaa esimerkkejä työnteon
ja yrittäjyyden merkityksestä perheen
toimeentulon lähteenä ja yhteiskunnan
toimivuuden perustana.

Laajennetaan talouden peruskäsitteiden tuntemista. Tutustutaan työhön ja yrittäjyyteen talouden
perustana. Syvennetään ymmärrystä omien kulutusvalintojen merkityksestä osana kestävää
kulutusta.
Keskeiset käsitteet
Talous (esimerkiksi verot, velka)
Työ ja yrittäjyys (esimerkiksi lähiympäristön palvelut)

Perehdytään oppilaan lähiyhteisöissä esiintyviin ammatteihin ja työntekoon. Perehdytään erilaisiin
tapoihin kantaa vastuuta lähiympäristössä.
Keskeiset käsitteet:
Lähiyhteisöt (esimerkiksi ammatit, työpaikat, yhdistykset, järjestöt, Viikki)
Vastuu omista kulutusvalinnoista (esimerkiksi säästäminen, kuluttaminen)
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Vastuu lähiympäristöstä (esimerkiksi velvollisuudet, auttaminen vapaaehtoistyön kautta)

T6 tukea oppilasta ymmärtämään, että eri toimijoiden tuottamaan
yhteiskunnalliseen tietoon liittyy erilaisia arvoja, näkökulmia ja
tarkoitusperiä
Tavoitteen toteutumista arvioidaan lisäksi sisällöissä määriteltyjen keskeisten käsitteiden kautta.
Arvioinnissa käytetään apuna itse-ja vertaisarviointia.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
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Arvioinnin kohde
Erilaisten arvojen, näkökulmien ja
tarkoitusperien hahmottaminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa selittää esimerkkien avulla, että
eri toimijoiden tuottamaan yhteiskunnalliseen
tietoon liittyy erilaisia arvoja, näkökulmia ja
tarkoitusperiä.

Perehdytään oppilaan lähiyhteisöissä esiintyviin ammatteihin ja työntekoon. Perehdytään erilaisiin
tapoihin kantaa vastuuta lähiympäristössä.
Keskeiset käsitteet:
Lähiyhteisöt (esimerkiksi ammatit, työpaikat, yhdistykset, järjestöt, Viikki)
Vastuu omista kulutusvalinnoista (esimerkiksi säästäminen, kuluttaminen)
Vastuu lähiympäristöstä (esimerkiksi velvollisuudet, auttaminen vapaaehtoistyön kautta)
Tutustutaan Suomen eri kulttuureihin ja vähemmistöryhmiin.
Keskeiset käsitteet:
Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus
Kulttuuri
Vähemmistöryhmät

Harjoitellaan demokraattista päätöksentekoa,vaikuttamista ja osallisuutta kouluympäristössä
(esimerkiksi omassa solussa tai rinnakkaisluokkien kanssa) tai muiden lähiympäristön toimijoiden
kanssa. Perehdytään medioiden rooliin ja vaikutukseen sekä mediataitoihin. Kannustetaan
oppilasta vaikuttamaan sekä löytämään erilaisia tapoja toimia aktiivisena kansalaisena.
Keskeiset käsitteet:
Vaikuttaminen (esimerkiksi sanavapaus, kansalaisjärjestöt ja vapaaehtoistoiminta)
Lait arjen turvaajana (esimerkiksi laki, rikosoikeudellinen vastuu, ikärajat, täysi-ikäisyys,
huoltajuus)
Media (esimerkiksi sosiaalinen media, nettietiketti, mediakriittisyys)

T7 kannustaa oppilasta harjoittelemaan demokraattisen vaikuttamisen
perustaitoja sekä keskustelemaan rakentavasti eri mielipiteistä
Tavoitteen toteutumista arvioidaan lisäksi sisällöissä määriteltyjen keskeisten käsitteiden kautta.
Arvioinnissa käytetään apuna itse-ja vertaisarviointia.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Demokraattisen vaikuttamisen perustaitojen
sekä yhteisössä toimimisen tietojen ja taitojen
soveltaminen käytännössä

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa soveltaa demokraattisessa
yhteisössä toimimisen periaatteita ja taitoja,
kuten kuuntelemista, kantaa ottamista,
sopeutumista enemmistöpäätöksiin sekä
vaikuttamista lähiyhteisössä.

Tutustutaan Suomen eri kulttuureihin ja vähemmistöryhmiin.
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Arvioinnin kohde

Keskeiset käsitteet:
Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus
Kulttuuri
Vähemmistöryhmät

Perehdytään oppilaan lähiyhteisöissä esiintyviin ammatteihin ja työntekoon. Perehdytään erilaisiin
tapoihin kantaa vastuuta lähiympäristössä.
Keskeiset käsitteet:
Lähiyhteisöt (esimerkiksi ammatit, työpaikat, yhdistykset, järjestöt, Viikki)
Vastuu omista kulutusvalinnoista (esimerkiksi säästäminen, kuluttaminen)
Vastuu lähiympäristöstä (esimerkiksi velvollisuudet, auttaminen vapaaehtoistyön kautta)
Harjoitellaan demokraattista päätöksentekoa,vaikuttamista ja osallisuutta kouluympäristössä
(esimerkiksi omassa solussa tai rinnakkaisluokkien kanssa) tai muiden lähiympäristön toimijoiden
kanssa. Perehdytään medioiden rooliin ja vaikutukseen sekä mediataitoihin. Kannustetaan
oppilasta vaikuttamaan sekä löytämään erilaisia tapoja toimia aktiivisena kansalaisena.
Keskeiset käsitteet:
Vaikuttaminen (esimerkiksi sanavapaus, kansalaisjärjestöt ja vapaaehtoistoiminta)
Lait arjen turvaajana (esimerkiksi laki, rikosoikeudellinen vastuu, ikärajat, täysi-ikäisyys,
huoltajuus)
Media (esimerkiksi sosiaalinen media, nettietiketti, mediakriittisyys)

T8 tukea oppilasta ymmärtämään oman rahankäytön ja kulutusvalintojen
perusteita sekä harjoittelemaan niihin liittyviä taitoja
Tavoitteen toteutumista arvioidaan lisäksi sisällöissä määriteltyjen keskeisten käsitteiden kautta.
Arvioinnissa käytetään apuna itse-ja vertaisarviointia.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen

Rahankäytön ja kulutusvalintojen perusteiden
soveltaminen

Oppilas osaa perustella omaan
rahankäyttöönsä sekä kuluttamiseen liittyviä
ratkaisuja sekä pystyy kertomaan, millaisia
muihin ihmisiin sekä ympäristöön ulottuvia
vaikutuksia hänen kuluttamispäätöksillään on.

Perehdytään oppilaan lähiyhteisöissä esiintyviin ammatteihin ja työntekoon. Perehdytään erilaisiin
tapoihin kantaa vastuuta lähiympäristössä.
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Keskeiset käsitteet:
Lähiyhteisöt (esimerkiksi ammatit, työpaikat, yhdistykset, järjestöt, Viikki)
Vastuu omista kulutusvalinnoista (esimerkiksi säästäminen, kuluttaminen)
Vastuu lähiympäristöstä (esimerkiksi velvollisuudet, auttaminen vapaaehtoistyön kautta)
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Laajennetaan talouden peruskäsitteiden tuntemista. Tutustutaan työhön ja yrittäjyyteen talouden
perustana. Syvennetään ymmärrystä omien kulutusvalintojen merkityksestä osana kestävää
kulutusta.
Keskeiset käsitteet
Talous (esimerkiksi verot, velka)
Työ ja yrittäjyys (esimerkiksi lähiympäristön palvelut)

T9 kannustaa oppilasta osallistumaan erilaisten yhteisöjen toimintaan
ja harjoittelemaan median käyttöä turvallisella ja yhteiskunnallisesti
tiedostavalla tavalla
Tavoitteen toteutumista arvioidaan lisäksi sisällöissä määriteltyjen keskeisten käsitteiden kautta.
Arvioinnissa käytetään apuna itse-ja vertaisarviointia.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Mediataidot

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa käyttää mediaa
yhteiskunnallisen ajattelun ja toiminnan
välineenä sekä pohtia sen käyttämiseen
liittyviä turvallisuusnäkökulmia.

Perehdytään oppilaan lähiyhteisöissä esiintyviin ammatteihin ja työntekoon. Perehdytään erilaisiin
tapoihin kantaa vastuuta lähiympäristössä.
Keskeiset käsitteet:
Lähiyhteisöt (esimerkiksi ammatit, työpaikat, yhdistykset, järjestöt, Viikki)
Vastuu omista kulutusvalinnoista (esimerkiksi säästäminen, kuluttaminen)
Vastuu lähiympäristöstä (esimerkiksi velvollisuudet, auttaminen vapaaehtoistyön kautta)
Harjoitellaan demokraattista päätöksentekoa,vaikuttamista ja osallisuutta kouluympäristössä
(esimerkiksi omassa solussa tai rinnakkaisluokkien kanssa) tai muiden lähiympäristön toimijoiden
kanssa. Perehdytään medioiden rooliin ja vaikutukseen sekä mediataitoihin. Kannustetaan
oppilasta vaikuttamaan sekä löytämään erilaisia tapoja toimia aktiivisena kansalaisena.
Keskeiset käsitteet:
Vaikuttaminen (esimerkiksi sanavapaus, kansalaisjärjestöt ja vapaaehtoistoiminta)
Lait arjen turvaajana (esimerkiksi laki, rikosoikeudellinen vastuu, ikärajat, täysi-ikäisyys,
huoltajuus)
Media (esimerkiksi sosiaalinen media, nettietiketti, mediakriittisyys)

Oppiaineen tehtävä
Ympäristöoppi on biologian, maantiedon, fysiikan, kemian ja terveystiedon tiedonaloista koostuva
integroitu oppiaine, jonka opetukseen sisältyy kestävän kehityksen näkökulma. Ympäristöopissa
yhdistyy sekä luonnon- että ihmistieteellisiä näkökulmia. Ympäristöopissa oppilaat nähdään
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34.6.13. Ympäristöoppi

osana ympäristöä, jossa he elävät. Lähtökohtana on luonnon kunnioittaminen ja ihmisoikeuksien
mukainen arvokas elämä.
Ympäristöopin opetus tukee oppilaiden ympäristösuhteen rakentumista, maailmankuvan
kehittymistä sekä kasvua ihmisenä. Ympäristöopin opetuksen tavoitteena on ohjata oppilaita
tuntemaan ja ymmärtämään luontoa ja rakennettua ympäristöä, niiden ilmiöitä, itseään ja
muita ihmisiä sekä terveyden ja hyvinvoinnin merkitystä. Ympäristöopin monitieteinen perusta
edellyttää, että oppilaat harjaantuvat hankkimaan, käsittelemään, tuottamaan, esittämään,
arvioimaan ja arvottamaan tietoa erilaisissa tilanteissa. Tieteellistä tietoa käytetään opetuksen
perustana ja kriittisen ajattelun kehittämiseen kiinnitetään huomiota. Ympäristöopissa kiinnitetään
huomiota kestävän kehityksen ekologiseen, kulttuuriseen, sosiaaliseen ja taloudelliseen
ulottuvuuteen. Ympäristöopin keskeisenä tavoitteena on ohjata ymmärtämään ihmisten tekemien
valintojen vaikutuksia elämälle ja ympäristölle nyt sekä tulevaisuudessa.
Ympäristöopissa rakennetaan perustaa ympäristöopin eri tiedonalojen osaamiselle. Tavoitteena
on tunnistaa niiden merkitys ympäristössä, teknologiassa, jokapäiväisessä elämässä, ihmisessä
ja ihmisen toiminnassa. Biologian kannalta keskeistä on oppia tuntemaan ja ymmärtämään
luonnonympäristöä, ihmistä, elämää, sen kehittymistä ja reunaehtoja maapallolla. Maantiedon
kannalta keskeistä on tutkia omaa lähiympäristöä sekä ymmärtää erilaisia alueita maapallolla,
niillä esiintyviä ilmiöitä ja alueilla asuvien ihmisten elämää. Fysiikan kannalta keskeistä
on ymmärtää luonnon perusrakenteita ja ilmiöitä, ja selittää näitä ilmiöitä käyttäen myös
omissa tutkimuksissa saatavaa tietoa. Kemian kannalta keskeistä on havaita erilaisia aineita
ympärillämme sekä tutkia, kuvailla ja selittää niiden ominaisuuksia, rakenteita ja niissä tapahtuvia
muutoksia. Terveystiedon kannalta keskeistä on oppia ymmärtämään terveyttä tukevia ja
suojaavia tekijöitä ympäristössä ja ihmisten toiminnassa, ja edistää terveyttä, hyvinvointia ja
turvallisuutta tukevaa osaamista.
Opetuksen tavoitteena on herättää ja syventää oppilaiden kiinnostusta ympäristöopin eri
tiedonaloja kohtaan. Yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa edistetään tarjoamalla jokaiselle oppilaalle
mahdollisuuksia tutustua monipuolisesti kaikkiin ympäristöopin tiedonaloihin sekä niihin liittyvään
teknologiaan ja koulutuspolkuihin.

Oppiaineen tehtävä vuosiluokilla 3-6
Vuosiluokilla 3-6 ympäristöopin opetus voidaan jäsentää kokonaisuuksiksi, joissa tarkastellaan
ympäröivää maailmaa sekä oppilaita ja heidän toimintaansa yhteisön jäsenenä. Oppilaita ohjataan
tunnistamaan omaa kasvuaan ja kehitystään. Ongelmanratkaisu- ja tutkimustehtävien avulla
syvennetään kiinnostusta ympäristön ilmiöitä kohtaan. Vuosiluokkakokonaisuuden loppupuolella
pohditaan myös eri tiedonalojen ominaispiirteitä.
Kolmannen vuosiluokan teemana on Elämää Suomessa
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Perehdytään omaan arkeen ja elinympäristöön. Harjoitellaan toimimista ja turvallisuuden
edistämistä omassa luokkayhteisössä sekä muissa oppilaiden elinpiiriin kuuluvissa yhteisöissä.
Pohditaan tärkeiden ihmissuhteiden sekä oman elinympäristön viihtyisyyden ja turvallisuuden
merkitystä hyvinvoinnille. Harjoitellaan tunnistamaan, ilmaisemaan ja säätelemään tunteita.
Alueellisten esimerkkien ja ajankohtaisten uutisten avulla hahmotetaan Suomen
luonnonympäristöä ja ihmisen toimintaa. Rakennetaan maailmankuvaa tarkastelemalla Suomen
sijaintia maapallolla ja opetellaan karttataitoja Suomen karttaan ja muuhun opetukseen sopivaan
geomediaan perehtymällä. Erilaisiin elinympäristöihin tutustuttaessa opetellaan elollisen ja
elottoman luonnon luokittelua ja tutkitaan Suomen maa- ja kallioperää. Havainnoidaan säätä ja
vuodenaikojen merkitystä luonnonympäristössä ja suomalaisten elämässä. Tutustutaan valoon ja
lämpöön etenkin sään ja vuodenaikaisvaihtelun näkökulmasta.
Perehdytään etenkin metsien ja soiden eliölajeihin ja ravintoketjuihin sekä eläinten ja
kasvien lisääntymiseen. Laaditaan kasvio ohjatusti sekä tutkitaan kokeellisesti kasvien kasvua.
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Luonnon monimuotoisuuden vaalimisen ja ympäristövastuullisuuden näkökulmista tutustutaan
myös rauhoitettuihin eliölajeihin sekä ympäristössä toimimisen oikeuksiin ja velvollisuuksiin,
esimerkiksi perehtymällä jokamiehenoikeuksiin ja kansallispuistoissa sekä luonnonsuojelualueilla
toimimiseen. Hahmotetaan luonnonvarojen ja metsien kestävää hyötykäyttöä monipuolisesti,
esimerkiksi virkistyksen, marjastuksen ja sienestyksen sekä elinkeinon näkökulmista.
Tutustutaan suomalaiseen kulttuuriin monipuolisesti sekä moninaisen kulttuuriperinnön
vaalimisen että monikulttuurisessa Suomessa elämisen näkökulmista. Harjoitellaan selittämään
oleellisia arjen tilanteita, ilmiöitä ja teknologiaa eri tiedonalojen käsitteillä ja malleilla.Turvataidot
huomioiden tutkitaan erilaisia materiaaleja, rakenteita sekä yksinkertaisten koneiden ja laitteiden
toimintaperiaatteita.
Neljännen vuosiluokan teemana on Elämää vesistöjen äärellä
Tutustutaan lähialueiden vesistöihin ja niiden eliölajeihin. Harjoitellaan ympäristövastuullista
toimintaa omassa lähiympäristössä ja turvataitoja esimerkiksi vesistöihin liittyen.
Syvennetään karttataitoja tutustumalla maapalloon ja etenkin omaan maanosaamme ja
sen vesistöihin. Alueellisten esimerkkien ja ajankohtaisten uutisten avulla hahmotetaan
Pohjoismaiden ja Euroopan luonnonympäristöä ja ihmisen toimintaa monipuolisesti. Tutustutaan
eurooppalaiseen moninaiseen kulttuuriperintöön ja monikulttuuriseen eurooppalaisuuteen.
Pohditaan Euroopan luonnonvarojen kestävää käyttöä ja luonnon monimuotoisuuden vaalimista.
Tarkastellaan veden olomuotoja ja hahmotetaan aineen säilymisen periaatetta veden
kiertokulkuun tutustumalla. Harjoitellaan tutkimuksen tekemistä esimerkiksi veden ominaisuuksia
tutkimalla.
Viidennen vuosiluokan teemana on Ihmisenä kasvu
Perehdytään ihmisen rakenteeseen ja keskeisiin elintoimintoihin sekä ihmisen kasvun ja
kehityksen eri vaiheisiin. Kiinnitetään huomiota kehityksen ajankohtaisiin muutoksiin ja niiden
yksilöllisen luonteen ymmärtämiseen. Käsitellään seksuaalista kehitystä ja ihmisen lisääntymistä.
Harjoitellaan tunnistamaan oman kehon ja mielen viestejä ja tiedostamaan omia ajatuksia,
tarpeita, asenteita ja arvoja.
Perehdytään terveyden edistämiseen ja osa-alueisiin, sekä voimavaroihin, arjen
terveystottumuksiin, mielenterveystaitoihin, sairauksien ehkäisyyn ja itsehoitotaitoihin. Lisäksi
harjoitellaan tunteiden tunnistamista, ilmaisua ja säätelyä. Tunnistetaan omaa oppimista
tukevia asioita. Harjoitellaan toimimista erilaisissa yhteisöissä sekä pohditaan erilaisten
vuorovaikutustilanteiden ja yhteisöjen merkitystä hyvinvoinnille. Kiinnitetään huomiota
terveystottumuksiin, terveelliseen ravintoon sekä perehdytään ravinnon alkuperään.

Harjoitellaan tutkimusten suunnittelua, tarkemmin relevantin tutkimuskysymyksen ja menetelmän
valitsemista halutun asian selvittämiseksi. Harjoitellaan tutkimusten tulosten kommunikointia
monipuolisesti. Harjoitellaan ottamaan vastuuta omasta ja ryhmän toiminnasta.
Kuudennen vuosiluokan teemana on Planeettamme Maa
Perehdytään lähiavaruuteen, maapallon rakenteeseen ja planetaarisuuteen: vuodenaikoihin,
päivän ja yön vaihteluun.
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Perehdytään turvallisuuden edistämiseen. Harjoitellaan turvataitoja esimerkiksi seuraavilla osaalueilla: liikenne-, palo-, sähköturvallisuus, tapaturmat, myrkytykset, päihteet, kiusaamisen
ehkäisy, fyysinen ja henkinen koskemattomuus sekä toiminta ensiapu- ja vaaratilanteissa.
Tutkitaan ääni- ja valoilmiöitä sekä kappaleiden liikkeen muutoksia ja voiman käsitettä ihmisen
aistien ja kehon toiminnan näkökulmasta.

Pyritään lisäämään ymmärrystä monikulttuurisessa ja monimuotoisessa maailmassa elämisestä
sekä ihmiskunnan globaalista hyvinvoinnista nyt ja tulevaisuudessa. Hahmotetaan muiden
maanosien luonnonympäristöä ja ihmisen toimintaa. Kiinnitetään huomiota luonnon
monimuotoisuuden vaalimiseen, ilmastonmuutokseen ja sen hillitsemiseen, luonnonvarojen
ekologisesti, taloudellisesti, kulttuurisesti ja sosiaalisesti kestävään käyttöön. Pohditaan oman
toiminnan vaikutuksia itselle, toisiin ihmisiin, eläinten hyvinvointiin, luontoon ja yhteiskuntaan.
Kiinnitetään huomiota ympäristövastuulliseen toimintaan omassa lähiympäristössä sekä toisista
huolehtimiseen. Toteutetaan yhteinen vaikuttamisprojekti, jossa harjoitellaan osallistumista ja
vaikuttamista paikallisella tai globaalilla tasolla.
Perehdytään systeemeihin maapallolla. Tutustutaan aineiden ominaisuuksiin, esimerkiksi
ilmaan, sekä palamiseen, yhteyttämiseen ja veden kiertokulkuun. Nämä muodostavat pohjan
aineen muutosten ja aineen säilymisen periaatteen hahmottamiselle. Perehdytään lämpötilan
mittaamiseen, lämpöenergiaan ja energialajien muuntumiseen. Edellä mainittujen asioiden avulla
tutustutaan energian säilymisen periaatteeseen.
Harjoitellaan tutkimusten suunnittelua, tarkemmin relevantin tutkimuskysymyksen ja menetelmän
valitsemista halutun asian selvittämiseksi. Harjoitellaan tutkimusten tulosten arviointia ja
kommunikointia. Harjoitellaan ottamaan vastuuta omasta ja ryhmän toiminnasta.

Ympäristöopin oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät tavoitteet
vuosiluokilla 3-6
Työtapojen ja oppimisympäristöjen valinnan lähtökohtana ovat oppilaiden omat kokemukset
ihmiseen, ympäristöön, ihmisen toimintaan ja arkeen liittyvistä asioista, ilmiöistä ja tapahtumista.
Oppimisympäristöjä ja työtapoja valitessa otetaan huomioon toiminnallisuus, kokemuksellisuus,
elämyksellisyys, draaman ja tarinoiden käyttö sekä ympäristöopin monitieteinen perusta.
Ympäristöopin eri tiedonalojen ilmiöitä pyritään tutkimaan luonnollisissa tilanteissa ja
ympäristöissä. Oppimisympäristöinä käytetään koulun tilojen ja opetusryhmän lisäksi
monipuolisesti lähiluontoa ja rakennettua ympäristöä, erilaisia yhteisöjä ja vuorovaikutustilanteita,
tieto- ja viestintäteknologisia ympäristöjä sekä paikallisia mahdollisuuksia kuten yhteistyötä
luontokoulujen, museoiden, yritysten, kansalaisjärjestöjen, luonto- ja tiedekeskusten kanssa.
Tavoitteiden kannalta keskeistä on oppilaiden osallisuus ja vuorovaikutus yksinkertaisten
tutkimusten suunnittelussa ja toteuttamisessa sekä erilaisten näkökulmien ja ratkaisujen
pohtimisessa. Oppilaiden aktiivinen työskentely opiskeltavan ilmiön, teeman tai ajankohtaisen
ongelman parissa tukee ympäristöopin tavoitteiden mukaista oppimista.

Ohjaus, eriyttäminen ja tuki ympäristöopissa vuosiluokilla 3-6
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Ympäristöopin tavoitteiden kannalta keskeistä on ohjata oppilaita käyttämään monipuolisesti
erilaisia opiskelutapoja. Ohjausta tarvitaan erityisesti turvalliseen ja muut huomioivaan
toimimiseen eri oppimisympäristöissä. Opetuksessa ja työtapojen valinnassa otetaan huomioon
oppilaiden aikaisemmat tiedot ja taidot sekä kehitykseen, elämäntilanteeseen ja kulttuuriin
liittyvät erityistarpeet. Oppilaita ohjataan kunnioittamaan jokaisen oikeutta yksityisyyteen itseään
koskevissa henkilökohtaisissa asioissa. Tutkimuksellinen työskentely ja eri ajattelutaitojen tasoilla
olevat harjoitukset voivat tukea eriyttämistä yksilöllisten tarpeiden mukaan. Yhteisönä toimiminen
tukee yhdessä oppimista ja erilaisten vahvuuksien hyödyntämistä. Ohjaus ja tuki, työtapojen
valinta sekä onnistumisen kokemukset tukevat oppilaiden oppijaminäkuvan vahvistumista
ympäristöopissa. Oppilaille annetaan mahdollisuus myös syventymiseen ja rauhoittumiseen.

Oppilaan oppimisen arviointi ympäristöopissa vuosiluokilla 3-6
Työskentelyn jäsentäminen kokonaisuuksiksi, joilla on omat tavoitteensa ja arviointiperusteensa,
tukee monipuolista arviointia. Tutkimuksissa ja projekteissa keskitytään arvioimaan vain
muutamaa osa-aluetta asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Oppilaita ohjataan tunnistamaan
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omia ennakkotietojaan, -taitojaan ja -käsityksiään. Työskentelyn etenemistä ohjataan rakentavan
palautteen, kysymysten ja konkreettisten kehittämisehdotusten avulla. Myönteinen palaute ja
kannustaminen tukevat erityisesti tutkimisen taitojen ja motivaation kehittymistä. Oppilaille
tarjotaan monipuolisia mahdollisuuksia osoittaa oppimistaan. Arviointi perustuu monimuotoisten
tuotosten lisäksi oppilaiden työskentelyn havainnointiin ja keskusteluihin. Sisällön lisäksi
arvioidaan olennaisen hahmottamista, tiedonhakua ja ilmaisun selkeyttä. Kokonaisuuksien
lopussa arvioidaan asetettujen tavoitteiden saavuttamista. Oppilaat harjoittelevat omien
vahvuuksien ja kehittämistarpeiden tunnistamista sekä kannustamaan toisiaan oppimisessa.
Arvioinnin kohteena eivät ole oppilaiden arvot, asenteet, terveyskäyttäytyminen, sosiaalisuus,
temperamentti tai muut henkilökohtaiset ominaisuudet.
Ympäristöopin sanallista arviota tai arvosanaa antaessaan opettaja arvioi oppilaan osaamista
suhteessa paikallisessa opetussuunnitelmassa asetettuihin tavoitteisiin. Määritellessään
osaamisen tasoa 6. vuosiluokan lukuvuositodistusta varten opettaja käyttää ympäristöopin
valtakunnallisia arviointikriteereitä. Opinnoissa edistymisen kannalta on keskeistä tutkimisen ja
toimimisen taitojen lisäksi myös tiedonalojen osaaminen.

Vuosiluokka 3
Vuosiluokan keskeiset sisältöalueet
S1 Minä ihmisenä
Sisältöjä valitaan siten, että ne liittyvät ihmisen rakenteeseen ja keskeisiin elintoimintoihin
sekä ihmisen kasvun ja kehityksen eri vaiheisiin. Sisällöissä kiinnitetään huomiota kehityksen
ajankohtaisiin muutoksiin ja niiden yksilöllisen luonteen ymmärtämiseen. Käsitellään ikäkauden
mukaisesti seksuaalista kehitystä ja ihmisen lisääntymistä. Harjoitellaan tunnistamaan oman
kehon ja mielen viestejä ja tiedostamaan omia ajatuksia, tarpeita, asenteita ja arvoja. Perehdytään
terveyden osa-alueisiin ja voimavaroihin, arjen terveystottumuksiin, mielenterveystaitoihin,
sairauksien ehkäisyyn ja itsehoitotaitoihin. Lisäksi harjoitellaan tunteiden tunnistamista, ilmaisua
ja säätelyä. Tunnistetaan omaa oppimista tukevia asioita.
- kolmasluokkalaisen terveystottumukset ja tunnetaidot
S2 Arjen tilanteissa ja yhteisöissä toimiminen
Oppimistehtäviä ja sisältöjä valitaan siten, että ne liittyvät arjen tilanteissa ja yhteisöissä
toimimiseen. Harjoitellaan selittämään arjen tilanteita, ilmiöitä ja teknologiaa eri tiedonalojen
käsitteillä ja malleilla. Tutkitaan laitteiden toimintaperiaatteita ja erilaisia rakenteita. Harjoitellaan
turvallisuuden edistämistä ja turvataitoja esimerkiksi seuraavilla osa-alueilla: liikenne-, palo-,
sähköturvallisuus, tapaturmat, myrkytykset, päihteet, kiusaamisen ehkäisy, fyysinen ja henkinen
koskemattomuus sekä toiminta ensiapu- ja vaaratilanteissa. Harjoitellaan toimimista erilaisissa
yhteisöissä sekä pohditaan erilaisten vuorovaikutustilanteiden ja yhteisöjen merkitystä
hyvinvoinnille.

•
•
•

esimerkiksi säännöt ja sopimukset koulussa, kotona ja ystävien kanssa
liikenneturvallisuus
hätätilanteessa toimiminen

- arjen tilanteiden, ilmiöiden ja teknologian tutkimista
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-toimiminen ja turvallisuuden sekä hyvinvoinnin edistäminen oppilaan elinpiiriin kuuluvissa
yhteisöissä (kuten luokka/koulu, perhe)

S3 Löytöretkelle monimuotoiseen maailmaan
Monipuolisten alueellisten esimerkkien ja ajankohtaisten uutisten avulla hahmotetaan Suomen,
Pohjoismaiden, Euroopan ja muiden maanosien luonnonympäristöä ja ihmisen toimintaa.
Keskeisiä näkökulmia ovat luonnon ja kulttuurien moninaisuuden arvostaminen sekä globaalin
ymmärryksen vahvistaminen. Maailmankuvan ja sen alueellisen viitekehyksen rakentamisessa
käytetään monipuolisesti karttoja ja muuta geomediaa.
- Suomi
•

karttataidot

- Suomen luonnonympäristö ja ihmisen toiminta
S4 Ympäristön tutkiminen
Sisällöiksi valitaan omaan elinympäristöön liittyviä tutkimustehtäviä. Elinympäristössä kiinnitetään
huomiota elolliseen ja elottomaan luontoon, rakennettuun ja sosiaaliseen ympäristöön sekä
ympäristön ilmiöihin, materiaaleihin ja teknologisiin sovelluksiin. Tehtävien avulla harjoitellaan
tutkimuksen tekemisen eri vaiheita. Tutkitaan säätä sekä maa- ja kallioperää. Tutkimalla
kappaleiden liikkeiden muutoksia tutustutaan voiman käsitteeseen. Tunnistetaan eliöitä ja
elinympäristöjä, laaditaan kasvio ohjatusti sekä tutkitaan kokeellisesti kasvien kasvua. Kotiseudun
erilaisten ympäristöjen merkitystä havainnoidaan myös hyvinvoinnin näkökulmasta. Tutustutaan
ympäristössä toimimisen oikeuksiin ja velvollisuuksiin.
- kotiseutu, suomalaiset luonnonympäristöt, etenkin metsä ja suo
•

jokamiehenoikeudet, kansallispuistot ja luonnonsuojelualueet

- elollinen ja eloton luonto
•
•

materiaalit
maa- ja kallioperä

- Suomen sää
- yksinkertaisten koneiden ja laitteiden toimintaperiaatteet
- kasvio
- kasvatuskokeilut
S5 Luonnon rakenteet, periaatteet ja kiertokulut
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Erilaisten materiaalien ja aineiden avulla tarkastellaan olomuotoja ja aineiden ominaisuuksia.
Palaminen, yhteyttäminen ja veden kiertokulku muodostavat pohjan aineen muutosten ja aineen
säilymisen periaatteen hahmottamiselle. Lämpötilan mittaamisen, lämpöenergiaan perehtymisen
ja energialajien muuntumisen avulla tutustutaan energian säilymisen periaatteeseen. Tutkitaan
ääni- ja valoilmiöitä. Perehdytään lähiavaruuteen, vuodenaikoihin, päivän ja yön vaihteluun sekä
maapallon rakenteeseen. Tutkitaan eliöiden ja niiden elinympäristöjen sekä ihmisen toiminnan
vuorovaikutussuhteita. Tutustutaan ravintoketjuihin, eläinten ja kasvien lisääntymiseen, ravinnon
tuotantoon ja ruoan reitteihin sekä metsien hyötykäyttöön.
- metsien ja soiden eliölajeja, ravintoketjuja sekä eläinten ja kasvien lisääntyminen
- luonnonvarojen ja metsien kestävä hyötykäyttö
- vuodenajat Suomessa
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•

vuodenaikaisvaihtelun näkökulmasta valo ja lämpö

S6 Kestävän tulevaisuuden rakentaminen
Sisältöjä valittaessa otetaan huomioon luonnon monimuotoisuuden vaaliminen, ilmastonmuutos
ja sen hillitseminen, luonnonvarojen kestävä käyttö, terveyden edistäminen, oman
kulttuuriperinnön vaaliminen, monikulttuurisessa maailmassa eläminen sekä ihmiskunnan
globaali hyvinvointi nyt ja tulevaisuudessa. Pohditaan oman toiminnan vaikutuksia itselle, toisiin
ihmisiin, eläinten hyvinvointiin, luontoon ja yhteiskuntaan. Harjoitellaan ympäristövastuullista
toimintaa omassa lähiympäristössä sekä toisista huolehtimista. Toteutetaan yhteinen
vaikuttamisprojekti, jossa harjoitellaan osallistumista ja vaikuttamista paikallisella tai globaalilla
tasolla.
- viihtyisyys ja vaikuttaminen omassa elinympäristössä
- luonnon monimuotoisuuden vaaliminen ja ympäristövastuullisuus sekä ympäristössä toimimisen
oikeudet ja velvollisuudet:
•
•

rauhoitetut eliölajit
jokamiehenoikeudet, kansallispuistot ja luonnonsuojelualueet

- suomalainen kulttuuri
Tavoitteisiin liittyvät
sisältöalueet

Laaja-alainen osaaminen

T1

S1, S2, S3, S4, S5, S6

T2

S1, S2, S3, S4, S5, S6

L1, L7

T3

S1, S2, S3, S4, S5, S6

L3, L7

T4

S1, S2, S3, S4, S5, S6

L1, L7

T5

S1, S2, S3, S4, S5, S6

L1, L5

T6

S1, S2, S3, S4, S5, S6

L1, L2, L5

T7

S2, S3, S4, S5, S6

L2, L3, L5

T9

S2, S3, S4, S5, S6

L3

T11

S1, S2, S3, S4, S5, S6

L4, L5

T12

S1, S2, S3, S4, S5, S6

L1

T13

S1, S2, S3, S4, S5, S6

L1, L5

T14

S1, S2, S3, S4, S5, S6

L2, L4, L5

T15

S1, S3, S4, S5, S6

L1

T16

S3, S4, S5, S6

L1, L5

T17

S2, S4, S5, S6

L1
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Opetuksen tavoitteet

Vuosiluokan tavoitteet
T1 synnyttää ja ylläpitää oppilaan kiinnostusta ympäristöön ja
ympäristöopin opiskeluun sekä auttaa oppilasta kokemaan kaikki
ympäristöopin tiedonalat merkityksellisiksi itselleen
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Ympäristöopin merkityksen hahmottaminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa antaa esimerkkejä
ympäristöopin tiedonalojen merkityksestä.

- metsien ja soiden eliölajeja, ravintoketjuja sekä eläinten ja kasvien lisääntyminen
- luonnonvarojen ja metsien kestävä hyötykäyttö
- vuodenajat Suomessa
•

vuodenaikaisvaihtelun näkökulmasta valo ja lämpö

- kolmasluokkalaisen terveystottumukset ja tunnetaidot
- Suomi
•

karttataidot

- Suomen luonnonympäristö ja ihmisen toiminta
-toimiminen ja turvallisuuden sekä hyvinvoinnin edistäminen oppilaan elinpiiriin kuuluvissa
yhteisöissä (kuten luokka/koulu, perhe)
•
•
•

esimerkiksi säännöt ja sopimukset koulussa, kotona ja ystävien kanssa
liikenneturvallisuus
hätätilanteessa toimiminen

- arjen tilanteiden, ilmiöiden ja teknologian tutkimista
- kotiseutu, suomalaiset luonnonympäristöt, etenkin metsä ja suo
•

jokamiehenoikeudet, kansallispuistot ja luonnonsuojelualueet

- elollinen ja eloton luonto
•
•

materiaalit
maa- ja kallioperä

- Suomen sää
- yksinkertaisten koneiden ja laitteiden toimintaperiaatteet
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- kasvio
- kasvatuskokeilut
- viihtyisyys ja vaikuttaminen omassa elinympäristössä
- luonnon monimuotoisuuden vaaliminen ja ympäristövastuullisuus sekä ympäristössä toimimisen
oikeudet ja velvollisuudet:
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•
•

rauhoitetut eliölajit
jokamiehenoikeudet, kansallispuistot ja luonnonsuojelualueet

- suomalainen kulttuuri

T2 ohjata ja kannustaa oppilasta asettamaan omia opiskelutavoitteita
ja työskentelemään pitkäjänteisesti niiden saavuttamiseksi sekä
tunnistamaan omaa ympäristöopin osaamistaan
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Tavoitteellinen työskentely ja oppimaan
oppiminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa asettaa omia tavoitteita pienille
kokonaisuuksille ja työskennellä yhteisten
tavoitteiden saavuttamiseksi.

- kotiseutu, suomalaiset luonnonympäristöt, etenkin metsä ja suo
•

jokamiehenoikeudet, kansallispuistot ja luonnonsuojelualueet

- elollinen ja eloton luonto
•
•

materiaalit
maa- ja kallioperä

- Suomen sää
- yksinkertaisten koneiden ja laitteiden toimintaperiaatteet
- kasvio
- kasvatuskokeilut
-toimiminen ja turvallisuuden sekä hyvinvoinnin edistäminen oppilaan elinpiiriin kuuluvissa
yhteisöissä (kuten luokka/koulu, perhe)
•
•
•

esimerkiksi säännöt ja sopimukset koulussa, kotona ja ystävien kanssa
liikenneturvallisuus
hätätilanteessa toimiminen

- arjen tilanteiden, ilmiöiden ja teknologian tutkimista
- metsien ja soiden eliölajeja, ravintoketjuja sekä eläinten ja kasvien lisääntyminen
- luonnonvarojen ja metsien kestävä hyötykäyttö
- vuodenajat Suomessa
•

vuodenaikaisvaihtelun näkökulmasta valo ja lämpö

- Suomi
•

karttataidot

- Suomen luonnonympäristö ja ihmisen toiminta
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- kolmasluokkalaisen terveystottumukset ja tunnetaidot

- viihtyisyys ja vaikuttaminen omassa elinympäristössä
- luonnon monimuotoisuuden vaaliminen ja ympäristövastuullisuus sekä ympäristössä toimimisen
oikeudet ja velvollisuudet:
•
•

rauhoitetut eliölajit
jokamiehenoikeudet, kansallispuistot ja luonnonsuojelualueet

- suomalainen kulttuuri

T3 tukea oppilaan ympäristötietoisuuden kehittymistä sekä ohjata
oppilasta toimimaan ja vaikuttamaan lähiympäristössään ja -yhteisöissään
kestävän kehityksen edistämiseksi ja arvostamaan kestävän kehityksen
merkitystä itselle ja maailmalle
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Kestävän kehityksen tiedot ja taidot

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa kuvata esimerkkien avulla
kestävän tulevaisuuden rakentamista
tukevia ja uhkaavia tekijöitä. Oppilas osaa
kuvata erilaisia keinoja lähiympäristön ja yhteisöjen vaalimiseen, kehittämiseen ja
niihin vaikuttamiseen sekä toimia ohjatusti
yhteisessä vaikuttamisprojektissa.

- metsien ja soiden eliölajeja, ravintoketjuja sekä eläinten ja kasvien lisääntyminen
- luonnonvarojen ja metsien kestävä hyötykäyttö
- vuodenajat Suomessa
•

vuodenaikaisvaihtelun näkökulmasta valo ja lämpö

- kolmasluokkalaisen terveystottumukset ja tunnetaidot
- kotiseutu, suomalaiset luonnonympäristöt, etenkin metsä ja suo
•

jokamiehenoikeudet, kansallispuistot ja luonnonsuojelualueet

- elollinen ja eloton luonto
•
•

materiaalit
maa- ja kallioperä

- Suomen sää
- yksinkertaisten koneiden ja laitteiden toimintaperiaatteet
- kasvio
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- kasvatuskokeilut
-toimiminen ja turvallisuuden sekä hyvinvoinnin edistäminen oppilaan elinpiiriin kuuluvissa
yhteisöissä (kuten luokka/koulu, perhe)
• esimerkiksi säännöt ja sopimukset koulussa, kotona ja ystävien kanssa
• liikenneturvallisuus
• hätätilanteessa toimiminen
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- arjen tilanteiden, ilmiöiden ja teknologian tutkimista
- Suomi
•

karttataidot

- Suomen luonnonympäristö ja ihmisen toiminta
- viihtyisyys ja vaikuttaminen omassa elinympäristössä
- luonnon monimuotoisuuden vaaliminen ja ympäristövastuullisuus sekä ympäristössä toimimisen
oikeudet ja velvollisuudet:
•
•

rauhoitetut eliölajit
jokamiehenoikeudet, kansallispuistot ja luonnonsuojelualueet

- suomalainen kulttuuri

T4 rohkaista oppilasta muodostamaan kysymyksiä eri aihepiireistä sekä
käyttämään niitä tutkimusten ja muun toiminnan lähtökohtana
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Kysymysten muodostaminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa muodostaa aiheeseen liittyviä
kysymyksiä, joita voidaan yhdessä kehittää
tutkimusten ja muun toiminnan lähtökohdaksi.

- viihtyisyys ja vaikuttaminen omassa elinympäristössä
- luonnon monimuotoisuuden vaaliminen ja ympäristövastuullisuus sekä ympäristössä toimimisen
oikeudet ja velvollisuudet:
•
•

rauhoitetut eliölajit
jokamiehenoikeudet, kansallispuistot ja luonnonsuojelualueet

- suomalainen kulttuuri
- Suomi
•

karttataidot

- Suomen luonnonympäristö ja ihmisen toiminta
- kotiseutu, suomalaiset luonnonympäristöt, etenkin metsä ja suo
•

jokamiehenoikeudet, kansallispuistot ja luonnonsuojelualueet

•
•

materiaalit
maa- ja kallioperä

- Suomen sää
- yksinkertaisten koneiden ja laitteiden toimintaperiaatteet
- kasvio
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- elollinen ja eloton luonto

- kasvatuskokeilut
- kolmasluokkalaisen terveystottumukset ja tunnetaidot
-toimiminen ja turvallisuuden sekä hyvinvoinnin edistäminen oppilaan elinpiiriin kuuluvissa
yhteisöissä (kuten luokka/koulu, perhe)
•
•
•

esimerkiksi säännöt ja sopimukset koulussa, kotona ja ystävien kanssa
liikenneturvallisuus
hätätilanteessa toimiminen

- arjen tilanteiden, ilmiöiden ja teknologian tutkimista
- metsien ja soiden eliölajeja, ravintoketjuja sekä eläinten ja kasvien lisääntyminen
- luonnonvarojen ja metsien kestävä hyötykäyttö
- vuodenajat Suomessa
•

vuodenaikaisvaihtelun näkökulmasta valo ja lämpö

T5 ohjata oppilasta suunnittelemaan ja toteuttamaan pieniä tutkimuksia,
tekemään havaintoja ja mittauksia monipuolisissa oppimisympäristöissä
eri aisteja ja tutkimus- ja mittausvälineitä käyttäen
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Tutkimisen taidot: suunnittelu, havainnointi ja
mittaukset

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa toimia, havainnoida, mitata ja
dokumentoida tuloksia ohjeiden mukaisesti.
Oppilas osaa suunnitella pieniä tutkimuksia
yksin tai yhdessä muiden kanssa.

- kolmasluokkalaisen terveystottumukset ja tunnetaidot
- Suomi
•

karttataidot

- Suomen luonnonympäristö ja ihmisen toiminta
- viihtyisyys ja vaikuttaminen omassa elinympäristössä
- luonnon monimuotoisuuden vaaliminen ja ympäristövastuullisuus sekä ympäristössä toimimisen
oikeudet ja velvollisuudet:
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•
•

rauhoitetut eliölajit
jokamiehenoikeudet, kansallispuistot ja luonnonsuojelualueet

- suomalainen kulttuuri
- kotiseutu, suomalaiset luonnonympäristöt, etenkin metsä ja suo
•

jokamiehenoikeudet, kansallispuistot ja luonnonsuojelualueet

- elollinen ja eloton luonto
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•
•

materiaalit
maa- ja kallioperä

- Suomen sää
- yksinkertaisten koneiden ja laitteiden toimintaperiaatteet
- kasvio
- kasvatuskokeilut
- metsien ja soiden eliölajeja, ravintoketjuja sekä eläinten ja kasvien lisääntyminen
- luonnonvarojen ja metsien kestävä hyötykäyttö
- vuodenajat Suomessa
•

vuodenaikaisvaihtelun näkökulmasta valo ja lämpö

-toimiminen ja turvallisuuden sekä hyvinvoinnin edistäminen oppilaan elinpiiriin kuuluvissa
yhteisöissä (kuten luokka/koulu, perhe)
•
•
•

esimerkiksi säännöt ja sopimukset koulussa, kotona ja ystävien kanssa
liikenneturvallisuus
hätätilanteessa toimiminen

- arjen tilanteiden, ilmiöiden ja teknologian tutkimista

T6 ohjata oppilasta tunnistamaan syy-seuraussuhteita, tekemään
johtopäätöksiä tuloksistaan sekä esittämään tuloksiaan ja tutkimuksiaan
eri tavoin
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Tutkimisen taidot: johtopäätösten tekeminen
ja tulosten esittäminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas harjoittelee ohjatusti syyseuraussuhteiden tunnistamista ja osaa
tehdä yksinkertaisia johtopäätöksiä tuloksista.
Oppilas osaa esittää tuloksiaan selkeästi.

- viihtyisyys ja vaikuttaminen omassa elinympäristössä
- luonnon monimuotoisuuden vaaliminen ja ympäristövastuullisuus sekä ympäristössä toimimisen
oikeudet ja velvollisuudet:
•
•

rauhoitetut eliölajit
jokamiehenoikeudet, kansallispuistot ja luonnonsuojelualueet

- suomalainen kulttuuri

•

karttataidot

- Suomen luonnonympäristö ja ihmisen toiminta
- kotiseutu, suomalaiset luonnonympäristöt, etenkin metsä ja suo
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- Suomi

•

jokamiehenoikeudet, kansallispuistot ja luonnonsuojelualueet

- elollinen ja eloton luonto
•
•

materiaalit
maa- ja kallioperä

- Suomen sää
- yksinkertaisten koneiden ja laitteiden toimintaperiaatteet
- kasvio
- kasvatuskokeilut
-toimiminen ja turvallisuuden sekä hyvinvoinnin edistäminen oppilaan elinpiiriin kuuluvissa
yhteisöissä (kuten luokka/koulu, perhe)
•
•
•

esimerkiksi säännöt ja sopimukset koulussa, kotona ja ystävien kanssa
liikenneturvallisuus
hätätilanteessa toimiminen

- arjen tilanteiden, ilmiöiden ja teknologian tutkimista
- metsien ja soiden eliölajeja, ravintoketjuja sekä eläinten ja kasvien lisääntyminen
- luonnonvarojen ja metsien kestävä hyötykäyttö
- vuodenajat Suomessa
•

vuodenaikaisvaihtelun näkökulmasta valo ja lämpö

- kolmasluokkalaisen terveystottumukset ja tunnetaidot

T7 ohjata oppilasta ymmärtämään arjen teknologisten sovellusten käyttöä,
merkitystä ja toimintaperiaatteita sekä innostaa oppilaita kokeilemaan,
keksimään ja luomaan uutta yhdessä toimien
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Teknologinen osaaminen ja yhteistyö
teknologisessa ongelmanratkaisussa

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa kuvata joidenkin arjen
teknologisten sovellusten toimintaperiaatteita
ja antaa esimerkkejä niiden merkityksestä.
Oppilas osaa työskennellä kokeiluissa ja
keksimisessä yhdessä toimien.

- metsien ja soiden eliölajeja, ravintoketjuja sekä eläinten ja kasvien lisääntyminen
- luonnonvarojen ja metsien kestävä hyötykäyttö
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- vuodenajat Suomessa
•

vuodenaikaisvaihtelun näkökulmasta valo ja lämpö

- kotiseutu, suomalaiset luonnonympäristöt, etenkin metsä ja suo
•
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jokamiehenoikeudet, kansallispuistot ja luonnonsuojelualueet

- elollinen ja eloton luonto
•
•

materiaalit
maa- ja kallioperä

- Suomen sää
- yksinkertaisten koneiden ja laitteiden toimintaperiaatteet
- kasvio
- kasvatuskokeilut
-toimiminen ja turvallisuuden sekä hyvinvoinnin edistäminen oppilaan elinpiiriin kuuluvissa
yhteisöissä (kuten luokka/koulu, perhe)
•
•
•

esimerkiksi säännöt ja sopimukset koulussa, kotona ja ystävien kanssa
liikenneturvallisuus
hätätilanteessa toimiminen

- arjen tilanteiden, ilmiöiden ja teknologian tutkimista
- Suomi
•

karttataidot

- Suomen luonnonympäristö ja ihmisen toiminta
- viihtyisyys ja vaikuttaminen omassa elinympäristössä
- luonnon monimuotoisuuden vaaliminen ja ympäristövastuullisuus sekä ympäristössä toimimisen
oikeudet ja velvollisuudet:
•
•

rauhoitetut eliölajit
jokamiehenoikeudet, kansallispuistot ja luonnonsuojelualueet

- suomalainen kulttuuri

T9 ohjata oppilasta tutkimaan ja toimimaan sekä liikkumaan ja
retkeilemään luonnossa ja rakennetussa ympäristössä
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Ympäristössä toimiminen ja tutkiminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa toimia, liikkua ja retkeillä
luonnossa ja rakennetussa ympäristössä
ohjeiden mukaisesti. Oppilas osaa tehdä
tutkimuksia ympäristössä ohjatusti sekä yksin
että ryhmän jäsenenä.

•

jokamiehenoikeudet, kansallispuistot ja luonnonsuojelualueet

- elollinen ja eloton luonto
•
•

materiaalit
maa- ja kallioperä
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- kotiseutu, suomalaiset luonnonympäristöt, etenkin metsä ja suo

- Suomen sää
- yksinkertaisten koneiden ja laitteiden toimintaperiaatteet
- kasvio
- kasvatuskokeilut
-toimiminen ja turvallisuuden sekä hyvinvoinnin edistäminen oppilaan elinpiiriin kuuluvissa
yhteisöissä (kuten luokka/koulu, perhe)
•
•
•

esimerkiksi säännöt ja sopimukset koulussa, kotona ja ystävien kanssa
liikenneturvallisuus
hätätilanteessa toimiminen

- arjen tilanteiden, ilmiöiden ja teknologian tutkimista
- viihtyisyys ja vaikuttaminen omassa elinympäristössä
- luonnon monimuotoisuuden vaaliminen ja ympäristövastuullisuus sekä ympäristössä toimimisen
oikeudet ja velvollisuudet:
•
•

rauhoitetut eliölajit
jokamiehenoikeudet, kansallispuistot ja luonnonsuojelualueet

- suomalainen kulttuuri
- metsien ja soiden eliölajeja, ravintoketjuja sekä eläinten ja kasvien lisääntyminen
- luonnonvarojen ja metsien kestävä hyötykäyttö
- vuodenajat Suomessa
•

vuodenaikaisvaihtelun näkökulmasta valo ja lämpö

- Suomi
•

karttataidot

- Suomen luonnonympäristö ja ihmisen toiminta

T11 ohjata oppilasta käyttämään tieto- ja viestintäteknologiaa tiedon
hankinnassa, käsittelyssä ja esittämisessä sekä vuorovaikutuksen
välineenä vastuullisesti, turvallisesti ja ergonomisesti
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
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Tieto- ja viestintäteknologian käyttäminen

- Suomi
•
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karttataidot

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa käyttää tietoviestintäteknologiaa tutkimusprosessin
eri vaiheissa ja vuorovaikutuksen
välineenä. Oppilas osaa kuvata tieto- ja
viestintäteknologian vastuullista, turvallista ja
ergonomista käyttöä.

- Suomen luonnonympäristö ja ihmisen toiminta
- kotiseutu, suomalaiset luonnonympäristöt, etenkin metsä ja suo
•

jokamiehenoikeudet, kansallispuistot ja luonnonsuojelualueet

- elollinen ja eloton luonto
•
•

materiaalit
maa- ja kallioperä

- Suomen sää
- yksinkertaisten koneiden ja laitteiden toimintaperiaatteet
- kasvio
- kasvatuskokeilut
- metsien ja soiden eliölajeja, ravintoketjuja sekä eläinten ja kasvien lisääntyminen
- luonnonvarojen ja metsien kestävä hyötykäyttö
- vuodenajat Suomessa
•

vuodenaikaisvaihtelun näkökulmasta valo ja lämpö

- viihtyisyys ja vaikuttaminen omassa elinympäristössä
- luonnon monimuotoisuuden vaaliminen ja ympäristövastuullisuus sekä ympäristössä toimimisen
oikeudet ja velvollisuudet:
•
•

rauhoitetut eliölajit
jokamiehenoikeudet, kansallispuistot ja luonnonsuojelualueet

- suomalainen kulttuuri
-toimiminen ja turvallisuuden sekä hyvinvoinnin edistäminen oppilaan elinpiiriin kuuluvissa
yhteisöissä (kuten luokka/koulu, perhe)
•
•
•

esimerkiksi säännöt ja sopimukset koulussa, kotona ja ystävien kanssa
liikenneturvallisuus
hätätilanteessa toimiminen

- arjen tilanteiden, ilmiöiden ja teknologian tutkimista

T12 ohjata oppilasta hahmottamaan ympäristöä, ihmisten toimintaa ja
niihin liittyviä ilmiöitä ympäristöopin käsitteiden avulla sekä kehittämään
käsiterakenteitaan ennakkokäsityksistä kohti käsitteiden täsmällistä
käyttöä
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
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- kolmasluokkalaisen terveystottumukset ja tunnetaidot

Arvioinnin kohde
Käsitteiden käyttö

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa kuvata ympäristöä,
ihmisen toimintaa ja niihin liittyviä ilmiöitä
ympäristöopin tiedonalojen keskeisillä
käsitteillä ja omin sanoin. Oppilas osaa
yhdistää käsitteitä loogisesti toisiinsa.

-toimiminen ja turvallisuuden sekä hyvinvoinnin edistäminen oppilaan elinpiiriin kuuluvissa
yhteisöissä (kuten luokka/koulu, perhe)
•
•
•

esimerkiksi säännöt ja sopimukset koulussa, kotona ja ystävien kanssa
liikenneturvallisuus
hätätilanteessa toimiminen

- arjen tilanteiden, ilmiöiden ja teknologian tutkimista
- Suomi
•

karttataidot

- Suomen luonnonympäristö ja ihmisen toiminta
- metsien ja soiden eliölajeja, ravintoketjuja sekä eläinten ja kasvien lisääntyminen
- luonnonvarojen ja metsien kestävä hyötykäyttö
- vuodenajat Suomessa
•

vuodenaikaisvaihtelun näkökulmasta valo ja lämpö

- kolmasluokkalaisen terveystottumukset ja tunnetaidot
- viihtyisyys ja vaikuttaminen omassa elinympäristössä
- luonnon monimuotoisuuden vaaliminen ja ympäristövastuullisuus sekä ympäristössä toimimisen
oikeudet ja velvollisuudet:
•
•

rauhoitetut eliölajit
jokamiehenoikeudet, kansallispuistot ja luonnonsuojelualueet

- suomalainen kulttuuri
- kotiseutu, suomalaiset luonnonympäristöt, etenkin metsä ja suo
•

jokamiehenoikeudet, kansallispuistot ja luonnonsuojelualueet

- elollinen ja eloton luonto
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•
•

materiaalit
maa- ja kallioperä

- Suomen sää
- yksinkertaisten koneiden ja laitteiden toimintaperiaatteet
- kasvio
- kasvatuskokeilut
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T13 ohjata oppilasta ymmärtämään, käyttämään ja tekemään erilaisia
malleja, joiden avulla voidaan tulkita ja selittää ihmistä, ympäristöä ja
niiden ilmiöitä
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Mallien käyttäminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa käyttää ja tulkita erilaisia
konkreettisia malleja. Oppilas harjoittelee
abstraktien mallien käyttöä.

- viihtyisyys ja vaikuttaminen omassa elinympäristössä
- luonnon monimuotoisuuden vaaliminen ja ympäristövastuullisuus sekä ympäristössä toimimisen
oikeudet ja velvollisuudet:
•
•

rauhoitetut eliölajit
jokamiehenoikeudet, kansallispuistot ja luonnonsuojelualueet

- suomalainen kulttuuri
- kotiseutu, suomalaiset luonnonympäristöt, etenkin metsä ja suo
•

jokamiehenoikeudet, kansallispuistot ja luonnonsuojelualueet

- elollinen ja eloton luonto
•
•

materiaalit
maa- ja kallioperä

- Suomen sää
- yksinkertaisten koneiden ja laitteiden toimintaperiaatteet
- kasvio
- kasvatuskokeilut
- kolmasluokkalaisen terveystottumukset ja tunnetaidot
-toimiminen ja turvallisuuden sekä hyvinvoinnin edistäminen oppilaan elinpiiriin kuuluvissa
yhteisöissä (kuten luokka/koulu, perhe)
•
•
•

esimerkiksi säännöt ja sopimukset koulussa, kotona ja ystävien kanssa
liikenneturvallisuus
hätätilanteessa toimiminen

- arjen tilanteiden, ilmiöiden ja teknologian tutkimista

- luonnonvarojen ja metsien kestävä hyötykäyttö
- vuodenajat Suomessa
•

vuodenaikaisvaihtelun näkökulmasta valo ja lämpö

- Suomi
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- metsien ja soiden eliölajeja, ravintoketjuja sekä eläinten ja kasvien lisääntyminen

•

karttataidot

- Suomen luonnonympäristö ja ihmisen toiminta

T14 ohjata oppilasta hankkimaan luotettavaa tietoa, ilmaisemaan
perustellen erilaisia näkemyksiä sekä tulkitsemaan ja arvioimaan
kriittisesti tietolähteitä ja näkökulmia
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Näkemyksien ilmaiseminen ja kriittinen
lukutaito

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa hakea tietoa erilaisista
tietolähteistä ja valita joitakin luotettavia
tietolähteitä. Oppilas harjoittelee erilaisten
näkemysten perustelemista ja osaa nimetä
eroja eri näkökulmissa.

- metsien ja soiden eliölajeja, ravintoketjuja sekä eläinten ja kasvien lisääntyminen
- luonnonvarojen ja metsien kestävä hyötykäyttö
- vuodenajat Suomessa
•

vuodenaikaisvaihtelun näkökulmasta valo ja lämpö

- viihtyisyys ja vaikuttaminen omassa elinympäristössä
- luonnon monimuotoisuuden vaaliminen ja ympäristövastuullisuus sekä ympäristössä toimimisen
oikeudet ja velvollisuudet:
•
•

rauhoitetut eliölajit
jokamiehenoikeudet, kansallispuistot ja luonnonsuojelualueet

- suomalainen kulttuuri
- kolmasluokkalaisen terveystottumukset ja tunnetaidot
- Suomi
•

karttataidot

- Suomen luonnonympäristö ja ihmisen toiminta
- kotiseutu, suomalaiset luonnonympäristöt, etenkin metsä ja suo
•

jokamiehenoikeudet, kansallispuistot ja luonnonsuojelualueet
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- elollinen ja eloton luonto
•
•

materiaalit
maa- ja kallioperä

- Suomen sää
- yksinkertaisten koneiden ja laitteiden toimintaperiaatteet
- kasvio
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- kasvatuskokeilut
-toimiminen ja turvallisuuden sekä hyvinvoinnin edistäminen oppilaan elinpiiriin kuuluvissa
yhteisöissä (kuten luokka/koulu, perhe)
•
•
•

esimerkiksi säännöt ja sopimukset koulussa, kotona ja ystävien kanssa
liikenneturvallisuus
hätätilanteessa toimiminen

- arjen tilanteiden, ilmiöiden ja teknologian tutkimista

T15 ohjata oppilasta luonnon tutkimiseen, eliöiden ja elinympäristöjen
tunnistamiseen ja ekologiseen ajatteluun sekä ohjata oppilasta ihmisen
rakenteen, elintoimintojen ja kehityksen ymmärtämiseen
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Biologian tiedonala: Luonnon tutkiminen,
eliöiden ja elinympäristöjen tunnistaminen,
ihmisen rakenne, elintoiminnot ja kehitys

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa havainnoida luontoa, tunnistaa
yleisimpiä kasvilajeja ja niiden tunnusomaisia
elinympäristöjä. Oppilas laatii ohjatusti pienen
kasvion, osaa tutkia kokeellisesti kasvien
kasvua yksin ja yhdessä muiden kanssa sekä
osaa pääpiirteittäin kuvata ihmisen rakenteen,
elintoiminnat ja kehityksen.

- viihtyisyys ja vaikuttaminen omassa elinympäristössä
- luonnon monimuotoisuuden vaaliminen ja ympäristövastuullisuus sekä ympäristössä toimimisen
oikeudet ja velvollisuudet:
•
•

rauhoitetut eliölajit
jokamiehenoikeudet, kansallispuistot ja luonnonsuojelualueet

- suomalainen kulttuuri
- metsien ja soiden eliölajeja, ravintoketjuja sekä eläinten ja kasvien lisääntyminen
- luonnonvarojen ja metsien kestävä hyötykäyttö
- vuodenajat Suomessa
•

vuodenaikaisvaihtelun näkökulmasta valo ja lämpö

- kolmasluokkalaisen terveystottumukset ja tunnetaidot
- kotiseutu, suomalaiset luonnonympäristöt, etenkin metsä ja suo
jokamiehenoikeudet, kansallispuistot ja luonnonsuojelualueet

- elollinen ja eloton luonto
•
•

materiaalit
maa- ja kallioperä

- Suomen sää
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•

- yksinkertaisten koneiden ja laitteiden toimintaperiaatteet
- kasvio
- kasvatuskokeilut
- Suomi
•

karttataidot

- Suomen luonnonympäristö ja ihmisen toiminta

T16 ohjata oppilasta maantieteelliseen ajatteluun, hahmottamaan omaa
ympäristöä ja koko maailmaa sekä harjaannuttamaan kartankäyttö- ja
muita geomediataitoja
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Maantiedon tiedonala: Maapallon
hahmottaminen, kartta- ja muut
geomediataidot

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa tunnistaa eri aluetasot,
jäsentää omaa ympäristöään, hahmottaa
opiskelemiaan alueita ja koko maapallon
karttakuvaa sekä osaa kuvata alueellista
monimuotoisuutta maapallolla. Oppilas osaa
käyttää karttoja ja muita geomedialähteitä
tiedonhaussa ja esittämisessä.

- kotiseutu, suomalaiset luonnonympäristöt, etenkin metsä ja suo
•

jokamiehenoikeudet, kansallispuistot ja luonnonsuojelualueet

- elollinen ja eloton luonto
•
•

materiaalit
maa- ja kallioperä

- Suomen sää
- yksinkertaisten koneiden ja laitteiden toimintaperiaatteet
- kasvio
- kasvatuskokeilut
- metsien ja soiden eliölajeja, ravintoketjuja sekä eläinten ja kasvien lisääntyminen
- luonnonvarojen ja metsien kestävä hyötykäyttö
- vuodenajat Suomessa
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•

vuodenaikaisvaihtelun näkökulmasta valo ja lämpö

- Suomi
•

karttataidot

- Suomen luonnonympäristö ja ihmisen toiminta
- viihtyisyys ja vaikuttaminen omassa elinympäristössä
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- luonnon monimuotoisuuden vaaliminen ja ympäristövastuullisuus sekä ympäristössä toimimisen
oikeudet ja velvollisuudet:
•
•

rauhoitetut eliölajit
jokamiehenoikeudet, kansallispuistot ja luonnonsuojelualueet

- suomalainen kulttuuri

T17 ohjata oppilasta tutkimaan, kuvaamaan ja selittämään fysikaalisia
ilmiöitä arjessa, luonnossa ja teknologiassa sekä rakentamaan perustaa
energian säilymisen periaatteen ymmärtämiselle
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Fysiikan tiedonala: Fysikaalisten ilmiöiden
tutkiminen, kuvaaminen ja selittäminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa havainnoida ja kuvata
yksinkertaisia fysikaalisia ilmiöitä arjessa,
luonnossa ja teknologiassa sekä harjoittelee
niihin liittyviä selityksiä. Oppilas osaa käyttää
energia-, voima- ja liikekäsitteitä arkisissa
tilanteissa ja osaa antaa esimerkkejä energian
säilymisen periaatteesta.

-toimiminen ja turvallisuuden sekä hyvinvoinnin edistäminen oppilaan elinpiiriin kuuluvissa
yhteisöissä (kuten luokka/koulu, perhe)
•
•
•

esimerkiksi säännöt ja sopimukset koulussa, kotona ja ystävien kanssa
liikenneturvallisuus
hätätilanteessa toimiminen

- arjen tilanteiden, ilmiöiden ja teknologian tutkimista
- viihtyisyys ja vaikuttaminen omassa elinympäristössä
- luonnon monimuotoisuuden vaaliminen ja ympäristövastuullisuus sekä ympäristössä toimimisen
oikeudet ja velvollisuudet:
•
•

rauhoitetut eliölajit
jokamiehenoikeudet, kansallispuistot ja luonnonsuojelualueet

- suomalainen kulttuuri
- kotiseutu, suomalaiset luonnonympäristöt, etenkin metsä ja suo
•

jokamiehenoikeudet, kansallispuistot ja luonnonsuojelualueet

- elollinen ja eloton luonto
materiaalit
maa- ja kallioperä

- Suomen sää
- yksinkertaisten koneiden ja laitteiden toimintaperiaatteet
- kasvio
- kasvatuskokeilut
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•
•

- metsien ja soiden eliölajeja, ravintoketjuja sekä eläinten ja kasvien lisääntyminen
- luonnonvarojen ja metsien kestävä hyötykäyttö
- vuodenajat Suomessa
•

vuodenaikaisvaihtelun näkökulmasta valo ja lämpö

Vuosiluokka 4
Vuosiluokan keskeiset sisältöalueet
S1 Minä ihmisenä
Sisältöjä valitaan siten, että ne liittyvät ihmisen rakenteeseen ja keskeisiin elintoimintoihin
sekä ihmisen kasvun ja kehityksen eri vaiheisiin. Sisällöissä kiinnitetään huomiota kehityksen
ajankohtaisiin muutoksiin ja niiden yksilöllisen luonteen ymmärtämiseen. Käsitellään ikäkauden
mukaisesti seksuaalista kehitystä ja ihmisen lisääntymistä. Harjoitellaan tunnistamaan oman
kehon ja mielen viestejä ja tiedostamaan omia ajatuksia, tarpeita, asenteita ja arvoja. Perehdytään
terveyden osa-alueisiin ja voimavaroihin, arjen terveystottumuksiin, mielenterveystaitoihin,
sairauksien ehkäisyyn ja itsehoitotaitoihin. Lisäksi harjoitellaan tunteiden tunnistamista, ilmaisua
ja säätelyä. Tunnistetaan omaa oppimista tukevia asioita.
- opiskelutaidot
- asenteiden ja arvojen tunnistaminen Euroopan moninaisia kulttuureita opiskeltaessa
S2 Arjen tilanteissa ja yhteisöissä toimiminen
Oppimistehtäviä ja sisältöjä valitaan siten, että ne liittyvät arjen tilanteissa ja yhteisöissä
toimimiseen. Harjoitellaan selittämään arjen tilanteita, ilmiöitä ja teknologiaa eri tiedonalojen
käsitteillä ja malleilla. Tutkitaan laitteiden toimintaperiaatteita ja erilaisia rakenteita. Harjoitellaan
turvallisuuden edistämistä ja turvataitoja esimerkiksi seuraavilla osa-alueilla: liikenne-, palo-,
sähköturvallisuus, tapaturmat, myrkytykset, päihteet, kiusaamisen ehkäisy, fyysinen ja henkinen
koskemattomuus sekä toiminta ensiapu- ja vaaratilanteissa. Harjoitellaan toimimista erilaisissa
yhteisöissä sekä pohditaan erilaisten vuorovaikutustilanteiden ja yhteisöjen merkitystä
hyvinvoinnille.
- ympäristövastuullinen toiminta omassa lähiympäristössä
- turvataitoja etenkin veteen liittyen
S3 Löytöretkelle monimuotoiseen maailmaan
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Monipuolisten alueellisten esimerkkien ja ajankohtaisten uutisten avulla hahmotetaan Suomen,
Pohjoismaiden, Euroopan ja muiden maanosien luonnonympäristöä ja ihmisen toimintaa.
Keskeisiä näkökulmia ovat luonnon ja kulttuurien moninaisuuden arvostaminen sekä globaalin
ymmärryksen vahvistaminen. Maailmankuvan ja sen alueellisen viitekehyksen rakentamisessa
käytetään monipuolisesti karttoja ja muuta geomediaa.
- Itämeri
- Pohjoismaat
- Eurooppa
- karttataidot
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- Pohjoismaiden ja muun Euroopan luonnonympäristö ja ihmisten toiminta
S4 Ympäristön tutkiminen
Sisällöiksi valitaan omaan elinympäristöön liittyviä tutkimustehtäviä. Elinympäristössä kiinnitetään
huomiota elolliseen ja elottomaan luontoon, rakennettuun ja sosiaaliseen ympäristöön sekä
ympäristön ilmiöihin, materiaaleihin ja teknologisiin sovelluksiin. Tehtävien avulla harjoitellaan
tutkimuksen tekemisen eri vaiheita. Tutkitaan säätä sekä maa- ja kallioperää. Tutkimalla
kappaleiden liikkeiden muutoksia tutustutaan voiman käsitteeseen. Tunnistetaan eliöitä ja
elinympäristöjä, laaditaan kasvio ohjatusti sekä tutkitaan kokeellisesti kasvien kasvua. Kotiseudun
erilaisten ympäristöjen merkitystä havainnoidaan myös hyvinvoinnin näkökulmasta. Tutustutaan
ympäristössä toimimisen oikeuksiin ja velvollisuuksiin.
- vesi elinympäristönä
S5 Luonnon rakenteet, periaatteet ja kiertokulut
Erilaisten materiaalien ja aineiden avulla tarkastellaan olomuotoja ja aineiden ominaisuuksia.
Palaminen, yhteyttäminen ja veden kiertokulku muodostavat pohjan aineen muutosten ja aineen
säilymisen periaatteen hahmottamiselle. Lämpötilan mittaamisen, lämpöenergiaan perehtymisen
ja energialajien muuntumisen avulla tutustutaan energian säilymisen periaatteeseen. Tutkitaan
ääni- ja valoilmiöitä. Perehdytään lähiavaruuteen, vuodenaikoihin, päivän ja yön vaihteluun sekä
maapallon rakenteeseen. Tutkitaan eliöiden ja niiden elinympäristöjen sekä ihmisen toiminnan
vuorovaikutussuhteita. Tutustutaan ravintoketjuihin, eläinten ja kasvien lisääntymiseen, ravinnon
tuotantoon ja ruoan reitteihin sekä metsien hyötykäyttöön.
- veden ominaisuuksien tutkiminen
- veden olomuodot
- veden kiertokulku
- vesistöjen eliölajit ja niiden lisääntyminen sekä ravintoketjut
- lähialueiden vesistöt; eliöiden ja niiden elinympäristöjen sekä ihmisten vuorovaikutussuhteet
•

esimerkiksi veden käyttäminen ja puhdistus

S6 Kestävän tulevaisuuden rakentaminen
Sisältöjä valittaessa otetaan huomioon luonnon monimuotoisuuden vaaliminen, ilmastonmuutos
ja sen hillitseminen, luonnonvarojen kestävä käyttö, terveyden edistäminen, oman
kulttuuriperinnön vaaliminen, monikulttuurisessa maailmassa eläminen sekä ihmiskunnan
globaali hyvinvointi nyt ja tulevaisuudessa. Pohditaan oman toiminnan vaikutuksia itselle, toisiin
ihmisiin, eläinten hyvinvointiin, luontoon ja yhteiskuntaan. Harjoitellaan ympäristövastuullista
toimintaa omassa lähiympäristössä sekä toisista huolehtimista. Toteutetaan yhteinen
vaikuttamisprojekti, jossa harjoitellaan osallistumista ja vaikuttamista paikallisella tai globaalilla
tasolla.

- Euroopan luonnonvarojen kestävä käyttö ja luonnon monimuotoisuuden vaaliminen
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- eurooppalainen kulttuuriperintö ja monikulttuurinen eurooppalaisuus

Opetuksen tavoitteet

Tavoitteisiin liittyvät
sisältöalueet

Laaja-alainen osaaminen

T1

S1, S2, S3, S4, S5, S6

T2

S1, S2, S3, S4, S5, S6

L1, L7

T3

S1, S2, S3, S4, S5, S6

L3, L7

T4

S1, S2, S3, S4, S5, S6

L1, L7

T5

S1, S2, S3, S4, S5, S6

L1, L5

T6

S1, S2, S3, S4, S5, S6

L1, L2, L5

T9

S2, S3, S4, S5, S6

L3

T11

S1, S2, S3, S4, S5, S6

L4, L5

T12

S1, S2, S3, S4, S5, S6

L1

T13

S1, S2, S3, S4, S5, S6

L1, L5

T14

S1, S2, S3, S4, S5, S6

L2, L4, L5

T15

S1, S3, S4, S5, S6

L1

T16

S3, S4, S5, S6

L1, L5

T17

S2, S4, S5, S6

L1

T18

S2, S4, S5, S6

L1

Vuosiluokan tavoitteet
T1 synnyttää ja ylläpitää oppilaan kiinnostusta ympäristöön ja
ympäristöopin opiskeluun sekä auttaa oppilasta kokemaan kaikki
ympäristöopin tiedonalat merkityksellisiksi itselleen
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Ympäristöopin merkityksen hahmottaminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa antaa esimerkkejä
ympäristöopin tiedonalojen merkityksestä.

- opiskelutaidot
- asenteiden ja arvojen tunnistaminen Euroopan moninaisia kulttuureita opiskeltaessa
- ympäristövastuullinen toiminta omassa lähiympäristössä
- turvataitoja etenkin veteen liittyen

Vuosiluokat 3-6

- vesi elinympäristönä
- veden ominaisuuksien tutkiminen
- veden olomuodot
- veden kiertokulku
- vesistöjen eliölajit ja niiden lisääntyminen sekä ravintoketjut
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- lähialueiden vesistöt; eliöiden ja niiden elinympäristöjen sekä ihmisten vuorovaikutussuhteet
•

esimerkiksi veden käyttäminen ja puhdistus

- Itämeri
- Pohjoismaat
- Eurooppa
- karttataidot
- Pohjoismaiden ja muun Euroopan luonnonympäristö ja ihmisten toiminta
- eurooppalainen kulttuuriperintö ja monikulttuurinen eurooppalaisuus
- Euroopan luonnonvarojen kestävä käyttö ja luonnon monimuotoisuuden vaaliminen

T2 ohjata ja kannustaa oppilasta asettamaan omia opiskelutavoitteita
ja työskentelemään pitkäjänteisesti niiden saavuttamiseksi sekä
tunnistamaan omaa ympäristöopin osaamistaan
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Tavoitteellinen työskentely ja oppimaan
oppiminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa asettaa omia tavoitteita pienille
kokonaisuuksille ja työskennellä yhteisten
tavoitteiden saavuttamiseksi.

- vesi elinympäristönä
- veden ominaisuuksien tutkiminen
- veden olomuodot
- veden kiertokulku
- vesistöjen eliölajit ja niiden lisääntyminen sekä ravintoketjut
- lähialueiden vesistöt; eliöiden ja niiden elinympäristöjen sekä ihmisten vuorovaikutussuhteet
•

esimerkiksi veden käyttäminen ja puhdistus

- opiskelutaidot
- asenteiden ja arvojen tunnistaminen Euroopan moninaisia kulttuureita opiskeltaessa
- eurooppalainen kulttuuriperintö ja monikulttuurinen eurooppalaisuus

- ympäristövastuullinen toiminta omassa lähiympäristössä
- turvataitoja etenkin veteen liittyen
- Itämeri
- Pohjoismaat
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- Euroopan luonnonvarojen kestävä käyttö ja luonnon monimuotoisuuden vaaliminen

- Eurooppa
- karttataidot
- Pohjoismaiden ja muun Euroopan luonnonympäristö ja ihmisten toiminta

T3 tukea oppilaan ympäristötietoisuuden kehittymistä sekä ohjata
oppilasta toimimaan ja vaikuttamaan lähiympäristössään ja -yhteisöissään
kestävän kehityksen edistämiseksi ja arvostamaan kestävän kehityksen
merkitystä itselle ja maailmalle
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Kestävän kehityksen tiedot ja taidot

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa kuvata esimerkkien avulla
kestävän tulevaisuuden rakentamista
tukevia ja uhkaavia tekijöitä. Oppilas osaa
kuvata erilaisia keinoja lähiympäristön ja yhteisöjen vaalimiseen, kehittämiseen ja
niihin vaikuttamiseen sekä toimia ohjatusti
yhteisessä vaikuttamisprojektissa.

- opiskelutaidot
- asenteiden ja arvojen tunnistaminen Euroopan moninaisia kulttuureita opiskeltaessa
- veden ominaisuuksien tutkiminen
- veden olomuodot
- veden kiertokulku
- vesistöjen eliölajit ja niiden lisääntyminen sekä ravintoketjut
- lähialueiden vesistöt; eliöiden ja niiden elinympäristöjen sekä ihmisten vuorovaikutussuhteet
•

esimerkiksi veden käyttäminen ja puhdistus

- eurooppalainen kulttuuriperintö ja monikulttuurinen eurooppalaisuus
- Euroopan luonnonvarojen kestävä käyttö ja luonnon monimuotoisuuden vaaliminen
- ympäristövastuullinen toiminta omassa lähiympäristössä
- turvataitoja etenkin veteen liittyen
- vesi elinympäristönä
- Itämeri

Vuosiluokat 3-6

- Pohjoismaat
- Eurooppa
- karttataidot
- Pohjoismaiden ja muun Euroopan luonnonympäristö ja ihmisten toiminta
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T4 rohkaista oppilasta muodostamaan kysymyksiä eri aihepiireistä sekä
käyttämään niitä tutkimusten ja muun toiminnan lähtökohtana
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Kysymysten muodostaminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa muodostaa aiheeseen liittyviä
kysymyksiä, joita voidaan yhdessä kehittää
tutkimusten ja muun toiminnan lähtökohdaksi.

- eurooppalainen kulttuuriperintö ja monikulttuurinen eurooppalaisuus
- Euroopan luonnonvarojen kestävä käyttö ja luonnon monimuotoisuuden vaaliminen
- vesi elinympäristönä
- ympäristövastuullinen toiminta omassa lähiympäristössä
- turvataitoja etenkin veteen liittyen
- opiskelutaidot
- asenteiden ja arvojen tunnistaminen Euroopan moninaisia kulttuureita opiskeltaessa
- veden ominaisuuksien tutkiminen
- veden olomuodot
- veden kiertokulku
- vesistöjen eliölajit ja niiden lisääntyminen sekä ravintoketjut
- lähialueiden vesistöt; eliöiden ja niiden elinympäristöjen sekä ihmisten vuorovaikutussuhteet
•

esimerkiksi veden käyttäminen ja puhdistus

- Itämeri
- Pohjoismaat
- Eurooppa
- karttataidot
- Pohjoismaiden ja muun Euroopan luonnonympäristö ja ihmisten toiminta

T5 ohjata oppilasta suunnittelemaan ja toteuttamaan pieniä tutkimuksia,
tekemään havaintoja ja mittauksia monipuolisissa oppimisympäristöissä
eri aisteja ja tutkimus- ja mittausvälineitä käyttäen
Arvioinnin kohde
Tutkimisen taidot: suunnittelu, havainnointi ja
mittaukset

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa toimia, havainnoida, mitata ja
dokumentoida tuloksia ohjeiden mukaisesti.
Oppilas osaa suunnitella pieniä tutkimuksia
yksin tai yhdessä muiden kanssa.
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Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi

- eurooppalainen kulttuuriperintö ja monikulttuurinen eurooppalaisuus
- Euroopan luonnonvarojen kestävä käyttö ja luonnon monimuotoisuuden vaaliminen
- veden ominaisuuksien tutkiminen
- veden olomuodot
- veden kiertokulku
- vesistöjen eliölajit ja niiden lisääntyminen sekä ravintoketjut
- lähialueiden vesistöt; eliöiden ja niiden elinympäristöjen sekä ihmisten vuorovaikutussuhteet
•

esimerkiksi veden käyttäminen ja puhdistus

- opiskelutaidot
- asenteiden ja arvojen tunnistaminen Euroopan moninaisia kulttuureita opiskeltaessa
- vesi elinympäristönä
- ympäristövastuullinen toiminta omassa lähiympäristössä
- turvataitoja etenkin veteen liittyen
- Itämeri
- Pohjoismaat
- Eurooppa
- karttataidot
- Pohjoismaiden ja muun Euroopan luonnonympäristö ja ihmisten toiminta

T6 ohjata oppilasta tunnistamaan syy-seuraussuhteita, tekemään
johtopäätöksiä tuloksistaan sekä esittämään tuloksiaan ja tutkimuksiaan
eri tavoin
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Tutkimisen taidot: johtopäätösten tekeminen
ja tulosten esittäminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas harjoittelee ohjatusti syyseuraussuhteiden tunnistamista ja osaa
tehdä yksinkertaisia johtopäätöksiä tuloksista.
Oppilas osaa esittää tuloksiaan selkeästi.

- opiskelutaidot

Vuosiluokat 3-6

- asenteiden ja arvojen tunnistaminen Euroopan moninaisia kulttuureita opiskeltaessa
- vesi elinympäristönä
- eurooppalainen kulttuuriperintö ja monikulttuurinen eurooppalaisuus
- Euroopan luonnonvarojen kestävä käyttö ja luonnon monimuotoisuuden vaaliminen
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- veden ominaisuuksien tutkiminen
- veden olomuodot
- veden kiertokulku
- vesistöjen eliölajit ja niiden lisääntyminen sekä ravintoketjut
- lähialueiden vesistöt; eliöiden ja niiden elinympäristöjen sekä ihmisten vuorovaikutussuhteet
•

esimerkiksi veden käyttäminen ja puhdistus

- ympäristövastuullinen toiminta omassa lähiympäristössä
- turvataitoja etenkin veteen liittyen
- Itämeri
- Pohjoismaat
- Eurooppa
- karttataidot
- Pohjoismaiden ja muun Euroopan luonnonympäristö ja ihmisten toiminta

T9 ohjata oppilasta tutkimaan ja toimimaan sekä liikkumaan ja
retkeilemään luonnossa ja rakennetussa ympäristössä
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Ympäristössä toimiminen ja tutkiminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa toimia, liikkua ja retkeillä
luonnossa ja rakennetussa ympäristössä
ohjeiden mukaisesti. Oppilas osaa tehdä
tutkimuksia ympäristössä ohjatusti sekä yksin
että ryhmän jäsenenä.

- eurooppalainen kulttuuriperintö ja monikulttuurinen eurooppalaisuus
- Euroopan luonnonvarojen kestävä käyttö ja luonnon monimuotoisuuden vaaliminen
- Itämeri
- Pohjoismaat
- Eurooppa
- karttataidot
- Pohjoismaiden ja muun Euroopan luonnonympäristö ja ihmisten toiminta

- turvataitoja etenkin veteen liittyen
- vesi elinympäristönä
- veden ominaisuuksien tutkiminen
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- ympäristövastuullinen toiminta omassa lähiympäristössä

- veden olomuodot
- veden kiertokulku
- vesistöjen eliölajit ja niiden lisääntyminen sekä ravintoketjut
- lähialueiden vesistöt; eliöiden ja niiden elinympäristöjen sekä ihmisten vuorovaikutussuhteet
•

esimerkiksi veden käyttäminen ja puhdistus

T11 ohjata oppilasta käyttämään tieto- ja viestintäteknologiaa tiedon
hankinnassa, käsittelyssä ja esittämisessä sekä vuorovaikutuksen
välineenä vastuullisesti, turvallisesti ja ergonomisesti
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Tieto- ja viestintäteknologian käyttäminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa käyttää tietoviestintäteknologiaa tutkimusprosessin
eri vaiheissa ja vuorovaikutuksen
välineenä. Oppilas osaa kuvata tieto- ja
viestintäteknologian vastuullista, turvallista ja
ergonomista käyttöä.

- Itämeri
- Pohjoismaat
- Eurooppa
- karttataidot
- Pohjoismaiden ja muun Euroopan luonnonympäristö ja ihmisten toiminta
- veden ominaisuuksien tutkiminen
- veden olomuodot
- veden kiertokulku
- vesistöjen eliölajit ja niiden lisääntyminen sekä ravintoketjut
- lähialueiden vesistöt; eliöiden ja niiden elinympäristöjen sekä ihmisten vuorovaikutussuhteet
•

esimerkiksi veden käyttäminen ja puhdistus

- ympäristövastuullinen toiminta omassa lähiympäristössä
- turvataitoja etenkin veteen liittyen
- opiskelutaidot

Vuosiluokat 3-6

- asenteiden ja arvojen tunnistaminen Euroopan moninaisia kulttuureita opiskeltaessa
- vesi elinympäristönä
- eurooppalainen kulttuuriperintö ja monikulttuurinen eurooppalaisuus
- Euroopan luonnonvarojen kestävä käyttö ja luonnon monimuotoisuuden vaaliminen
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T12 ohjata oppilasta hahmottamaan ympäristöä, ihmisten toimintaa ja
niihin liittyviä ilmiöitä ympäristöopin käsitteiden avulla sekä kehittämään
käsiterakenteitaan ennakkokäsityksistä kohti käsitteiden täsmällistä
käyttöä
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Käsitteiden käyttö

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa kuvata ympäristöä,
ihmisen toimintaa ja niihin liittyviä ilmiöitä
ympäristöopin tiedonalojen keskeisillä
käsitteillä ja omin sanoin. Oppilas osaa
yhdistää käsitteitä loogisesti toisiinsa.

- opiskelutaidot
- asenteiden ja arvojen tunnistaminen Euroopan moninaisia kulttuureita opiskeltaessa
- veden ominaisuuksien tutkiminen
- veden olomuodot
- veden kiertokulku
- vesistöjen eliölajit ja niiden lisääntyminen sekä ravintoketjut
- lähialueiden vesistöt; eliöiden ja niiden elinympäristöjen sekä ihmisten vuorovaikutussuhteet
•

esimerkiksi veden käyttäminen ja puhdistus

- eurooppalainen kulttuuriperintö ja monikulttuurinen eurooppalaisuus
- Euroopan luonnonvarojen kestävä käyttö ja luonnon monimuotoisuuden vaaliminen
- ympäristövastuullinen toiminta omassa lähiympäristössä
- turvataitoja etenkin veteen liittyen
- Itämeri
- Pohjoismaat
- Eurooppa
- karttataidot
- Pohjoismaiden ja muun Euroopan luonnonympäristö ja ihmisten toiminta

T13 ohjata oppilasta ymmärtämään, käyttämään ja tekemään erilaisia
malleja, joiden avulla voidaan tulkita ja selittää ihmistä, ympäristöä ja
niiden ilmiöitä
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
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- vesi elinympäristönä

Arvioinnin kohde
Mallien käyttäminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa käyttää ja tulkita erilaisia
konkreettisia malleja. Oppilas harjoittelee
abstraktien mallien käyttöä.

- eurooppalainen kulttuuriperintö ja monikulttuurinen eurooppalaisuus
- Euroopan luonnonvarojen kestävä käyttö ja luonnon monimuotoisuuden vaaliminen
- veden ominaisuuksien tutkiminen
- veden olomuodot
- veden kiertokulku
- vesistöjen eliölajit ja niiden lisääntyminen sekä ravintoketjut
- lähialueiden vesistöt; eliöiden ja niiden elinympäristöjen sekä ihmisten vuorovaikutussuhteet
•

esimerkiksi veden käyttäminen ja puhdistus

- ympäristövastuullinen toiminta omassa lähiympäristössä
- turvataitoja etenkin veteen liittyen
- vesi elinympäristönä
- Itämeri
- Pohjoismaat
- Eurooppa
- karttataidot
- Pohjoismaiden ja muun Euroopan luonnonympäristö ja ihmisten toiminta
- opiskelutaidot
- asenteiden ja arvojen tunnistaminen Euroopan moninaisia kulttuureita opiskeltaessa

T14 ohjata oppilasta hankkimaan luotettavaa tietoa, ilmaisemaan
perustellen erilaisia näkemyksiä sekä tulkitsemaan ja arvioimaan
kriittisesti tietolähteitä ja näkökulmia
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde

Vuosiluokat 3-6

Näkemyksien ilmaiseminen ja kriittinen
lukutaito

- veden ominaisuuksien tutkiminen
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Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa hakea tietoa erilaisista
tietolähteistä ja valita joitakin luotettavia
tietolähteitä. Oppilas harjoittelee erilaisten
näkemysten perustelemista ja osaa nimetä
eroja eri näkökulmissa.

- veden olomuodot
- veden kiertokulku
- vesistöjen eliölajit ja niiden lisääntyminen sekä ravintoketjut
- lähialueiden vesistöt; eliöiden ja niiden elinympäristöjen sekä ihmisten vuorovaikutussuhteet
•

esimerkiksi veden käyttäminen ja puhdistus

- eurooppalainen kulttuuriperintö ja monikulttuurinen eurooppalaisuus
- Euroopan luonnonvarojen kestävä käyttö ja luonnon monimuotoisuuden vaaliminen
- Itämeri
- Pohjoismaat
- Eurooppa
- karttataidot
- Pohjoismaiden ja muun Euroopan luonnonympäristö ja ihmisten toiminta
- opiskelutaidot
- asenteiden ja arvojen tunnistaminen Euroopan moninaisia kulttuureita opiskeltaessa
- vesi elinympäristönä
- ympäristövastuullinen toiminta omassa lähiympäristössä
- turvataitoja etenkin veteen liittyen

T15 ohjata oppilasta luonnon tutkimiseen, eliöiden ja elinympäristöjen
tunnistamiseen ja ekologiseen ajatteluun sekä ohjata oppilasta ihmisen
rakenteen, elintoimintojen ja kehityksen ymmärtämiseen
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Biologian tiedonala: Luonnon tutkiminen,
eliöiden ja elinympäristöjen tunnistaminen,
ihmisen rakenne, elintoiminnot ja kehitys

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa havainnoida luontoa, tunnistaa
yleisimpiä kasvilajeja ja niiden tunnusomaisia
elinympäristöjä. Oppilas laatii ohjatusti pienen
kasvion, osaa tutkia kokeellisesti kasvien
kasvua yksin ja yhdessä muiden kanssa sekä
osaa pääpiirteittäin kuvata ihmisen rakenteen,
elintoiminnat ja kehityksen.

- Pohjoismaat
- Eurooppa
- karttataidot
- Pohjoismaiden ja muun Euroopan luonnonympäristö ja ihmisten toiminta
1069

Vuosiluokat 3-6

- Itämeri

- eurooppalainen kulttuuriperintö ja monikulttuurinen eurooppalaisuus
- Euroopan luonnonvarojen kestävä käyttö ja luonnon monimuotoisuuden vaaliminen
- opiskelutaidot
- asenteiden ja arvojen tunnistaminen Euroopan moninaisia kulttuureita opiskeltaessa
- vesi elinympäristönä
- veden ominaisuuksien tutkiminen
- veden olomuodot
- veden kiertokulku
- vesistöjen eliölajit ja niiden lisääntyminen sekä ravintoketjut
- lähialueiden vesistöt; eliöiden ja niiden elinympäristöjen sekä ihmisten vuorovaikutussuhteet
•

esimerkiksi veden käyttäminen ja puhdistus

T16 ohjata oppilasta maantieteelliseen ajatteluun, hahmottamaan omaa
ympäristöä ja koko maailmaa sekä harjaannuttamaan kartankäyttö- ja
muita geomediataitoja
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Maantiedon tiedonala: Maapallon
hahmottaminen, kartta- ja muut
geomediataidot

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa tunnistaa eri aluetasot,
jäsentää omaa ympäristöään, hahmottaa
opiskelemiaan alueita ja koko maapallon
karttakuvaa sekä osaa kuvata alueellista
monimuotoisuutta maapallolla. Oppilas osaa
käyttää karttoja ja muita geomedialähteitä
tiedonhaussa ja esittämisessä.

- veden ominaisuuksien tutkiminen
- veden olomuodot
- veden kiertokulku
- vesistöjen eliölajit ja niiden lisääntyminen sekä ravintoketjut
- lähialueiden vesistöt; eliöiden ja niiden elinympäristöjen sekä ihmisten vuorovaikutussuhteet
•

esimerkiksi veden käyttäminen ja puhdistus

Vuosiluokat 3-6

- vesi elinympäristönä
- Itämeri
- Pohjoismaat
- Eurooppa
- karttataidot
1070

- Pohjoismaiden ja muun Euroopan luonnonympäristö ja ihmisten toiminta
- eurooppalainen kulttuuriperintö ja monikulttuurinen eurooppalaisuus
- Euroopan luonnonvarojen kestävä käyttö ja luonnon monimuotoisuuden vaaliminen

T17 ohjata oppilasta tutkimaan, kuvaamaan ja selittämään fysikaalisia
ilmiöitä arjessa, luonnossa ja teknologiassa sekä rakentamaan perustaa
energian säilymisen periaatteen ymmärtämiselle
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Fysiikan tiedonala: Fysikaalisten ilmiöiden
tutkiminen, kuvaaminen ja selittäminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa havainnoida ja kuvata
yksinkertaisia fysikaalisia ilmiöitä arjessa,
luonnossa ja teknologiassa sekä harjoittelee
niihin liittyviä selityksiä. Oppilas osaa käyttää
energia-, voima- ja liikekäsitteitä arkisissa
tilanteissa ja osaa antaa esimerkkejä energian
säilymisen periaatteesta.

- eurooppalainen kulttuuriperintö ja monikulttuurinen eurooppalaisuus
- Euroopan luonnonvarojen kestävä käyttö ja luonnon monimuotoisuuden vaaliminen
- ympäristövastuullinen toiminta omassa lähiympäristössä
- turvataitoja etenkin veteen liittyen
- vesi elinympäristönä
- veden ominaisuuksien tutkiminen
- veden olomuodot
- veden kiertokulku
- vesistöjen eliölajit ja niiden lisääntyminen sekä ravintoketjut
- lähialueiden vesistöt; eliöiden ja niiden elinympäristöjen sekä ihmisten vuorovaikutussuhteet
•

esimerkiksi veden käyttäminen ja puhdistus

T18 ohjata oppilasta tutkimaan, kuvaamaan ja selittämään kemiallisia
ilmiöitä, aineiden ominaisuuksia ja muutoksia sekä rakentamaan perustaa
aineen säilymisen periaatteen ymmärtämiselle
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Kemian tiedonala: Kemiallisten ilmiöiden
tutkiminen, kuvaaminen ja selittäminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa havainnoida ja kuvata
olomuotoja ja tuttujen aineiden ominaisuuksia
sekä harjoittelee niihin liittyviä selityksiä.
Oppilas osaa selittää aineen säilymisen
periaatteen avulla esimerkiksi veden
kiertokulkua tai kierrätystä.
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Arvioinnin kohde

- ympäristövastuullinen toiminta omassa lähiympäristössä
- turvataitoja etenkin veteen liittyen
- vesi elinympäristönä
- veden ominaisuuksien tutkiminen
- veden olomuodot
- veden kiertokulku
- vesistöjen eliölajit ja niiden lisääntyminen sekä ravintoketjut
- lähialueiden vesistöt; eliöiden ja niiden elinympäristöjen sekä ihmisten vuorovaikutussuhteet
•

esimerkiksi veden käyttäminen ja puhdistus

- eurooppalainen kulttuuriperintö ja monikulttuurinen eurooppalaisuus
- Euroopan luonnonvarojen kestävä käyttö ja luonnon monimuotoisuuden vaaliminen

Vuosiluokka 5
Vuosiluokan keskeiset sisältöalueet
S1 Minä ihmisenä
Sisältöjä valitaan siten, että ne liittyvät ihmisen rakenteeseen ja keskeisiin elintoimintoihin
sekä ihmisen kasvun ja kehityksen eri vaiheisiin. Sisällöissä kiinnitetään huomiota kehityksen
ajankohtaisiin muutoksiin ja niiden yksilöllisen luonteen ymmärtämiseen. Käsitellään ikäkauden
mukaisesti seksuaalista kehitystä ja ihmisen lisääntymistä. Harjoitellaan tunnistamaan oman
kehon ja mielen viestejä ja tiedostamaan omia ajatuksia, tarpeita, asenteita ja arvoja. Perehdytään
terveyden osa-alueisiin ja voimavaroihin, arjen terveystottumuksiin, mielenterveystaitoihin,
sairauksien ehkäisyyn ja itsehoitotaitoihin. Lisäksi harjoitellaan tunteiden tunnistamista, ilmaisua
ja säätelyä. Tunnistetaan omaa oppimista tukevia asioita.
- ihmisen rakenne, keskeiset elimistöt ja elinkaaren eri vaiheet
- kehityksen ajankohtaiset muutokset, yksilöllisyys
- seksuaalinen kehitys
- ihmisen lisääntyminen
- oman kehon ja mielen viestit, mielenterveystaidot
- ajatusten, tarpeiden, asenteiden ja arvojen tiedostaminen
- terveyden edistäminen
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•

esimerkiksi arjen terveystottumukset, terveet
itsehoitotaidot, mielenterveys- ja tunnetaidot

elämäntavat,

sairauksien

ehkäisy,

- opiskelutaidot
S2 Arjen tilanteissa ja yhteisöissä toimiminen
Oppimistehtäviä ja sisältöjä valitaan siten, että ne liittyvät arjen tilanteissa ja yhteisöissä
toimimiseen. Harjoitellaan selittämään arjen tilanteita, ilmiöitä ja teknologiaa eri tiedonalojen
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käsitteillä ja malleilla. Tutkitaan laitteiden toimintaperiaatteita ja erilaisia rakenteita. Harjoitellaan
turvallisuuden edistämistä ja turvataitoja esimerkiksi seuraavilla osa-alueilla: liikenne-, palo-,
sähköturvallisuus, tapaturmat, myrkytykset, päihteet, kiusaamisen ehkäisy, fyysinen ja henkinen
koskemattomuus sekä toiminta ensiapu- ja vaaratilanteissa. Harjoitellaan toimimista erilaisissa
yhteisöissä sekä pohditaan erilaisten vuorovaikutustilanteiden ja yhteisöjen merkitystä
hyvinvoinnille.
- turvallisuuden edistäminen ja turvataitoja, esimerkiksi
•
•
•
•
•
•

palo- ja sähköturvallisuus
tapaturmat
päihteet, myrkytykset
kiusaamisen ehkäisy
fyysinen ja henkinen koskemattomuus
toiminta ensiapu- ja vaaratilanteissa

- erilaisissa yhteisöissä toimiminen ja vuorvaikutustilanteiden ja yhteisöjen merkitys hyvinvoinnille
S3 Löytöretkelle monimuotoiseen maailmaan
Monipuolisten alueellisten esimerkkien ja ajankohtaisten uutisten avulla hahmotetaan Suomen,
Pohjoismaiden, Euroopan ja muiden maanosien luonnonympäristöä ja ihmisen toimintaa.
Keskeisiä näkökulmia ovat luonnon ja kulttuurien moninaisuuden arvostaminen sekä globaalin
ymmärryksen vahvistaminen. Maailmankuvan ja sen alueellisen viitekehyksen rakentamisessa
käytetään monipuolisesti karttoja ja muuta geomediaa.
S4 Ympäristön tutkiminen
Sisällöiksi valitaan omaan elinympäristöön liittyviä tutkimustehtäviä. Elinympäristössä kiinnitetään
huomiota elolliseen ja elottomaan luontoon, rakennettuun ja sosiaaliseen ympäristöön sekä
ympäristön ilmiöihin, materiaaleihin ja teknologisiin sovelluksiin. Tehtävien avulla harjoitellaan
tutkimuksen tekemisen eri vaiheita. Tutkitaan säätä sekä maa- ja kallioperää. Tutkimalla
kappaleiden liikkeiden muutoksia tutustutaan voiman käsitteeseen. Tunnistetaan eliöitä ja
elinympäristöjä, laaditaan kasvio ohjatusti sekä tutkitaan kokeellisesti kasvien kasvua. Kotiseudun
erilaisten ympäristöjen merkitystä havainnoidaan myös hyvinvoinnin näkökulmasta. Tutustutaan
ympäristössä toimimisen oikeuksiin ja velvollisuuksiin.
- voima ja liike
- tutkimusksen suunnittelu, relevantin tutkimuskysymyksen ja menetelmän valitseminen halutun
asian selvittämiseksi, tutkimusaiheena esimerkiksi ihmisen elintoiminnot tai sosiaalinen ympäristö
- tutkimusten tulosten monipuolinen kommunikointi
- vastuun kantaminen omasta ja ryhmän toiminnasta

Erilaisten materiaalien ja aineiden avulla tarkastellaan olomuotoja ja aineiden ominaisuuksia.
Palaminen, yhteyttäminen ja veden kiertokulku muodostavat pohjan aineen muutosten ja aineen
säilymisen periaatteen hahmottamiselle. Lämpötilan mittaamisen, lämpöenergiaan perehtymisen
ja energialajien muuntumisen avulla tutustutaan energian säilymisen periaatteeseen. Tutkitaan
ääni- ja valoilmiöitä. Perehdytään lähiavaruuteen, vuodenaikoihin, päivän ja yön vaihteluun sekä
maapallon rakenteeseen. Tutkitaan eliöiden ja niiden elinympäristöjen sekä ihmisen toiminnan
vuorovaikutussuhteita. Tutustutaan ravintoketjuihin, eläinten ja kasvien lisääntymiseen, ravinnon
tuotantoon ja ruoan reitteihin sekä metsien hyötykäyttöön.
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S5 Luonnon rakenteet, periaatteet ja kiertokulut

- ravinnon tuotanto ja ruoan reitit
- ääni- ja valoilmiöt etenkin ihmisten aistien ja kehon toiminnan näkökulmasta
S6 Kestävän tulevaisuuden rakentaminen
Sisältöjä valittaessa otetaan huomioon luonnon monimuotoisuuden vaaliminen, ilmastonmuutos
ja sen hillitseminen, luonnonvarojen kestävä käyttö, terveyden edistäminen, oman
kulttuuriperinnön vaaliminen, monikulttuurisessa maailmassa eläminen sekä ihmiskunnan
globaali hyvinvointi nyt ja tulevaisuudessa. Pohditaan oman toiminnan vaikutuksia itselle, toisiin
ihmisiin, eläinten hyvinvointiin, luontoon ja yhteiskuntaan. Harjoitellaan ympäristövastuullista
toimintaa omassa lähiympäristössä sekä toisista huolehtimista. Toteutetaan yhteinen
vaikuttamisprojekti, jossa harjoitellaan osallistumista ja vaikuttamista paikallisella tai globaalilla
tasolla.
- vastuu itsestä ja muista, esimerkiksi
•
•
•
•

toimiminen omassa elinympäristössä
luonnonvarojen kestävä käyttö ravinnon tuotannossa
eläinten hyvinvointi
tuotteiden elinkaari
Opetuksen tavoitteet

Tavoitteisiin liittyvät
sisältöalueet

Laaja-alainen osaaminen

T1

S1, S2, S3, S4, S5, S6

T2

S1, S2, S3, S4, S5, S6

L1, L7

T3

S1, S2, S3, S4, S5, S6

L3, L7

T4

S1, S2, S3, S4, S5, S6

L1, L7

T5

S1, S2, S3, S4, S5, S6

L1, L5

T6

S1, S2, S3, S4, S5, S6

L1, L2, L5

T8

S1, S2, S3, S4, S5, S6

L3

T10

S1, S2, S3, S4, S5, S6

L2, L3

T11

S1, S2, S3, S4, S5, S6

L4, L5

T12

S1, S2, S3, S4, S5, S6

L1

T13

S1, S2, S3, S4, S5, S6

L1, L5

T14

S1, S2, S3, S4, S5, S6

L2, L4, L5

T15

S1, S3, S4, S5, S6

L1

T17

S2, S4, S5, S6

L1

T19

S1, S2, S3, S6

L1, L3
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Vuosiluokan tavoitteet
T1 synnyttää ja ylläpitää oppilaan kiinnostusta ympäristöön ja
ympäristöopin opiskeluun sekä auttaa oppilasta kokemaan kaikki
ympäristöopin tiedonalat merkityksellisiksi itselleen
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
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Arvioinnin kohde
Ympäristöopin merkityksen hahmottaminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa antaa esimerkkejä
ympäristöopin tiedonalojen merkityksestä.

- voima ja liike
- tutkimusksen suunnittelu, relevantin tutkimuskysymyksen ja menetelmän valitseminen halutun
asian selvittämiseksi, tutkimusaiheena esimerkiksi ihmisen elintoiminnot tai sosiaalinen ympäristö
- tutkimusten tulosten monipuolinen kommunikointi
- vastuun kantaminen omasta ja ryhmän toiminnasta
- vastuu itsestä ja muista, esimerkiksi
•
•
•
•

toimiminen omassa elinympäristössä
luonnonvarojen kestävä käyttö ravinnon tuotannossa
eläinten hyvinvointi
tuotteiden elinkaari

- turvallisuuden edistäminen ja turvataitoja, esimerkiksi
•
•
•
•
•
•

palo- ja sähköturvallisuus
tapaturmat
päihteet, myrkytykset
kiusaamisen ehkäisy
fyysinen ja henkinen koskemattomuus
toiminta ensiapu- ja vaaratilanteissa

- erilaisissa yhteisöissä toimiminen ja vuorvaikutustilanteiden ja yhteisöjen merkitys hyvinvoinnille
- ravinnon tuotanto ja ruoan reitit
- ääni- ja valoilmiöt etenkin ihmisten aistien ja kehon toiminnan näkökulmasta
- ihmisen rakenne, keskeiset elimistöt ja elinkaaren eri vaiheet
- kehityksen ajankohtaiset muutokset, yksilöllisyys
- seksuaalinen kehitys
- ihmisen lisääntyminen
- oman kehon ja mielen viestit, mielenterveystaidot
- ajatusten, tarpeiden, asenteiden ja arvojen tiedostaminen
- terveyden edistäminen
esimerkiksi arjen terveystottumukset, terveet
itsehoitotaidot, mielenterveys- ja tunnetaidot

elämäntavat,

sairauksien

ehkäisy,

- opiskelutaidot
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•

T2 ohjata ja kannustaa oppilasta asettamaan omia opiskelutavoitteita
ja työskentelemään pitkäjänteisesti niiden saavuttamiseksi sekä
tunnistamaan omaa ympäristöopin osaamistaan
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Tavoitteellinen työskentely ja oppimaan
oppiminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa asettaa omia tavoitteita pienille
kokonaisuuksille ja työskennellä yhteisten
tavoitteiden saavuttamiseksi.

- ihmisen rakenne, keskeiset elimistöt ja elinkaaren eri vaiheet
- kehityksen ajankohtaiset muutokset, yksilöllisyys
- seksuaalinen kehitys
- ihmisen lisääntyminen
- oman kehon ja mielen viestit, mielenterveystaidot
- ajatusten, tarpeiden, asenteiden ja arvojen tiedostaminen
- terveyden edistäminen
•

esimerkiksi arjen terveystottumukset, terveet
itsehoitotaidot, mielenterveys- ja tunnetaidot

elämäntavat,

sairauksien

ehkäisy,

- opiskelutaidot
- ravinnon tuotanto ja ruoan reitit
- ääni- ja valoilmiöt etenkin ihmisten aistien ja kehon toiminnan näkökulmasta
- vastuu itsestä ja muista, esimerkiksi
•
•
•
•

toimiminen omassa elinympäristössä
luonnonvarojen kestävä käyttö ravinnon tuotannossa
eläinten hyvinvointi
tuotteiden elinkaari

- turvallisuuden edistäminen ja turvataitoja, esimerkiksi
•
•
•
•
•
•

palo- ja sähköturvallisuus
tapaturmat
päihteet, myrkytykset
kiusaamisen ehkäisy
fyysinen ja henkinen koskemattomuus
toiminta ensiapu- ja vaaratilanteissa

Vuosiluokat 3-6

- erilaisissa yhteisöissä toimiminen ja vuorvaikutustilanteiden ja yhteisöjen merkitys hyvinvoinnille
- voima ja liike
- tutkimusksen suunnittelu, relevantin tutkimuskysymyksen ja menetelmän valitseminen halutun
asian selvittämiseksi, tutkimusaiheena esimerkiksi ihmisen elintoiminnot tai sosiaalinen ympäristö
- tutkimusten tulosten monipuolinen kommunikointi
- vastuun kantaminen omasta ja ryhmän toiminnasta
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T3 tukea oppilaan ympäristötietoisuuden kehittymistä sekä ohjata
oppilasta toimimaan ja vaikuttamaan lähiympäristössään ja -yhteisöissään
kestävän kehityksen edistämiseksi ja arvostamaan kestävän kehityksen
merkitystä itselle ja maailmalle
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Kestävän kehityksen tiedot ja taidot

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa kuvata esimerkkien avulla
kestävän tulevaisuuden rakentamista
tukevia ja uhkaavia tekijöitä. Oppilas osaa
kuvata erilaisia keinoja lähiympäristön ja yhteisöjen vaalimiseen, kehittämiseen ja
niihin vaikuttamiseen sekä toimia ohjatusti
yhteisessä vaikuttamisprojektissa.

- ihmisen rakenne, keskeiset elimistöt ja elinkaaren eri vaiheet
- kehityksen ajankohtaiset muutokset, yksilöllisyys
- seksuaalinen kehitys
- ihmisen lisääntyminen
- oman kehon ja mielen viestit, mielenterveystaidot
- ajatusten, tarpeiden, asenteiden ja arvojen tiedostaminen
- terveyden edistäminen
•

esimerkiksi arjen terveystottumukset, terveet
itsehoitotaidot, mielenterveys- ja tunnetaidot

elämäntavat,

sairauksien

ehkäisy,

- opiskelutaidot
- turvallisuuden edistäminen ja turvataitoja, esimerkiksi
•
•
•
•
•
•

palo- ja sähköturvallisuus
tapaturmat
päihteet, myrkytykset
kiusaamisen ehkäisy
fyysinen ja henkinen koskemattomuus
toiminta ensiapu- ja vaaratilanteissa

- erilaisissa yhteisöissä toimiminen ja vuorvaikutustilanteiden ja yhteisöjen merkitys hyvinvoinnille
- ravinnon tuotanto ja ruoan reitit
- ääni- ja valoilmiöt etenkin ihmisten aistien ja kehon toiminnan näkökulmasta

- tutkimusksen suunnittelu, relevantin tutkimuskysymyksen ja menetelmän valitseminen halutun
asian selvittämiseksi, tutkimusaiheena esimerkiksi ihmisen elintoiminnot tai sosiaalinen ympäristö
- tutkimusten tulosten monipuolinen kommunikointi
- vastuun kantaminen omasta ja ryhmän toiminnasta
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- voima ja liike

- vastuu itsestä ja muista, esimerkiksi
•
•
•
•

toimiminen omassa elinympäristössä
luonnonvarojen kestävä käyttö ravinnon tuotannossa
eläinten hyvinvointi
tuotteiden elinkaari

T4 rohkaista oppilasta muodostamaan kysymyksiä eri aihepiireistä sekä
käyttämään niitä tutkimusten ja muun toiminnan lähtökohtana
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Kysymysten muodostaminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa muodostaa aiheeseen liittyviä
kysymyksiä, joita voidaan yhdessä kehittää
tutkimusten ja muun toiminnan lähtökohdaksi.

- voima ja liike
- tutkimusksen suunnittelu, relevantin tutkimuskysymyksen ja menetelmän valitseminen halutun
asian selvittämiseksi, tutkimusaiheena esimerkiksi ihmisen elintoiminnot tai sosiaalinen ympäristö
- tutkimusten tulosten monipuolinen kommunikointi
- vastuun kantaminen omasta ja ryhmän toiminnasta
- ihmisen rakenne, keskeiset elimistöt ja elinkaaren eri vaiheet
- kehityksen ajankohtaiset muutokset, yksilöllisyys
- seksuaalinen kehitys
- ihmisen lisääntyminen
- oman kehon ja mielen viestit, mielenterveystaidot
- ajatusten, tarpeiden, asenteiden ja arvojen tiedostaminen
- terveyden edistäminen
•

esimerkiksi arjen terveystottumukset, terveet
itsehoitotaidot, mielenterveys- ja tunnetaidot

elämäntavat,

sairauksien

- opiskelutaidot
- vastuu itsestä ja muista, esimerkiksi
•
•
•
•

toimiminen omassa elinympäristössä
luonnonvarojen kestävä käyttö ravinnon tuotannossa
eläinten hyvinvointi
tuotteiden elinkaari

Vuosiluokat 3-6

- ravinnon tuotanto ja ruoan reitit
- ääni- ja valoilmiöt etenkin ihmisten aistien ja kehon toiminnan näkökulmasta
- turvallisuuden edistäminen ja turvataitoja, esimerkiksi
•
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palo- ja sähköturvallisuus

ehkäisy,

•
•
•
•
•

tapaturmat
päihteet, myrkytykset
kiusaamisen ehkäisy
fyysinen ja henkinen koskemattomuus
toiminta ensiapu- ja vaaratilanteissa

- erilaisissa yhteisöissä toimiminen ja vuorvaikutustilanteiden ja yhteisöjen merkitys hyvinvoinnille

T5 ohjata oppilasta suunnittelemaan ja toteuttamaan pieniä tutkimuksia,
tekemään havaintoja ja mittauksia monipuolisissa oppimisympäristöissä
eri aisteja ja tutkimus- ja mittausvälineitä käyttäen
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Tutkimisen taidot: suunnittelu, havainnointi ja
mittaukset

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa toimia, havainnoida, mitata ja
dokumentoida tuloksia ohjeiden mukaisesti.
Oppilas osaa suunnitella pieniä tutkimuksia
yksin tai yhdessä muiden kanssa.

- vastuu itsestä ja muista, esimerkiksi
•
•
•
•

toimiminen omassa elinympäristössä
luonnonvarojen kestävä käyttö ravinnon tuotannossa
eläinten hyvinvointi
tuotteiden elinkaari

- ravinnon tuotanto ja ruoan reitit
- ääni- ja valoilmiöt etenkin ihmisten aistien ja kehon toiminnan näkökulmasta
- voima ja liike
- tutkimusksen suunnittelu, relevantin tutkimuskysymyksen ja menetelmän valitseminen halutun
asian selvittämiseksi, tutkimusaiheena esimerkiksi ihmisen elintoiminnot tai sosiaalinen ympäristö
- tutkimusten tulosten monipuolinen kommunikointi
- vastuun kantaminen omasta ja ryhmän toiminnasta
- turvallisuuden edistäminen ja turvataitoja, esimerkiksi
•
•
•
•
•
•

palo- ja sähköturvallisuus
tapaturmat
päihteet, myrkytykset
kiusaamisen ehkäisy
fyysinen ja henkinen koskemattomuus
toiminta ensiapu- ja vaaratilanteissa

- ihmisen rakenne, keskeiset elimistöt ja elinkaaren eri vaiheet
- kehityksen ajankohtaiset muutokset, yksilöllisyys
- seksuaalinen kehitys
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- erilaisissa yhteisöissä toimiminen ja vuorvaikutustilanteiden ja yhteisöjen merkitys hyvinvoinnille

- ihmisen lisääntyminen
- oman kehon ja mielen viestit, mielenterveystaidot
- ajatusten, tarpeiden, asenteiden ja arvojen tiedostaminen
- terveyden edistäminen
•

esimerkiksi arjen terveystottumukset, terveet
itsehoitotaidot, mielenterveys- ja tunnetaidot

elämäntavat,

sairauksien

ehkäisy,

- opiskelutaidot

T6 ohjata oppilasta tunnistamaan syy-seuraussuhteita, tekemään
johtopäätöksiä tuloksistaan sekä esittämään tuloksiaan ja tutkimuksiaan
eri tavoin
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Tutkimisen taidot: johtopäätösten tekeminen
ja tulosten esittäminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas harjoittelee ohjatusti syyseuraussuhteiden tunnistamista ja osaa
tehdä yksinkertaisia johtopäätöksiä tuloksista.
Oppilas osaa esittää tuloksiaan selkeästi.

- voima ja liike
- tutkimusksen suunnittelu, relevantin tutkimuskysymyksen ja menetelmän valitseminen halutun
asian selvittämiseksi, tutkimusaiheena esimerkiksi ihmisen elintoiminnot tai sosiaalinen ympäristö
- tutkimusten tulosten monipuolinen kommunikointi
- vastuun kantaminen omasta ja ryhmän toiminnasta
- ihmisen rakenne, keskeiset elimistöt ja elinkaaren eri vaiheet
- kehityksen ajankohtaiset muutokset, yksilöllisyys
- seksuaalinen kehitys
- ihmisen lisääntyminen
- oman kehon ja mielen viestit, mielenterveystaidot
- ajatusten, tarpeiden, asenteiden ja arvojen tiedostaminen
- terveyden edistäminen
•

esimerkiksi arjen terveystottumukset, terveet
itsehoitotaidot, mielenterveys- ja tunnetaidot

elämäntavat,

- opiskelutaidot
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- vastuu itsestä ja muista, esimerkiksi
•
•
•
•

1080

toimiminen omassa elinympäristössä
luonnonvarojen kestävä käyttö ravinnon tuotannossa
eläinten hyvinvointi
tuotteiden elinkaari

sairauksien

ehkäisy,

- ravinnon tuotanto ja ruoan reitit
- ääni- ja valoilmiöt etenkin ihmisten aistien ja kehon toiminnan näkökulmasta
- turvallisuuden edistäminen ja turvataitoja, esimerkiksi
•
•
•
•
•
•

palo- ja sähköturvallisuus
tapaturmat
päihteet, myrkytykset
kiusaamisen ehkäisy
fyysinen ja henkinen koskemattomuus
toiminta ensiapu- ja vaaratilanteissa

- erilaisissa yhteisöissä toimiminen ja vuorvaikutustilanteiden ja yhteisöjen merkitys hyvinvoinnille

T8 kannustaa oppilasta edistämään hyvinvointia ja turvallisuutta
toiminnassaan ja lähiympäristössään ja ohjata oppilasta toimimaan
turvallisesti, tarkoituksenmukaisesti, vastuullisesti ja itseään suojellen
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Turvallisuuden edistäminen ja turvataidot

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa esitellä keskeisiä hyvinvointiin
ja turvallisuuteen liittyviä tekijöitä esimerkkien
avulla. Oppilas osaa kuvata turvallisuusohjeita
ja toimintatapoja erilaisissa vaara- ja
ensiaputilanteissa, osaa käyttää niitä
oppimistilanteissa sekä harjoittelee niiden
perustelemista ympäristöopin eri tiedonalojen
avulla.

- ravinnon tuotanto ja ruoan reitit
- ääni- ja valoilmiöt etenkin ihmisten aistien ja kehon toiminnan näkökulmasta
- vastuu itsestä ja muista, esimerkiksi
•
•
•
•

toimiminen omassa elinympäristössä
luonnonvarojen kestävä käyttö ravinnon tuotannossa
eläinten hyvinvointi
tuotteiden elinkaari

- ihmisen rakenne, keskeiset elimistöt ja elinkaaren eri vaiheet
- kehityksen ajankohtaiset muutokset, yksilöllisyys
- seksuaalinen kehitys
- ihmisen lisääntyminen

- ajatusten, tarpeiden, asenteiden ja arvojen tiedostaminen
- terveyden edistäminen
•

esimerkiksi arjen terveystottumukset, terveet
itsehoitotaidot, mielenterveys- ja tunnetaidot

elämäntavat,

sairauksien

ehkäisy,
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- oman kehon ja mielen viestit, mielenterveystaidot

- opiskelutaidot
- voima ja liike
- tutkimusksen suunnittelu, relevantin tutkimuskysymyksen ja menetelmän valitseminen halutun
asian selvittämiseksi, tutkimusaiheena esimerkiksi ihmisen elintoiminnot tai sosiaalinen ympäristö
- tutkimusten tulosten monipuolinen kommunikointi
- vastuun kantaminen omasta ja ryhmän toiminnasta
- turvallisuuden edistäminen ja turvataitoja, esimerkiksi
•
•
•
•
•
•

palo- ja sähköturvallisuus
tapaturmat
päihteet, myrkytykset
kiusaamisen ehkäisy
fyysinen ja henkinen koskemattomuus
toiminta ensiapu- ja vaaratilanteissa

- erilaisissa yhteisöissä toimiminen ja vuorvaikutustilanteiden ja yhteisöjen merkitys hyvinvoinnille

T10 tarjota oppilaalle mahdollisuuksia harjoitella ryhmässä toimimista
erilaisissa rooleissa ja vuorovaikutustilanteissa, innostaa oppilasta
ilmaisemaan itseään ja kuuntelemaan muita sekä tukea oppilaan
valmiuksia tunnistaa, ilmaista ja säädellä tunteitaan
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Vuorovaikutuksen taitojen kehittäminen sekä
tunteiden tunnistaminen ja säätely

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa kuvata esimerkkien avulla
ryhmässä toimimiseen, kohteliaaseen
käytökseen sekä tunteiden ilmaisuun ja
niiden säätelyyn liittyviä toimintamalleja ja
harjoittelee niiden soveltamista eri rooleissa.

- turvallisuuden edistäminen ja turvataitoja, esimerkiksi
•
•
•
•
•
•

palo- ja sähköturvallisuus
tapaturmat
päihteet, myrkytykset
kiusaamisen ehkäisy
fyysinen ja henkinen koskemattomuus
toiminta ensiapu- ja vaaratilanteissa

- erilaisissa yhteisöissä toimiminen ja vuorvaikutustilanteiden ja yhteisöjen merkitys hyvinvoinnille
- ihmisen rakenne, keskeiset elimistöt ja elinkaaren eri vaiheet
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- kehityksen ajankohtaiset muutokset, yksilöllisyys
- seksuaalinen kehitys
- ihmisen lisääntyminen
- oman kehon ja mielen viestit, mielenterveystaidot
- ajatusten, tarpeiden, asenteiden ja arvojen tiedostaminen
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- terveyden edistäminen
•

esimerkiksi arjen terveystottumukset, terveet
itsehoitotaidot, mielenterveys- ja tunnetaidot

elämäntavat,

sairauksien

ehkäisy,

- opiskelutaidot
- ravinnon tuotanto ja ruoan reitit
- ääni- ja valoilmiöt etenkin ihmisten aistien ja kehon toiminnan näkökulmasta
- voima ja liike
- tutkimusksen suunnittelu, relevantin tutkimuskysymyksen ja menetelmän valitseminen halutun
asian selvittämiseksi, tutkimusaiheena esimerkiksi ihmisen elintoiminnot tai sosiaalinen ympäristö
- tutkimusten tulosten monipuolinen kommunikointi
- vastuun kantaminen omasta ja ryhmän toiminnasta
- vastuu itsestä ja muista, esimerkiksi
•
•
•
•

toimiminen omassa elinympäristössä
luonnonvarojen kestävä käyttö ravinnon tuotannossa
eläinten hyvinvointi
tuotteiden elinkaari

T11 ohjata oppilasta käyttämään tieto- ja viestintäteknologiaa tiedon
hankinnassa, käsittelyssä ja esittämisessä sekä vuorovaikutuksen
välineenä vastuullisesti, turvallisesti ja ergonomisesti
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Tieto- ja viestintäteknologian käyttäminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa käyttää tietoviestintäteknologiaa tutkimusprosessin
eri vaiheissa ja vuorovaikutuksen
välineenä. Oppilas osaa kuvata tieto- ja
viestintäteknologian vastuullista, turvallista ja
ergonomista käyttöä.

- ravinnon tuotanto ja ruoan reitit
- ääni- ja valoilmiöt etenkin ihmisten aistien ja kehon toiminnan näkökulmasta
- ihmisen rakenne, keskeiset elimistöt ja elinkaaren eri vaiheet
- kehityksen ajankohtaiset muutokset, yksilöllisyys

- ihmisen lisääntyminen
- oman kehon ja mielen viestit, mielenterveystaidot
- ajatusten, tarpeiden, asenteiden ja arvojen tiedostaminen
- terveyden edistäminen
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- seksuaalinen kehitys

•

esimerkiksi arjen terveystottumukset, terveet
itsehoitotaidot, mielenterveys- ja tunnetaidot

elämäntavat,

sairauksien

ehkäisy,

- opiskelutaidot
- turvallisuuden edistäminen ja turvataitoja, esimerkiksi
•
•
•
•
•
•

palo- ja sähköturvallisuus
tapaturmat
päihteet, myrkytykset
kiusaamisen ehkäisy
fyysinen ja henkinen koskemattomuus
toiminta ensiapu- ja vaaratilanteissa

- erilaisissa yhteisöissä toimiminen ja vuorvaikutustilanteiden ja yhteisöjen merkitys hyvinvoinnille
- voima ja liike
- tutkimusksen suunnittelu, relevantin tutkimuskysymyksen ja menetelmän valitseminen halutun
asian selvittämiseksi, tutkimusaiheena esimerkiksi ihmisen elintoiminnot tai sosiaalinen ympäristö
- tutkimusten tulosten monipuolinen kommunikointi
- vastuun kantaminen omasta ja ryhmän toiminnasta
- vastuu itsestä ja muista, esimerkiksi
•
•
•
•

toimiminen omassa elinympäristössä
luonnonvarojen kestävä käyttö ravinnon tuotannossa
eläinten hyvinvointi
tuotteiden elinkaari

T12 ohjata oppilasta hahmottamaan ympäristöä, ihmisten toimintaa ja
niihin liittyviä ilmiöitä ympäristöopin käsitteiden avulla sekä kehittämään
käsiterakenteitaan ennakkokäsityksistä kohti käsitteiden täsmällistä
käyttöä
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Käsitteiden käyttö

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa kuvata ympäristöä,
ihmisen toimintaa ja niihin liittyviä ilmiöitä
ympäristöopin tiedonalojen keskeisillä
käsitteillä ja omin sanoin. Oppilas osaa
yhdistää käsitteitä loogisesti toisiinsa.
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- turvallisuuden edistäminen ja turvataitoja, esimerkiksi
•
•
•
•
•
•

palo- ja sähköturvallisuus
tapaturmat
päihteet, myrkytykset
kiusaamisen ehkäisy
fyysinen ja henkinen koskemattomuus
toiminta ensiapu- ja vaaratilanteissa

- erilaisissa yhteisöissä toimiminen ja vuorvaikutustilanteiden ja yhteisöjen merkitys hyvinvoinnille
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- voima ja liike
- tutkimusksen suunnittelu, relevantin tutkimuskysymyksen ja menetelmän valitseminen halutun
asian selvittämiseksi, tutkimusaiheena esimerkiksi ihmisen elintoiminnot tai sosiaalinen ympäristö
- tutkimusten tulosten monipuolinen kommunikointi
- vastuun kantaminen omasta ja ryhmän toiminnasta
- ihmisen rakenne, keskeiset elimistöt ja elinkaaren eri vaiheet
- kehityksen ajankohtaiset muutokset, yksilöllisyys
- seksuaalinen kehitys
- ihmisen lisääntyminen
- oman kehon ja mielen viestit, mielenterveystaidot
- ajatusten, tarpeiden, asenteiden ja arvojen tiedostaminen
- terveyden edistäminen
•

esimerkiksi arjen terveystottumukset, terveet
itsehoitotaidot, mielenterveys- ja tunnetaidot

elämäntavat,

sairauksien

ehkäisy,

- opiskelutaidot
- vastuu itsestä ja muista, esimerkiksi
•
•
•
•

toimiminen omassa elinympäristössä
luonnonvarojen kestävä käyttö ravinnon tuotannossa
eläinten hyvinvointi
tuotteiden elinkaari

- ravinnon tuotanto ja ruoan reitit
- ääni- ja valoilmiöt etenkin ihmisten aistien ja kehon toiminnan näkökulmasta

T13 ohjata oppilasta ymmärtämään, käyttämään ja tekemään erilaisia
malleja, joiden avulla voidaan tulkita ja selittää ihmistä, ympäristöä ja
niiden ilmiöitä
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Mallien käyttäminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa käyttää ja tulkita erilaisia
konkreettisia malleja. Oppilas harjoittelee
abstraktien mallien käyttöä.

- ravinnon tuotanto ja ruoan reitit

- ihmisen rakenne, keskeiset elimistöt ja elinkaaren eri vaiheet
- kehityksen ajankohtaiset muutokset, yksilöllisyys
- seksuaalinen kehitys
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- ääni- ja valoilmiöt etenkin ihmisten aistien ja kehon toiminnan näkökulmasta

- ihmisen lisääntyminen
- oman kehon ja mielen viestit, mielenterveystaidot
- ajatusten, tarpeiden, asenteiden ja arvojen tiedostaminen
- terveyden edistäminen
•

esimerkiksi arjen terveystottumukset, terveet
itsehoitotaidot, mielenterveys- ja tunnetaidot

elämäntavat,

sairauksien

ehkäisy,

- opiskelutaidot
- turvallisuuden edistäminen ja turvataitoja, esimerkiksi
•
•
•
•
•
•

palo- ja sähköturvallisuus
tapaturmat
päihteet, myrkytykset
kiusaamisen ehkäisy
fyysinen ja henkinen koskemattomuus
toiminta ensiapu- ja vaaratilanteissa

- erilaisissa yhteisöissä toimiminen ja vuorvaikutustilanteiden ja yhteisöjen merkitys hyvinvoinnille
- vastuu itsestä ja muista, esimerkiksi
•
•
•
•

toimiminen omassa elinympäristössä
luonnonvarojen kestävä käyttö ravinnon tuotannossa
eläinten hyvinvointi
tuotteiden elinkaari

- voima ja liike
- tutkimusksen suunnittelu, relevantin tutkimuskysymyksen ja menetelmän valitseminen halutun
asian selvittämiseksi, tutkimusaiheena esimerkiksi ihmisen elintoiminnot tai sosiaalinen ympäristö
- tutkimusten tulosten monipuolinen kommunikointi
- vastuun kantaminen omasta ja ryhmän toiminnasta

T14 ohjata oppilasta hankkimaan luotettavaa tietoa, ilmaisemaan
perustellen erilaisia näkemyksiä sekä tulkitsemaan ja arvioimaan
kriittisesti tietolähteitä ja näkökulmia
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
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Näkemyksien ilmaiseminen ja kriittinen
lukutaito

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa hakea tietoa erilaisista
tietolähteistä ja valita joitakin luotettavia
tietolähteitä. Oppilas harjoittelee erilaisten
näkemysten perustelemista ja osaa nimetä
eroja eri näkökulmissa.

- voima ja liike
- tutkimusksen suunnittelu, relevantin tutkimuskysymyksen ja menetelmän valitseminen halutun
asian selvittämiseksi, tutkimusaiheena esimerkiksi ihmisen elintoiminnot tai sosiaalinen ympäristö
- tutkimusten tulosten monipuolinen kommunikointi
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- vastuun kantaminen omasta ja ryhmän toiminnasta
- turvallisuuden edistäminen ja turvataitoja, esimerkiksi
•
•
•
•
•
•

palo- ja sähköturvallisuus
tapaturmat
päihteet, myrkytykset
kiusaamisen ehkäisy
fyysinen ja henkinen koskemattomuus
toiminta ensiapu- ja vaaratilanteissa

- erilaisissa yhteisöissä toimiminen ja vuorvaikutustilanteiden ja yhteisöjen merkitys hyvinvoinnille
- ihmisen rakenne, keskeiset elimistöt ja elinkaaren eri vaiheet
- kehityksen ajankohtaiset muutokset, yksilöllisyys
- seksuaalinen kehitys
- ihmisen lisääntyminen
- oman kehon ja mielen viestit, mielenterveystaidot
- ajatusten, tarpeiden, asenteiden ja arvojen tiedostaminen
- terveyden edistäminen
•

esimerkiksi arjen terveystottumukset, terveet
itsehoitotaidot, mielenterveys- ja tunnetaidot

elämäntavat,

sairauksien

ehkäisy,

- opiskelutaidot
- ravinnon tuotanto ja ruoan reitit
- ääni- ja valoilmiöt etenkin ihmisten aistien ja kehon toiminnan näkökulmasta
- vastuu itsestä ja muista, esimerkiksi
•
•
•
•

toimiminen omassa elinympäristössä
luonnonvarojen kestävä käyttö ravinnon tuotannossa
eläinten hyvinvointi
tuotteiden elinkaari

T15 ohjata oppilasta luonnon tutkimiseen, eliöiden ja elinympäristöjen
tunnistamiseen ja ekologiseen ajatteluun sekä ohjata oppilasta ihmisen
rakenteen, elintoimintojen ja kehityksen ymmärtämiseen
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Biologian tiedonala: Luonnon tutkiminen,
eliöiden ja elinympäristöjen tunnistaminen,
ihmisen rakenne, elintoiminnot ja kehitys

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa havainnoida luontoa, tunnistaa
yleisimpiä kasvilajeja ja niiden tunnusomaisia
elinympäristöjä. Oppilas laatii ohjatusti pienen
kasvion, osaa tutkia kokeellisesti kasvien
kasvua yksin ja yhdessä muiden kanssa sekä
osaa pääpiirteittäin kuvata ihmisen rakenteen,
elintoiminnat ja kehityksen.
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Arvioinnin kohde

- ihmisen rakenne, keskeiset elimistöt ja elinkaaren eri vaiheet
- kehityksen ajankohtaiset muutokset, yksilöllisyys
- seksuaalinen kehitys
- ihmisen lisääntyminen
- oman kehon ja mielen viestit, mielenterveystaidot
- ajatusten, tarpeiden, asenteiden ja arvojen tiedostaminen
- terveyden edistäminen
•

esimerkiksi arjen terveystottumukset, terveet
itsehoitotaidot, mielenterveys- ja tunnetaidot

elämäntavat,

sairauksien

ehkäisy,

- opiskelutaidot
- ravinnon tuotanto ja ruoan reitit
- ääni- ja valoilmiöt etenkin ihmisten aistien ja kehon toiminnan näkökulmasta
- voima ja liike
- tutkimusksen suunnittelu, relevantin tutkimuskysymyksen ja menetelmän valitseminen halutun
asian selvittämiseksi, tutkimusaiheena esimerkiksi ihmisen elintoiminnot tai sosiaalinen ympäristö
- tutkimusten tulosten monipuolinen kommunikointi
- vastuun kantaminen omasta ja ryhmän toiminnasta
- vastuu itsestä ja muista, esimerkiksi
•
•
•
•

toimiminen omassa elinympäristössä
luonnonvarojen kestävä käyttö ravinnon tuotannossa
eläinten hyvinvointi
tuotteiden elinkaari

T17 ohjata oppilasta tutkimaan, kuvaamaan ja selittämään fysikaalisia
ilmiöitä arjessa, luonnossa ja teknologiassa sekä rakentamaan perustaa
energian säilymisen periaatteen ymmärtämiselle
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
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Fysiikan tiedonala: Fysikaalisten ilmiöiden
tutkiminen, kuvaaminen ja selittäminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa havainnoida ja kuvata
yksinkertaisia fysikaalisia ilmiöitä arjessa,
luonnossa ja teknologiassa sekä harjoittelee
niihin liittyviä selityksiä. Oppilas osaa käyttää
energia-, voima- ja liikekäsitteitä arkisissa
tilanteissa ja osaa antaa esimerkkejä energian
säilymisen periaatteesta.

- voima ja liike
- tutkimusksen suunnittelu, relevantin tutkimuskysymyksen ja menetelmän valitseminen halutun
asian selvittämiseksi, tutkimusaiheena esimerkiksi ihmisen elintoiminnot tai sosiaalinen ympäristö
- tutkimusten tulosten monipuolinen kommunikointi
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- vastuun kantaminen omasta ja ryhmän toiminnasta
- turvallisuuden edistäminen ja turvataitoja, esimerkiksi
•
•
•
•
•
•

palo- ja sähköturvallisuus
tapaturmat
päihteet, myrkytykset
kiusaamisen ehkäisy
fyysinen ja henkinen koskemattomuus
toiminta ensiapu- ja vaaratilanteissa

- erilaisissa yhteisöissä toimiminen ja vuorvaikutustilanteiden ja yhteisöjen merkitys hyvinvoinnille
- ravinnon tuotanto ja ruoan reitit
- ääni- ja valoilmiöt etenkin ihmisten aistien ja kehon toiminnan näkökulmasta
- vastuu itsestä ja muista, esimerkiksi
•
•
•
•

toimiminen omassa elinympäristössä
luonnonvarojen kestävä käyttö ravinnon tuotannossa
eläinten hyvinvointi
tuotteiden elinkaari

T19 ohjata oppilasta ymmärtämään terveyden osa-alueita, arjen
terveystottumusten merkitystä sekä elämänkulkua, lapsuuden ja
nuoruuden yksilöllistä kasvua ja kehitystä sekä rohkaista oppilasta
harjoittelemaan ja soveltamaan terveysosaamistaan arjessa
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen

Terveystiedon tiedonala: Terveyden osaalueiden ja arjen terveystottumuksien
tuntemus sekä niiden merkityksen pohtiminen,
ikäkauteen liittyvän kasvun ja kehityksen
tunnistaminen ja kuvaaminen

Oppilas osaa kuvata terveyden osa-alueita
ja antaa esimerkkejä siitä, miten terveyttä
voidaan arjessa edistää. Oppilas osaa
kuvata elämänkulun eri vaiheita ja selittää
murrosikään liittyviä keskeisiä kasvun ja
kehityksen tunnuspiirteitä ja niiden yksilöllistä
vaihtelua.

- ihmisen rakenne, keskeiset elimistöt ja elinkaaren eri vaiheet
- kehityksen ajankohtaiset muutokset, yksilöllisyys
- seksuaalinen kehitys
- ihmisen lisääntyminen
- oman kehon ja mielen viestit, mielenterveystaidot

- terveyden edistäminen
•

esimerkiksi arjen terveystottumukset, terveet
itsehoitotaidot, mielenterveys- ja tunnetaidot

elämäntavat,

sairauksien

ehkäisy,

- opiskelutaidot
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- ajatusten, tarpeiden, asenteiden ja arvojen tiedostaminen

- turvallisuuden edistäminen ja turvataitoja, esimerkiksi
•
•
•
•
•
•

palo- ja sähköturvallisuus
tapaturmat
päihteet, myrkytykset
kiusaamisen ehkäisy
fyysinen ja henkinen koskemattomuus
toiminta ensiapu- ja vaaratilanteissa

- erilaisissa yhteisöissä toimiminen ja vuorvaikutustilanteiden ja yhteisöjen merkitys hyvinvoinnille
- vastuu itsestä ja muista, esimerkiksi
•
•
•
•

toimiminen omassa elinympäristössä
luonnonvarojen kestävä käyttö ravinnon tuotannossa
eläinten hyvinvointi
tuotteiden elinkaari

Vuosiluokka 6
Vuosiluokan keskeiset sisältöalueet
S1 Minä ihmisenä
Sisältöjä valitaan siten, että ne liittyvät ihmisen rakenteeseen ja keskeisiin elintoimintoihin
sekä ihmisen kasvun ja kehityksen eri vaiheisiin. Sisällöissä kiinnitetään huomiota kehityksen
ajankohtaisiin muutoksiin ja niiden yksilöllisen luonteen ymmärtämiseen. Käsitellään ikäkauden
mukaisesti seksuaalista kehitystä ja ihmisen lisääntymistä. Harjoitellaan tunnistamaan oman
kehon ja mielen viestejä ja tiedostamaan omia ajatuksia, tarpeita, asenteita ja arvoja. Perehdytään
terveyden osa-alueisiin ja voimavaroihin, arjen terveystottumuksiin, mielenterveystaitoihin,
sairauksien ehkäisyyn ja itsehoitotaitoihin. Lisäksi harjoitellaan tunteiden tunnistamista, ilmaisua
ja säätelyä. Tunnistetaan omaa oppimista tukevia asioita.
- omien asenteiden ja arvojen tiedostaminen esimerkiksi vaikuttamisprojektissa
S2 Arjen tilanteissa ja yhteisöissä toimiminen
Oppimistehtäviä ja sisältöjä valitaan siten, että ne liittyvät arjen tilanteissa ja yhteisöissä
toimimiseen. Harjoitellaan selittämään arjen tilanteita, ilmiöitä ja teknologiaa eri tiedonalojen
käsitteillä ja malleilla. Tutkitaan laitteiden toimintaperiaatteita ja erilaisia rakenteita. Harjoitellaan
turvallisuuden edistämistä ja turvataitoja esimerkiksi seuraavilla osa-alueilla: liikenne-, palo-,
sähköturvallisuus, tapaturmat, myrkytykset, päihteet, kiusaamisen ehkäisy, fyysinen ja henkinen
koskemattomuus sekä toiminta ensiapu- ja vaaratilanteissa. Harjoitellaan toimimista erilaisissa
yhteisöissä sekä pohditaan erilaisten vuorovaikutustilanteiden ja yhteisöjen merkitystä
hyvinvoinnille.
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S3 Löytöretkelle monimuotoiseen maailmaan
Monipuolisten alueellisten esimerkkien ja ajankohtaisten uutisten avulla hahmotetaan Suomen,
Pohjoismaiden, Euroopan ja muiden maanosien luonnonympäristöä ja ihmisen toimintaa.
Keskeisiä näkökulmia ovat luonnon ja kulttuurien moninaisuuden arvostaminen sekä globaalin
ymmärryksen vahvistaminen. Maailmankuvan ja sen alueellisen viitekehyksen rakentamisessa
käytetään monipuolisesti karttoja ja muuta geomediaa.
- muiden maanosien luonnonympäristö ja ihmisen toiminta
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- karttataidot
- luonnon ja kulttuurien moninaisuus ja niiden arvostaminen
S4 Ympäristön tutkiminen
Sisällöiksi valitaan omaan elinympäristöön liittyviä tutkimustehtäviä. Elinympäristössä kiinnitetään
huomiota elolliseen ja elottomaan luontoon, rakennettuun ja sosiaaliseen ympäristöön sekä
ympäristön ilmiöihin, materiaaleihin ja teknologisiin sovelluksiin. Tehtävien avulla harjoitellaan
tutkimuksen tekemisen eri vaiheita. Tutkitaan säätä sekä maa- ja kallioperää. Tutkimalla
kappaleiden liikkeiden muutoksia tutustutaan voiman käsitteeseen. Tunnistetaan eliöitä ja
elinympäristöjä, laaditaan kasvio ohjatusti sekä tutkitaan kokeellisesti kasvien kasvua. Kotiseudun
erilaisten ympäristöjen merkitystä havainnoidaan myös hyvinvoinnin näkökulmasta. Tutustutaan
ympäristössä toimimisen oikeuksiin ja velvollisuuksiin.
- tutkimusten suunnittelu, relevantin tutkimuskysymyksen ja menetelmän valitseminen
- tutkimusten tulosten kommunikointi ja tutkimustulosten arvioinnin harjoittelua
- vastuun kantaminen omasta ja ryhmän toiminnasta
S5 Luonnon rakenteet, periaatteet ja kiertokulut
Erilaisten materiaalien ja aineiden avulla tarkastellaan olomuotoja ja aineiden ominaisuuksia.
Palaminen, yhteyttäminen ja veden kiertokulku muodostavat pohjan aineen muutosten ja aineen
säilymisen periaatteen hahmottamiselle. Lämpötilan mittaamisen, lämpöenergiaan perehtymisen
ja energialajien muuntumisen avulla tutustutaan energian säilymisen periaatteeseen. Tutkitaan
ääni- ja valoilmiöitä. Perehdytään lähiavaruuteen, vuodenaikoihin, päivän ja yön vaihteluun sekä
maapallon rakenteeseen. Tutkitaan eliöiden ja niiden elinympäristöjen sekä ihmisen toiminnan
vuorovaikutussuhteita. Tutustutaan ravintoketjuihin, eläinten ja kasvien lisääntymiseen, ravinnon
tuotantoon ja ruoan reitteihin sekä metsien hyötykäyttöön.
- lähiavaruus
- maapallon rakenne
- planetaarisuus:
•

vuodenajat, päivän ja yön vaihtelu

- erilaisia aineita ja materiaaleja
•

esimerkiksi ilma

- palaminen, yhteyttäminen ja veden kiertokulku aineen säilymisen näkökulmasta
- energian säilyminen:
•
•

lämpötilan mittaaminen
lämpöenergia ja energialajien muuntuminen

Sisältöjä valittaessa otetaan huomioon luonnon monimuotoisuuden vaaliminen, ilmastonmuutos
ja sen hillitseminen, luonnonvarojen kestävä käyttö, terveyden edistäminen, oman
kulttuuriperinnön vaaliminen, monikulttuurisessa maailmassa eläminen sekä ihmiskunnan
globaali hyvinvointi nyt ja tulevaisuudessa. Pohditaan oman toiminnan vaikutuksia itselle, toisiin
ihmisiin, eläinten hyvinvointiin, luontoon ja yhteiskuntaan. Harjoitellaan ympäristövastuullista
toimintaa omassa lähiympäristössä sekä toisista huolehtimista. Toteutetaan yhteinen
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S6 Kestävän tulevaisuuden rakentaminen

vaikuttamisprojekti, jossa harjoitellaan osallistumista ja vaikuttamista paikallisella tai globaalilla
tasolla.
- vastuu itsestä ja muista sekä monikulttuurisessa ja monimuotoisessa maailmassa eläminen:
•
•

ympäristövastuullinen toiminta omassa lähiympäristössä sekä toisista huolehtiminen
oman toiminnan vaikutukset itselle, toisiin ihmisiin, eläinten hyvinvointiin, luontoon ja
yhteiskuntaan
luonnon monimuotoisuuden vaaliminen

•

- ihmiskunnan globaali hyvinvointi nyt ja tulevaisuudessa
•
•

ilmastonmuutos ja sen hillitseminen
luonnonvarojen ekologisesti, taloudellisesti, kulttuurisesti ja sosiaalisesti kestävä
käyttö (esimerkiksi uusiutuvat ja uusiutumattomat luonnonvarat, väestönkasvu,
kaupungistuminen, monimuotoisten kulttuuriperintöjen vaaliminen)

- vaikuttamisprojekti
Opetuksen tavoitteet

Tavoitteisiin liittyvät
sisältöalueet

Laaja-alainen osaaminen

T1

S1, S2, S3, S4, S5, S6

T2

S1, S2, S3, S4, S5, S6

L1, L7

T3

S1, S2, S3, S4, S5, S6

L3, L7

T4

S1, S2, S3, S4, S5, S6

L1, L7

T5

S1, S2, S3, S4, S5, S6

L1, L5

T6

S1, S2, S3, S4, S5, S6

L1, L2, L5

T7

S2, S3, S4, S5, S6

L2, L3, L5

T8

S1, S2, S3, S4, S5, S6

L3

T11

S1, S2, S3, S4, S5, S6

L4, L5

T12

S1, S2, S3, S4, S5, S6

L1

T13

S1, S2, S3, S4, S5, S6

L1, L5

T14

S1, S2, S3, S4, S5, S6

L2, L4, L5

T15

S1, S3, S4, S5, S6

L1

T16

S3, S4, S5, S6

L1, L5

T18

S2, S4, S5, S6

L1
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Vuosiluokan tavoitteet
T1 synnyttää ja ylläpitää oppilaan kiinnostusta ympäristöön ja
ympäristöopin opiskeluun sekä auttaa oppilasta kokemaan kaikki
ympäristöopin tiedonalat merkityksellisiksi itselleen
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
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Arvioinnin kohde
Ympäristöopin merkityksen hahmottaminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa antaa esimerkkejä
ympäristöopin tiedonalojen merkityksestä.

- lähiavaruus
- maapallon rakenne
- planetaarisuus:
•

vuodenajat, päivän ja yön vaihtelu

- erilaisia aineita ja materiaaleja
•

esimerkiksi ilma

- palaminen, yhteyttäminen ja veden kiertokulku aineen säilymisen näkökulmasta
- energian säilyminen:
•
•

lämpötilan mittaaminen
lämpöenergia ja energialajien muuntuminen

- tutkimusten suunnittelu, relevantin tutkimuskysymyksen ja menetelmän valitseminen
- tutkimusten tulosten kommunikointi ja tutkimustulosten arvioinnin harjoittelua
- vastuun kantaminen omasta ja ryhmän toiminnasta
- vastuu itsestä ja muista sekä monikulttuurisessa ja monimuotoisessa maailmassa eläminen:
•
•
•

ympäristövastuullinen toiminta omassa lähiympäristössä sekä toisista huolehtiminen
oman toiminnan vaikutukset itselle, toisiin ihmisiin, eläinten hyvinvointiin, luontoon ja
yhteiskuntaan
luonnon monimuotoisuuden vaaliminen

- ihmiskunnan globaali hyvinvointi nyt ja tulevaisuudessa
•
•

ilmastonmuutos ja sen hillitseminen
luonnonvarojen ekologisesti, taloudellisesti, kulttuurisesti ja sosiaalisesti kestävä
käyttö (esimerkiksi uusiutuvat ja uusiutumattomat luonnonvarat, väestönkasvu,
kaupungistuminen, monimuotoisten kulttuuriperintöjen vaaliminen)

- vaikuttamisprojekti
- omien asenteiden ja arvojen tiedostaminen esimerkiksi vaikuttamisprojektissa
- muiden maanosien luonnonympäristö ja ihmisen toiminta
- karttataidot

T2 ohjata ja kannustaa oppilasta asettamaan omia opiskelutavoitteita
ja työskentelemään pitkäjänteisesti niiden saavuttamiseksi sekä
tunnistamaan omaa ympäristöopin osaamistaan
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
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- luonnon ja kulttuurien moninaisuus ja niiden arvostaminen

Arvioinnin kohde
Tavoitteellinen työskentely ja oppimaan
oppiminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa asettaa omia tavoitteita pienille
kokonaisuuksille ja työskennellä yhteisten
tavoitteiden saavuttamiseksi.

- omien asenteiden ja arvojen tiedostaminen esimerkiksi vaikuttamisprojektissa
- muiden maanosien luonnonympäristö ja ihmisen toiminta
- karttataidot
- luonnon ja kulttuurien moninaisuus ja niiden arvostaminen
- tutkimusten suunnittelu, relevantin tutkimuskysymyksen ja menetelmän valitseminen
- tutkimusten tulosten kommunikointi ja tutkimustulosten arvioinnin harjoittelua
- vastuun kantaminen omasta ja ryhmän toiminnasta
- lähiavaruus
- maapallon rakenne
- planetaarisuus:
•

vuodenajat, päivän ja yön vaihtelu

- erilaisia aineita ja materiaaleja
•

esimerkiksi ilma

- palaminen, yhteyttäminen ja veden kiertokulku aineen säilymisen näkökulmasta
- energian säilyminen:
•
•

lämpötilan mittaaminen
lämpöenergia ja energialajien muuntuminen

- vastuu itsestä ja muista sekä monikulttuurisessa ja monimuotoisessa maailmassa eläminen:
•
•
•

ympäristövastuullinen toiminta omassa lähiympäristössä sekä toisista huolehtiminen
oman toiminnan vaikutukset itselle, toisiin ihmisiin, eläinten hyvinvointiin, luontoon ja
yhteiskuntaan
luonnon monimuotoisuuden vaaliminen

- ihmiskunnan globaali hyvinvointi nyt ja tulevaisuudessa
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•
•

ilmastonmuutos ja sen hillitseminen
luonnonvarojen ekologisesti, taloudellisesti, kulttuurisesti ja sosiaalisesti kestävä
käyttö (esimerkiksi uusiutuvat ja uusiutumattomat luonnonvarat, väestönkasvu,
kaupungistuminen, monimuotoisten kulttuuriperintöjen vaaliminen)

- vaikuttamisprojekti

T3 tukea oppilaan ympäristötietoisuuden kehittymistä sekä ohjata
oppilasta toimimaan ja vaikuttamaan lähiympäristössään ja -yhteisöissään
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kestävän kehityksen edistämiseksi ja arvostamaan kestävän kehityksen
merkitystä itselle ja maailmalle
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Kestävän kehityksen tiedot ja taidot

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa kuvata esimerkkien avulla
kestävän tulevaisuuden rakentamista
tukevia ja uhkaavia tekijöitä. Oppilas osaa
kuvata erilaisia keinoja lähiympäristön ja yhteisöjen vaalimiseen, kehittämiseen ja
niihin vaikuttamiseen sekä toimia ohjatusti
yhteisessä vaikuttamisprojektissa.

- tutkimusten suunnittelu, relevantin tutkimuskysymyksen ja menetelmän valitseminen
- tutkimusten tulosten kommunikointi ja tutkimustulosten arvioinnin harjoittelua
- vastuun kantaminen omasta ja ryhmän toiminnasta
- vastuu itsestä ja muista sekä monikulttuurisessa ja monimuotoisessa maailmassa eläminen:
•
•
•

ympäristövastuullinen toiminta omassa lähiympäristössä sekä toisista huolehtiminen
oman toiminnan vaikutukset itselle, toisiin ihmisiin, eläinten hyvinvointiin, luontoon ja
yhteiskuntaan
luonnon monimuotoisuuden vaaliminen

- ihmiskunnan globaali hyvinvointi nyt ja tulevaisuudessa
•
•

ilmastonmuutos ja sen hillitseminen
luonnonvarojen ekologisesti, taloudellisesti, kulttuurisesti ja sosiaalisesti kestävä
käyttö (esimerkiksi uusiutuvat ja uusiutumattomat luonnonvarat, väestönkasvu,
kaupungistuminen, monimuotoisten kulttuuriperintöjen vaaliminen)

- vaikuttamisprojekti
- omien asenteiden ja arvojen tiedostaminen esimerkiksi vaikuttamisprojektissa
- muiden maanosien luonnonympäristö ja ihmisen toiminta
- karttataidot
- luonnon ja kulttuurien moninaisuus ja niiden arvostaminen
- lähiavaruus
- maapallon rakenne
- planetaarisuus:
vuodenajat, päivän ja yön vaihtelu

- erilaisia aineita ja materiaaleja
•

esimerkiksi ilma

- palaminen, yhteyttäminen ja veden kiertokulku aineen säilymisen näkökulmasta
- energian säilyminen:
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•

•
•

lämpötilan mittaaminen
lämpöenergia ja energialajien muuntuminen

T4 rohkaista oppilasta muodostamaan kysymyksiä eri aihepiireistä sekä
käyttämään niitä tutkimusten ja muun toiminnan lähtökohtana
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Kysymysten muodostaminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa muodostaa aiheeseen liittyviä
kysymyksiä, joita voidaan yhdessä kehittää
tutkimusten ja muun toiminnan lähtökohdaksi.

- lähiavaruus
- maapallon rakenne
- planetaarisuus:
•

vuodenajat, päivän ja yön vaihtelu

- erilaisia aineita ja materiaaleja
•

esimerkiksi ilma

- palaminen, yhteyttäminen ja veden kiertokulku aineen säilymisen näkökulmasta
- energian säilyminen:
•
•

lämpötilan mittaaminen
lämpöenergia ja energialajien muuntuminen

- vastuu itsestä ja muista sekä monikulttuurisessa ja monimuotoisessa maailmassa eläminen:
•
•
•

ympäristövastuullinen toiminta omassa lähiympäristössä sekä toisista huolehtiminen
oman toiminnan vaikutukset itselle, toisiin ihmisiin, eläinten hyvinvointiin, luontoon ja
yhteiskuntaan
luonnon monimuotoisuuden vaaliminen

- ihmiskunnan globaali hyvinvointi nyt ja tulevaisuudessa
•
•

ilmastonmuutos ja sen hillitseminen
luonnonvarojen ekologisesti, taloudellisesti, kulttuurisesti ja sosiaalisesti kestävä
käyttö (esimerkiksi uusiutuvat ja uusiutumattomat luonnonvarat, väestönkasvu,
kaupungistuminen, monimuotoisten kulttuuriperintöjen vaaliminen)

- vaikuttamisprojekti
- muiden maanosien luonnonympäristö ja ihmisen toiminta
- karttataidot
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- luonnon ja kulttuurien moninaisuus ja niiden arvostaminen
- omien asenteiden ja arvojen tiedostaminen esimerkiksi vaikuttamisprojektissa
- tutkimusten suunnittelu, relevantin tutkimuskysymyksen ja menetelmän valitseminen
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- tutkimusten tulosten kommunikointi ja tutkimustulosten arvioinnin harjoittelua
- vastuun kantaminen omasta ja ryhmän toiminnasta

T5 ohjata oppilasta suunnittelemaan ja toteuttamaan pieniä tutkimuksia,
tekemään havaintoja ja mittauksia monipuolisissa oppimisympäristöissä
eri aisteja ja tutkimus- ja mittausvälineitä käyttäen
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Tutkimisen taidot: suunnittelu, havainnointi ja
mittaukset

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa toimia, havainnoida, mitata ja
dokumentoida tuloksia ohjeiden mukaisesti.
Oppilas osaa suunnitella pieniä tutkimuksia
yksin tai yhdessä muiden kanssa.

- vastuu itsestä ja muista sekä monikulttuurisessa ja monimuotoisessa maailmassa eläminen:
•
•
•

ympäristövastuullinen toiminta omassa lähiympäristössä sekä toisista huolehtiminen
oman toiminnan vaikutukset itselle, toisiin ihmisiin, eläinten hyvinvointiin, luontoon ja
yhteiskuntaan
luonnon monimuotoisuuden vaaliminen

- ihmiskunnan globaali hyvinvointi nyt ja tulevaisuudessa
•
•

ilmastonmuutos ja sen hillitseminen
luonnonvarojen ekologisesti, taloudellisesti, kulttuurisesti ja sosiaalisesti kestävä
käyttö (esimerkiksi uusiutuvat ja uusiutumattomat luonnonvarat, väestönkasvu,
kaupungistuminen, monimuotoisten kulttuuriperintöjen vaaliminen)

- vaikuttamisprojekti
- tutkimusten suunnittelu, relevantin tutkimuskysymyksen ja menetelmän valitseminen
- tutkimusten tulosten kommunikointi ja tutkimustulosten arvioinnin harjoittelua
- vastuun kantaminen omasta ja ryhmän toiminnasta
- muiden maanosien luonnonympäristö ja ihmisen toiminta
- karttataidot
- luonnon ja kulttuurien moninaisuus ja niiden arvostaminen
- omien asenteiden ja arvojen tiedostaminen esimerkiksi vaikuttamisprojektissa
- lähiavaruus
- maapallon rakenne

•

vuodenajat, päivän ja yön vaihtelu

- erilaisia aineita ja materiaaleja
•

esimerkiksi ilma
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- planetaarisuus:

- palaminen, yhteyttäminen ja veden kiertokulku aineen säilymisen näkökulmasta
- energian säilyminen:
•
•

lämpötilan mittaaminen
lämpöenergia ja energialajien muuntuminen

T6 ohjata oppilasta tunnistamaan syy-seuraussuhteita, tekemään
johtopäätöksiä tuloksistaan sekä esittämään tuloksiaan ja tutkimuksiaan
eri tavoin
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Tutkimisen taidot: johtopäätösten tekeminen
ja tulosten esittäminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas harjoittelee ohjatusti syyseuraussuhteiden tunnistamista ja osaa
tehdä yksinkertaisia johtopäätöksiä tuloksista.
Oppilas osaa esittää tuloksiaan selkeästi.

- vastuu itsestä ja muista sekä monikulttuurisessa ja monimuotoisessa maailmassa eläminen:
•
•
•

ympäristövastuullinen toiminta omassa lähiympäristössä sekä toisista huolehtiminen
oman toiminnan vaikutukset itselle, toisiin ihmisiin, eläinten hyvinvointiin, luontoon ja
yhteiskuntaan
luonnon monimuotoisuuden vaaliminen

- ihmiskunnan globaali hyvinvointi nyt ja tulevaisuudessa
•
•

ilmastonmuutos ja sen hillitseminen
luonnonvarojen ekologisesti, taloudellisesti, kulttuurisesti ja sosiaalisesti kestävä
käyttö (esimerkiksi uusiutuvat ja uusiutumattomat luonnonvarat, väestönkasvu,
kaupungistuminen, monimuotoisten kulttuuriperintöjen vaaliminen)

- vaikuttamisprojekti
- omien asenteiden ja arvojen tiedostaminen esimerkiksi vaikuttamisprojektissa
- muiden maanosien luonnonympäristö ja ihmisen toiminta
- karttataidot
- luonnon ja kulttuurien moninaisuus ja niiden arvostaminen
- lähiavaruus
- maapallon rakenne
- planetaarisuus:
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•

vuodenajat, päivän ja yön vaihtelu

- erilaisia aineita ja materiaaleja
•

esimerkiksi ilma

- palaminen, yhteyttäminen ja veden kiertokulku aineen säilymisen näkökulmasta
- energian säilyminen:
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•
•

lämpötilan mittaaminen
lämpöenergia ja energialajien muuntuminen

- tutkimusten suunnittelu, relevantin tutkimuskysymyksen ja menetelmän valitseminen
- tutkimusten tulosten kommunikointi ja tutkimustulosten arvioinnin harjoittelua
- vastuun kantaminen omasta ja ryhmän toiminnasta

T7 ohjata oppilasta ymmärtämään arjen teknologisten sovellusten käyttöä,
merkitystä ja toimintaperiaatteita sekä innostaa oppilaita kokeilemaan,
keksimään ja luomaan uutta yhdessä toimien
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Teknologinen osaaminen ja yhteistyö
teknologisessa ongelmanratkaisussa

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa kuvata joidenkin arjen
teknologisten sovellusten toimintaperiaatteita
ja antaa esimerkkejä niiden merkityksestä.
Oppilas osaa työskennellä kokeiluissa ja
keksimisessä yhdessä toimien.

- lähiavaruus
- maapallon rakenne
- planetaarisuus:
•

vuodenajat, päivän ja yön vaihtelu

- erilaisia aineita ja materiaaleja
•

esimerkiksi ilma

- palaminen, yhteyttäminen ja veden kiertokulku aineen säilymisen näkökulmasta
- energian säilyminen:
•
•

lämpötilan mittaaminen
lämpöenergia ja energialajien muuntuminen

- muiden maanosien luonnonympäristö ja ihmisen toiminta
- karttataidot
- luonnon ja kulttuurien moninaisuus ja niiden arvostaminen
- tutkimusten suunnittelu, relevantin tutkimuskysymyksen ja menetelmän valitseminen
- tutkimusten tulosten kommunikointi ja tutkimustulosten arvioinnin harjoittelua

- vastuu itsestä ja muista sekä monikulttuurisessa ja monimuotoisessa maailmassa eläminen:
•
•
•

ympäristövastuullinen toiminta omassa lähiympäristössä sekä toisista huolehtiminen
oman toiminnan vaikutukset itselle, toisiin ihmisiin, eläinten hyvinvointiin, luontoon ja
yhteiskuntaan
luonnon monimuotoisuuden vaaliminen
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- vastuun kantaminen omasta ja ryhmän toiminnasta

- ihmiskunnan globaali hyvinvointi nyt ja tulevaisuudessa
•
•

ilmastonmuutos ja sen hillitseminen
luonnonvarojen ekologisesti, taloudellisesti, kulttuurisesti ja sosiaalisesti kestävä
käyttö (esimerkiksi uusiutuvat ja uusiutumattomat luonnonvarat, väestönkasvu,
kaupungistuminen, monimuotoisten kulttuuriperintöjen vaaliminen)

- vaikuttamisprojekti

T8 kannustaa oppilasta edistämään hyvinvointia ja turvallisuutta
toiminnassaan ja lähiympäristössään ja ohjata oppilasta toimimaan
turvallisesti, tarkoituksenmukaisesti, vastuullisesti ja itseään suojellen
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Turvallisuuden edistäminen ja turvataidot

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa esitellä keskeisiä hyvinvointiin
ja turvallisuuteen liittyviä tekijöitä esimerkkien
avulla. Oppilas osaa kuvata turvallisuusohjeita
ja toimintatapoja erilaisissa vaara- ja
ensiaputilanteissa, osaa käyttää niitä
oppimistilanteissa sekä harjoittelee niiden
perustelemista ympäristöopin eri tiedonalojen
avulla.

- omien asenteiden ja arvojen tiedostaminen esimerkiksi vaikuttamisprojektissa
- vastuu itsestä ja muista sekä monikulttuurisessa ja monimuotoisessa maailmassa eläminen:
•
•
•

ympäristövastuullinen toiminta omassa lähiympäristössä sekä toisista huolehtiminen
oman toiminnan vaikutukset itselle, toisiin ihmisiin, eläinten hyvinvointiin, luontoon ja
yhteiskuntaan
luonnon monimuotoisuuden vaaliminen

- ihmiskunnan globaali hyvinvointi nyt ja tulevaisuudessa
•
•

ilmastonmuutos ja sen hillitseminen
luonnonvarojen ekologisesti, taloudellisesti, kulttuurisesti ja sosiaalisesti kestävä
käyttö (esimerkiksi uusiutuvat ja uusiutumattomat luonnonvarat, väestönkasvu,
kaupungistuminen, monimuotoisten kulttuuriperintöjen vaaliminen)

- vaikuttamisprojekti
- tutkimusten suunnittelu, relevantin tutkimuskysymyksen ja menetelmän valitseminen
- tutkimusten tulosten kommunikointi ja tutkimustulosten arvioinnin harjoittelua
- vastuun kantaminen omasta ja ryhmän toiminnasta
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- lähiavaruus
- maapallon rakenne
- planetaarisuus:
•

vuodenajat, päivän ja yön vaihtelu

- erilaisia aineita ja materiaaleja
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•

esimerkiksi ilma

- palaminen, yhteyttäminen ja veden kiertokulku aineen säilymisen näkökulmasta
- energian säilyminen:
•
•

lämpötilan mittaaminen
lämpöenergia ja energialajien muuntuminen

- muiden maanosien luonnonympäristö ja ihmisen toiminta
- karttataidot
- luonnon ja kulttuurien moninaisuus ja niiden arvostaminen

T11 ohjata oppilasta käyttämään tieto- ja viestintäteknologiaa tiedon
hankinnassa, käsittelyssä ja esittämisessä sekä vuorovaikutuksen
välineenä vastuullisesti, turvallisesti ja ergonomisesti
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Tieto- ja viestintäteknologian käyttäminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa käyttää tietoviestintäteknologiaa tutkimusprosessin
eri vaiheissa ja vuorovaikutuksen
välineenä. Oppilas osaa kuvata tieto- ja
viestintäteknologian vastuullista, turvallista ja
ergonomista käyttöä.

- tutkimusten suunnittelu, relevantin tutkimuskysymyksen ja menetelmän valitseminen
- tutkimusten tulosten kommunikointi ja tutkimustulosten arvioinnin harjoittelua
- vastuun kantaminen omasta ja ryhmän toiminnasta
- vastuu itsestä ja muista sekä monikulttuurisessa ja monimuotoisessa maailmassa eläminen:
•
•
•

ympäristövastuullinen toiminta omassa lähiympäristössä sekä toisista huolehtiminen
oman toiminnan vaikutukset itselle, toisiin ihmisiin, eläinten hyvinvointiin, luontoon ja
yhteiskuntaan
luonnon monimuotoisuuden vaaliminen

- ihmiskunnan globaali hyvinvointi nyt ja tulevaisuudessa
•
•

ilmastonmuutos ja sen hillitseminen
luonnonvarojen ekologisesti, taloudellisesti, kulttuurisesti ja sosiaalisesti kestävä
käyttö (esimerkiksi uusiutuvat ja uusiutumattomat luonnonvarat, väestönkasvu,
kaupungistuminen, monimuotoisten kulttuuriperintöjen vaaliminen)

- lähiavaruus
- maapallon rakenne
- planetaarisuus:
•

vuodenajat, päivän ja yön vaihtelu
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- vaikuttamisprojekti

- erilaisia aineita ja materiaaleja
•

esimerkiksi ilma

- palaminen, yhteyttäminen ja veden kiertokulku aineen säilymisen näkökulmasta
- energian säilyminen:
•
•

lämpötilan mittaaminen
lämpöenergia ja energialajien muuntuminen

- omien asenteiden ja arvojen tiedostaminen esimerkiksi vaikuttamisprojektissa
- muiden maanosien luonnonympäristö ja ihmisen toiminta
- karttataidot
- luonnon ja kulttuurien moninaisuus ja niiden arvostaminen

T12 ohjata oppilasta hahmottamaan ympäristöä, ihmisten toimintaa ja
niihin liittyviä ilmiöitä ympäristöopin käsitteiden avulla sekä kehittämään
käsiterakenteitaan ennakkokäsityksistä kohti käsitteiden täsmällistä
käyttöä
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Käsitteiden käyttö

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa kuvata ympäristöä,
ihmisen toimintaa ja niihin liittyviä ilmiöitä
ympäristöopin tiedonalojen keskeisillä
käsitteillä ja omin sanoin. Oppilas osaa
yhdistää käsitteitä loogisesti toisiinsa.

- vastuu itsestä ja muista sekä monikulttuurisessa ja monimuotoisessa maailmassa eläminen:
•
•
•

ympäristövastuullinen toiminta omassa lähiympäristössä sekä toisista huolehtiminen
oman toiminnan vaikutukset itselle, toisiin ihmisiin, eläinten hyvinvointiin, luontoon ja
yhteiskuntaan
luonnon monimuotoisuuden vaaliminen

- ihmiskunnan globaali hyvinvointi nyt ja tulevaisuudessa
•
•

ilmastonmuutos ja sen hillitseminen
luonnonvarojen ekologisesti, taloudellisesti, kulttuurisesti ja sosiaalisesti kestävä
käyttö (esimerkiksi uusiutuvat ja uusiutumattomat luonnonvarat, väestönkasvu,
kaupungistuminen, monimuotoisten kulttuuriperintöjen vaaliminen)

- vaikuttamisprojekti
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- lähiavaruus
- maapallon rakenne
- planetaarisuus:
•

vuodenajat, päivän ja yön vaihtelu

- erilaisia aineita ja materiaaleja
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•

esimerkiksi ilma

- palaminen, yhteyttäminen ja veden kiertokulku aineen säilymisen näkökulmasta
- energian säilyminen:
•
•

lämpötilan mittaaminen
lämpöenergia ja energialajien muuntuminen

- muiden maanosien luonnonympäristö ja ihmisen toiminta
- karttataidot
- luonnon ja kulttuurien moninaisuus ja niiden arvostaminen
- omien asenteiden ja arvojen tiedostaminen esimerkiksi vaikuttamisprojektissa
- tutkimusten suunnittelu, relevantin tutkimuskysymyksen ja menetelmän valitseminen
- tutkimusten tulosten kommunikointi ja tutkimustulosten arvioinnin harjoittelua
- vastuun kantaminen omasta ja ryhmän toiminnasta

T13 ohjata oppilasta ymmärtämään, käyttämään ja tekemään erilaisia
malleja, joiden avulla voidaan tulkita ja selittää ihmistä, ympäristöä ja
niiden ilmiöitä
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Mallien käyttäminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa käyttää ja tulkita erilaisia
konkreettisia malleja. Oppilas harjoittelee
abstraktien mallien käyttöä.

- vastuu itsestä ja muista sekä monikulttuurisessa ja monimuotoisessa maailmassa eläminen:
•
•
•

ympäristövastuullinen toiminta omassa lähiympäristössä sekä toisista huolehtiminen
oman toiminnan vaikutukset itselle, toisiin ihmisiin, eläinten hyvinvointiin, luontoon ja
yhteiskuntaan
luonnon monimuotoisuuden vaaliminen

- ihmiskunnan globaali hyvinvointi nyt ja tulevaisuudessa
•
•

ilmastonmuutos ja sen hillitseminen
luonnonvarojen ekologisesti, taloudellisesti, kulttuurisesti ja sosiaalisesti kestävä
käyttö (esimerkiksi uusiutuvat ja uusiutumattomat luonnonvarat, väestönkasvu,
kaupungistuminen, monimuotoisten kulttuuriperintöjen vaaliminen)

- omien asenteiden ja arvojen tiedostaminen esimerkiksi vaikuttamisprojektissa
- tutkimusten suunnittelu, relevantin tutkimuskysymyksen ja menetelmän valitseminen
- tutkimusten tulosten kommunikointi ja tutkimustulosten arvioinnin harjoittelua
- vastuun kantaminen omasta ja ryhmän toiminnasta
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- vaikuttamisprojekti

- muiden maanosien luonnonympäristö ja ihmisen toiminta
- karttataidot
- luonnon ja kulttuurien moninaisuus ja niiden arvostaminen
- lähiavaruus
- maapallon rakenne
- planetaarisuus:
•

vuodenajat, päivän ja yön vaihtelu

- erilaisia aineita ja materiaaleja
•

esimerkiksi ilma

- palaminen, yhteyttäminen ja veden kiertokulku aineen säilymisen näkökulmasta
- energian säilyminen:
•
•

lämpötilan mittaaminen
lämpöenergia ja energialajien muuntuminen

T14 ohjata oppilasta hankkimaan luotettavaa tietoa, ilmaisemaan
perustellen erilaisia näkemyksiä sekä tulkitsemaan ja arvioimaan
kriittisesti tietolähteitä ja näkökulmia
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Näkemyksien ilmaiseminen ja kriittinen
lukutaito

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa hakea tietoa erilaisista
tietolähteistä ja valita joitakin luotettavia
tietolähteitä. Oppilas harjoittelee erilaisten
näkemysten perustelemista ja osaa nimetä
eroja eri näkökulmissa.

- omien asenteiden ja arvojen tiedostaminen esimerkiksi vaikuttamisprojektissa
- tutkimusten suunnittelu, relevantin tutkimuskysymyksen ja menetelmän valitseminen
- tutkimusten tulosten kommunikointi ja tutkimustulosten arvioinnin harjoittelua
- vastuun kantaminen omasta ja ryhmän toiminnasta
- lähiavaruus
- maapallon rakenne
- planetaarisuus:
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•

vuodenajat, päivän ja yön vaihtelu

- erilaisia aineita ja materiaaleja
•

esimerkiksi ilma

- palaminen, yhteyttäminen ja veden kiertokulku aineen säilymisen näkökulmasta
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- energian säilyminen:
•
•

lämpötilan mittaaminen
lämpöenergia ja energialajien muuntuminen

- vastuu itsestä ja muista sekä monikulttuurisessa ja monimuotoisessa maailmassa eläminen:
•
•
•

ympäristövastuullinen toiminta omassa lähiympäristössä sekä toisista huolehtiminen
oman toiminnan vaikutukset itselle, toisiin ihmisiin, eläinten hyvinvointiin, luontoon ja
yhteiskuntaan
luonnon monimuotoisuuden vaaliminen

- ihmiskunnan globaali hyvinvointi nyt ja tulevaisuudessa
•
•

ilmastonmuutos ja sen hillitseminen
luonnonvarojen ekologisesti, taloudellisesti, kulttuurisesti ja sosiaalisesti kestävä
käyttö (esimerkiksi uusiutuvat ja uusiutumattomat luonnonvarat, väestönkasvu,
kaupungistuminen, monimuotoisten kulttuuriperintöjen vaaliminen)

- vaikuttamisprojekti
- muiden maanosien luonnonympäristö ja ihmisen toiminta
- karttataidot
- luonnon ja kulttuurien moninaisuus ja niiden arvostaminen

T15 ohjata oppilasta luonnon tutkimiseen, eliöiden ja elinympäristöjen
tunnistamiseen ja ekologiseen ajatteluun sekä ohjata oppilasta ihmisen
rakenteen, elintoimintojen ja kehityksen ymmärtämiseen
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Biologian tiedonala: Luonnon tutkiminen,
eliöiden ja elinympäristöjen tunnistaminen,
ihmisen rakenne, elintoiminnot ja kehitys

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa havainnoida luontoa, tunnistaa
yleisimpiä kasvilajeja ja niiden tunnusomaisia
elinympäristöjä. Oppilas laatii ohjatusti pienen
kasvion, osaa tutkia kokeellisesti kasvien
kasvua yksin ja yhdessä muiden kanssa sekä
osaa pääpiirteittäin kuvata ihmisen rakenteen,
elintoiminnat ja kehityksen.

- vastuu itsestä ja muista sekä monikulttuurisessa ja monimuotoisessa maailmassa eläminen:
•
•
•

ympäristövastuullinen toiminta omassa lähiympäristössä sekä toisista huolehtiminen
oman toiminnan vaikutukset itselle, toisiin ihmisiin, eläinten hyvinvointiin, luontoon ja
yhteiskuntaan
luonnon monimuotoisuuden vaaliminen

•
•

ilmastonmuutos ja sen hillitseminen
luonnonvarojen ekologisesti, taloudellisesti, kulttuurisesti ja sosiaalisesti kestävä
käyttö (esimerkiksi uusiutuvat ja uusiutumattomat luonnonvarat, väestönkasvu,
kaupungistuminen, monimuotoisten kulttuuriperintöjen vaaliminen)

- vaikuttamisprojekti
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- ihmiskunnan globaali hyvinvointi nyt ja tulevaisuudessa

- muiden maanosien luonnonympäristö ja ihmisen toiminta
- karttataidot
- luonnon ja kulttuurien moninaisuus ja niiden arvostaminen
- lähiavaruus
- maapallon rakenne
- planetaarisuus:
•

vuodenajat, päivän ja yön vaihtelu

- erilaisia aineita ja materiaaleja
•

esimerkiksi ilma

- palaminen, yhteyttäminen ja veden kiertokulku aineen säilymisen näkökulmasta
- energian säilyminen:
•
•

lämpötilan mittaaminen
lämpöenergia ja energialajien muuntuminen

- tutkimusten suunnittelu, relevantin tutkimuskysymyksen ja menetelmän valitseminen
- tutkimusten tulosten kommunikointi ja tutkimustulosten arvioinnin harjoittelua
- vastuun kantaminen omasta ja ryhmän toiminnasta
- omien asenteiden ja arvojen tiedostaminen esimerkiksi vaikuttamisprojektissa

T16 ohjata oppilasta maantieteelliseen ajatteluun, hahmottamaan omaa
ympäristöä ja koko maailmaa sekä harjaannuttamaan kartankäyttö- ja
muita geomediataitoja
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Maantiedon tiedonala: Maapallon
hahmottaminen, kartta- ja muut
geomediataidot

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa tunnistaa eri aluetasot,
jäsentää omaa ympäristöään, hahmottaa
opiskelemiaan alueita ja koko maapallon
karttakuvaa sekä osaa kuvata alueellista
monimuotoisuutta maapallolla. Oppilas osaa
käyttää karttoja ja muita geomedialähteitä
tiedonhaussa ja esittämisessä.

- muiden maanosien luonnonympäristö ja ihmisen toiminta
- karttataidot
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- luonnon ja kulttuurien moninaisuus ja niiden arvostaminen
- tutkimusten suunnittelu, relevantin tutkimuskysymyksen ja menetelmän valitseminen
- tutkimusten tulosten kommunikointi ja tutkimustulosten arvioinnin harjoittelua
- vastuun kantaminen omasta ja ryhmän toiminnasta
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- lähiavaruus
- maapallon rakenne
- planetaarisuus:
•

vuodenajat, päivän ja yön vaihtelu

- erilaisia aineita ja materiaaleja
•

esimerkiksi ilma

- palaminen, yhteyttäminen ja veden kiertokulku aineen säilymisen näkökulmasta
- energian säilyminen:
•
•

lämpötilan mittaaminen
lämpöenergia ja energialajien muuntuminen

- vastuu itsestä ja muista sekä monikulttuurisessa ja monimuotoisessa maailmassa eläminen:
•
•
•

ympäristövastuullinen toiminta omassa lähiympäristössä sekä toisista huolehtiminen
oman toiminnan vaikutukset itselle, toisiin ihmisiin, eläinten hyvinvointiin, luontoon ja
yhteiskuntaan
luonnon monimuotoisuuden vaaliminen

- ihmiskunnan globaali hyvinvointi nyt ja tulevaisuudessa
•
•

ilmastonmuutos ja sen hillitseminen
luonnonvarojen ekologisesti, taloudellisesti, kulttuurisesti ja sosiaalisesti kestävä
käyttö (esimerkiksi uusiutuvat ja uusiutumattomat luonnonvarat, väestönkasvu,
kaupungistuminen, monimuotoisten kulttuuriperintöjen vaaliminen)

- vaikuttamisprojekti

T18 ohjata oppilasta tutkimaan, kuvaamaan ja selittämään kemiallisia
ilmiöitä, aineiden ominaisuuksia ja muutoksia sekä rakentamaan perustaa
aineen säilymisen periaatteen ymmärtämiselle
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Kemian tiedonala: Kemiallisten ilmiöiden
tutkiminen, kuvaaminen ja selittäminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa havainnoida ja kuvata
olomuotoja ja tuttujen aineiden ominaisuuksia
sekä harjoittelee niihin liittyviä selityksiä.
Oppilas osaa selittää aineen säilymisen
periaatteen avulla esimerkiksi veden
kiertokulkua tai kierrätystä.

- lähiavaruus

- planetaarisuus:
•

vuodenajat, päivän ja yön vaihtelu

- erilaisia aineita ja materiaaleja
•

esimerkiksi ilma
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- maapallon rakenne

- palaminen, yhteyttäminen ja veden kiertokulku aineen säilymisen näkökulmasta
- energian säilyminen:
•
•

lämpötilan mittaaminen
lämpöenergia ja energialajien muuntuminen

- tutkimusten suunnittelu, relevantin tutkimuskysymyksen ja menetelmän valitseminen
- tutkimusten tulosten kommunikointi ja tutkimustulosten arvioinnin harjoittelua
- vastuun kantaminen omasta ja ryhmän toiminnasta
- vastuu itsestä ja muista sekä monikulttuurisessa ja monimuotoisessa maailmassa eläminen:
•
•
•

ympäristövastuullinen toiminta omassa lähiympäristössä sekä toisista huolehtiminen
oman toiminnan vaikutukset itselle, toisiin ihmisiin, eläinten hyvinvointiin, luontoon ja
yhteiskuntaan
luonnon monimuotoisuuden vaaliminen

- ihmiskunnan globaali hyvinvointi nyt ja tulevaisuudessa
•
•

ilmastonmuutos ja sen hillitseminen
luonnonvarojen ekologisesti, taloudellisesti, kulttuurisesti ja sosiaalisesti kestävä
käyttö (esimerkiksi uusiutuvat ja uusiutumattomat luonnonvarat, väestönkasvu,
kaupungistuminen, monimuotoisten kulttuuriperintöjen vaaliminen)

- vaikuttamisprojekti

34.6.14. Äidinkieli ja kirjallisuus
Oppiaineen tehtävä
Tehtäväkuvaus, oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät tavoitteet sekä ohjaus, eriyttäminen
ja tuki sekä oppilaan oppimisen arviointi koskevat kaikkia äidinkieli ja kirjallisuus -oppiaineen
oppimääriä.
Äidinkielen ja kirjallisuuden opetuksen tehtävänä on kehittää oppilaiden kieli-, vuorovaikutusja tekstitaitoja ja ohjata heitä kiinnostumaan kielestä, kirjallisuudesta ja muusta kulttuurista ja
tulemaan tietoiseksi itsestään viestijöinä ja kielenkäyttäjinä. Oppilaiden arjen kieli- ja tekstitaitoja
laajennetaan niin, että he saavat valmiuksia havaintojen ja ilmiöiden käsitteellistämiseen,
ajattelunsa kielentämiseen ja luovuutensa kehittämiseen.

Vuosiluokat 3-6

Äidinkielen ja kirjallisuuden opetus vastaa yhteistyössä muiden oppiaineiden ja kotien
kanssa oppilaiden kielikasvatuksesta ja auttaa heitä rakentamaan kielellistä ja kulttuurista
identiteettiä monikulttuurisessa ja medioituneessa yhteiskunnassa. Äidinkieli ja kirjallisuus
on monitieteinen taito-, tieto- ja kulttuuriaine. Opetus perustuu laajaan tekstikäsitykseen.
Keskeisiä ovat monimuotoisten tekstien tulkitsemisen ja tuottamisen sekä tiedon hankinnan
ja jakamisen taidot. Ikäkaudelle ja kielitaidolle soveltuva kirjallisuus vahvistaa luovuuden ja
mielikuvituksen monipuolista kehittymistä ja laajentaa oppilaiden käsitystä oman kielellisen
ilmaisunsa mahdollisuuksista. Kirjallisuus yhdistää oppilaan kulttuuriinsa ja avartaa käsitystä
muista kulttuureista.
Oppilaita rohkaistaan rakentavaan ja vastuulliseen vuorovaikutukseen erilaisissa
viestintäympäristöissä. Osana eettistä kasvatusta oppilaita ohjataan ymmärtämään omien
kielellisten ja viestinnällisten valintojen vaikutuksia toisiin ihmisiin. Metakognitiivisista taidoista
äidinkielen opetuksessa painottuvat tekstien tulkitsemisen ja tuottamisen strategiset taidot.
Kielitiedon opetuksen tehtävänä on tukea ja kehittää kielitietoisuutta ja kielen havainnoinnin
taitoja. Opetus perustuu yhteisölliseen ja funktionaaliseen näkemykseen kielestä: kielen
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rakenteita opiskellaan ikäkaudelle tyypillisten kielenkäyttötilanteiden ja tekstilajien yhteydessä.
Opetuksessa edetään portaittain oppilaiden kehitysvaiheen mukaan.
Opetus tutustuttaa moniin kulttuurisisältöihin, joista keskeisiä ovat sanataide, media, draama,
teatteritaide sekä puhe- ja viestintäkulttuurit. Sanataiteeseen kuuluu kaunokirjallisten tekstien
kirjoittaminen ja tulkitseminen. Kirjallisuuden opetuksen tehtävänä on lukemiseen innostaminen,
elämysten saaminen ja jakaminen, kulttuurintuntemuksen syventäminen, eettisen kasvun
tukeminen sekä oppilaiden kielen ja mielikuvituksen rikastaminen. Draama vahvistaa oppiaineen
toiminnallista, kokemuksellista, elämyksellistä ja esteettistä luonnetta. Mediakasvatus tähtää
mediasisältöjen tulkitsemiseen ja tuottamiseen ja niiden ymmärtämiseen kulttuurisena ilmiönä.
Puhe- ja viestintäkulttuurien opetus vahvistaa vuorovaikutus- ja viestintätaitoja.
Keskeisiä motivaatiotekijöitä äidinkielen ja kirjallisuuden oppimisessa ovat opittavien asioiden
merkityksellisyys oppilaille ja osallisuuden kokemukset. Oppilaiden kiinnostusta vahvistetaan
luomalla mahdollisuuksia aktiiviseen toimijuuteen ja omiin valintoihin sekä ottamalla
huomioon oppilaiden tekstimaailma ja kokemukset sekä laajentamalla niitä. Opetuksessa,
oppimisympäristön luomisessa ja opetusmenetelmien valinnassa otetaan huomioon oppilaiden
erilaisuus, yhdenvertaisuus ja sukupuolten tasa-arvo ja tuetaan niin edistyneitä kuin
oppimisvaikeuksien kanssa ponnistelevia. Äidinkielen oppimäärät tekevät yhteistyötä.

Oppiaineen tehtävä vuosiluokilla 3-6
Vuosiluokilla 3–6 opetuksen erityisenä tehtävänä on oppilaiden ilmaisu- ja
vuorovaikutustaitojen sekä lukemisen ja tekstien tuottamisen taitojen ja strategioiden
sujuvoittaminen ja tekstilajivalikoiman laajentaminen. Oppilaita ohjataan toimimaan
tarkoituksenmukaisesti, turvallisesti ja vastuullisesti entistä monipuolisemmissa, myös
monimediaisissa vuorovaikutustilanteissa, ja heitä ohjataan tulkitsemaan, tuottamaan ja
arvioimaan yhä monimuotoisempia tekstejä osana oppimaan oppimista. Tietoa kielestä,
kirjallisuudesta, mediasta ja muusta kulttuurista opitaan kielellisten taitojen kehittämisen ja
tekstien merkitysten tarkastelun yhteydessä. Opetuksen tavoitteena on herättää kiinnostus ja
antaa välineitä kielen havainnointiin, lukuharrastukseen ja monenlaiseen ilmaisuun sekä tarjota
kieleen ja kirjallisuuteen liittyviä elämyksiä.

Äidinkieli ja kirjallisuus -oppiaineen oppimisympäristöihin ja työtapoihin
liittyvät tavoitteet vuosiluokilla 3-6
Tavoitteena on kielellisesti virikkeinen ja yhteisöllinen oppimisympäristö, jossa oppilaiden
näkemyksiä arvostetaan ja jossa on mahdollisuus tarkastella ja tuottaa tekstejä yksin ja
yhdessä turvallisesti myös viestintäteknologian avulla. Opetuksessa hyödynnetään oppilaiden
itse valitsemia ja heitä kiinnostavia kirjoja ja muita monimuotoisia tekstejä sekä laajennetaan
oppilaiden lukukokemuksia. Äidinkielen oppimisympäristöön kuuluu myös koulun ulkopuolinen
kulttuuri- ja mediatarjonta. Työtavat valitaan niin, että ne mahdollistavat yhdessä toimimisen
ja kokemusten jakamisen sekä oppiaineen sisältöalueiden luontevan integroitumisen. Opetusta
eheytetään prosessinomaisen opiskelun ja projektityöskentelyn avulla. Vuorovaikutus- ja
draamataitoja syvennetään erilaisten harjoitusten avulla. Draamaa ja kirjallisuuden opetusta
yhdistetään muiden oppiaineiden opetukseen.

Tavoitteena on tukea oppilaiden kielellistä kehitystä, sujuvan luku- ja kirjoitustaidon
oppimista sekä lukutaidon syvenemistä ymmärtäväksi lukemiseksi. Oppilaita tuetaan
sanavarannon laajentamisessa, käsitteiden oppimisessa sekä ajatusten kielentämisessä ja
vuorovaikutustaidoissa. Jokaista oppilasta kannustetaan taitotasoaan vastaavan kirjallisuuden
ja muiden tekstien lukemiseen ja ohjataan luetun ymmärtämisen strategioiden käyttöön sekä
sopivien opiskelustrategioiden kehittämiseen ja omien vahvuuksien tunnistamiseen. Oppilaiden
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tekstien tuottamisen taitojen sekä oikeinkirjoituksen kehittämiseksi annetaan malleja sekä
yhteisöllistä ja yksilöllistä tukea. Myös kielellisesti taitavia oppilaita tuetaan lukuhaasteiden
ottamisessa, itselleen soveltuvien työtapojen löytämisessä ja tavoitteiden asettamisessa. Tekstit
ja työtavat valitaan niin, että oppilaiden yhdenvertaisuus ja sukupuolten tasa-arvo toteutuu.

Oppilaan oppimisen arviointi äidinkieli ja kirjallisuus -oppiaineessa
vuosiluokilla 3-6
Arviointi ja siihen perustuva palaute on monipuolista, konkreettista ja oppimisen taitoja
kehittävää. Arviointi nivotaan kiinteäksi osaksi oppimisprosessia. Arviointi perustuu monipuoliseen
dokumentointiin siitä, miten oppilaiden laajenevat kielelliset taidot ja tekstien tuottaminen sekä
tulkinta kehittyvät ja mitkä ovat heidän tietonsa kielestä, kirjallisuudesta ja muusta kulttuurista.
Oppilaita ohjataan arvioimaan omaa ja muiden työskentelyä, ilmaisua ja tuotoksia. Oppimista
tukevan, monipuolisen ja erittelevän arvioinnin ja palautteen avulla oppilaita autetaan tulemaan
tietoiseksi omista taidoistaan, tiedoistaan ja työskentelyprosesseistaan ja he saavat välineitä
niiden kehittämiseen. Omaehtoinen lukeminen on tärkeä tavoite, jota tuetaan ja arvioidaan
suhteessa luku- ja kirjoitustaitoon.
Äidinkielen ja kirjallisuuden sanallista arviota tai arvosanaa antaessaan opettaja arvioi
oppilaiden osaamista suhteessa paikallisessa opetussuunnitelmassa asetettuihin tavoitteisiin.
Määritellessään osaamisen tasoa 6. vuosiluokan lukuvuositodistusta varten opettaja käyttää
valtakunnallisia arviointikriteereitä. Oppimisen edistymisen kannalta keskeisiä ovat äidinkielen
ja kirjallisuuden eri tavoitealueiden perustaidot ja niihin johtavat työskentelyprosessit ja
oppimisstrategiat.

Suomi toisena kielenä ja kirjallisuus
Oppimäärän erityinen tehtävä
Tuntijakoasetuksen mukaan koulun opetuskielen mukaan määräytyvän äidinkielen ja
kirjallisuuden sijasta maahanmuuttajille voidaan opettaa joko kokonaan tai osittain suomen tai
ruotsin kieltä erityisen maahanmuuttajille tarkoitetun oppimäärän mukaisesti. Tämän oppimäärän
tehtävänä on tukea lapsen ja nuoren kasvua kieliyhteisön täysivaltaiseksi jäseneksi, jolla on
kielelliset valmiudet jatko-opintoihin. Opetuksen avulla pyritään monilukutaitoon, jonka avulla
oppilas osaa hakea tietoa sekä ymmärtää, tuottaa, arvioi ja analysoi erilaisia puhuttuja ja
kirjoitettuja suomenkielisiä tekstejä päivittäisessä vuorovaikutuksessa, koulutyöskentelyssä ja
yhteiskunnassa. Opetuksessa tuetaan kielitaidon eri osa-alueiden sekä eri tiedonalojen kielen
kehittymistä.

Vuosiluokat 3-6

Suomi toisena kielenä ja kirjallisuus -oppimäärän erityisenä tehtävänä on tukea oppilaan
monikielisyyden kehittymistä sekä herättää kiinnostus ja tarjota välineitä kielitaidon elinikäiseen
kehittämiseen. Yhteistyössä kotien, oman äidinkielen opetuksen sekä muiden oppiaineiden
kanssa suomi toisena kielenä ja kirjallisuus -opetus auttaa oppilasta rakentamaan kielellistä ja
kulttuurista identiteettiään kulttuurisesti monimuotoisessa ja monimediaisessa yhteiskunnassa.
Suomen kielen oppiminen tukee kotoutumista suomalaiseen yhteiskuntaan. Suomi toisena
kielenä ja kirjallisuus -oppimäärän opetuksen lähtökohtana ovat oppilaille merkitykselliset
ja tarpeelliset tekstilajit ja kielenkäyttötilanteet, joiden avulla kielen muotoja, merkityksiä ja
käyttöä tutkitaan ja opitaan analysoimaan. Kielitaitoa kehitetään kaikilla kielen käytön osaalueilla, joita ovat kuullun ymmärtäminen, puhuminen, luetun ymmärtäminen ja kirjoittaminen.
Ymmärtämis- ja tuottamistaitojen kehittyminen nivoutuvat toisiinsa. Oppilaiden kielen osaaminen
laajenee arkielämän konkreettisesta kielestä käsitteellisen ajattelun kieleen. He saavat valmiudet
havaintojen ja ilmiöiden sekä oman ajattelunsa, tunteidensa ja mielipiteidensä ilmaisemiseen
tilanteeseen sopivalla tavalla. Opetuksessa arvostetaan ja hyödynnetään oppilaiden osaamia
kieliä.
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Kunkin oppilaan tarpeen suomi toisena kielenä -oppimäärään määrittävät oppilasta opettavat
opettajat yhdessä. Oppilaan huoltaja päättää oppimääriä koskevista valinnoista. Koska opetus
tulee järjestää oppilaiden ikäkauden ja edellytysten mukaisesti, oppimäärän valinnassa on
keskeistä, että oppilas saa hänelle parhaiten soveltuvan oppimäärän mukaista opetusta. Oppilas
voi opiskella suomi toisena kielenä ja kirjallisuus -oppimäärää, jos hänen äidinkielensä ei
ole suomi, ruotsi tai saame tai hänellä on muutoin monikielinen tausta. Oppimäärän tarpeen
selvittämisessä huomioidaan myös seuraavat näkökulmat:
•

•

oppilaan suomen kielen peruskielitaidossa on puutteita jollakin tai joillakin
kielitaidon osa-alueilla, jolloin oppilaan osaaminen ei anna vielä edellytyksiä
yhdenvertaiseen kouluyhteisön jäsenenä toimimiseen päivittäisessä vuorovaikutuksessa ja
koulutyöskentelyssä tai
oppilaan suomen kielen taito ei anna vielä edellytyksiä suomen kieli ja kirjallisuus oppimäärän opiskeluun.

Kun oppilas opiskelee suomi toisena kielenä ja kirjallisuus -oppimäärän mukaan, hänelle
opetetaan suomea tai ruotsia toisena kielenä joko kokonaan tai osittain suomen kielen ja
kirjallisuuden opetuksen sijaan. Opetusjärjestelyiden lähtökohtana ovat oppilaan oppimistarpeet
ja kielenoppimisen vaihe. Mikäli oppilaan oppimääräksi on valittu suomi toisena kielenä ja
kirjallisuus, hänen edistymistään ja suoriutumistaan arvioidaan suhteessa tämän oppimäärän
tavoitteisiin ja kriteereihin riippumatta siitä, minkä opetusryhmän yhteydessä kyseinen opetus
on järjestetty. Tärkeää on, että oppilas tulee osalliseksi samoista teksteistä ja tekstilajeista kuin
luokkatasonsa muutkin oppilaat. Kesken perusopetuksen Suomeen muuttaneiden oppilaiden
opetuksen tavoitteiden asettamisessa ja sisältöjen valinnassa tulee ottaa huomioon oppilaan
kielitaito sekä aiemmin opitut tiedot ja taidot. Tarvittaessa laaditaan oppimissuunnitelma.
Opetuksessa hyödynnetään tavoitteellisesti erilaisia oppimisympäristöjä, jotka tukevat kielitaidon
monipuolista kehittymistä sekä koulussa että sen ulkopuolella. Oppilas voi siirtyä opiskelemaan
suomen kieli ja kirjallisuus -oppimäärän mukaan, jos hänellä on riittävät edellytykset sen
tavoitteiden mukaiseen opiskeluun.
Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulussa suomi toisena kielenä -oppimäärää opetetaan osittain
suomen kielen ja kirjallisuuden tuntien sijaan tai suomen kielen ja kirjallisuuden opetuksen
lisäksi. Oppilaiden suomen kielen taidot vaihtelevat suuresti, joten opetusjärjestelyt toteutetaan
vuosittain oppilaiden oppimistarpeen mukaan. Kunkin vuosiluokan suomi toisena kielenä opetussuunnitelman tavoitteet ja sisällöt kirjataan yksityiskohtaisemmin koulun työjärjestykseen,
joka tarkistetaan vuosittain.

Oppimäärän tehtävä vuosiluokilla 3-6
Vuosiluokilla 3–6 erityisenä tehtävänä on tukea suomen kielen taidon kehittymistä sekä luku- ja
kirjoitustaidon ja vuorovaikutustaitojen sujuvoitumista ja monipuolistumista. Opetuksessa otetaan
huomioon oppilaiden kielitaito ja vahvuudet. Tekstien tulkitsemisen ja tuottamisen yhteydessä
harjaannutaan tarkastelemaan kielen piirteitä ja kirjallisuuden keinoja ja edetään laajempien
tekstien lukemiseen ja lukukokemusten monipuoliseen jakamiseen.

Tavoitteena on kielellisesti virikkeinen ja yhteisöllinen oppimisympäristö, jossa oppilaiden
näkemyksiä arvostetaan ja jossa on mahdollisuus tarkastella ja tuottaa tekstejä yksin ja
yhdessä turvallisesti myös viestintäteknologian avulla. Opetuksessa hyödynnetään oppilaiden
itse valitsemia ja heitä kiinnostavia kirjoja ja muita monimuotoisia tekstejä sekä laajennetaan
oppilaiden lukukokemuksia. Äidinkielen oppimisympäristöön kuuluu myös koulun ulkopuolinen
kulttuuri- ja mediatarjonta. Työtavat valitaan niin, että ne mahdollistavat yhdessä toimimisen
ja kokemusten jakamisen sekä oppiaineen sisältöalueiden luontevan integroitumisen. Opetusta
eheytetään prosessinomaisen opiskelun ja projektityöskentelyn avulla. Vuorovaikutus- ja
1111

Vuosiluokat 3-6

Äidinkieli ja kirjallisuus -oppiaineen oppimisympäristöihin ja työtapoihin
liittyvät tavoitteet vuosiluokilla 3-6

draamataitoja syvennetään erilaisten harjoitusten avulla. Draamaa ja kirjallisuuden opetusta
yhdistetään muiden oppiaineiden opetukseen.

Ohjaus, eriyttäminen ja tuki äidinkieli ja kirjallisuus -oppiaineessa
vuosiluokilla 3-6
Tavoitteena on tukea oppilaiden kielellistä kehitystä, sujuvan luku- ja kirjoitustaidon
oppimista sekä lukutaidon syvenemistä ymmärtäväksi lukemiseksi. Oppilaita tuetaan
sanavarannon laajentamisessa, käsitteiden oppimisessa sekä ajatusten kielentämisessä ja
vuorovaikutustaidoissa. Jokaista oppilasta kannustetaan taitotasoaan vastaavan kirjallisuuden
ja muiden tekstien lukemiseen ja ohjataan luetun ymmärtämisen strategioiden käyttöön sekä
sopivien opiskelustrategioiden kehittämiseen ja omien vahvuuksien tunnistamiseen. Oppilaiden
tekstien tuottamisen taitojen sekä oikeinkirjoituksen kehittämiseksi annetaan malleja sekä
yhteisöllistä ja yksilöllistä tukea. Myös kielellisesti taitavia oppilaita tuetaan lukuhaasteiden
ottamisessa, itselleen soveltuvien työtapojen löytämisessä ja tavoitteiden asettamisessa. Tekstit
ja työtavat valitaan niin, että oppilaiden yhdenvertaisuus ja sukupuolten tasa-arvo toteutuu.

Oppilaan oppimisen arviointi äidinkieli ja kirjallisuus -oppiaineessa
vuosiluokilla 3-6
Arviointi ja siihen perustuva palaute on monipuolista, konkreettista ja oppimisen taitoja
kehittävää. Arviointi nivotaan kiinteäksi osaksi oppimisprosessia. Arviointi perustuu monipuoliseen
dokumentointiin siitä, miten oppilaiden laajenevat kielelliset taidot ja tekstien tuottaminen sekä
tulkinta kehittyvät ja mitkä ovat heidän tietonsa kielestä, kirjallisuudesta ja muusta kulttuurista.
Oppilaita ohjataan arvioimaan omaa ja muiden työskentelyä, ilmaisua ja tuotoksia. Oppimista
tukevan, monipuolisen ja erittelevän arvioinnin ja palautteen avulla oppilaita autetaan tulemaan
tietoiseksi omista taidoistaan, tiedoistaan ja työskentelyprosesseistaan ja he saavat välineitä
niiden kehittämiseen. Omaehtoinen lukeminen on tärkeä tavoite, jota tuetaan ja arvioidaan
suhteessa luku- ja kirjoitustaitoon.
Äidinkielen ja kirjallisuuden sanallista arviota tai arvosanaa antaessaan opettaja arvioi
oppilaiden osaamista suhteessa paikallisessa opetussuunnitelmassa asetettuihin tavoitteisiin.
Määritellessään osaamisen tasoa 6. vuosiluokan lukuvuositodistusta varten opettaja käyttää
valtakunnallisia arviointikriteereitä. Oppimisen edistymisen kannalta keskeisiä ovat äidinkielen
ja kirjallisuuden eri tavoitealueiden perustaidot ja niihin johtavat työskentelyprosessit ja
oppimisstrategiat.

Vuosiluokka 3
Vuosiluokan keskeiset sisältöalueet

Vuosiluokat 3-6

S1 Vuorovaikutustilanteissa toimiminen
Harjoitellaan kertomista, mielipiteen ilmaisua ja kuvailua yhteisöllisesti erilaisten aihepiirien
ja tekstien pohjalta. Ohjataan kokonaisilmaisuun ja hyödynnetään draamatyöskentelyä.
Tutkitaan ja käytetään kieltä osana toimintaa (tilannesidonnaiset fraasit ja ilmaukset, ajan
ilmaiseminen kerronnassa, modaalisuus, vertaaminen kuvailussa sekä epäsuora esitys ja toisen
puheeseen viittaaminen). Harjoitellaan ääntämistä, kuuntelutaitoja ja kuullusta oppimisen taitoja.
Osallistutaan oman luokan sekä kouluyhteisön vuorovaikutus- ja kulttuuritoimintaan, niiden
suunnitteluun ja niiden toteuttamiseen.
Rohkaistaan ja innostetaan oppilasta ilmaisemaan itseään omaan arkeensa ja kouluun liittyvissä
vuorovaikutustilanteissa.
Keskustellaan ryhmässä oppilaalle tutuista aihepiireistä.
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Harjoitellaan monipuolisesti oppilaan arjen ja koulun tilanteissa tarvittavia vuorovaikutustaitoja.
Harjoitellaan kertomista, mielipiteen ilmaisua ja kuvailua yhteisöllisesti erilaisten aihepiirien ja
tekstien pohjalta.
Harjoitellaan ääntämistä, kuuntelutaitoja ja kuullusta oppimisen taitoja.
Ohjataan kokonaisilmaisuun ja hyödynnetään draamatyöskentelyä.
S2 Tekstien tulkitseminen
Harjoitellaan kaunokirjallisuuden ja erilaisten tieto- ja mediatekstien sujuvaa lukemista sekä
käyttämään tilanteeseen ja tavoitteeseen sopivia lukustrategioita. Edistetään tekstilajien piirteiden
sekä kirjallisuuden peruskäsitteiden tuntemusta. Opitaan tunnistamaan kertovien, kuvaavien,
ohjaavien ja yksinkertaisten kantaa ottavien tekstien kielellisiä ja tekstuaalisia piirteitä.
Harjoitellaan mielipiteen ja arvottavien ilmausten erottamista teksteissä sekä selvittämään
tiedon lähteen ja arvioimaan tiedon luotettavuutta. Harjoitellaan hahmottamaan virkkeen osien
suhteita (lause, lausekkeen pääsanan ja määritteen suhde, lauseenvastike) tekstin ymmärtämisen
tukena. Luokitellaan sanoja merkityksen ja muodon perusteella (sanaluokat). Pohditaan, millaisia
merkityksiä eri sijamuodot sisältävät ja opitaan verbien taipuminen persoona- ja aikamuodoissa.
Harjoitellaan selittämään, vertailemaan ja pohtimaan sanojen, niiden synonyymien, kielikuvien,
sanontojen ja käsitteiden merkityksiä ja niiden hierarkioita. Harjaannutetaan havaitsemaan, miten
persoonaa ja aikaa ilmaistaan tekstissä. Laajennetaan sana- ja käsitevarantoa.
Harjoitellaan kaunokirjallisuuden ja erilaisten tieto- ja mediatekstien sujuvaa lukemista sekä
käyttämään tilanteeseen ja tavoitteeseen sopivia lukustrategioita.
Edistetään tekstilajien piirteiden sekä kirjallisuuden peruskäsitteiden tuntemusta.
Opitaan tunnistamaan kertovien, kuvaavien, ohjaavien ja yksinkertaisten kantaa ottavien tekstien
kielellisiä ja tekstuaalisia piirteitä.
Harjoitellaan mielipiteen ja arvottavien ilmausten erottamista teksteissä ja arvioimaan tiedon
luotettavuutta.
Harjoitellaan hahmottamaan virkkeen osien suhteita (lause, lausekkeen pääsanan ja määritteen
suhde, lauseenvastike) tekstin ymmärtämisen tukena.
Luokitellaan sanoja merkityksen ja muodon perusteella (sanaluokat).
Pohditaan, millaisia merkityksiä eri sijamuodot sisältävät ja opitaan verbien taipuminen
persoona- ja aikamuodoissa. Harjoitellaan selittämään, vertailemaan ja pohtimaan sanojen, niiden
synonyymien, kielikuvien, sanontojen ja käsitteiden merkityksiä ja niiden hierarkioita.
Harjaannutetaan havaitsemaan, miten persoonaa ja aikaa ilmaistaan tekstissä.
Laajennetaan sana- ja käsitevarantoa.

Harjoitellaan sujuvaa kirjoittamista, tekstien tuottamisen ja käsittelyn perustoimintoja ja yleiskielen
normeja itsenäisesti ja ryhmässä. Tuotetaan ikäkaudelle sopivia kertovia, kuvaavia, ohjaavia
ja yksinkertaisia kantaa ottavia tekstilajeja ja niissä käytettävää sanastoa ja fraseologiaa
sekä kieliopillisia rakenteita. Tutustutaan kirjoittamisprosessin vaiheisiin ja muokataan tekstejä
palautteen perusteella.
Harjoitellaan sujuvaa kirjoittamista, tekstien tuottamisen ja käsittelyn perustoimintoja ja yleiskielen
normeja itsenäisesti ja ryhmässä.
Tuotetaan ikäkaudelle sopivia kertovia, kuvaavia, ohjaavia ja yksinkertaisia kantaa ottavia
tekstilajeja ja harjoitellaan niissä käytettävää sanastoa ja fraseologiaa sekä kieliopillisia rakenteita.
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S3 Tekstien tuottaminen

Tutustutaan kirjoittamisprosessin vaiheisiin ja muokataan tekstejä palautteen perusteella.
S4 Kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtäminen
Tutkitaan tilanteen ja aiheen mukaista kielen vaihtelua havainnoimalla koulun ja oppilaiden vapaaajan vuorovaikutustilanteita sekä moninaisia kuultuja ja luettuja tekstejä. Pohditaan sanojen,
ilmausten ja tekstien ilmentämiä merkityksiä ja tapoja luokitella niitä. Tutustutaan puhutun ja
kirjoitetun suomen piirteisiin. Opitaan päättelemään keskeisiä säännönmukaisuuksia (sanaluokat
ja lausetyypit, nominien ja verbien taivutus, sanojen yhdistäminen ja johtaminen) ja tapoja luoda
merkityksiä. Tutustutaan lapsille ja nuorille suunnattuun kauno- ja tietokirjallisuuteen, elokuviin
ja mediateksteihin sekä kirjastoon niitä tarjoavana resurssina. Perehdytään lasten ja nuorten
maailmaan liittyviin kansanperinteen lajeihin ja nykyperinteeseen.
Tutkitaan tilanteen ja aiheen mukaista kielen vaihtelua havainnoimalla koulun ja oppilaiden vapaaajan vuorovaikutustilanteita sekä moninaisia kuultuja ja luettuja tekstejä.
Pohditaan sanojen, ilmausten ja tekstien ilmentämiä merkityksiä ja tapoja luokitella niitä.
Tutustutaan puhutun ja kirjoitetun suomen piirteisiin.
Opitaan päättelemään keskeisiä säännönmukaisuuksia (sanaluokat ja lausetyypit, nominien ja
verbien taivutus, sanojen yhdistäminen ja johtaminen) ja tapoja luoda merkityksiä.
Tutustutaan lapsille ja nuorille suunnattuun kauno- ja tietokirjallisuuteen, elokuviin ja
mediateksteihin.
Tutustutaan lasten ja nuorten maailmaan liittyviin kansanperinteen lajeihin ja nykyperinteeseen.
Rohkaistaan ja kannustetaan oppilasta mahdollisuuksien mukaan tutustumaan omankieliseen
lastenkulttuuriin ja kirjallisuuteen.
S5 Kielen käyttö kaiken oppimisen tukena
Opitaan jäsentämään lukemisen, kirjoittamisen, kuuntelun ja puhumisen prosesseja pienempiin
osiin ja harjoitellaan näitä osataitoja sekä erilaisia kirjoitus- ja kuuntelutekniikoita. Harjoitellaan
eri oppiaineiden tärkeiden käsitteiden ja ilmausten tunnistamista ja niiden omaan käyttöön
ottamista. Hyödynnetään tieto- ja viestintäteknologiaa apuna eri tiedonalojen tiedonhankinnassa,
oppimisessa ja oman oppimisen arvioinnissa suhteessa tavoitteisiin. Oppilasta ohjataan
toimimaan eettisesti tekijänoikeuksia ja yksityisyyttä kunnioittaen. Vahvistetaan oppilaan taitoa
käyttää omaa äidinkieltään ja muita osaamiaan kieliä kaiken oppimisen tukena.
Opitaan jäsentämään lukemisen, kirjoittamisen, kuuntelun ja puhumisen prosesseja pienempiin
osiin ja harjoitellaan näitä osataitoja sekä erilaisia kirjoitus- ja kuuntelutekniikoita.
Harjoitellaan eri oppiaineiden tärkeiden käsitteiden ja ilmausten tunnistamista ja niiden omaan
käyttöön ottamista.
Hyödynnetään tieto- ja viestintäteknologiaa apuna eri tiedonalojen tiedonhankinnassa,
oppimisessa ja oman oppimisen arvioinnissa suhteessa tavoitteisiin.

Vuosiluokat 3-6

Oppilasta ohjataan toimimaan eettisesti tekijänoikeuksia ja yksityisyyttä kunnioittaen.
Vahvistetaan oppilaan taitoa käyttää omaa äidinkieltään ja muita osaamiaan kieliä kaiken
oppimisen tukena.
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Opetuksen tavoitteet

Tavoitteisiin liittyvät
sisältöalueet

Laaja-alainen osaaminen

T1

S1

L1, L2, L4

T2

S1

L1, L2, L4

T3

S1

L2

T4

S2

L1, L4

T5

S2

L2, L4

T6

S2

L1, L2, L4

T7

S3

L1, L4, L5

T8

S3

L1, L2, L4

T9

S3

L1, L2, L4

T10

S4

L2, L4

T11

S4

L2

T12

S4

L2, L4

T13

S5

L1, L2, L7

T14

S5

L4, L7

T15

S5

L1, L6, L7

Vuosiluokan tavoitteet
T1 ohjata oppilasta vahvistamaan ilmaisuvarantoaan ja taitoaan
ilmaista mielipiteensä ja toimia rakentavasti koulun ja muun arjen
vuorovaikutustilanteissa
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Vuorovaikutustaidot ja ilmaisuvaranto

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osallistuu erilaisiin
vuorovaikutustilanteisiin käyttäen
ilmaisuvarantoaan sekä keskustelee ja
työskentelee erilaisten aihepiirien ja tekstien
pohjalta.

Rohkaistaan ja innostetaan oppilasta ilmaisemaan itseään omaan arkeensa ja kouluun liittyvissä
vuorovaikutustilanteissa.
Keskustellaan ryhmässä oppilaalle tutuista aihepiireistä.
Harjoitellaan monipuolisesti oppilaan arjen ja koulun tilanteissa tarvittavia vuorovaikutustaitoja.

Harjoitellaan ääntämistä, kuuntelutaitoja ja kuullusta oppimisen taitoja.
Ohjataan kokonaisilmaisuun ja hyödynnetään draamatyöskentelyä.
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Harjoitellaan kertomista, mielipiteen ilmaisua ja kuvailua yhteisöllisesti erilaisten aihepiirien ja
tekstien pohjalta.

T2 innostaa oppilasta vahvistamaan kasvokkaisen vuorovaikutuksen,
opetuspuheen ja kuultujen tekstien kuuntelu- ja ymmärtämistaitojaan
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Tekstien ymmärtäminen ja
vuorovaikutuksessa toimiminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas ymmärtää opetuspuhetta ja muuta
kuulemaansa, kun tilanne tai aihe on
ennestään tuttu tai ymmärtämistä tuetaan.
Oppilas osaa toimia kasvokkaisissa
vuorovaikutustilanteissa.

Rohkaistaan ja innostetaan oppilasta ilmaisemaan itseään omaan arkeensa ja kouluun liittyvissä
vuorovaikutustilanteissa.
Keskustellaan ryhmässä oppilaalle tutuista aihepiireistä.
Harjoitellaan monipuolisesti oppilaan arjen ja koulun tilanteissa tarvittavia vuorovaikutustaitoja.
Harjoitellaan kertomista, mielipiteen ilmaisua ja kuvailua yhteisöllisesti erilaisten aihepiirien ja
tekstien pohjalta.
Harjoitellaan ääntämistä, kuuntelutaitoja ja kuullusta oppimisen taitoja.
Ohjataan kokonaisilmaisuun ja hyödynnetään draamatyöskentelyä.

T3 ohjata oppilasta ilmaisemaan itseään monipuolisesti sanallisia ja
ei-sanallisia ilmaisukeinoja käyttäen sekä käyttämään luovuuttaan ja
ottamaan huomioon myös muut osallistujat
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Ilmaisu vuorovaikutustilanteissa

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas ilmaisee itseään erilaisia ilmaisun
keinoja käyttäen ja osaa ottaa huomioon
puhekumppaninsa.

Rohkaistaan ja innostetaan oppilasta ilmaisemaan itseään omaan arkeensa ja kouluun liittyvissä
vuorovaikutustilanteissa.
Keskustellaan ryhmässä oppilaalle tutuista aihepiireistä.
Harjoitellaan monipuolisesti oppilaan arjen ja koulun tilanteissa tarvittavia vuorovaikutustaitoja.
Harjoitellaan kertomista, mielipiteen ilmaisua ja kuvailua yhteisöllisesti erilaisten aihepiirien ja
tekstien pohjalta.
Harjoitellaan ääntämistä, kuuntelutaitoja ja kuullusta oppimisen taitoja.

Vuosiluokat 3-6

Ohjataan kokonaisilmaisuun ja hyödynnetään draamatyöskentelyä.

T4 ohjata oppilasta sujuvoittamaan lukutaitoaan ja käyttämään
tietoaan tekstilajeista tekstien erittelemisessä ja tiedon luotettavuuden
arvioinnissa itsenäisesti ja ryhmässä
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
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Arvioinnin kohde
Lukutaidon sujuvuus ja tekstilajitaidot tekstin
tulkinnassa

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas lukee sujuvasti monimuotoisia
tekstejä. Oppilas tunnistaa kertomuksen,
tietotekstin ja arvioivan tekstin ja harjoittelee
käyttämään tietoa tekstilajipiirteistä tekstien
tulkinnassa ja arvioinnissa.

Harjoitellaan kaunokirjallisuuden ja erilaisten tieto- ja mediatekstien sujuvaa lukemista sekä
käyttämään tilanteeseen ja tavoitteeseen sopivia lukustrategioita.
Edistetään tekstilajien piirteiden sekä kirjallisuuden peruskäsitteiden tuntemusta.
Opitaan tunnistamaan kertovien, kuvaavien, ohjaavien ja yksinkertaisten kantaa ottavien tekstien
kielellisiä ja tekstuaalisia piirteitä.
Harjoitellaan mielipiteen ja arvottavien ilmausten erottamista teksteissä ja arvioimaan tiedon
luotettavuutta.
Harjoitellaan hahmottamaan virkkeen osien suhteita (lause, lausekkeen pääsanan ja määritteen
suhde, lauseenvastike) tekstin ymmärtämisen tukena.
Luokitellaan sanoja merkityksen ja muodon perusteella (sanaluokat).
Pohditaan, millaisia merkityksiä eri sijamuodot sisältävät ja opitaan verbien taipuminen
persoona- ja aikamuodoissa. Harjoitellaan selittämään, vertailemaan ja pohtimaan sanojen, niiden
synonyymien, kielikuvien, sanontojen ja käsitteiden merkityksiä ja niiden hierarkioita.
Harjaannutetaan havaitsemaan, miten persoonaa ja aikaa ilmaistaan tekstissä.
Laajennetaan sana- ja käsitevarantoa.

T5 kannustaa oppilasta kehittämään taitoaan tulkita puhuttuja ja
kirjoitettuja tekstejä erilaisissa tilanteissa tarkoituksenmukaisia luku- ja
ymmärtämisstrategioita käyttäen
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Tekstien tulkinta

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osallistuu erilaisiin
kielenkäyttötilanteisiin ja osaa tulkita puhuttuja
ja kirjoitettuja tekstejä.

Harjoitellaan kaunokirjallisuuden ja erilaisten tieto- ja mediatekstien sujuvaa lukemista sekä
käyttämään tilanteeseen ja tavoitteeseen sopivia lukustrategioita.
Edistetään tekstilajien piirteiden sekä kirjallisuuden peruskäsitteiden tuntemusta.
Opitaan tunnistamaan kertovien, kuvaavien, ohjaavien ja yksinkertaisten kantaa ottavien tekstien
kielellisiä ja tekstuaalisia piirteitä.

Harjoitellaan hahmottamaan virkkeen osien suhteita (lause, lausekkeen pääsanan ja määritteen
suhde, lauseenvastike) tekstin ymmärtämisen tukena.
Luokitellaan sanoja merkityksen ja muodon perusteella (sanaluokat).
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Harjoitellaan mielipiteen ja arvottavien ilmausten erottamista teksteissä ja arvioimaan tiedon
luotettavuutta.

Pohditaan, millaisia merkityksiä eri sijamuodot sisältävät ja opitaan verbien taipuminen
persoona- ja aikamuodoissa. Harjoitellaan selittämään, vertailemaan ja pohtimaan sanojen, niiden
synonyymien, kielikuvien, sanontojen ja käsitteiden merkityksiä ja niiden hierarkioita.
Harjaannutetaan havaitsemaan, miten persoonaa ja aikaa ilmaistaan tekstissä.
Laajennetaan sana- ja käsitevarantoa.

T6 ohjata oppilasta päättelevään tekstien tulkintaan sekä laajentamaan
sana- ja käsitevarantoaan
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Sana- ja käsitevarannon laajentuminen,
päättelevä tekstien tulkinta

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas hallitsee kohtuullisen sana- ja
käsitevarannon sekä tunnistaa tekstistä
merkityksiä, jotka vaativat päättelyä.

Harjoitellaan kaunokirjallisuuden ja erilaisten tieto- ja mediatekstien sujuvaa lukemista sekä
käyttämään tilanteeseen ja tavoitteeseen sopivia lukustrategioita.
Edistetään tekstilajien piirteiden sekä kirjallisuuden peruskäsitteiden tuntemusta.
Opitaan tunnistamaan kertovien, kuvaavien, ohjaavien ja yksinkertaisten kantaa ottavien tekstien
kielellisiä ja tekstuaalisia piirteitä.
Harjoitellaan mielipiteen ja arvottavien ilmausten erottamista teksteissä ja arvioimaan tiedon
luotettavuutta.
Harjoitellaan hahmottamaan virkkeen osien suhteita (lause, lausekkeen pääsanan ja määritteen
suhde, lauseenvastike) tekstin ymmärtämisen tukena.
Luokitellaan sanoja merkityksen ja muodon perusteella (sanaluokat).
Pohditaan, millaisia merkityksiä eri sijamuodot sisältävät ja opitaan verbien taipuminen
persoona- ja aikamuodoissa. Harjoitellaan selittämään, vertailemaan ja pohtimaan sanojen, niiden
synonyymien, kielikuvien, sanontojen ja käsitteiden merkityksiä ja niiden hierarkioita.
Harjaannutetaan havaitsemaan, miten persoonaa ja aikaa ilmaistaan tekstissä.
Laajennetaan sana- ja käsitevarantoa.

T7 innostaa oppilasta edistämään käsinkirjoittamisen ja näppäintaitojen
sujuvoitumista ja tuottamaan arjessa ja koulussa tarvittavia
monimuotoisia tekstejä yksin ja ryhmässä
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde

Vuosiluokat 3-6

Tekstilajitaidot tekstin tuottamisessa,
käsinkirjoittaminen ja näppäintaidot

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa ohjatusti käyttää kertomiselle,
kuvaamiselle ja yksinkertaiselle
kantaaottavalle tekstille tyypillistä kieltä.
Oppilas osaa kirjoittaa suomea käsin ja hän
on omaksunut tarvittavia näppäintaitoja.

Harjoitellaan sujuvaa kirjoittamista, tekstien tuottamisen ja käsittelyn perustoimintoja ja yleiskielen
normeja itsenäisesti ja ryhmässä.
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Tuotetaan ikäkaudelle sopivia kertovia, kuvaavia, ohjaavia ja yksinkertaisia kantaa ottavia
tekstilajeja ja harjoitellaan niissä käytettävää sanastoa ja fraseologiaa sekä kieliopillisia rakenteita.
Tutustutaan kirjoittamisprosessin vaiheisiin ja muokataan tekstejä palautteen perusteella.

T8 auttaa oppilasta syventämään taitoaan suunnitella ja tuottaa tekstejä
itsenäisesti ja ryhmässä sekä käyttämään monipuolisesti niissä
tarvittavaa sanastoa ja kieliopillisia rakenteita
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Tekstien tuottaminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas tuottaa kokonaisia tekstejä ja
osoittaa niissä oikeinkirjoituksen tuntemusta.
Oppilas osaa otsikoida tekstinsä, jakaa
sen kappaleisiin ja kiinnittää huomiota
sananvalintoihin.

Harjoitellaan sujuvaa kirjoittamista, tekstien tuottamisen ja käsittelyn perustoimintoja ja yleiskielen
normeja itsenäisesti ja ryhmässä.
Tuotetaan ikäkaudelle sopivia kertovia, kuvaavia, ohjaavia ja yksinkertaisia kantaa ottavia
tekstilajeja ja harjoitellaan niissä käytettävää sanastoa ja fraseologiaa sekä kieliopillisia rakenteita.
Tutustutaan kirjoittamisprosessin vaiheisiin ja muokataan tekstejä palautteen perusteella.

T9 ohjata oppilasta tarkastelemaan ja arvioimaan omia tekstejään sekä
kehittämään taitoa antaa ja vastaanottaa palautetta
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Tekstien arviointi sekä palautteen antaminen
ja vastaanottaminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa arvioida tuottamiaan
tekstejä, tunnistaa omia vahvuuksiaan ja
kehittämiskohteitaan tekstin tuottajana sekä
osaa antaa ja vastaanottaa palautetta.

Harjoitellaan sujuvaa kirjoittamista, tekstien tuottamisen ja käsittelyn perustoimintoja ja yleiskielen
normeja itsenäisesti ja ryhmässä.
Tuotetaan ikäkaudelle sopivia kertovia, kuvaavia, ohjaavia ja yksinkertaisia kantaa ottavia
tekstilajeja ja harjoitellaan niissä käytettävää sanastoa ja fraseologiaa sekä kieliopillisia rakenteita.
Tutustutaan kirjoittamisprosessin vaiheisiin ja muokataan tekstejä palautteen perusteella.

Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
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T10 ohjata oppilasta vahvistamaan kielitietoisuuttaan ja havainnoimaan
kielenkäytön tilanteista vaihtelua, eri kielten piirteitä ja puhutun ja
kirjoitetun suomen säännönmukaisuuksia

Arvioinnin kohde
Kielten ja kielenkäytön piirteiden havainnointi
ja vertailu

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas tunnistaa kielen rakenteen
säännönmukaisuuksia ja kykenee kuvaamaan
tavallisimpia peruskäsitteitä käyttäen, miten
kielenkäyttö vaihtelee eri tilanteissa. Oppilas
osaa antaa esimerkkejä ympäristönsä kielistä
ja murteista.

Tutkitaan tilanteen ja aiheen mukaista kielen vaihtelua havainnoimalla koulun ja oppilaiden vapaaajan vuorovaikutustilanteita sekä moninaisia kuultuja ja luettuja tekstejä.
Pohditaan sanojen, ilmausten ja tekstien ilmentämiä merkityksiä ja tapoja luokitella niitä.
Tutustutaan puhutun ja kirjoitetun suomen piirteisiin.
Opitaan päättelemään keskeisiä säännönmukaisuuksia (sanaluokat ja lausetyypit, nominien ja
verbien taivutus, sanojen yhdistäminen ja johtaminen) ja tapoja luoda merkityksiä.
Tutustutaan lapsille ja nuorille suunnattuun kauno- ja tietokirjallisuuteen, elokuviin ja
mediateksteihin.
Tutustutaan lasten ja nuorten maailmaan liittyviin kansanperinteen lajeihin ja nykyperinteeseen.
Rohkaistaan ja kannustetaan oppilasta mahdollisuuksien mukaan tutustumaan omankieliseen
lastenkulttuuriin ja kirjallisuuteen.

T11 innostaa oppilasta tutustumaan monipuolisesti kirjallisuuteen
ja kulttuuriin ja kannustaa lukemaan lapsille ja nuorille suunnattua
kirjallisuutta sekä rohkaista lukuelämysten jakamiseen ja kirjaston
aktiiviseen käyttöön
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Kirjallisuuden ja kulttuurin tuntemus

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas lukee lasten- ja nuortenkirjallisuutta ja
pystyy kertomaan ajatuksiaan lukemastaan ja
muusta lasten- ja nuortenkulttuurista.

Tutkitaan tilanteen ja aiheen mukaista kielen vaihtelua havainnoimalla koulun ja oppilaiden vapaaajan vuorovaikutustilanteita sekä moninaisia kuultuja ja luettuja tekstejä.
Pohditaan sanojen, ilmausten ja tekstien ilmentämiä merkityksiä ja tapoja luokitella niitä.
Tutustutaan puhutun ja kirjoitetun suomen piirteisiin.
Opitaan päättelemään keskeisiä säännönmukaisuuksia (sanaluokat ja lausetyypit, nominien ja
verbien taivutus, sanojen yhdistäminen ja johtaminen) ja tapoja luoda merkityksiä.
Tutustutaan lapsille ja nuorille suunnattuun kauno- ja tietokirjallisuuteen, elokuviin ja
mediateksteihin.

Vuosiluokat 3-6

Tutustutaan lasten ja nuorten maailmaan liittyviin kansanperinteen lajeihin ja nykyperinteeseen.
Rohkaistaan ja kannustetaan oppilasta mahdollisuuksien mukaan tutustumaan omankieliseen
lastenkulttuuriin ja kirjallisuuteen.

T12 ohjata oppilasta havainnoimaan koulun ja muun ympäristön
kulttuurista monimuotoisuutta sekä tukea oppilaan monikielistä ja 1120

kulttuurista identiteettiä ja rohkaista hyödyntämään ja kehittämään omaa
kielirepertuaaria
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Kielellisen ja kulttuurisen monimuotoisuuden
havainnointi

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa kuvailla omaa ja
elinympäristönsä monikielisyyttä sekä
kulttuurista monimuotoisuutta.

Tutkitaan tilanteen ja aiheen mukaista kielen vaihtelua havainnoimalla koulun ja oppilaiden vapaaajan vuorovaikutustilanteita sekä moninaisia kuultuja ja luettuja tekstejä.
Pohditaan sanojen, ilmausten ja tekstien ilmentämiä merkityksiä ja tapoja luokitella niitä.
Tutustutaan puhutun ja kirjoitetun suomen piirteisiin.
Opitaan päättelemään keskeisiä säännönmukaisuuksia (sanaluokat ja lausetyypit, nominien ja
verbien taivutus, sanojen yhdistäminen ja johtaminen) ja tapoja luoda merkityksiä.
Tutustutaan lapsille ja nuorille suunnattuun kauno- ja tietokirjallisuuteen, elokuviin ja
mediateksteihin.
Tutustutaan lasten ja nuorten maailmaan liittyviin kansanperinteen lajeihin ja nykyperinteeseen.
Rohkaistaan ja kannustetaan oppilasta mahdollisuuksien mukaan tutustumaan omankieliseen
lastenkulttuuriin ja kirjallisuuteen.

T13 innostaa oppilasta vahvistamaan myönteistä käsitystä itsestään
kielenkäyttäjänä ja kielenoppijana sekä asettamaan oppimistavoitteita
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Oppimistavoitteiden asettaminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa ohjatusti asettaa itselleen
oppimistavoitteita.

Opitaan jäsentämään lukemisen, kirjoittamisen, kuuntelun ja puhumisen prosesseja pienempiin
osiin ja harjoitellaan näitä osataitoja sekä erilaisia kirjoitus- ja kuuntelutekniikoita.
Harjoitellaan eri oppiaineiden tärkeiden käsitteiden ja ilmausten tunnistamista ja niiden omaan
käyttöön ottamista.
Hyödynnetään tieto- ja viestintäteknologiaa apuna eri tiedonalojen tiedonhankinnassa,
oppimisessa ja oman oppimisen arvioinnissa suhteessa tavoitteisiin.
Oppilasta ohjataan toimimaan eettisesti tekijänoikeuksia ja yksityisyyttä kunnioittaen.
Vahvistetaan oppilaan taitoa käyttää omaa äidinkieltään ja muita osaamiaan kieliä kaiken
oppimisen tukena.

Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Eri oppiaineiden kielen havainnointi

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas lukee tuetusti eri oppiaineiden
tekstejä tai niiden osia ja osaa kuvailla,
millaisista osista tekstit rakentuvat.
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T14 ohjata oppilasta havaitsemaan, miten kieltä käytetään eri oppiaineissa

Opitaan jäsentämään lukemisen, kirjoittamisen, kuuntelun ja puhumisen prosesseja pienempiin
osiin ja harjoitellaan näitä osataitoja sekä erilaisia kirjoitus- ja kuuntelutekniikoita.
Harjoitellaan eri oppiaineiden tärkeiden käsitteiden ja ilmausten tunnistamista ja niiden omaan
käyttöön ottamista.
Hyödynnetään tieto- ja viestintäteknologiaa apuna eri tiedonalojen tiedonhankinnassa,
oppimisessa ja oman oppimisen arvioinnissa suhteessa tavoitteisiin.
Oppilasta ohjataan toimimaan eettisesti tekijänoikeuksia ja yksityisyyttä kunnioittaen.
Vahvistetaan oppilaan taitoa käyttää omaa äidinkieltään ja muita osaamiaan kieliä kaiken
oppimisen tukena.

T15 kannustaa oppilasta kehittämään tietojaan ja kielellisiä keinojaan
itseohjautuvaan työskentelyyn, tiedonhakuun ja tiedon jäsentämiseen
itsenäisesti ja ryhmässä
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Tekstin rakentaminen ja tiedonhaku

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa tuottaa sovitusta aihepiiristä
hankkimansa tiedon pohjalta jäsennellyn
suullisen tai kirjallisen tekstin itsenäisesti
tai ryhmässä. Oppilas osaa ohjatusti valita
tilanteeseen ja aiheeseen sopivan tavan
hankkia tietoa.

Opitaan jäsentämään lukemisen, kirjoittamisen, kuuntelun ja puhumisen prosesseja pienempiin
osiin ja harjoitellaan näitä osataitoja sekä erilaisia kirjoitus- ja kuuntelutekniikoita.
Harjoitellaan eri oppiaineiden tärkeiden käsitteiden ja ilmausten tunnistamista ja niiden omaan
käyttöön ottamista.
Hyödynnetään tieto- ja viestintäteknologiaa apuna eri tiedonalojen tiedonhankinnassa,
oppimisessa ja oman oppimisen arvioinnissa suhteessa tavoitteisiin.
Oppilasta ohjataan toimimaan eettisesti tekijänoikeuksia ja yksityisyyttä kunnioittaen.
Vahvistetaan oppilaan taitoa käyttää omaa äidinkieltään ja muita osaamiaan kieliä kaiken
oppimisen tukena.

Vuosiluokka 4
Vuosiluokan keskeiset sisältöalueet

Vuosiluokat 3-6

S1 Vuorovaikutustilanteissa toimiminen
Harjoitellaan kertomista, mielipiteen ilmaisua ja kuvailua yhteisöllisesti erilaisten aihepiirien
ja tekstien pohjalta. Ohjataan kokonaisilmaisuun ja hyödynnetään draamatyöskentelyä.
Tutkitaan ja käytetään kieltä osana toimintaa (tilannesidonnaiset fraasit ja ilmaukset, ajan
ilmaiseminen kerronnassa, modaalisuus, vertaaminen kuvailussa sekä epäsuora esitys ja toisen
puheeseen viittaaminen). Harjoitellaan ääntämistä, kuuntelutaitoja ja kuullusta oppimisen taitoja.
Osallistutaan oman luokan sekä kouluyhteisön vuorovaikutus- ja kulttuuritoimintaan, niiden
suunnitteluun ja niiden toteuttamiseen.
Rohkaistaan ja innostetaan oppilasta ilmaisemaan itseään omaan arkeensa ja kouluun liittyvissä
vuorovaikutustilanteissa.
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Keskustellaan ryhmässä oppilaalle tutuista aihepiireistä.
Harjoitellaan monipuolisesti oppilaan arjen ja koulun tilanteissa tarvittavia vuorovaikutustaitoja.
Harjoitellaan kertomista, mielipiteen ilmaisua ja kuvailua yhteisöllisesti erilaisten aihepiirien ja
tekstien pohjalta
Harjoitellaan kuullunymmärtämistä
keskusteluharjoitusten avulla.

ja

kuulemalla

oppimista

erilaisten

tekstien

ja

S2 Tekstien tulkitseminen
Harjoitellaan kaunokirjallisuuden ja erilaisten tieto- ja mediatekstien sujuvaa lukemista sekä
käyttämään tilanteeseen ja tavoitteeseen sopivia lukustrategioita. Edistetään tekstilajien piirteiden
sekä kirjallisuuden peruskäsitteiden tuntemusta. Opitaan tunnistamaan kertovien, kuvaavien,
ohjaavien ja yksinkertaisten kantaa ottavien tekstien kielellisiä ja tekstuaalisia piirteitä.
Harjoitellaan mielipiteen ja arvottavien ilmausten erottamista teksteissä sekä selvittämään
tiedon lähteen ja arvioimaan tiedon luotettavuutta. Harjoitellaan hahmottamaan virkkeen osien
suhteita (lause, lausekkeen pääsanan ja määritteen suhde, lauseenvastike) tekstin ymmärtämisen
tukena. Luokitellaan sanoja merkityksen ja muodon perusteella (sanaluokat). Pohditaan, millaisia
merkityksiä eri sijamuodot sisältävät ja opitaan verbien taipuminen persoona- ja aikamuodoissa.
Harjoitellaan selittämään, vertailemaan ja pohtimaan sanojen, niiden synonyymien, kielikuvien,
sanontojen ja käsitteiden merkityksiä ja niiden hierarkioita. Harjaannutetaan havaitsemaan, miten
persoonaa ja aikaa ilmaistaan tekstissä. Laajennetaan sana- ja käsitevarantoa.
Harjoitellaan kaunokirjallisuuden ja erilaisten tieto- ja mediatekstien sujuvaa lukemista sekä
käyttämään tilanteeseen ja tavoitteeseen sopivia lukustrategioita.
Edistetään tekstilajien piirteiden sekä kirjallisuuden peruskäsitteiden tuntemusta.
Opitaan tunnistamaan kertovien, kuvaavien, ohjaavien ja yksinkertaisten kantaa ottavien tekstien
kielellisiä ja tekstuaalisia piirteitä.
Harjoitellaan mielipiteen ja arvottavien ilmausten erottamista teksteissä ja arvioimaan tiedon
luotettavuutta.
Harjoitellaan hahmottamaan virkkeen osien suhteita (lause, lausekkeen pääsanan ja määritteen
suhde, lauseenvastike) tekstin ymmärtämisen tukena.
Luokitellaan sanoja merkityksen ja muodon perusteella (sanaluokat).
Pohditaan, millaisia merkityksiä eri sijamuodot sisältävät ja opitaan verbien taipuminen
persoona- ja aikamuodoissa. Harjoitellaan selittämään, vertailemaan ja pohtimaan sanojen, niiden
synonyymien, kielikuvien, sanontojen ja käsitteiden merkityksiä ja niiden hierarkioita.
Harjaannutetaan havaitsemaan, miten persoonaa ja aikaa ilmaistaan tekstissä.
Laajennetaan sana- ja käsitevarantoa.

Harjoitellaan sujuvaa kirjoittamista, tekstien tuottamisen ja käsittelyn perustoimintoja ja yleiskielen
normeja itsenäisesti ja ryhmässä. Tuotetaan ikäkaudelle sopivia kertovia, kuvaavia, ohjaavia
ja yksinkertaisia kantaa ottavia tekstilajeja ja niissä käytettävää sanastoa ja fraseologiaa
sekä kieliopillisia rakenteita. Tutustutaan kirjoittamisprosessin vaiheisiin ja muokataan tekstejä
palautteen perusteella.
Harjoitellaan sujuvaa kirjoittamista, tekstien tuottamisen ja käsittelyn perustoimintoja ja yleiskielen
normeja itsenäisesti ja ryhmässä.
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S3 Tekstien tuottaminen

Tuotetaan ikäkaudelle sopivia kertovia, kuvaavia, ohjaavia ja yksinkertaisia kantaa ottavia
tekstilajeja ja harjoitellaan niissä käytettävää sanastoa ja fraseologiaa sekä kieliopillisia rakenteita.
Tutustutaan kirjoittamisprosessin vaiheisiin ja muokataan tekstejä palautteen perusteella.
S4 Kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtäminen
Tutkitaan tilanteen ja aiheen mukaista kielen vaihtelua havainnoimalla koulun ja oppilaiden vapaaajan vuorovaikutustilanteita sekä moninaisia kuultuja ja luettuja tekstejä. Pohditaan sanojen,
ilmausten ja tekstien ilmentämiä merkityksiä ja tapoja luokitella niitä. Tutustutaan puhutun ja
kirjoitetun suomen piirteisiin. Opitaan päättelemään keskeisiä säännönmukaisuuksia (sanaluokat
ja lausetyypit, nominien ja verbien taivutus, sanojen yhdistäminen ja johtaminen) ja tapoja luoda
merkityksiä. Tutustutaan lapsille ja nuorille suunnattuun kauno- ja tietokirjallisuuteen, elokuviin
ja mediateksteihin sekä kirjastoon niitä tarjoavana resurssina. Perehdytään lasten ja nuorten
maailmaan liittyviin kansanperinteen lajeihin ja nykyperinteeseen.
Tutkitaan tilanteen ja aiheen mukaista kielen vaihtelua havainnoimalla koulun ja oppilaiden vapaaajan vuorovaikutustilanteita sekä moninaisia kuultuja ja luettuja tekstejä.
Pohditaan sanojen, ilmausten ja tekstien ilmentämiä merkityksiä ja tapoja luokitella niitä.
Tutustutaan puhutun ja kirjoitetun suomen piirteisiin.
Opitaan päättelemään keskeisiä säännönmukaisuuksia (sanaluokat ja lausetyypit, nominien ja
verbien taivutus, sanojen yhdistäminen ja johtaminen) ja tapoja luoda merkityksiä.
Tutustutaan lapsille ja nuorille suunnattuun kauno- ja tietokirjallisuuteen, elokuviin ja
mediateksteihin.
Tutustutaan lasten ja nuorten maailmaan liittyviin kansanperinteen lajeihin ja nykyperinteeseen.
Rohkaistaan ja kannustetaan oppilasta mahdollisuuksien mukaan tutustumaan omankieliseen
lastenkulttuuriin ja kirjallisuuteen.
S5 Kielen käyttö kaiken oppimisen tukena
Opitaan jäsentämään lukemisen, kirjoittamisen, kuuntelun ja puhumisen prosesseja pienempiin
osiin ja harjoitellaan näitä osataitoja sekä erilaisia kirjoitus- ja kuuntelutekniikoita. Harjoitellaan
eri oppiaineiden tärkeiden käsitteiden ja ilmausten tunnistamista ja niiden omaan käyttöön
ottamista. Hyödynnetään tieto- ja viestintäteknologiaa apuna eri tiedonalojen tiedonhankinnassa,
oppimisessa ja oman oppimisen arvioinnissa suhteessa tavoitteisiin. Oppilasta ohjataan
toimimaan eettisesti tekijänoikeuksia ja yksityisyyttä kunnioittaen. Vahvistetaan oppilaan taitoa
käyttää omaa äidinkieltään ja muita osaamiaan kieliä kaiken oppimisen tukena.
Opitaan jäsentämään lukemisen, kirjoittamisen, kuuntelun ja puhumisen prosesseja pienempiin
osiin ja harjoitellaan näitä osataitoja sekä erilaisia kirjoitus- ja kuuntelutekniikoita.
Harjoitellaan eri oppiaineiden tärkeiden käsitteiden ja ilmausten tunnistamista ja niiden omaan
käyttöön ottamista.
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Hyödynnetään tieto- ja viestintäteknologiaa apuna eri tiedonalojen tiedonhankinnassa,
oppimisessa ja oman oppimisen arvioinnissa suhteessa tavoitteisiin.
Oppilasta ohjataan toimimaan eettisesti tekijänoikeuksia ja yksityisyyttä kunnioittaen.
Vahvistetaan oppilaan taitoa käyttää omaa äidinkieltään ja muita osaamiaan kieliä kaiken
oppimisen tukena.
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Opetuksen tavoitteet

Tavoitteisiin liittyvät
sisältöalueet

Laaja-alainen osaaminen

T1

S1

L1, L2, L4

T2

S1

L1, L2, L4

T3

S1

L2

T4

S2

L1, L4

T5

S2

L2, L4

T6

S2

L1, L2, L4

T7

S3

L1, L4, L5

T8

S3

L1, L2, L4

T9

S3

L1, L2, L4

T10

S4

L2, L4

T11

S4

L2

T12

S4

L2, L4

T13

S5

L1, L2, L7

T14

S5

L4, L7

T15

S5

L1, L6, L7

Vuosiluokan tavoitteet
T1 ohjata oppilasta vahvistamaan ilmaisuvarantoaan ja taitoaan
ilmaista mielipiteensä ja toimia rakentavasti koulun ja muun arjen
vuorovaikutustilanteissa
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen

Vuorovaikutustaidot ja ilmaisuvaranto

Oppilas osallistuu erilaisiin
vuorovaikutustilanteisiin käyttäen
ilmaisuvarantoaan sekä keskustelee ja
työskentelee erilaisten aihepiirien ja tekstien
pohjalta.

Rohkaistaan ja innostetaan oppilasta ilmaisemaan itseään omaan arkeensa ja kouluun liittyvissä
vuorovaikutustilanteissa.
Keskustellaan ryhmässä oppilaalle tutuista aihepiireistä.
Harjoitellaan monipuolisesti oppilaan arjen ja koulun tilanteissa tarvittavia vuorovaikutustaitoja.

Harjoitellaan kuullunymmärtämistä
keskusteluharjoitusten avulla.

ja

kuulemalla

oppimista

erilaisten

tekstien

ja
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Harjoitellaan kertomista, mielipiteen ilmaisua ja kuvailua yhteisöllisesti erilaisten aihepiirien ja
tekstien pohjalta

T2 innostaa oppilasta vahvistamaan kasvokkaisen vuorovaikutuksen,
opetuspuheen ja kuultujen tekstien kuuntelu- ja ymmärtämistaitojaan

Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen

Tekstien ymmärtäminen ja
vuorovaikutuksessa toimiminen

Oppilas ymmärtää opetuspuhetta ja muuta
kuulemaansa, kun tilanne tai aihe on
ennestään tuttu tai ymmärtämistä tuetaan.
Oppilas osaa toimia kasvokkaisissa
vuorovaikutustilanteissa.

Rohkaistaan ja innostetaan oppilasta ilmaisemaan itseään omaan arkeensa ja kouluun liittyvissä
vuorovaikutustilanteissa.
Keskustellaan ryhmässä oppilaalle tutuista aihepiireistä.
Harjoitellaan monipuolisesti oppilaan arjen ja koulun tilanteissa tarvittavia vuorovaikutustaitoja.
Harjoitellaan kertomista, mielipiteen ilmaisua ja kuvailua yhteisöllisesti erilaisten aihepiirien ja
tekstien pohjalta
Harjoitellaan kuullunymmärtämistä
keskusteluharjoitusten avulla.

ja

kuulemalla

oppimista

erilaisten

tekstien

ja

T3 ohjata oppilasta ilmaisemaan itseään monipuolisesti sanallisia ja
ei-sanallisia ilmaisukeinoja käyttäen sekä käyttämään luovuuttaan ja
ottamaan huomioon myös muut osallistujat
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen

Ilmaisu vuorovaikutustilanteissa

Oppilas ilmaisee itseään erilaisia ilmaisun
keinoja käyttäen ja osaa ottaa huomioon
puhekumppaninsa.

Rohkaistaan ja innostetaan oppilasta ilmaisemaan itseään omaan arkeensa ja kouluun liittyvissä
vuorovaikutustilanteissa.
Keskustellaan ryhmässä oppilaalle tutuista aihepiireistä.
Harjoitellaan monipuolisesti oppilaan arjen ja koulun tilanteissa tarvittavia vuorovaikutustaitoja.
Harjoitellaan kertomista, mielipiteen ilmaisua ja kuvailua yhteisöllisesti erilaisten aihepiirien ja
tekstien pohjalta
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Harjoitellaan kuullunymmärtämistä
keskusteluharjoitusten avulla.

ja

kuulemalla

oppimista

erilaisten

tekstien

T4 ohjata oppilasta sujuvoittamaan lukutaitoaan ja käyttämään
tietoaan tekstilajeista tekstien erittelemisessä ja tiedon luotettavuuden
arvioinnissa itsenäisesti ja ryhmässä
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
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ja

Arvioinnin kohde
Lukutaidon sujuvuus ja tekstilajitaidot tekstin
tulkinnassa

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas lukee sujuvasti monimuotoisia
tekstejä. Oppilas tunnistaa kertomuksen,
tietotekstin ja arvioivan tekstin ja harjoittelee
käyttämään tietoa tekstilajipiirteistä tekstien
tulkinnassa ja arvioinnissa.

Harjoitellaan kaunokirjallisuuden ja erilaisten tieto- ja mediatekstien sujuvaa lukemista sekä
käyttämään tilanteeseen ja tavoitteeseen sopivia lukustrategioita.
Edistetään tekstilajien piirteiden sekä kirjallisuuden peruskäsitteiden tuntemusta.
Opitaan tunnistamaan kertovien, kuvaavien, ohjaavien ja yksinkertaisten kantaa ottavien tekstien
kielellisiä ja tekstuaalisia piirteitä.
Harjoitellaan mielipiteen ja arvottavien ilmausten erottamista teksteissä ja arvioimaan tiedon
luotettavuutta.
Harjoitellaan hahmottamaan virkkeen osien suhteita (lause, lausekkeen pääsanan ja määritteen
suhde, lauseenvastike) tekstin ymmärtämisen tukena.
Luokitellaan sanoja merkityksen ja muodon perusteella (sanaluokat).
Pohditaan, millaisia merkityksiä eri sijamuodot sisältävät ja opitaan verbien taipuminen
persoona- ja aikamuodoissa. Harjoitellaan selittämään, vertailemaan ja pohtimaan sanojen, niiden
synonyymien, kielikuvien, sanontojen ja käsitteiden merkityksiä ja niiden hierarkioita.
Harjaannutetaan havaitsemaan, miten persoonaa ja aikaa ilmaistaan tekstissä.
Laajennetaan sana- ja käsitevarantoa.

T5 kannustaa oppilasta kehittämään taitoaan tulkita puhuttuja ja
kirjoitettuja tekstejä erilaisissa tilanteissa tarkoituksenmukaisia luku- ja
ymmärtämisstrategioita käyttäen
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Tekstien tulkinta

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osallistuu erilaisiin
kielenkäyttötilanteisiin ja osaa tulkita puhuttuja
ja kirjoitettuja tekstejä.

Harjoitellaan kaunokirjallisuuden ja erilaisten tieto- ja mediatekstien sujuvaa lukemista sekä
käyttämään tilanteeseen ja tavoitteeseen sopivia lukustrategioita.
Edistetään tekstilajien piirteiden sekä kirjallisuuden peruskäsitteiden tuntemusta.
Opitaan tunnistamaan kertovien, kuvaavien, ohjaavien ja yksinkertaisten kantaa ottavien tekstien
kielellisiä ja tekstuaalisia piirteitä.

Harjoitellaan hahmottamaan virkkeen osien suhteita (lause, lausekkeen pääsanan ja määritteen
suhde, lauseenvastike) tekstin ymmärtämisen tukena.
Luokitellaan sanoja merkityksen ja muodon perusteella (sanaluokat).
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Harjoitellaan mielipiteen ja arvottavien ilmausten erottamista teksteissä ja arvioimaan tiedon
luotettavuutta.

Pohditaan, millaisia merkityksiä eri sijamuodot sisältävät ja opitaan verbien taipuminen
persoona- ja aikamuodoissa. Harjoitellaan selittämään, vertailemaan ja pohtimaan sanojen, niiden
synonyymien, kielikuvien, sanontojen ja käsitteiden merkityksiä ja niiden hierarkioita.
Harjaannutetaan havaitsemaan, miten persoonaa ja aikaa ilmaistaan tekstissä.
Laajennetaan sana- ja käsitevarantoa.

T6 ohjata oppilasta päättelevään tekstien tulkintaan sekä laajentamaan
sana- ja käsitevarantoaan
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Sana- ja käsitevarannon laajentuminen,
päättelevä tekstien tulkinta

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas hallitsee kohtuullisen sana- ja
käsitevarannon sekä tunnistaa tekstistä
merkityksiä, jotka vaativat päättelyä.

Harjoitellaan kaunokirjallisuuden ja erilaisten tieto- ja mediatekstien sujuvaa lukemista sekä
käyttämään tilanteeseen ja tavoitteeseen sopivia lukustrategioita.
Edistetään tekstilajien piirteiden sekä kirjallisuuden peruskäsitteiden tuntemusta.
Opitaan tunnistamaan kertovien, kuvaavien, ohjaavien ja yksinkertaisten kantaa ottavien tekstien
kielellisiä ja tekstuaalisia piirteitä.
Harjoitellaan mielipiteen ja arvottavien ilmausten erottamista teksteissä ja arvioimaan tiedon
luotettavuutta.
Harjoitellaan hahmottamaan virkkeen osien suhteita (lause, lausekkeen pääsanan ja määritteen
suhde, lauseenvastike) tekstin ymmärtämisen tukena.
Luokitellaan sanoja merkityksen ja muodon perusteella (sanaluokat).
Pohditaan, millaisia merkityksiä eri sijamuodot sisältävät ja opitaan verbien taipuminen
persoona- ja aikamuodoissa. Harjoitellaan selittämään, vertailemaan ja pohtimaan sanojen, niiden
synonyymien, kielikuvien, sanontojen ja käsitteiden merkityksiä ja niiden hierarkioita.
Harjaannutetaan havaitsemaan, miten persoonaa ja aikaa ilmaistaan tekstissä.
Laajennetaan sana- ja käsitevarantoa.

T7 innostaa oppilasta edistämään käsinkirjoittamisen ja näppäintaitojen
sujuvoitumista ja tuottamaan arjessa ja koulussa tarvittavia
monimuotoisia tekstejä yksin ja ryhmässä
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde

Vuosiluokat 3-6

Tekstilajitaidot tekstin tuottamisessa,
käsinkirjoittaminen ja näppäintaidot

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa ohjatusti käyttää kertomiselle,
kuvaamiselle ja yksinkertaiselle
kantaaottavalle tekstille tyypillistä kieltä.
Oppilas osaa kirjoittaa suomea käsin ja hän
on omaksunut tarvittavia näppäintaitoja.

Harjoitellaan sujuvaa kirjoittamista, tekstien tuottamisen ja käsittelyn perustoimintoja ja yleiskielen
normeja itsenäisesti ja ryhmässä.
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Tuotetaan ikäkaudelle sopivia kertovia, kuvaavia, ohjaavia ja yksinkertaisia kantaa ottavia
tekstilajeja ja harjoitellaan niissä käytettävää sanastoa ja fraseologiaa sekä kieliopillisia rakenteita.
Tutustutaan kirjoittamisprosessin vaiheisiin ja muokataan tekstejä palautteen perusteella.

T8 auttaa oppilasta syventämään taitoaan suunnitella ja tuottaa tekstejä
itsenäisesti ja ryhmässä sekä käyttämään monipuolisesti niissä
tarvittavaa sanastoa ja kieliopillisia rakenteita
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Tekstien tuottaminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas tuottaa kokonaisia tekstejä ja
osoittaa niissä oikeinkirjoituksen tuntemusta.
Oppilas osaa otsikoida tekstinsä, jakaa
sen kappaleisiin ja kiinnittää huomiota
sananvalintoihin.

Harjoitellaan sujuvaa kirjoittamista, tekstien tuottamisen ja käsittelyn perustoimintoja ja yleiskielen
normeja itsenäisesti ja ryhmässä.
Tuotetaan ikäkaudelle sopivia kertovia, kuvaavia, ohjaavia ja yksinkertaisia kantaa ottavia
tekstilajeja ja harjoitellaan niissä käytettävää sanastoa ja fraseologiaa sekä kieliopillisia rakenteita.
Tutustutaan kirjoittamisprosessin vaiheisiin ja muokataan tekstejä palautteen perusteella.

T9 ohjata oppilasta tarkastelemaan ja arvioimaan omia tekstejään sekä
kehittämään taitoa antaa ja vastaanottaa palautetta
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Tekstien arviointi sekä palautteen antaminen
ja vastaanottaminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa arvioida tuottamiaan
tekstejä, tunnistaa omia vahvuuksiaan ja
kehittämiskohteitaan tekstin tuottajana sekä
osaa antaa ja vastaanottaa palautetta.

Harjoitellaan sujuvaa kirjoittamista, tekstien tuottamisen ja käsittelyn perustoimintoja ja yleiskielen
normeja itsenäisesti ja ryhmässä.
Tuotetaan ikäkaudelle sopivia kertovia, kuvaavia, ohjaavia ja yksinkertaisia kantaa ottavia
tekstilajeja ja harjoitellaan niissä käytettävää sanastoa ja fraseologiaa sekä kieliopillisia rakenteita.
Tutustutaan kirjoittamisprosessin vaiheisiin ja muokataan tekstejä palautteen perusteella.

Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
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T10 ohjata oppilasta vahvistamaan kielitietoisuuttaan ja havainnoimaan
kielenkäytön tilanteista vaihtelua, eri kielten piirteitä ja puhutun ja
kirjoitetun suomen säännönmukaisuuksia

Arvioinnin kohde
Kielten ja kielenkäytön piirteiden havainnointi
ja vertailu

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas tunnistaa kielen rakenteen
säännönmukaisuuksia ja kykenee kuvaamaan
tavallisimpia peruskäsitteitä käyttäen, miten
kielenkäyttö vaihtelee eri tilanteissa. Oppilas
osaa antaa esimerkkejä ympäristönsä kielistä
ja murteista.

Tutkitaan tilanteen ja aiheen mukaista kielen vaihtelua havainnoimalla koulun ja oppilaiden vapaaajan vuorovaikutustilanteita sekä moninaisia kuultuja ja luettuja tekstejä.
Pohditaan sanojen, ilmausten ja tekstien ilmentämiä merkityksiä ja tapoja luokitella niitä.
Tutustutaan puhutun ja kirjoitetun suomen piirteisiin.
Opitaan päättelemään keskeisiä säännönmukaisuuksia (sanaluokat ja lausetyypit, nominien ja
verbien taivutus, sanojen yhdistäminen ja johtaminen) ja tapoja luoda merkityksiä.
Tutustutaan lapsille ja nuorille suunnattuun kauno- ja tietokirjallisuuteen, elokuviin ja
mediateksteihin.
Tutustutaan lasten ja nuorten maailmaan liittyviin kansanperinteen lajeihin ja nykyperinteeseen.
Rohkaistaan ja kannustetaan oppilasta mahdollisuuksien mukaan tutustumaan omankieliseen
lastenkulttuuriin ja kirjallisuuteen.

T11 innostaa oppilasta tutustumaan monipuolisesti kirjallisuuteen
ja kulttuuriin ja kannustaa lukemaan lapsille ja nuorille suunnattua
kirjallisuutta sekä rohkaista lukuelämysten jakamiseen ja kirjaston
aktiiviseen käyttöön
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Kirjallisuuden ja kulttuurin tuntemus

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas lukee lasten- ja nuortenkirjallisuutta ja
pystyy kertomaan ajatuksiaan lukemastaan ja
muusta lasten- ja nuortenkulttuurista.

Tutkitaan tilanteen ja aiheen mukaista kielen vaihtelua havainnoimalla koulun ja oppilaiden vapaaajan vuorovaikutustilanteita sekä moninaisia kuultuja ja luettuja tekstejä.
Pohditaan sanojen, ilmausten ja tekstien ilmentämiä merkityksiä ja tapoja luokitella niitä.
Tutustutaan puhutun ja kirjoitetun suomen piirteisiin.
Opitaan päättelemään keskeisiä säännönmukaisuuksia (sanaluokat ja lausetyypit, nominien ja
verbien taivutus, sanojen yhdistäminen ja johtaminen) ja tapoja luoda merkityksiä.
Tutustutaan lapsille ja nuorille suunnattuun kauno- ja tietokirjallisuuteen, elokuviin ja
mediateksteihin.
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Tutustutaan lasten ja nuorten maailmaan liittyviin kansanperinteen lajeihin ja nykyperinteeseen.
Rohkaistaan ja kannustetaan oppilasta mahdollisuuksien mukaan tutustumaan omankieliseen
lastenkulttuuriin ja kirjallisuuteen.

T12 ohjata oppilasta havainnoimaan koulun ja muun ympäristön
kulttuurista monimuotoisuutta sekä tukea oppilaan monikielistä ja 1130

kulttuurista identiteettiä ja rohkaista hyödyntämään ja kehittämään omaa
kielirepertuaaria
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Kielellisen ja kulttuurisen monimuotoisuuden
havainnointi

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa kuvailla omaa ja
elinympäristönsä monikielisyyttä sekä
kulttuurista monimuotoisuutta.

Tutkitaan tilanteen ja aiheen mukaista kielen vaihtelua havainnoimalla koulun ja oppilaiden vapaaajan vuorovaikutustilanteita sekä moninaisia kuultuja ja luettuja tekstejä.
Pohditaan sanojen, ilmausten ja tekstien ilmentämiä merkityksiä ja tapoja luokitella niitä.
Tutustutaan puhutun ja kirjoitetun suomen piirteisiin.
Opitaan päättelemään keskeisiä säännönmukaisuuksia (sanaluokat ja lausetyypit, nominien ja
verbien taivutus, sanojen yhdistäminen ja johtaminen) ja tapoja luoda merkityksiä.
Tutustutaan lapsille ja nuorille suunnattuun kauno- ja tietokirjallisuuteen, elokuviin ja
mediateksteihin.
Tutustutaan lasten ja nuorten maailmaan liittyviin kansanperinteen lajeihin ja nykyperinteeseen.
Rohkaistaan ja kannustetaan oppilasta mahdollisuuksien mukaan tutustumaan omankieliseen
lastenkulttuuriin ja kirjallisuuteen.

T13 innostaa oppilasta vahvistamaan myönteistä käsitystä itsestään
kielenkäyttäjänä ja kielenoppijana sekä asettamaan oppimistavoitteita
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Oppimistavoitteiden asettaminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa ohjatusti asettaa itselleen
oppimistavoitteita.

Opitaan jäsentämään lukemisen, kirjoittamisen, kuuntelun ja puhumisen prosesseja pienempiin
osiin ja harjoitellaan näitä osataitoja sekä erilaisia kirjoitus- ja kuuntelutekniikoita.
Harjoitellaan eri oppiaineiden tärkeiden käsitteiden ja ilmausten tunnistamista ja niiden omaan
käyttöön ottamista.
Hyödynnetään tieto- ja viestintäteknologiaa apuna eri tiedonalojen tiedonhankinnassa,
oppimisessa ja oman oppimisen arvioinnissa suhteessa tavoitteisiin.
Oppilasta ohjataan toimimaan eettisesti tekijänoikeuksia ja yksityisyyttä kunnioittaen.
Vahvistetaan oppilaan taitoa käyttää omaa äidinkieltään ja muita osaamiaan kieliä kaiken
oppimisen tukena.

Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Eri oppiaineiden kielen havainnointi

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas lukee tuetusti eri oppiaineiden
tekstejä tai niiden osia ja osaa kuvailla,
millaisista osista tekstit rakentuvat.
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T14 ohjata oppilasta havaitsemaan, miten kieltä käytetään eri oppiaineissa

Opitaan jäsentämään lukemisen, kirjoittamisen, kuuntelun ja puhumisen prosesseja pienempiin
osiin ja harjoitellaan näitä osataitoja sekä erilaisia kirjoitus- ja kuuntelutekniikoita.
Harjoitellaan eri oppiaineiden tärkeiden käsitteiden ja ilmausten tunnistamista ja niiden omaan
käyttöön ottamista.
Hyödynnetään tieto- ja viestintäteknologiaa apuna eri tiedonalojen tiedonhankinnassa,
oppimisessa ja oman oppimisen arvioinnissa suhteessa tavoitteisiin.
Oppilasta ohjataan toimimaan eettisesti tekijänoikeuksia ja yksityisyyttä kunnioittaen.
Vahvistetaan oppilaan taitoa käyttää omaa äidinkieltään ja muita osaamiaan kieliä kaiken
oppimisen tukena.

T15 kannustaa oppilasta kehittämään tietojaan ja kielellisiä keinojaan
itseohjautuvaan työskentelyyn, tiedonhakuun ja tiedon jäsentämiseen
itsenäisesti ja ryhmässä
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Tekstin rakentaminen ja tiedonhaku

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa tuottaa sovitusta aihepiiristä
hankkimansa tiedon pohjalta jäsennellyn
suullisen tai kirjallisen tekstin itsenäisesti
tai ryhmässä. Oppilas osaa ohjatusti valita
tilanteeseen ja aiheeseen sopivan tavan
hankkia tietoa.

Opitaan jäsentämään lukemisen, kirjoittamisen, kuuntelun ja puhumisen prosesseja pienempiin
osiin ja harjoitellaan näitä osataitoja sekä erilaisia kirjoitus- ja kuuntelutekniikoita.
Harjoitellaan eri oppiaineiden tärkeiden käsitteiden ja ilmausten tunnistamista ja niiden omaan
käyttöön ottamista.
Hyödynnetään tieto- ja viestintäteknologiaa apuna eri tiedonalojen tiedonhankinnassa,
oppimisessa ja oman oppimisen arvioinnissa suhteessa tavoitteisiin.
Oppilasta ohjataan toimimaan eettisesti tekijänoikeuksia ja yksityisyyttä kunnioittaen.
Vahvistetaan oppilaan taitoa käyttää omaa äidinkieltään ja muita osaamiaan kieliä kaiken
oppimisen tukena.

Vuosiluokka 5
Vuosiluokan keskeiset sisältöalueet
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S1 Vuorovaikutustilanteissa toimiminen
Harjoitellaan kertomista, mielipiteen ilmaisua ja kuvailua yhteisöllisesti erilaisten aihepiirien
ja tekstien pohjalta. Ohjataan kokonaisilmaisuun ja hyödynnetään draamatyöskentelyä.
Tutkitaan ja käytetään kieltä osana toimintaa (tilannesidonnaiset fraasit ja ilmaukset, ajan
ilmaiseminen kerronnassa, modaalisuus, vertaaminen kuvailussa sekä epäsuora esitys ja toisen
puheeseen viittaaminen). Harjoitellaan ääntämistä, kuuntelutaitoja ja kuullusta oppimisen taitoja.
Osallistutaan oman luokan sekä kouluyhteisön vuorovaikutus- ja kulttuuritoimintaan, niiden
suunnitteluun ja niiden toteuttamiseen.
Rohkaistaan ja innostetaan oppilasta toimimaan aktiivisesti
vuorovaikutustilanteissa ja huomaamaan omat vahvuudet viestijänä.
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arjen

ja

koulun

Harjoitellaan kertomista, selostusta ja eri aihealueiden tietojen suullista esittämistä.
Tehdään draama- ja ilmaisutaitoharjoituksia.
Tutkitaan ja käytetään kieltä osana toimintaa (tilannesidonnaiset fraasit ja ilmaukset, ajan
ilmaiseminen kerronnassa, modaalisuus, vertaaminen kuvailussa sekä epäsuora esitys ja toisen
puheeseen viittaaminen).
Harjoitellaan ääntämistä, kuuntelutaitoja ja kuullusta oppimisen taitoja.
S2 Tekstien tulkitseminen
Harjoitellaan kaunokirjallisuuden ja erilaisten tieto- ja mediatekstien sujuvaa lukemista sekä
käyttämään tilanteeseen ja tavoitteeseen sopivia lukustrategioita. Edistetään tekstilajien piirteiden
sekä kirjallisuuden peruskäsitteiden tuntemusta. Opitaan tunnistamaan kertovien, kuvaavien,
ohjaavien ja yksinkertaisten kantaa ottavien tekstien kielellisiä ja tekstuaalisia piirteitä.
Harjoitellaan mielipiteen ja arvottavien ilmausten erottamista teksteissä sekä selvittämään
tiedon lähteen ja arvioimaan tiedon luotettavuutta. Harjoitellaan hahmottamaan virkkeen osien
suhteita (lause, lausekkeen pääsanan ja määritteen suhde, lauseenvastike) tekstin ymmärtämisen
tukena. Luokitellaan sanoja merkityksen ja muodon perusteella (sanaluokat). Pohditaan, millaisia
merkityksiä eri sijamuodot sisältävät ja opitaan verbien taipuminen persoona- ja aikamuodoissa.
Harjoitellaan selittämään, vertailemaan ja pohtimaan sanojen, niiden synonyymien, kielikuvien,
sanontojen ja käsitteiden merkityksiä ja niiden hierarkioita. Harjaannutetaan havaitsemaan, miten
persoonaa ja aikaa ilmaistaan tekstissä. Laajennetaan sana- ja käsitevarantoa.
Luetaan monipuolisesti kaunokirjallisuutta ja tieto- ja mediatekstejä.
Harjoitellaan tavoitteeseen sopivia lukustrategioita, päättelevää ja ymmärtävää lukutaitoa ja
lukemalla oppimista.
Harjoitellaan hahmottamaan virkkeen osien suhteita (lause, lausekkeen pääsanan ja määritteen
suhde, lauseenvastike) tekstin ymmärtämisen tukena.
Tarkastellaan eri teksteille ominaista sanastoa, käsitteistöä ja ilmaisutapoja.
Edistetään kirjallisuuden peruskäsitteiden tuntemusta.
Opitaan tunnistamaan eri tekstityyppien kielellisiä ja tekstuaalisia piirteitä.
Harjoitellaan mielipiteen erottamista teksteissä sekä selvittämään tiedon lähteitä ja arvioimaan
tiedon luotettavuutta.
Harjoitellaan selittämään, vertailemaan ja pohtimaan sanojen, niiden synonyymien, kielikuvien,
sanontojen ja käsitteiden merkityksiä ja niiden hierarkioita.
Luokitellaan sanoja merkityksen ja muodon perusteella (sanaluokat). Pohditaan, millaisia
merkityksiä eri sijamuodot sisältävät ja harjaannutetaan havaitsemaan, miten persoonaa ja aikaa
ilmaistaan tekstissä.
Laajennetaan sana- ja käsitevarantoa.

Harjoitellaan sujuvaa kirjoittamista, tekstien tuottamisen ja käsittelyn perustoimintoja ja yleiskielen
normeja itsenäisesti ja ryhmässä. Tuotetaan ikäkaudelle sopivia kertovia, kuvaavia, ohjaavia
ja yksinkertaisia kantaa ottavia tekstilajeja ja niissä käytettävää sanastoa ja fraseologiaa
sekä kieliopillisia rakenteita. Tutustutaan kirjoittamisprosessin vaiheisiin ja muokataan tekstejä
palautteen perusteella.
Syvennetään sujuvan kirjoittamisen taitoa, tekstinkäsittelyn perustoimintojen ja yleiskielen
normien hallintaa.
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S3 Tekstien tuottaminen

Tuotetaan ikäkaudelle sopivia kertovia, kuvaavia, ohjaavia ja yksinkertaisia kantaa ottavia
tekstilajeja ja niissä käytettävää sanastoa ja fraseologiaa sekä kieliopillisia rakenteita.
Harjoitellaan muokkaamaan oman tekstin kieliasua.
Harjoitellaan itse- ja vertaisarviointia ja oman tekstin muokkaamista palautteen perusteella.
S4 Kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtäminen
Tutkitaan tilanteen ja aiheen mukaista kielen vaihtelua havainnoimalla koulun ja oppilaiden vapaaajan vuorovaikutustilanteita sekä moninaisia kuultuja ja luettuja tekstejä. Pohditaan sanojen,
ilmausten ja tekstien ilmentämiä merkityksiä ja tapoja luokitella niitä. Tutustutaan puhutun ja
kirjoitetun suomen piirteisiin. Opitaan päättelemään keskeisiä säännönmukaisuuksia (sanaluokat
ja lausetyypit, nominien ja verbien taivutus, sanojen yhdistäminen ja johtaminen) ja tapoja luoda
merkityksiä. Tutustutaan lapsille ja nuorille suunnattuun kauno- ja tietokirjallisuuteen, elokuviin
ja mediateksteihin sekä kirjastoon niitä tarjoavana resurssina. Perehdytään lasten ja nuorten
maailmaan liittyviin kansanperinteen lajeihin ja nykyperinteeseen.
Luetaan monipuolisesti lapsille ja nuorille suunnattuja kaunokirjallisia tekstejä.
Tutustutaan puhutun ja kirjoitetun suomen piirteisiin.
Opitaan päättelemään keskeisiä säännönmukaisuuksia (sanaluokat ja lausetyypit, nominien ja
verbien taivutus, sanojen yhdistäminen ja johtaminen) ja tapoja luoda merkityksiä.
Tutustutaan eri kieli- ja kulttuurialueiden kirjallisuuteen.
Perehdytään lasten ja nuorten maailmaan liittyviin kansanperinteen lajeihin ja nykyperinteeseen.
Hyödynnetään koulun kirjastoa kirjallisuuden lukemisessa ja tiedonhaussa.
Rohkaistaan ja kannustetaan oppilasta mahdollisuuksien mukaan tutustumaan omankieliseen
lastenkulttuuriin ja kirjallisuuteen.
S5 Kielen käyttö kaiken oppimisen tukena
Opitaan jäsentämään lukemisen, kirjoittamisen, kuuntelun ja puhumisen prosesseja pienempiin
osiin ja harjoitellaan näitä osataitoja sekä erilaisia kirjoitus- ja kuuntelutekniikoita. Harjoitellaan
eri oppiaineiden tärkeiden käsitteiden ja ilmausten tunnistamista ja niiden omaan käyttöön
ottamista. Hyödynnetään tieto- ja viestintäteknologiaa apuna eri tiedonalojen tiedonhankinnassa,
oppimisessa ja oman oppimisen arvioinnissa suhteessa tavoitteisiin. Oppilasta ohjataan
toimimaan eettisesti tekijänoikeuksia ja yksityisyyttä kunnioittaen. Vahvistetaan oppilaan taitoa
käyttää omaa äidinkieltään ja muita osaamiaan kieliä kaiken oppimisen tukena.
Harjoitellaan lukemisen, kirjoittamisen, kuuntelun ja puhumisen osataitoja sekä erilaisia kirjoitusja kuuntelutekniikoita.
Harjoitellaan eri oppiaineiden tärkeiden käsitteiden ja ilmausten tunnistamista ja niiden omaan
käyttöön ottamista.
Hyödynnetään tieto- ja viestintäteknologiaa apuna eri tiedonalojen tiedonhankinnassa,
oppimisessa ja oman oppimisen arvioinnissa suhteessa tavoitteisiin.

Vuosiluokat 3-6

Oppilasta ohjataan toimimaan eettisesti tekijänoikeuksia ja yksityisyyttä kunnioittaen.
Perehdytään eri oppiaineiden sanastoon ja ilmaisutapoihin.
Vahvistetaan oppilaan taitoa käyttää omaa äidinkieltään ja muita osaamiaan kieliä kaiken
oppimisen tukena.
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Opetuksen tavoitteet

Tavoitteisiin liittyvät
sisältöalueet

Laaja-alainen osaaminen

T1

S1

L1, L2, L4

T2

S1

L1, L2, L4

T3

S1

L2

T4

S2

L1, L4

T5

S2

L2, L4

T6

S2

L1, L2, L4

T7

S3

L1, L4, L5

T8

S3

L1, L2, L4

T9

S3

L1, L2, L4

T10

S4

L2, L4

T11

S4

L2

T12

S4

L2, L4

T13

S5

L1, L2, L7

T14

S5

L4, L7

T15

S5

L1, L6, L7

Vuosiluokan tavoitteet
T1 ohjata oppilasta vahvistamaan ilmaisuvarantoaan ja taitoaan
ilmaista mielipiteensä ja toimia rakentavasti koulun ja muun arjen
vuorovaikutustilanteissa
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Vuorovaikutustaidot ja ilmaisuvaranto

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osallistuu erilaisiin
vuorovaikutustilanteisiin käyttäen
ilmaisuvarantoaan sekä keskustelee ja
työskentelee erilaisten aihepiirien ja tekstien
pohjalta.

Rohkaistaan ja innostetaan oppilasta toimimaan aktiivisesti
vuorovaikutustilanteissa ja huomaamaan omat vahvuudet viestijänä.

arjen

ja

koulun

Harjoitellaan kertomista, selostusta ja eri aihealueiden tietojen suullista esittämistä.

Tutkitaan ja käytetään kieltä osana toimintaa (tilannesidonnaiset fraasit ja ilmaukset, ajan
ilmaiseminen kerronnassa, modaalisuus, vertaaminen kuvailussa sekä epäsuora esitys ja toisen
puheeseen viittaaminen).
Harjoitellaan ääntämistä, kuuntelutaitoja ja kuullusta oppimisen taitoja.
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Tehdään draama- ja ilmaisutaitoharjoituksia.

T2 innostaa oppilasta vahvistamaan kasvokkaisen vuorovaikutuksen,
opetuspuheen ja kuultujen tekstien kuuntelu- ja ymmärtämistaitojaan
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Tekstien ymmärtäminen ja
vuorovaikutuksessa toimiminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas ymmärtää opetuspuhetta ja muuta
kuulemaansa, kun tilanne tai aihe on
ennestään tuttu tai ymmärtämistä tuetaan.
Oppilas osaa toimia kasvokkaisissa
vuorovaikutustilanteissa.

Rohkaistaan ja innostetaan oppilasta toimimaan aktiivisesti
vuorovaikutustilanteissa ja huomaamaan omat vahvuudet viestijänä.

arjen

ja

koulun

Harjoitellaan kertomista, selostusta ja eri aihealueiden tietojen suullista esittämistä.
Tehdään draama- ja ilmaisutaitoharjoituksia.
Tutkitaan ja käytetään kieltä osana toimintaa (tilannesidonnaiset fraasit ja ilmaukset, ajan
ilmaiseminen kerronnassa, modaalisuus, vertaaminen kuvailussa sekä epäsuora esitys ja toisen
puheeseen viittaaminen).
Harjoitellaan ääntämistä, kuuntelutaitoja ja kuullusta oppimisen taitoja.

T3 ohjata oppilasta ilmaisemaan itseään monipuolisesti sanallisia ja
ei-sanallisia ilmaisukeinoja käyttäen sekä käyttämään luovuuttaan ja
ottamaan huomioon myös muut osallistujat
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Ilmaisu vuorovaikutustilanteissa

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas ilmaisee itseään erilaisia ilmaisun
keinoja käyttäen ja osaa ottaa huomioon
puhekumppaninsa.

Rohkaistaan ja innostetaan oppilasta toimimaan aktiivisesti
vuorovaikutustilanteissa ja huomaamaan omat vahvuudet viestijänä.

arjen

ja

koulun

Harjoitellaan kertomista, selostusta ja eri aihealueiden tietojen suullista esittämistä.
Tehdään draama- ja ilmaisutaitoharjoituksia.
Tutkitaan ja käytetään kieltä osana toimintaa (tilannesidonnaiset fraasit ja ilmaukset, ajan
ilmaiseminen kerronnassa, modaalisuus, vertaaminen kuvailussa sekä epäsuora esitys ja toisen
puheeseen viittaaminen).

Vuosiluokat 3-6

Harjoitellaan ääntämistä, kuuntelutaitoja ja kuullusta oppimisen taitoja.

T4 ohjata oppilasta sujuvoittamaan lukutaitoaan ja käyttämään
tietoaan tekstilajeista tekstien erittelemisessä ja tiedon luotettavuuden
arvioinnissa itsenäisesti ja ryhmässä
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
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Arvioinnin kohde
Lukutaidon sujuvuus ja tekstilajitaidot tekstin
tulkinnassa

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas lukee sujuvasti monimuotoisia
tekstejä. Oppilas tunnistaa kertomuksen,
tietotekstin ja arvioivan tekstin ja harjoittelee
käyttämään tietoa tekstilajipiirteistä tekstien
tulkinnassa ja arvioinnissa.

Luetaan monipuolisesti kaunokirjallisuutta ja tieto- ja mediatekstejä.
Harjoitellaan tavoitteeseen sopivia lukustrategioita, päättelevää ja ymmärtävää lukutaitoa ja
lukemalla oppimista.
Harjoitellaan hahmottamaan virkkeen osien suhteita (lause, lausekkeen pääsanan ja määritteen
suhde, lauseenvastike) tekstin ymmärtämisen tukena.
Tarkastellaan eri teksteille ominaista sanastoa, käsitteistöä ja ilmaisutapoja.
Edistetään kirjallisuuden peruskäsitteiden tuntemusta.
Opitaan tunnistamaan eri tekstityyppien kielellisiä ja tekstuaalisia piirteitä.
Harjoitellaan mielipiteen erottamista teksteissä sekä selvittämään tiedon lähteitä ja arvioimaan
tiedon luotettavuutta.
Harjoitellaan selittämään, vertailemaan ja pohtimaan sanojen, niiden synonyymien, kielikuvien,
sanontojen ja käsitteiden merkityksiä ja niiden hierarkioita.
Luokitellaan sanoja merkityksen ja muodon perusteella (sanaluokat). Pohditaan, millaisia
merkityksiä eri sijamuodot sisältävät ja harjaannutetaan havaitsemaan, miten persoonaa ja aikaa
ilmaistaan tekstissä.
Laajennetaan sana- ja käsitevarantoa.

T5 kannustaa oppilasta kehittämään taitoaan tulkita puhuttuja ja
kirjoitettuja tekstejä erilaisissa tilanteissa tarkoituksenmukaisia luku- ja
ymmärtämisstrategioita käyttäen
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Tekstien tulkinta

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osallistuu erilaisiin
kielenkäyttötilanteisiin ja osaa tulkita puhuttuja
ja kirjoitettuja tekstejä.

Luetaan monipuolisesti kaunokirjallisuutta ja tieto- ja mediatekstejä.
Harjoitellaan tavoitteeseen sopivia lukustrategioita, päättelevää ja ymmärtävää lukutaitoa ja
lukemalla oppimista.
Harjoitellaan hahmottamaan virkkeen osien suhteita (lause, lausekkeen pääsanan ja määritteen
suhde, lauseenvastike) tekstin ymmärtämisen tukena.

Edistetään kirjallisuuden peruskäsitteiden tuntemusta.
Opitaan tunnistamaan eri tekstityyppien kielellisiä ja tekstuaalisia piirteitä.
Harjoitellaan mielipiteen erottamista teksteissä sekä selvittämään tiedon lähteitä ja arvioimaan
tiedon luotettavuutta.
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Tarkastellaan eri teksteille ominaista sanastoa, käsitteistöä ja ilmaisutapoja.

Harjoitellaan selittämään, vertailemaan ja pohtimaan sanojen, niiden synonyymien, kielikuvien,
sanontojen ja käsitteiden merkityksiä ja niiden hierarkioita.
Luokitellaan sanoja merkityksen ja muodon perusteella (sanaluokat). Pohditaan, millaisia
merkityksiä eri sijamuodot sisältävät ja harjaannutetaan havaitsemaan, miten persoonaa ja aikaa
ilmaistaan tekstissä.
Laajennetaan sana- ja käsitevarantoa.

T6 ohjata oppilasta päättelevään tekstien tulkintaan sekä laajentamaan
sana- ja käsitevarantoaan
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Sana- ja käsitevarannon laajentuminen,
päättelevä tekstien tulkinta

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas hallitsee kohtuullisen sana- ja
käsitevarannon sekä tunnistaa tekstistä
merkityksiä, jotka vaativat päättelyä.

Luetaan monipuolisesti kaunokirjallisuutta ja tieto- ja mediatekstejä.
Harjoitellaan tavoitteeseen sopivia lukustrategioita, päättelevää ja ymmärtävää lukutaitoa ja
lukemalla oppimista.
Harjoitellaan hahmottamaan virkkeen osien suhteita (lause, lausekkeen pääsanan ja määritteen
suhde, lauseenvastike) tekstin ymmärtämisen tukena.
Tarkastellaan eri teksteille ominaista sanastoa, käsitteistöä ja ilmaisutapoja.
Edistetään kirjallisuuden peruskäsitteiden tuntemusta.
Opitaan tunnistamaan eri tekstityyppien kielellisiä ja tekstuaalisia piirteitä.
Harjoitellaan mielipiteen erottamista teksteissä sekä selvittämään tiedon lähteitä ja arvioimaan
tiedon luotettavuutta.
Harjoitellaan selittämään, vertailemaan ja pohtimaan sanojen, niiden synonyymien, kielikuvien,
sanontojen ja käsitteiden merkityksiä ja niiden hierarkioita.
Luokitellaan sanoja merkityksen ja muodon perusteella (sanaluokat). Pohditaan, millaisia
merkityksiä eri sijamuodot sisältävät ja harjaannutetaan havaitsemaan, miten persoonaa ja aikaa
ilmaistaan tekstissä.
Laajennetaan sana- ja käsitevarantoa.

T7 innostaa oppilasta edistämään käsinkirjoittamisen ja näppäintaitojen
sujuvoitumista ja tuottamaan arjessa ja koulussa tarvittavia
monimuotoisia tekstejä yksin ja ryhmässä
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
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Arvioinnin kohde
Tekstilajitaidot tekstin tuottamisessa,
käsinkirjoittaminen ja näppäintaidot
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Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa ohjatusti käyttää kertomiselle,
kuvaamiselle ja yksinkertaiselle
kantaaottavalle tekstille tyypillistä kieltä.
Oppilas osaa kirjoittaa suomea käsin ja hän
on omaksunut tarvittavia näppäintaitoja.

Syvennetään sujuvan kirjoittamisen taitoa, tekstinkäsittelyn perustoimintojen ja yleiskielen
normien hallintaa.
Tuotetaan ikäkaudelle sopivia kertovia, kuvaavia, ohjaavia ja yksinkertaisia kantaa ottavia
tekstilajeja ja niissä käytettävää sanastoa ja fraseologiaa sekä kieliopillisia rakenteita.
Harjoitellaan muokkaamaan oman tekstin kieliasua.
Harjoitellaan itse- ja vertaisarviointia ja oman tekstin muokkaamista palautteen perusteella.

T8 auttaa oppilasta syventämään taitoaan suunnitella ja tuottaa tekstejä
itsenäisesti ja ryhmässä sekä käyttämään monipuolisesti niissä
tarvittavaa sanastoa ja kieliopillisia rakenteita
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Tekstien tuottaminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas tuottaa kokonaisia tekstejä ja
osoittaa niissä oikeinkirjoituksen tuntemusta.
Oppilas osaa otsikoida tekstinsä, jakaa
sen kappaleisiin ja kiinnittää huomiota
sananvalintoihin.

Syvennetään sujuvan kirjoittamisen taitoa, tekstinkäsittelyn perustoimintojen ja yleiskielen
normien hallintaa.
Tuotetaan ikäkaudelle sopivia kertovia, kuvaavia, ohjaavia ja yksinkertaisia kantaa ottavia
tekstilajeja ja niissä käytettävää sanastoa ja fraseologiaa sekä kieliopillisia rakenteita.
Harjoitellaan muokkaamaan oman tekstin kieliasua.
Harjoitellaan itse- ja vertaisarviointia ja oman tekstin muokkaamista palautteen perusteella.

T9 ohjata oppilasta tarkastelemaan ja arvioimaan omia tekstejään sekä
kehittämään taitoa antaa ja vastaanottaa palautetta
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Tekstien arviointi sekä palautteen antaminen
ja vastaanottaminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa arvioida tuottamiaan
tekstejä, tunnistaa omia vahvuuksiaan ja
kehittämiskohteitaan tekstin tuottajana sekä
osaa antaa ja vastaanottaa palautetta.

Syvennetään sujuvan kirjoittamisen taitoa, tekstinkäsittelyn perustoimintojen ja yleiskielen
normien hallintaa.
Tuotetaan ikäkaudelle sopivia kertovia, kuvaavia, ohjaavia ja yksinkertaisia kantaa ottavia
tekstilajeja ja niissä käytettävää sanastoa ja fraseologiaa sekä kieliopillisia rakenteita.

Harjoitellaan itse- ja vertaisarviointia ja oman tekstin muokkaamista palautteen perusteella.
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Harjoitellaan muokkaamaan oman tekstin kieliasua.

T10 ohjata oppilasta vahvistamaan kielitietoisuuttaan ja havainnoimaan
kielenkäytön tilanteista vaihtelua, eri kielten piirteitä ja puhutun ja
kirjoitetun suomen säännönmukaisuuksia
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Kielten ja kielenkäytön piirteiden havainnointi
ja vertailu

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas tunnistaa kielen rakenteen
säännönmukaisuuksia ja kykenee kuvaamaan
tavallisimpia peruskäsitteitä käyttäen, miten
kielenkäyttö vaihtelee eri tilanteissa. Oppilas
osaa antaa esimerkkejä ympäristönsä kielistä
ja murteista.

Luetaan monipuolisesti lapsille ja nuorille suunnattuja kaunokirjallisia tekstejä.
Tutustutaan puhutun ja kirjoitetun suomen piirteisiin.
Opitaan päättelemään keskeisiä säännönmukaisuuksia (sanaluokat ja lausetyypit, nominien ja
verbien taivutus, sanojen yhdistäminen ja johtaminen) ja tapoja luoda merkityksiä.
Tutustutaan eri kieli- ja kulttuurialueiden kirjallisuuteen.
Perehdytään lasten ja nuorten maailmaan liittyviin kansanperinteen lajeihin ja nykyperinteeseen.
Hyödynnetään koulun kirjastoa kirjallisuuden lukemisessa ja tiedonhaussa.
Rohkaistaan ja kannustetaan oppilasta mahdollisuuksien mukaan tutustumaan omankieliseen
lastenkulttuuriin ja kirjallisuuteen.

T11 innostaa oppilasta tutustumaan monipuolisesti kirjallisuuteen
ja kulttuuriin ja kannustaa lukemaan lapsille ja nuorille suunnattua
kirjallisuutta sekä rohkaista lukuelämysten jakamiseen ja kirjaston
aktiiviseen käyttöön
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Kirjallisuuden ja kulttuurin tuntemus

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas lukee lasten- ja nuortenkirjallisuutta ja
pystyy kertomaan ajatuksiaan lukemastaan ja
muusta lasten- ja nuortenkulttuurista.

Luetaan monipuolisesti lapsille ja nuorille suunnattuja kaunokirjallisia tekstejä.
Tutustutaan puhutun ja kirjoitetun suomen piirteisiin.
Opitaan päättelemään keskeisiä säännönmukaisuuksia (sanaluokat ja lausetyypit, nominien ja
verbien taivutus, sanojen yhdistäminen ja johtaminen) ja tapoja luoda merkityksiä.
Tutustutaan eri kieli- ja kulttuurialueiden kirjallisuuteen.
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Perehdytään lasten ja nuorten maailmaan liittyviin kansanperinteen lajeihin ja nykyperinteeseen.
Hyödynnetään koulun kirjastoa kirjallisuuden lukemisessa ja tiedonhaussa.
Rohkaistaan ja kannustetaan oppilasta mahdollisuuksien mukaan tutustumaan omankieliseen
lastenkulttuuriin ja kirjallisuuteen.
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T12 ohjata oppilasta havainnoimaan koulun ja muun ympäristön
kulttuurista monimuotoisuutta sekä tukea oppilaan monikielistä ja kulttuurista identiteettiä ja rohkaista hyödyntämään ja kehittämään omaa
kielirepertuaaria
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Kielellisen ja kulttuurisen monimuotoisuuden
havainnointi

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa kuvailla omaa ja
elinympäristönsä monikielisyyttä sekä
kulttuurista monimuotoisuutta.

Luetaan monipuolisesti lapsille ja nuorille suunnattuja kaunokirjallisia tekstejä.
Tutustutaan puhutun ja kirjoitetun suomen piirteisiin.
Opitaan päättelemään keskeisiä säännönmukaisuuksia (sanaluokat ja lausetyypit, nominien ja
verbien taivutus, sanojen yhdistäminen ja johtaminen) ja tapoja luoda merkityksiä.
Tutustutaan eri kieli- ja kulttuurialueiden kirjallisuuteen.
Perehdytään lasten ja nuorten maailmaan liittyviin kansanperinteen lajeihin ja nykyperinteeseen.
Hyödynnetään koulun kirjastoa kirjallisuuden lukemisessa ja tiedonhaussa.
Rohkaistaan ja kannustetaan oppilasta mahdollisuuksien mukaan tutustumaan omankieliseen
lastenkulttuuriin ja kirjallisuuteen.

T13 innostaa oppilasta vahvistamaan myönteistä käsitystä itsestään
kielenkäyttäjänä ja kielenoppijana sekä asettamaan oppimistavoitteita
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Oppimistavoitteiden asettaminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa ohjatusti asettaa itselleen
oppimistavoitteita.

Harjoitellaan lukemisen, kirjoittamisen, kuuntelun ja puhumisen osataitoja sekä erilaisia kirjoitusja kuuntelutekniikoita.
Harjoitellaan eri oppiaineiden tärkeiden käsitteiden ja ilmausten tunnistamista ja niiden omaan
käyttöön ottamista.
Hyödynnetään tieto- ja viestintäteknologiaa apuna eri tiedonalojen tiedonhankinnassa,
oppimisessa ja oman oppimisen arvioinnissa suhteessa tavoitteisiin.
Oppilasta ohjataan toimimaan eettisesti tekijänoikeuksia ja yksityisyyttä kunnioittaen.
Perehdytään eri oppiaineiden sanastoon ja ilmaisutapoihin.

T14 ohjata oppilasta havaitsemaan, miten kieltä käytetään eri oppiaineissa
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
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Vahvistetaan oppilaan taitoa käyttää omaa äidinkieltään ja muita osaamiaan kieliä kaiken
oppimisen tukena.

Arvioinnin kohde
Eri oppiaineiden kielen havainnointi

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas lukee tuetusti eri oppiaineiden
tekstejä tai niiden osia ja osaa kuvailla,
millaisista osista tekstit rakentuvat.

Harjoitellaan lukemisen, kirjoittamisen, kuuntelun ja puhumisen osataitoja sekä erilaisia kirjoitusja kuuntelutekniikoita.
Harjoitellaan eri oppiaineiden tärkeiden käsitteiden ja ilmausten tunnistamista ja niiden omaan
käyttöön ottamista.
Hyödynnetään tieto- ja viestintäteknologiaa apuna eri tiedonalojen tiedonhankinnassa,
oppimisessa ja oman oppimisen arvioinnissa suhteessa tavoitteisiin.
Oppilasta ohjataan toimimaan eettisesti tekijänoikeuksia ja yksityisyyttä kunnioittaen.
Perehdytään eri oppiaineiden sanastoon ja ilmaisutapoihin.
Vahvistetaan oppilaan taitoa käyttää omaa äidinkieltään ja muita osaamiaan kieliä kaiken
oppimisen tukena.

T15 kannustaa oppilasta kehittämään tietojaan ja kielellisiä keinojaan
itseohjautuvaan työskentelyyn, tiedonhakuun ja tiedon jäsentämiseen
itsenäisesti ja ryhmässä
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Tekstin rakentaminen ja tiedonhaku

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa tuottaa sovitusta aihepiiristä
hankkimansa tiedon pohjalta jäsennellyn
suullisen tai kirjallisen tekstin itsenäisesti
tai ryhmässä. Oppilas osaa ohjatusti valita
tilanteeseen ja aiheeseen sopivan tavan
hankkia tietoa.

Harjoitellaan lukemisen, kirjoittamisen, kuuntelun ja puhumisen osataitoja sekä erilaisia kirjoitusja kuuntelutekniikoita.
Harjoitellaan eri oppiaineiden tärkeiden käsitteiden ja ilmausten tunnistamista ja niiden omaan
käyttöön ottamista.
Hyödynnetään tieto- ja viestintäteknologiaa apuna eri tiedonalojen tiedonhankinnassa,
oppimisessa ja oman oppimisen arvioinnissa suhteessa tavoitteisiin.
Oppilasta ohjataan toimimaan eettisesti tekijänoikeuksia ja yksityisyyttä kunnioittaen.
Perehdytään eri oppiaineiden sanastoon ja ilmaisutapoihin.
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Vahvistetaan oppilaan taitoa käyttää omaa äidinkieltään ja muita osaamiaan kieliä kaiken
oppimisen tukena.
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Vuosiluokka 6
Vuosiluokan keskeiset sisältöalueet
S1 Vuorovaikutustilanteissa toimiminen
Harjoitellaan kertomista, mielipiteen ilmaisua ja kuvailua yhteisöllisesti erilaisten aihepiirien
ja tekstien pohjalta. Ohjataan kokonaisilmaisuun ja hyödynnetään draamatyöskentelyä.
Tutkitaan ja käytetään kieltä osana toimintaa (tilannesidonnaiset fraasit ja ilmaukset, ajan
ilmaiseminen kerronnassa, modaalisuus, vertaaminen kuvailussa sekä epäsuora esitys ja toisen
puheeseen viittaaminen). Harjoitellaan ääntämistä, kuuntelutaitoja ja kuullusta oppimisen taitoja.
Osallistutaan oman luokan sekä kouluyhteisön vuorovaikutus- ja kulttuuritoimintaan, niiden
suunnitteluun ja niiden toteuttamiseen.
Rohkaistaan ja innostetaan oppilasta toimimaan aktiivisesti
vuorovaikutustilanteissa ja huomaamaan omat vahvuudet viestijänä.

arjen

ja

koulun

Harjoitellaan kertomista, selostusta ja eri aihealueiden tietojen suullista esittämistä.
Tehdään draama- ja ilmaisutaitoharjoituksia.
Tutkitaan ja käytetään kieltä osana toimintaa (tilannesidonnaiset fraasit ja ilmaukset, ajan
ilmaiseminen kerronnassa, modaalisuus, vertaaminen kuvailussa sekä epäsuora esitys ja toisen
puheeseen viittaaminen).
Harjoitellaan ääntämistä, kuuntelutaitoja ja kuullusta oppimisen taitoja.
S2 Tekstien tulkitseminen
Harjoitellaan kaunokirjallisuuden ja erilaisten tieto- ja mediatekstien sujuvaa lukemista sekä
käyttämään tilanteeseen ja tavoitteeseen sopivia lukustrategioita. Edistetään tekstilajien piirteiden
sekä kirjallisuuden peruskäsitteiden tuntemusta. Opitaan tunnistamaan kertovien, kuvaavien,
ohjaavien ja yksinkertaisten kantaa ottavien tekstien kielellisiä ja tekstuaalisia piirteitä.
Harjoitellaan mielipiteen ja arvottavien ilmausten erottamista teksteissä sekä selvittämään
tiedon lähteen ja arvioimaan tiedon luotettavuutta. Harjoitellaan hahmottamaan virkkeen osien
suhteita (lause, lausekkeen pääsanan ja määritteen suhde, lauseenvastike) tekstin ymmärtämisen
tukena. Luokitellaan sanoja merkityksen ja muodon perusteella (sanaluokat). Pohditaan, millaisia
merkityksiä eri sijamuodot sisältävät ja opitaan verbien taipuminen persoona- ja aikamuodoissa.
Harjoitellaan selittämään, vertailemaan ja pohtimaan sanojen, niiden synonyymien, kielikuvien,
sanontojen ja käsitteiden merkityksiä ja niiden hierarkioita. Harjaannutetaan havaitsemaan, miten
persoonaa ja aikaa ilmaistaan tekstissä. Laajennetaan sana- ja käsitevarantoa.
Luetaan monipuolisesti kaunokirjallisuutta ja tieto- ja mediatekstejä.
Harjoitellaan tavoitteeseen sopivia lukustrategioita, päättelevää ja ymmärtävää lukutaitoa ja
lukemalla oppimista.
Harjoitellaan hahmottamaan virkkeen osien suhteita (lause, lausekkeen pääsanan ja määritteen
suhde, lauseenvastike) tekstin ymmärtämisen tukena.
Tarkastellaan eri teksteille ominaista sanastoa, käsitteistöä ja ilmaisutapoja.

Opitaan tunnistamaan eri tekstityyppien kielellisiä ja tekstuaalisia piirteitä.
Harjoitellaan mielipiteen erottamista teksteissä sekä selvittämään tiedon lähteitä ja arvioimaan
tiedon luotettavuutta.
Harjoitellaan selittämään, vertailemaan ja pohtimaan sanojen, niiden synonyymien, kielikuvien,
sanontojen ja käsitteiden merkityksiä ja niiden hierarkioita.
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Edistetään kirjallisuuden peruskäsitteiden tuntemusta.

Luokitellaan sanoja merkityksen ja muodon perusteella (sanaluokat). Pohditaan, millaisia
merkityksiä eri sijamuodot sisältävät ja harjaannutetaan havaitsemaan, miten persoonaa ja aikaa
ilmaistaan tekstissä.
Laajennetaan sana- ja käsitevarantoa.
S3 Tekstien tuottaminen
Harjoitellaan sujuvaa kirjoittamista, tekstien tuottamisen ja käsittelyn perustoimintoja ja yleiskielen
normeja itsenäisesti ja ryhmässä. Tuotetaan ikäkaudelle sopivia kertovia, kuvaavia, ohjaavia
ja yksinkertaisia kantaa ottavia tekstilajeja ja niissä käytettävää sanastoa ja fraseologiaa
sekä kieliopillisia rakenteita. Tutustutaan kirjoittamisprosessin vaiheisiin ja muokataan tekstejä
palautteen perusteella.
Syvennetään sujuvan kirjoittamisen taitoa, tekstinkäsittelyn perustoimintojen ja yleiskielen
normien hallintaa.
Tuotetaan ikäkaudelle sopivia kertovia, kuvaavia, ohjaavia ja yksinkertaisia kantaa ottavia
tekstilajeja ja niissä käytettävää sanastoa ja fraseologiaa sekä kieliopillisia rakenteita.
Harjoitellaan muokkaamaan oman tekstin kieliasua.
Harjoitellaan itse- ja vertaisarviointia ja oman tekstin muokkaamista palautteen perusteella.
S4 Kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtäminen
Tutkitaan tilanteen ja aiheen mukaista kielen vaihtelua havainnoimalla koulun ja oppilaiden vapaaajan vuorovaikutustilanteita sekä moninaisia kuultuja ja luettuja tekstejä. Pohditaan sanojen,
ilmausten ja tekstien ilmentämiä merkityksiä ja tapoja luokitella niitä. Tutustutaan puhutun ja
kirjoitetun suomen piirteisiin. Opitaan päättelemään keskeisiä säännönmukaisuuksia (sanaluokat
ja lausetyypit, nominien ja verbien taivutus, sanojen yhdistäminen ja johtaminen) ja tapoja luoda
merkityksiä. Tutustutaan lapsille ja nuorille suunnattuun kauno- ja tietokirjallisuuteen, elokuviin
ja mediateksteihin sekä kirjastoon niitä tarjoavana resurssina. Perehdytään lasten ja nuorten
maailmaan liittyviin kansanperinteen lajeihin ja nykyperinteeseen.
Luetaan monipuolisesti lapsille ja nuorille suunnattuja kaunokirjallisia tekstejä.
Tutustutaan puhutun ja kirjoitetun suomen piirteisiin.
Opitaan päättelemään keskeisiä säännönmukaisuuksia (sanaluokat ja lausetyypit, nominien ja
verbien taivutus, sanojen yhdistäminen ja johtaminen) ja tapoja luoda merkityksiä.
Tutustutaan eri kieli- ja kulttuurialueiden kirjallisuuteen.
Perehdytään lasten ja nuorten maailmaan liittyviin kansanperinteen lajeihin ja nykyperinteeseen.
Hyödynnetään koulun kirjastoa kirjallisuuden lukemisessa ja tiedonhaussa.
Rohkaistaan ja kannustetaan oppilasta mahdollisuuksien mukaan tutustumaan omankieliseen
lastenkulttuuriin ja kirjallisuuteen.
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S5 Kielen käyttö kaiken oppimisen tukena
Opitaan jäsentämään lukemisen, kirjoittamisen, kuuntelun ja puhumisen prosesseja pienempiin
osiin ja harjoitellaan näitä osataitoja sekä erilaisia kirjoitus- ja kuuntelutekniikoita. Harjoitellaan
eri oppiaineiden tärkeiden käsitteiden ja ilmausten tunnistamista ja niiden omaan käyttöön
ottamista. Hyödynnetään tieto- ja viestintäteknologiaa apuna eri tiedonalojen tiedonhankinnassa,
oppimisessa ja oman oppimisen arvioinnissa suhteessa tavoitteisiin. Oppilasta ohjataan
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toimimaan eettisesti tekijänoikeuksia ja yksityisyyttä kunnioittaen. Vahvistetaan oppilaan taitoa
käyttää omaa äidinkieltään ja muita osaamiaan kieliä kaiken oppimisen tukena.
Harjoitellaan lukemisen, kirjoittamisen, kuuntelun ja puhumisen osataitoja sekä erilaisia kirjoitusja kuuntelutekniikoita.
Harjoitellaan eri oppiaineiden tärkeiden käsitteiden ja ilmausten tunnistamista ja niiden omaan
käyttöön ottamista.
Hyödynnetään tieto- ja viestintäteknologiaa apuna eri tiedonalojen tiedonhankinnassa,
oppimisessa ja oman oppimisen arvioinnissa suhteessa tavoitteisiin.
Oppilasta ohjataan toimimaan eettisesti tekijänoikeuksia ja yksityisyyttä kunnioittaen.
Perehdytään eri oppiaineiden sanastoon ja ilmaisutapoihin.
Vahvistetaan oppilaan taitoa käyttää omaa äidinkieltään ja muita osaamiaan kieliä kaiken
oppimisen tukena.
Opetuksen tavoitteet

Tavoitteisiin liittyvät
sisältöalueet

Laaja-alainen osaaminen

T1

S1

L1, L2, L4

T2

S1

L1, L2, L4

T3

S1

L2

T4

S2

L1, L4

T5

S2

L2, L4

T6

S2

L1, L2, L4

T7

S3

L1, L4, L5

T8

S3

L1, L2, L4

T9

S3

L1, L2, L4

T10

S4

L2, L4

T11

S4

L2

T12

S4

L2, L4

T13

S5

L1, L2, L7

T14

S5

L4, L7

T15

S5

L1, L6, L7

Vuosiluokan tavoitteet

Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
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T1 ohjata oppilasta vahvistamaan ilmaisuvarantoaan ja taitoaan
ilmaista mielipiteensä ja toimia rakentavasti koulun ja muun arjen
vuorovaikutustilanteissa

Arvioinnin kohde
Vuorovaikutustaidot ja ilmaisuvaranto

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osallistuu erilaisiin
vuorovaikutustilanteisiin käyttäen
ilmaisuvarantoaan sekä keskustelee ja
työskentelee erilaisten aihepiirien ja tekstien
pohjalta.

Rohkaistaan ja innostetaan oppilasta toimimaan aktiivisesti
vuorovaikutustilanteissa ja huomaamaan omat vahvuudet viestijänä.

arjen

ja

koulun

Harjoitellaan kertomista, selostusta ja eri aihealueiden tietojen suullista esittämistä.
Tehdään draama- ja ilmaisutaitoharjoituksia.
Tutkitaan ja käytetään kieltä osana toimintaa (tilannesidonnaiset fraasit ja ilmaukset, ajan
ilmaiseminen kerronnassa, modaalisuus, vertaaminen kuvailussa sekä epäsuora esitys ja toisen
puheeseen viittaaminen).
Harjoitellaan ääntämistä, kuuntelutaitoja ja kuullusta oppimisen taitoja.

T2 innostaa oppilasta vahvistamaan kasvokkaisen vuorovaikutuksen,
opetuspuheen ja kuultujen tekstien kuuntelu- ja ymmärtämistaitojaan
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Tekstien ymmärtäminen ja
vuorovaikutuksessa toimiminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas ymmärtää opetuspuhetta ja muuta
kuulemaansa, kun tilanne tai aihe on
ennestään tuttu tai ymmärtämistä tuetaan.
Oppilas osaa toimia kasvokkaisissa
vuorovaikutustilanteissa.

Rohkaistaan ja innostetaan oppilasta toimimaan aktiivisesti
vuorovaikutustilanteissa ja huomaamaan omat vahvuudet viestijänä.

arjen

ja

koulun

Harjoitellaan kertomista, selostusta ja eri aihealueiden tietojen suullista esittämistä.
Tehdään draama- ja ilmaisutaitoharjoituksia.
Tutkitaan ja käytetään kieltä osana toimintaa (tilannesidonnaiset fraasit ja ilmaukset, ajan
ilmaiseminen kerronnassa, modaalisuus, vertaaminen kuvailussa sekä epäsuora esitys ja toisen
puheeseen viittaaminen).
Harjoitellaan ääntämistä, kuuntelutaitoja ja kuullusta oppimisen taitoja.

T3 ohjata oppilasta ilmaisemaan itseään monipuolisesti sanallisia ja
ei-sanallisia ilmaisukeinoja käyttäen sekä käyttämään luovuuttaan ja
ottamaan huomioon myös muut osallistujat
Vuosiluokat 3-6

Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Ilmaisu vuorovaikutustilanteissa
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Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas ilmaisee itseään erilaisia ilmaisun
keinoja käyttäen ja osaa ottaa huomioon
puhekumppaninsa.

Rohkaistaan ja innostetaan oppilasta toimimaan aktiivisesti
vuorovaikutustilanteissa ja huomaamaan omat vahvuudet viestijänä.

arjen

ja

koulun

Harjoitellaan kertomista, selostusta ja eri aihealueiden tietojen suullista esittämistä.
Tehdään draama- ja ilmaisutaitoharjoituksia.
Tutkitaan ja käytetään kieltä osana toimintaa (tilannesidonnaiset fraasit ja ilmaukset, ajan
ilmaiseminen kerronnassa, modaalisuus, vertaaminen kuvailussa sekä epäsuora esitys ja toisen
puheeseen viittaaminen).
Harjoitellaan ääntämistä, kuuntelutaitoja ja kuullusta oppimisen taitoja.

T4 ohjata oppilasta sujuvoittamaan lukutaitoaan ja käyttämään
tietoaan tekstilajeista tekstien erittelemisessä ja tiedon luotettavuuden
arvioinnissa itsenäisesti ja ryhmässä
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Lukutaidon sujuvuus ja tekstilajitaidot tekstin
tulkinnassa

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas lukee sujuvasti monimuotoisia
tekstejä. Oppilas tunnistaa kertomuksen,
tietotekstin ja arvioivan tekstin ja harjoittelee
käyttämään tietoa tekstilajipiirteistä tekstien
tulkinnassa ja arvioinnissa.

Luetaan monipuolisesti kaunokirjallisuutta ja tieto- ja mediatekstejä.
Harjoitellaan tavoitteeseen sopivia lukustrategioita, päättelevää ja ymmärtävää lukutaitoa ja
lukemalla oppimista.
Harjoitellaan hahmottamaan virkkeen osien suhteita (lause, lausekkeen pääsanan ja määritteen
suhde, lauseenvastike) tekstin ymmärtämisen tukena.
Tarkastellaan eri teksteille ominaista sanastoa, käsitteistöä ja ilmaisutapoja.
Edistetään kirjallisuuden peruskäsitteiden tuntemusta.
Opitaan tunnistamaan eri tekstityyppien kielellisiä ja tekstuaalisia piirteitä.
Harjoitellaan mielipiteen erottamista teksteissä sekä selvittämään tiedon lähteitä ja arvioimaan
tiedon luotettavuutta.
Harjoitellaan selittämään, vertailemaan ja pohtimaan sanojen, niiden synonyymien, kielikuvien,
sanontojen ja käsitteiden merkityksiä ja niiden hierarkioita.
Luokitellaan sanoja merkityksen ja muodon perusteella (sanaluokat). Pohditaan, millaisia
merkityksiä eri sijamuodot sisältävät ja harjaannutetaan havaitsemaan, miten persoonaa ja aikaa
ilmaistaan tekstissä.

T5 kannustaa oppilasta kehittämään taitoaan tulkita puhuttuja ja
kirjoitettuja tekstejä erilaisissa tilanteissa tarkoituksenmukaisia luku- ja
ymmärtämisstrategioita käyttäen
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
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Laajennetaan sana- ja käsitevarantoa.

Arvioinnin kohde
Tekstien tulkinta

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osallistuu erilaisiin
kielenkäyttötilanteisiin ja osaa tulkita puhuttuja
ja kirjoitettuja tekstejä.

Luetaan monipuolisesti kaunokirjallisuutta ja tieto- ja mediatekstejä.
Harjoitellaan tavoitteeseen sopivia lukustrategioita, päättelevää ja ymmärtävää lukutaitoa ja
lukemalla oppimista.
Harjoitellaan hahmottamaan virkkeen osien suhteita (lause, lausekkeen pääsanan ja määritteen
suhde, lauseenvastike) tekstin ymmärtämisen tukena.
Tarkastellaan eri teksteille ominaista sanastoa, käsitteistöä ja ilmaisutapoja.
Edistetään kirjallisuuden peruskäsitteiden tuntemusta.
Opitaan tunnistamaan eri tekstityyppien kielellisiä ja tekstuaalisia piirteitä.
Harjoitellaan mielipiteen erottamista teksteissä sekä selvittämään tiedon lähteitä ja arvioimaan
tiedon luotettavuutta.
Harjoitellaan selittämään, vertailemaan ja pohtimaan sanojen, niiden synonyymien, kielikuvien,
sanontojen ja käsitteiden merkityksiä ja niiden hierarkioita.
Luokitellaan sanoja merkityksen ja muodon perusteella (sanaluokat). Pohditaan, millaisia
merkityksiä eri sijamuodot sisältävät ja harjaannutetaan havaitsemaan, miten persoonaa ja aikaa
ilmaistaan tekstissä.
Laajennetaan sana- ja käsitevarantoa.

T6 ohjata oppilasta päättelevään tekstien tulkintaan sekä laajentamaan
sana- ja käsitevarantoaan
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Sana- ja käsitevarannon laajentuminen,
päättelevä tekstien tulkinta

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas hallitsee kohtuullisen sana- ja
käsitevarannon sekä tunnistaa tekstistä
merkityksiä, jotka vaativat päättelyä.

Luetaan monipuolisesti kaunokirjallisuutta ja tieto- ja mediatekstejä.
Harjoitellaan tavoitteeseen sopivia lukustrategioita, päättelevää ja ymmärtävää lukutaitoa ja
lukemalla oppimista.
Harjoitellaan hahmottamaan virkkeen osien suhteita (lause, lausekkeen pääsanan ja määritteen
suhde, lauseenvastike) tekstin ymmärtämisen tukena.
Tarkastellaan eri teksteille ominaista sanastoa, käsitteistöä ja ilmaisutapoja.
Edistetään kirjallisuuden peruskäsitteiden tuntemusta.

Vuosiluokat 3-6

Opitaan tunnistamaan eri tekstityyppien kielellisiä ja tekstuaalisia piirteitä.
Harjoitellaan mielipiteen erottamista teksteissä sekä selvittämään tiedon lähteitä ja arvioimaan
tiedon luotettavuutta.
Harjoitellaan selittämään, vertailemaan ja pohtimaan sanojen, niiden synonyymien, kielikuvien,
sanontojen ja käsitteiden merkityksiä ja niiden hierarkioita.
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Luokitellaan sanoja merkityksen ja muodon perusteella (sanaluokat). Pohditaan, millaisia
merkityksiä eri sijamuodot sisältävät ja harjaannutetaan havaitsemaan, miten persoonaa ja aikaa
ilmaistaan tekstissä.
Laajennetaan sana- ja käsitevarantoa.

T7 innostaa oppilasta edistämään käsinkirjoittamisen ja näppäintaitojen
sujuvoitumista ja tuottamaan arjessa ja koulussa tarvittavia
monimuotoisia tekstejä yksin ja ryhmässä
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Tekstilajitaidot tekstin tuottamisessa,
käsinkirjoittaminen ja näppäintaidot

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa ohjatusti käyttää kertomiselle,
kuvaamiselle ja yksinkertaiselle
kantaaottavalle tekstille tyypillistä kieltä.
Oppilas osaa kirjoittaa suomea käsin ja hän
on omaksunut tarvittavia näppäintaitoja.

Syvennetään sujuvan kirjoittamisen taitoa, tekstinkäsittelyn perustoimintojen ja yleiskielen
normien hallintaa.
Tuotetaan ikäkaudelle sopivia kertovia, kuvaavia, ohjaavia ja yksinkertaisia kantaa ottavia
tekstilajeja ja niissä käytettävää sanastoa ja fraseologiaa sekä kieliopillisia rakenteita.
Harjoitellaan muokkaamaan oman tekstin kieliasua.
Harjoitellaan itse- ja vertaisarviointia ja oman tekstin muokkaamista palautteen perusteella.

T8 auttaa oppilasta syventämään taitoaan suunnitella ja tuottaa tekstejä
itsenäisesti ja ryhmässä sekä käyttämään monipuolisesti niissä
tarvittavaa sanastoa ja kieliopillisia rakenteita
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Tekstien tuottaminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas tuottaa kokonaisia tekstejä ja
osoittaa niissä oikeinkirjoituksen tuntemusta.
Oppilas osaa otsikoida tekstinsä, jakaa
sen kappaleisiin ja kiinnittää huomiota
sananvalintoihin.

Syvennetään sujuvan kirjoittamisen taitoa, tekstinkäsittelyn perustoimintojen ja yleiskielen
normien hallintaa.
Tuotetaan ikäkaudelle sopivia kertovia, kuvaavia, ohjaavia ja yksinkertaisia kantaa ottavia
tekstilajeja ja niissä käytettävää sanastoa ja fraseologiaa sekä kieliopillisia rakenteita.
Harjoitellaan muokkaamaan oman tekstin kieliasua.

T9 ohjata oppilasta tarkastelemaan ja arvioimaan omia tekstejään sekä
kehittämään taitoa antaa ja vastaanottaa palautetta
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
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Harjoitellaan itse- ja vertaisarviointia ja oman tekstin muokkaamista palautteen perusteella.

Arvioinnin kohde
Tekstien arviointi sekä palautteen antaminen
ja vastaanottaminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa arvioida tuottamiaan
tekstejä, tunnistaa omia vahvuuksiaan ja
kehittämiskohteitaan tekstin tuottajana sekä
osaa antaa ja vastaanottaa palautetta.

Syvennetään sujuvan kirjoittamisen taitoa, tekstinkäsittelyn perustoimintojen ja yleiskielen
normien hallintaa.
Tuotetaan ikäkaudelle sopivia kertovia, kuvaavia, ohjaavia ja yksinkertaisia kantaa ottavia
tekstilajeja ja niissä käytettävää sanastoa ja fraseologiaa sekä kieliopillisia rakenteita.
Harjoitellaan muokkaamaan oman tekstin kieliasua.
Harjoitellaan itse- ja vertaisarviointia ja oman tekstin muokkaamista palautteen perusteella.

T10 ohjata oppilasta vahvistamaan kielitietoisuuttaan ja havainnoimaan
kielenkäytön tilanteista vaihtelua, eri kielten piirteitä ja puhutun ja
kirjoitetun suomen säännönmukaisuuksia
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Kielten ja kielenkäytön piirteiden havainnointi
ja vertailu

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas tunnistaa kielen rakenteen
säännönmukaisuuksia ja kykenee kuvaamaan
tavallisimpia peruskäsitteitä käyttäen, miten
kielenkäyttö vaihtelee eri tilanteissa. Oppilas
osaa antaa esimerkkejä ympäristönsä kielistä
ja murteista.

Luetaan monipuolisesti lapsille ja nuorille suunnattuja kaunokirjallisia tekstejä.
Tutustutaan puhutun ja kirjoitetun suomen piirteisiin.
Opitaan päättelemään keskeisiä säännönmukaisuuksia (sanaluokat ja lausetyypit, nominien ja
verbien taivutus, sanojen yhdistäminen ja johtaminen) ja tapoja luoda merkityksiä.
Tutustutaan eri kieli- ja kulttuurialueiden kirjallisuuteen.
Perehdytään lasten ja nuorten maailmaan liittyviin kansanperinteen lajeihin ja nykyperinteeseen.
Hyödynnetään koulun kirjastoa kirjallisuuden lukemisessa ja tiedonhaussa.
Rohkaistaan ja kannustetaan oppilasta mahdollisuuksien mukaan tutustumaan omankieliseen
lastenkulttuuriin ja kirjallisuuteen.

Vuosiluokat 3-6

T11 innostaa oppilasta tutustumaan monipuolisesti kirjallisuuteen
ja kulttuuriin ja kannustaa lukemaan lapsille ja nuorille suunnattua
kirjallisuutta sekä rohkaista lukuelämysten jakamiseen ja kirjaston
aktiiviseen käyttöön
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Kirjallisuuden ja kulttuurin tuntemus
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Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas lukee lasten- ja nuortenkirjallisuutta ja
pystyy kertomaan ajatuksiaan lukemastaan ja
muusta lasten- ja nuortenkulttuurista.

Luetaan monipuolisesti lapsille ja nuorille suunnattuja kaunokirjallisia tekstejä.
Tutustutaan puhutun ja kirjoitetun suomen piirteisiin.
Opitaan päättelemään keskeisiä säännönmukaisuuksia (sanaluokat ja lausetyypit, nominien ja
verbien taivutus, sanojen yhdistäminen ja johtaminen) ja tapoja luoda merkityksiä.
Tutustutaan eri kieli- ja kulttuurialueiden kirjallisuuteen.
Perehdytään lasten ja nuorten maailmaan liittyviin kansanperinteen lajeihin ja nykyperinteeseen.
Hyödynnetään koulun kirjastoa kirjallisuuden lukemisessa ja tiedonhaussa.
Rohkaistaan ja kannustetaan oppilasta mahdollisuuksien mukaan tutustumaan omankieliseen
lastenkulttuuriin ja kirjallisuuteen.

T12 ohjata oppilasta havainnoimaan koulun ja muun ympäristön
kulttuurista monimuotoisuutta sekä tukea oppilaan monikielistä ja kulttuurista identiteettiä ja rohkaista hyödyntämään ja kehittämään omaa
kielirepertuaaria
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Kielellisen ja kulttuurisen monimuotoisuuden
havainnointi

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa kuvailla omaa ja
elinympäristönsä monikielisyyttä sekä
kulttuurista monimuotoisuutta.

Luetaan monipuolisesti lapsille ja nuorille suunnattuja kaunokirjallisia tekstejä.
Tutustutaan puhutun ja kirjoitetun suomen piirteisiin.
Opitaan päättelemään keskeisiä säännönmukaisuuksia (sanaluokat ja lausetyypit, nominien ja
verbien taivutus, sanojen yhdistäminen ja johtaminen) ja tapoja luoda merkityksiä.
Tutustutaan eri kieli- ja kulttuurialueiden kirjallisuuteen.
Perehdytään lasten ja nuorten maailmaan liittyviin kansanperinteen lajeihin ja nykyperinteeseen.
Hyödynnetään koulun kirjastoa kirjallisuuden lukemisessa ja tiedonhaussa.
Rohkaistaan ja kannustetaan oppilasta mahdollisuuksien mukaan tutustumaan omankieliseen
lastenkulttuuriin ja kirjallisuuteen.

T13 innostaa oppilasta vahvistamaan myönteistä käsitystä itsestään
kielenkäyttäjänä ja kielenoppijana sekä asettamaan oppimistavoitteita
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Oppimistavoitteiden asettaminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa ohjatusti asettaa itselleen
oppimistavoitteita.

Harjoitellaan lukemisen, kirjoittamisen, kuuntelun ja puhumisen osataitoja sekä erilaisia kirjoitusja kuuntelutekniikoita.
Harjoitellaan eri oppiaineiden tärkeiden käsitteiden ja ilmausten tunnistamista ja niiden omaan
käyttöön ottamista.
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Arvioinnin kohde

Hyödynnetään tieto- ja viestintäteknologiaa apuna eri tiedonalojen tiedonhankinnassa,
oppimisessa ja oman oppimisen arvioinnissa suhteessa tavoitteisiin.
Oppilasta ohjataan toimimaan eettisesti tekijänoikeuksia ja yksityisyyttä kunnioittaen.
Perehdytään eri oppiaineiden sanastoon ja ilmaisutapoihin.
Vahvistetaan oppilaan taitoa käyttää omaa äidinkieltään ja muita osaamiaan kieliä kaiken
oppimisen tukena.

T14 ohjata oppilasta havaitsemaan, miten kieltä käytetään eri oppiaineissa
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Eri oppiaineiden kielen havainnointi

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas lukee tuetusti eri oppiaineiden
tekstejä tai niiden osia ja osaa kuvailla,
millaisista osista tekstit rakentuvat.

Harjoitellaan lukemisen, kirjoittamisen, kuuntelun ja puhumisen osataitoja sekä erilaisia kirjoitusja kuuntelutekniikoita.
Harjoitellaan eri oppiaineiden tärkeiden käsitteiden ja ilmausten tunnistamista ja niiden omaan
käyttöön ottamista.
Hyödynnetään tieto- ja viestintäteknologiaa apuna eri tiedonalojen tiedonhankinnassa,
oppimisessa ja oman oppimisen arvioinnissa suhteessa tavoitteisiin.
Oppilasta ohjataan toimimaan eettisesti tekijänoikeuksia ja yksityisyyttä kunnioittaen.
Perehdytään eri oppiaineiden sanastoon ja ilmaisutapoihin.
Vahvistetaan oppilaan taitoa käyttää omaa äidinkieltään ja muita osaamiaan kieliä kaiken
oppimisen tukena.

T15 kannustaa oppilasta kehittämään tietojaan ja kielellisiä keinojaan
itseohjautuvaan työskentelyyn, tiedonhakuun ja tiedon jäsentämiseen
itsenäisesti ja ryhmässä
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Tekstin rakentaminen ja tiedonhaku

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa tuottaa sovitusta aihepiiristä
hankkimansa tiedon pohjalta jäsennellyn
suullisen tai kirjallisen tekstin itsenäisesti
tai ryhmässä. Oppilas osaa ohjatusti valita
tilanteeseen ja aiheeseen sopivan tavan
hankkia tietoa.

Vuosiluokat 3-6

Harjoitellaan lukemisen, kirjoittamisen, kuuntelun ja puhumisen osataitoja sekä erilaisia kirjoitusja kuuntelutekniikoita.
Harjoitellaan eri oppiaineiden tärkeiden käsitteiden ja ilmausten tunnistamista ja niiden omaan
käyttöön ottamista.
Hyödynnetään tieto- ja viestintäteknologiaa apuna eri tiedonalojen tiedonhankinnassa,
oppimisessa ja oman oppimisen arvioinnissa suhteessa tavoitteisiin.
Oppilasta ohjataan toimimaan eettisesti tekijänoikeuksia ja yksityisyyttä kunnioittaen.
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Perehdytään eri oppiaineiden sanastoon ja ilmaisutapoihin.
Vahvistetaan oppilaan taitoa käyttää omaa äidinkieltään ja muita osaamiaan kieliä kaiken
oppimisen tukena.

Suomen kieli ja kirjallisuus
Oppimäärän erityinen tehtävä
Suomen kieli ja kirjallisuus -oppimäärän erityisenä tehtävänä on kehittää oppilaiden suomen
kielen, moniluku- sekä vuorovaikutustaitoja ja tutustuttaa kirjallisuuteen ja kulttuuriin. Opetus tukee
oppilaiden monilukutaidon, kielitietoisuuden ja kielellisen identiteetin rakentumista. Opetuksessa
ohjataan oppilaita ymmärtämään suomen kielen, kirjallisuuden ja muun kulttuurin merkitystä ja
asemaa monikulttuurisessa ja monikielisessä yhteiskunnassa. Oppilaita ohjataan huomaamaan
koulun ulkopuolella opitun kieli-, media- ja kulttuuritietouden merkitys suomen kielen oppimisen
tukena.
Opetuksessa otetaan huomioon suomen ja ruotsin kielten asema kansalliskielinä ja suomen
asema enemmistökielenä ja pääasiallisena opetuksen kielenä. Suomen kieli on paitsi opetuksen
kohde myös väline muiden oppiaineiden opiskelussa, ja opetuksessa vahvistuvat keskeiset
oppimaan oppimisen ja ajattelun taidot. Tehdään yhteistyötä suomi toisena kielenä ja kirjallisuus
-oppimäärän ja muiden äidinkieli ja kirjallisuus -oppimäärien kanssa.

Oppimäärän tehtävä vuosiluokilla 3-6
Vuosiluokilla 3–6 opetuksen painopiste on oppimaan oppimisen ja vuorovaikutuksen taitojen,
lukuharrastuksen sekä sujuvan ja monipuolisen luku- ja kirjoitustaidon vakiinnuttamisessa.
Tekstien tulkitsemisen ja tuottamisen yhteydessä harjaannutaan tarkastelemaan kielen piirteitä
ja kirjallisuuden keinoja. Lyhyiden tekstien lukemisesta edetään kokonaisteosten lukemiseen ja
lukukokemusten monipuoliseen jakamiseen.

Äidinkieli ja kirjallisuus -oppiaineen oppimisympäristöihin ja työtapoihin
liittyvät tavoitteet vuosiluokilla 3-6
Tavoitteena on kielellisesti virikkeinen ja yhteisöllinen oppimisympäristö, jossa oppilaiden
näkemyksiä arvostetaan ja jossa on mahdollisuus tarkastella ja tuottaa tekstejä yksin ja
yhdessä turvallisesti myös viestintäteknologian avulla. Opetuksessa hyödynnetään oppilaiden
itse valitsemia ja heitä kiinnostavia kirjoja ja muita monimuotoisia tekstejä sekä laajennetaan
oppilaiden lukukokemuksia. Äidinkielen oppimisympäristöön kuuluu myös koulun ulkopuolinen
kulttuuri- ja mediatarjonta. Työtavat valitaan niin, että ne mahdollistavat yhdessä toimimisen
ja kokemusten jakamisen sekä oppiaineen sisältöalueiden luontevan integroitumisen. Opetusta
eheytetään prosessinomaisen opiskelun ja projektityöskentelyn avulla. Vuorovaikutus- ja
draamataitoja syvennetään erilaisten harjoitusten avulla. Draamaa ja kirjallisuuden opetusta
yhdistetään muiden oppiaineiden opetukseen.

Tavoitteena on tukea oppilaiden kielellistä kehitystä, sujuvan luku- ja kirjoitustaidon
oppimista sekä lukutaidon syvenemistä ymmärtäväksi lukemiseksi. Oppilaita tuetaan
sanavarannon laajentamisessa, käsitteiden oppimisessa sekä ajatusten kielentämisessä ja
vuorovaikutustaidoissa. Jokaista oppilasta kannustetaan taitotasoaan vastaavan kirjallisuuden
ja muiden tekstien lukemiseen ja ohjataan luetun ymmärtämisen strategioiden käyttöön sekä
sopivien opiskelustrategioiden kehittämiseen ja omien vahvuuksien tunnistamiseen. Oppilaiden
tekstien tuottamisen taitojen sekä oikeinkirjoituksen kehittämiseksi annetaan malleja sekä
yhteisöllistä ja yksilöllistä tukea. Myös kielellisesti taitavia oppilaita tuetaan lukuhaasteiden
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Ohjaus, eriyttäminen ja tuki äidinkieli ja kirjallisuus -oppiaineessa
vuosiluokilla 3-6

ottamisessa, itselleen soveltuvien työtapojen löytämisessä ja tavoitteiden asettamisessa. Tekstit
ja työtavat valitaan niin, että oppilaiden yhdenvertaisuus ja sukupuolten tasa-arvo toteutuu.

Oppilaan oppimisen arviointi äidinkieli ja kirjallisuus -oppiaineessa
vuosiluokilla 3-6
Arviointi ja siihen perustuva palaute on monipuolista, konkreettista ja oppimisen taitoja
kehittävää. Arviointi nivotaan kiinteäksi osaksi oppimisprosessia. Arviointi perustuu monipuoliseen
dokumentointiin siitä, miten oppilaiden laajenevat kielelliset taidot ja tekstien tuottaminen sekä
tulkinta kehittyvät ja mitkä ovat heidän tietonsa kielestä, kirjallisuudesta ja muusta kulttuurista.
Oppilaita ohjataan arvioimaan omaa ja muiden työskentelyä, ilmaisua ja tuotoksia. Oppimista
tukevan, monipuolisen ja erittelevän arvioinnin ja palautteen avulla oppilaita autetaan tulemaan
tietoiseksi omista taidoistaan, tiedoistaan ja työskentelyprosesseistaan ja he saavat välineitä
niiden kehittämiseen. Omaehtoinen lukeminen on tärkeä tavoite, jota tuetaan ja arvioidaan
suhteessa luku- ja kirjoitustaitoon.
Äidinkielen ja kirjallisuuden sanallista arviota tai arvosanaa antaessaan opettaja arvioi
oppilaiden osaamista suhteessa paikallisessa opetussuunnitelmassa asetettuihin tavoitteisiin.
Määritellessään osaamisen tasoa 6. vuosiluokan lukuvuositodistusta varten opettaja käyttää
valtakunnallisia arviointikriteereitä. Oppimisen edistymisen kannalta keskeisiä ovat äidinkielen
ja kirjallisuuden eri tavoitealueiden perustaidot ja niihin johtavat työskentelyprosessit ja
oppimisstrategiat.
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Suomen kieli ja kirjallisuus -oppimäärän arviointikriteerit 6. vuosiluokan päätteeksi
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Opetuksen tavoite

Sisältö-alueet

Arvioinnin kohteet
oppiaineessa

Hyvä/arvosanan
kahdeksan
osaaminen

Vuorovaikutustilanteissa
toimiminen
T1 opastaa oppilasta S1
vahvistamaan
taitoaan toimia
rakentavasti
erilaisissa
viestintäympäristöissä
ja ilmaisemaan
mielipiteensä

Puheviestintätilanteissa Oppilas esittää
toimiminen
ajatuksiaan ja
ilmaisee mielipiteensä
itselleen tutuissa
viestintäympäristöissä.

T2 ohjata oppilasta
S1
huomaamaan
omien kielellisten
ja viestinnällisten
valintojensa
vaikutuksia ja
huomioimaan
toisten tarpeita
ryhmäviestintätilanteissa

Toiminta
Oppilas hyödyntää
vuorovaikutustilanteissaäänenkäytön, viestien
kohdentamisen
ja kontaktinoton
taitoja erilaisissa
vuorovaikutustilanteissa,
osaa muunnella
viestintätapaansa
tilanteen mukaan
ja pyrkii ottamaan
muiden näkökulmat
huomioon.

T3 ohjata oppilasta
käyttämään
luovuuttaan ja
ilmaisemaan itseään
monipuolisesti
erilaisissa viestintäja esitystilanteissa,
myös draaman avulla

Ilmaisukeinojen käyttö Oppilas osaa käyttää
kokonaisilmaisun
keinoja omien
ideoidensa ja
ajatustensa
ilmaisemiseen
ryhmässä, osaa pitää
lyhyen valmistellun
puheenvuoron
tai esityksen
sekä osallistuu
draamatoimintaan.

S1

T4 kannustaa
S1
oppilasta kehittämään
myönteistä
viestijäkuvaa sekä
halua ja kykyä toimia
erilaisissa, myös
monimediaisissa
vuorovaikutustilanteissa

Vuorovaikutustaitojen
kehittyminen

Oppilas ottaa vastaan
palautetta omasta
toiminnastaan ja
antaa palautetta
muille.

T5 ohjata oppilasta
sujuvoittamaan
lukutaitoaan ja
käyttämään tekstin
ymmärtämisen
strategioita sekä
tarkkailemaan ja
arvioimaan omaa
lukemistaan

S2

Tekstinymmärtämisen Oppilas lukee
perusstrategioiden
sujuvasti
hallinta
monimuotoisia
tekstejä ja käyttää
tekstinymmärtämisen
perusstrategioita
sekä osaa tarkkailla
ja arvioida omaa 1155
lukemistaan.

T6 opastaa oppilasta

S2

Tekstien erittely ja

Oppilas tunnistaa

Vuosiluokat 3-6

Tekstien
tulkitseminen

Vuosiluokka 3
Vuosiluokan keskeiset sisältöalueet
S1 Vuorovaikutustilanteissa toimiminen
Tarjotaan monipuolisia tilaisuuksia harjoitella omien kokemusten, ajatusten ja mielipiteiden
jakamista, toisten kuuntelemista ja rakentavan palautteen antamista ja saamista eri
viestintäympäristöissä. Harjoitellaan ja havainnoidaan omaa vuorovaikutusta erilaisissa
viestintätilanteissa, esimerkiksi tapoja olla kohtelias, toimia tavoitteellisesti ja esittää
oma mielipiteensä ja perustella se ottaen toiset huomioon. Harjoitellaan ilmaisukeinoja
erilaisissa viestintä- ja esitystilanteissa. Ohjataan kokonaisilmaisuun, hyödynnetään draaman
toimintamuotoja erilaisten ajankohtaisten aiheiden, teemojen ja kirjallisuuden käsittelyssä.
Tarjotaan mahdollisuuksia osallistua oman luokan ja kouluyhteisön kulttuuritoiminnan
suunnitteluun ja toteutukseen.
S1 Vuorovaikutustilanteissa toimiminen:
•
•
•
•
•
•
•

Harjoitellaan omien kokemusten, ajatusten ja mielipiteiden esittämistä ja jakamista.
Harjoitellaan keskittymistä, toisten kuuntelemista, rakentavan palautteen antamista ja
saamista erilaissa tilanteissa ja ympäristöissä.
Harjoitellaan vuorovaikutusta erilaisissa viestintätilanteissa, esimerkiksi tapoja olla
kohtelias, toimia tavoitteellisesti (esimerkiksi draamasopimuksen noudattaminen) ja esittää
oma mielipiteensä ja perustella se ottaen toiset huomioon.
Harjoitellaan monipuolisia ilmaisukeinoja erilaisissa tilanteissa.
Käsitellään erilaisten vuorovaikutusharjoitusten, keskustelujen, kuuntelujen ja draaman
avulla lastenkirjallisuutta, tietotekstejä ja mediatekstejä sekä ajankohtaisia aiheita.
Oppilas ymmärtää, mitä roolissa työskenteleminen tarkoittaa ja kokeilee erilaisia fiktiivisiä
roolihahmoja.
Oppilaat saavat tilaisuuksia harjoitella yhteistyötä, ristiriitojen käsittelyä ja ratkaisujen
etsimistä sekä päätöksentekoa esim. draamatyöskentelyn avulla.

S2 Tekstien tulkitseminen
Harjoitellaan erilaisten tekstien, kuten kaunokirjallisuuden, tietotekstien ja kuvaa ja tekstiä
yhdistävien mediatekstien, sujuvaa lukemista ja käyttämään tilanteeseen ja tavoitteeseen
sopivia tekstinymmärtämisen strategioita ja ajattelutaitoja. Tarkkaillaan ja arvioidaan omaa
lukutaitoa. Syvennetään tekstin tulkinnan taitoja tutkimalla ja vertailemalla monimuotoisia tekstejä.
Harjoitellaan selittämään, vertailemaan ja pohtimaan sanojen, niiden synonyymien, kielikuvien,
sanontojen ja käsitteiden merkityksiä ja niiden hierarkioita. Opitaan tunnistamaan kertovien,
kuvaavien, ohjaavien ja yksinkertaisten kantaa ottavien tekstien kielellisiä ja tekstuaalisia
piirteitä. Laajennetaan oppilaiden tietoja kielen piirteistä tekstejä tutkimalla. Luokitellaan sanoja
merkityksen ja muodon perusteella (sanaluokat). Pohditaan, millaisia merkityksiä eri sijamuodot
sisältävät ja opitaan verbien taipuminen persoona- ja aikamuodoissa. Luetaan ja kuunnellaan
yhteisesti ja itse valittua lapsille ja nuorille suunnattua kirjallisuutta, myös kokonaisia teoksia.
Aiemmin opittujen käsitteiden lisäksi opitaan käyttämään käsitteitä kertoja, aihe ja teema. Etsitään
tietoa eri lähteistä ja laajennetaan tietämystä luetun avulla. Harjoitellaan arvioimaan tekstien ja
lähteiden luotettavuutta.
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S2 Tekstien tulkitseminen:
•
•
•
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Vahvistetaan sujuvan ja ymmärtävän lukutaidon kehittymistä kunkin oppilaan taitotaso
huomioiden.
Kerrataan lukemisessa tarvittavia käsitteitä kuten esimerkiksi sana, sanaväli, virke,
välimerkki, otsikko, teksti ja kuva sekä tekstin ortografisia piirteitä kuten iso ja pieni kirjain.
Harjoitellaan erilaisten tekstien, kuten kaunokirjallisuuden, tietotekstien ja kuvaa ja tekstiä
yhdistävien mediatekstien, sujuvaa lukemista.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hyödynnetään opetuksessa oppilaiden vapaa-ajan tekstejä.
Harjoitellaan tilanteeseen ja tavoitteeseen sopivia tekstinymmärtämisen strategioita ja
ajattelutaitoja.
Tarkkaillaan ja arvioidaan omaa lukutaitoa.
Harjoitellaan selittämään, vertailemaan ja pohtimaan sanojen, sanontojen ja käsitteiden
merkityksiä.
Tuetaan tekstinymmärtämisen taitoja pohtimalla sanojen ja sanontojen merkityksiä sekä
sanavalintoja erilaisten tekstien yhteydessä. Samalla laajennetaan sana- ja käsitevarantoa.
Opitaan tunnistamaan kertovien, kuvaavien ja ohjaavien tekstien kielellisiä ja tekstuaalisia
piirteitä.
Luokitellaan sanoja merkityksen ja muodon perusteella. Opiskellaan tärkeimpiä
sanaluokkia.
Kerrataan kerronnan peruskäsitteet päähenkilö, tekstin tapahtumapaikka, tapahtumien aika
ja järjestys, alku, tapahtuma ja loppu. Opiskellaan uutena käsitteenä sivuhenkilö.
Etsitään tietoa eri lähteistä esim. kirjoista, netistä ja oppilaan elinympäristöstä ja
harjoitellaan tiedon jakamista puhumalla ja kirjoittamalla erilaisissa viestintäympäristöissä.
Keskustellaan tekstien ja lähteiden luotettavuudesta esimerkkien, omien kokemusten ja
tilanteiden avulla.
Kriittistä lukutaitoa kehitetään oppilaalle merkityksellisissä kulttuurisissa yhteyksissä.

S3 Tekstien tuottaminen
Tuotetaan sekä fiktiivisiä että ei-fiktiivisiä monimuotoisia tekstejä omien kokemusten, havaintojen,
ajatusten ja mielipiteiden sekä toisten tekstien pohjalta. Pohditaan kirjoittamisen tarkoitusta ja
sitä, miten se näkyy kielellisissä valinnoissa. Sujuvoitetaan käsinkirjoittamista ja näppäintaitoja.
Tutkitaan ja harjoitellaan käyttämään kertomiselle, kuvaamiselle, ohjaavalle ja kantaa ottavalle
ilmaisulle tyypillisiä kielellisiä ja tekstuaalisia piirteitä. Harjoitellaan tekstien otsikointia, rakenteita
ja kappalejakoa, sekä opitaan käyttämään niitä omissa teksteissä. Harjoitellaan tekstien
elävöittämistä ja tarkastellaan sananvalintojen, sanontojen ja sanajärjestyksen yhteyttä tekstin
merkityksiin. Kiinnitetään huomiota kirjoitetun ja puhutun kielen eroihin. Opitaan tunnistamaan
tekstistä virke, päälause ja sivulauseiden selkeät perustyypit sekä lauseen pääjäsenet ja
käyttämään tietoa apuna oman tekstin tuottamisessa. Opitaan käyttämään persoona- ja
aikamuotoja tekstien aikasuhteiden ilmaisussa. Harjoitellaan tekstin tuottamisen vaiheita,
omien tekstien tarkastelua ja arviointia sekä palautteen antamista ja vastaanottamista.
Opitaan käyttämään omissa teksteissä oikeinkirjoituksen perusasioita. Harjoitellaan opiskelussa
tarvittavien tekstien tuottamisen taitoja, kuten muistiinpanojen tekemistä ja tiivistämistä, ja
harjoitellaan lähteiden käyttöä ja merkintää sekä tiedostetaan, miten verkossa tulee toimia
eettisesti yksityisyyttä kunnioittaen ja tekijänoikeuksia noudattaen.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tuotetaan sekä fiktiivisiä että ei-fiktiivisiä monimuotoisia tekstejä omien kokemusten,
havaintojen, ajatusten ja mielipiteiden pohjalta.
Tekstien tuottamisessa rohkaistaan käyttämään omaa mielikuvitusta.
Harjoitellaan sujuvaa käsinkirjoittamista ja näppäintaitoja.
Oppilaat harjaantuvat sujuvan tekstin tuottamiseen ja käsittelyyn eri välineillä ja
harjoittelevat myös kuvan, äänen, videon ja animaation tekemistä.
Tutkitaan ja harjoitellaan käyttämään kertomiselle, kuvaamiselle ja ohjaaville teksteille
tyypillisiä kielellisiä ja tekstuaalisia piirteitä.
Käytetään omien kirjoitelmien tarkastelemisessa käsitteitä päähenkilö, tapahtumapaikka,
tekstin tapahtumien aika ja järjestys, alku, tapahtuma ja loppu.
Tutustutaan tekstien otsikointiin ja keksitään pää- ja väliotsikoita valmiiseen tekstiin.
Harjoitellaan tekstin tuottamisen vaiheita (suunnittelu, kirjoittaminen, lukeminen, viimeistely
ja esittäminen), omien tekstien tarkastelua ja arviointia sekä palautteen antamista ja
vastaanottamista.
Opitaan käyttämään omissa teksteissä oikeinkirjoituksen perusasioita.
Tutustutaan käsitteeseen tiedon lähde.
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S3 Tekstien tuottaminen:

•
•

Tutustutaan, miten verkosssa tulee toimia eettisesti.
Tieto- ja viestintäteknologiaa käytetään työskentelyssä
dokumentoinnissa ja arvioinnissa.

ja

myös

tuotosten

S4 Kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtäminen
Tutkitaan kielen vaihtelua tilanteen ja aiheen mukaan ja pohditaan sanojen, ilmaisutapojen
ja tekstien merkityksiä. Tutkitaan tekstienvälisyyttä monimuotoisissa teksteissä. Tutustutaan
oppilaan omaan ja muihin kulttuureihin ja kieliin ja vertaillaan suomea muiden, oppilaille
tuttujen kielten piirteisiin. Tutustutaan oppilaille läheisiin kansanperinteen lajeihin ja niiden
jatkajiin nykykulttuurissa. Hyödynnetään lapsille ja nuorille suunnattua media- ja kulttuuritarjontaa,
esimerkiksi kirjastoa, elokuvia, teatteria ja museoita. Tarkastellaan mediakulttuurin ilmiöitä
ja ikäkaudelle tarkoitettuja sisältöjä ja keskustellaan median roolista oppilaan arjessa.
Suunnitellaan ja toteutetaan omia esityksiä. Kannustetaan ja tutustutaan kirjaston aktiiviseen ja
monipuoliseen käyttöön, etsitään itseä kiinnostavaa luettavaa ja tuetaan omaehtoista lukemisen
ja kirjoittamisen harrastamista. Luetaan koti- ja ulkomaista lapsille ja nuorille suunnattua
kirjallisuutta nykykirjallisuudesta klassikoihin ja ikäkaudelle suunnattua tietokirjallisuutta ja
pohditaan kirjallisuuden herättämiä kysymyksiä.
S4 Kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtäminen:
•
•
•
•
•
•
•

•
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•
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Havainnoidaan erilaisia tapoja puhua suomea.
Tutustutaan myös luokan tai koulun elämänpiirissä esille tuleviin muihin äidinkieliin.
Tutustutaan oppilaille läheisiin lastenkulttuuriin ja kansanperinteen lajeihin sekä niiden
jatkajiin nykykulttuurissa.
Tutustutaan erilaisiin kulttuuri- ja juhlaperinteisiin sekä tapoihin.
Hyödynnetään lapsille ja nuorille suunnattua media- ja kulttuuritarjontaa, esimerkiksi
kirjastoa, elokuvia, teatteria, museoita ja verkkosisältöä.
Tarkastellaan mediakulttuurin ilmiöitä ja ikäkaudelle tarkoitettuja sisältöjä ja keskustellaan
median roolista oppilaan arjessa.
Suunnitellaan ja toteutetaan omia esityksiä luetuista, kuunneilluista ja katsotuista
teksteistä. Osallistutaan yhdessä esitysten tai muiden kulttuurituotteiden kuten esimerkiksi
kirjan, näyttelyn, juhlan tai muun vastaavan kokonaisuuden tekemiseen luokka- tai
kouluyhteisössä kirjallisesti, virtuaalisesti tai muulla tavalla.
Kannustetaan ja tutustutaan kirjaston aktiiviseen ja monipuoliseen käyttöön, etsitään itseä
kiinnostavia tekstejä.
Luetaan koti- ja ulkomaista lapsille ja nuorille suunnattua kirjallisuutta nykykirjallisuudesta
klassikoihin ja ikäkaudelle suunnattua tietokirjallisuutta. Pohditaan kirjallisuuden herättämiä
kysymyksiä esimerkiksi suorittamalla koulun lukudiplomi, käyttämällä draama- ja
lukupiirityöskentelyä.

Opetuksen tavoitteet

Tavoitteisiin liittyvät
sisältöalueet

Laaja-alainen osaaminen

T1

S1

L1, L2, L7

T2

S1

L1, L2, L3, L7

T3

S1

L1, L2, L4, L7

T4

S1

L1, L2, L3, L4

T5

S2

L1, L4, L5

T6

S2

L1, L2, L4, L5

T7

S2

L1, L4, L5

T8

S2

L1, L4, L5

T9

S3

L1, L2, L4, L7

T10

S3

L1, L4, L5, L7

T11

S3

L1, L4, L5

T12

S3

L2, L4, L5, L6

T13

S4

L1, L2, L4

T14

S4

L2, L4, L5, L7

T15

S4

L2, L4, L6, L7

Vuosiluokan tavoitteet
T1 opastaa oppilasta vahvistamaan taitoaan toimia rakentavasti erilaisissa
viestintäympäristöissä ja ilmaisemaan mielipiteensä
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Puheviestintätilanteissa toimiminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas esittää ajatuksiaan ja ilmaisee
mielipiteensä itselleen tutuissa
viestintäympäristöissä.

•
•
•
•
•
•
•

Harjoitellaan omien kokemusten, ajatusten ja mielipiteiden esittämistä ja jakamista.
Harjoitellaan keskittymistä, toisten kuuntelemista, rakentavan palautteen antamista ja
saamista erilaissa tilanteissa ja ympäristöissä.
Harjoitellaan vuorovaikutusta erilaisissa viestintätilanteissa, esimerkiksi tapoja olla
kohtelias, toimia tavoitteellisesti (esimerkiksi draamasopimuksen noudattaminen) ja esittää
oma mielipiteensä ja perustella se ottaen toiset huomioon.
Harjoitellaan monipuolisia ilmaisukeinoja erilaisissa tilanteissa.
Käsitellään erilaisten vuorovaikutusharjoitusten, keskustelujen, kuuntelujen ja draaman
avulla lastenkirjallisuutta, tietotekstejä ja mediatekstejä sekä ajankohtaisia aiheita.
Oppilas ymmärtää, mitä roolissa työskenteleminen tarkoittaa ja kokeilee erilaisia fiktiivisiä
roolihahmoja.
Oppilaat saavat tilaisuuksia harjoitella yhteistyötä, ristiriitojen käsittelyä ja ratkaisujen
etsimistä sekä päätöksentekoa esim. draamatyöskentelyn avulla.
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S1 Vuorovaikutustilanteissa toimiminen:

T2 ohjata oppilasta huomaamaan omien kielellisten ja viestinnällisten
valintojensa vaikutuksia ja huomioimaan toisten tarpeita
ryhmäviestintätilanteissa
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Toiminta vuorovaikutustilanteissa

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas hyödyntää äänenkäytön, viestien
kohdentamisen ja kontaktinoton taitoja
erilaisissa vuorovaikutustilanteissa, osaa
muunnella viestintätapaansa tilanteen mukaan
ja pyrkii ottamaan muiden näkökulmat
huomioon.

S1 Vuorovaikutustilanteissa toimiminen:
•
•
•
•
•
•
•

Harjoitellaan omien kokemusten, ajatusten ja mielipiteiden esittämistä ja jakamista.
Harjoitellaan keskittymistä, toisten kuuntelemista, rakentavan palautteen antamista ja
saamista erilaissa tilanteissa ja ympäristöissä.
Harjoitellaan vuorovaikutusta erilaisissa viestintätilanteissa, esimerkiksi tapoja olla
kohtelias, toimia tavoitteellisesti (esimerkiksi draamasopimuksen noudattaminen) ja esittää
oma mielipiteensä ja perustella se ottaen toiset huomioon.
Harjoitellaan monipuolisia ilmaisukeinoja erilaisissa tilanteissa.
Käsitellään erilaisten vuorovaikutusharjoitusten, keskustelujen, kuuntelujen ja draaman
avulla lastenkirjallisuutta, tietotekstejä ja mediatekstejä sekä ajankohtaisia aiheita.
Oppilas ymmärtää, mitä roolissa työskenteleminen tarkoittaa ja kokeilee erilaisia fiktiivisiä
roolihahmoja.
Oppilaat saavat tilaisuuksia harjoitella yhteistyötä, ristiriitojen käsittelyä ja ratkaisujen
etsimistä sekä päätöksentekoa esim. draamatyöskentelyn avulla.

T3 ohjata oppilasta käyttämään luovuuttaan ja ilmaisemaan itseään
monipuolisesti erilaisissa viestintä- ja esitystilanteissa, myös draaman
avulla
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Ilmaisukeinojen käyttö

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa käyttää kokonaisilmaisun
keinoja omien ideoidensa ja ajatustensa
ilmaisemiseen ryhmässä, osaa pitää lyhyen
valmistellun puheenvuoron tai esityksen sekä
osallistuu draamatoimintaan.

S1 Vuorovaikutustilanteissa toimiminen:
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•
•
•
•
•
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Harjoitellaan omien kokemusten, ajatusten ja mielipiteiden esittämistä ja jakamista.
Harjoitellaan keskittymistä, toisten kuuntelemista, rakentavan palautteen antamista ja
saamista erilaissa tilanteissa ja ympäristöissä.
Harjoitellaan vuorovaikutusta erilaisissa viestintätilanteissa, esimerkiksi tapoja olla
kohtelias, toimia tavoitteellisesti (esimerkiksi draamasopimuksen noudattaminen) ja esittää
oma mielipiteensä ja perustella se ottaen toiset huomioon.
Harjoitellaan monipuolisia ilmaisukeinoja erilaisissa tilanteissa.
Käsitellään erilaisten vuorovaikutusharjoitusten, keskustelujen, kuuntelujen ja draaman
avulla lastenkirjallisuutta, tietotekstejä ja mediatekstejä sekä ajankohtaisia aiheita.

•
•

Oppilas ymmärtää, mitä roolissa työskenteleminen tarkoittaa ja kokeilee erilaisia fiktiivisiä
roolihahmoja.
Oppilaat saavat tilaisuuksia harjoitella yhteistyötä, ristiriitojen käsittelyä ja ratkaisujen
etsimistä sekä päätöksentekoa esim. draamatyöskentelyn avulla.

T4 kannustaa oppilasta kehittämään myönteistä viestijäkuvaa
sekä halua ja kykyä toimia erilaisissa, myös monimediaisissa
vuorovaikutustilanteissa
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Vuorovaikutustaitojen kehittyminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas ottaa vastaan palautetta omasta
toiminnastaan ja antaa palautetta muille.

S1 Vuorovaikutustilanteissa toimiminen:
•
•
•
•
•
•
•

Harjoitellaan omien kokemusten, ajatusten ja mielipiteiden esittämistä ja jakamista.
Harjoitellaan keskittymistä, toisten kuuntelemista, rakentavan palautteen antamista ja
saamista erilaissa tilanteissa ja ympäristöissä.
Harjoitellaan vuorovaikutusta erilaisissa viestintätilanteissa, esimerkiksi tapoja olla
kohtelias, toimia tavoitteellisesti (esimerkiksi draamasopimuksen noudattaminen) ja esittää
oma mielipiteensä ja perustella se ottaen toiset huomioon.
Harjoitellaan monipuolisia ilmaisukeinoja erilaisissa tilanteissa.
Käsitellään erilaisten vuorovaikutusharjoitusten, keskustelujen, kuuntelujen ja draaman
avulla lastenkirjallisuutta, tietotekstejä ja mediatekstejä sekä ajankohtaisia aiheita.
Oppilas ymmärtää, mitä roolissa työskenteleminen tarkoittaa ja kokeilee erilaisia fiktiivisiä
roolihahmoja.
Oppilaat saavat tilaisuuksia harjoitella yhteistyötä, ristiriitojen käsittelyä ja ratkaisujen
etsimistä sekä päätöksentekoa esim. draamatyöskentelyn avulla.

T5 ohjata oppilasta sujuvoittamaan lukutaitoaan ja käyttämään tekstin
ymmärtämisen strategioita sekä tarkkailemaan ja arvioimaan omaa
lukemistaan
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Tekstinymmärtämisen perusstrategioiden
hallinta

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas lukee sujuvasti monimuotoisia
tekstejä ja käyttää tekstinymmärtämisen
perusstrategioita sekä osaa tarkkailla ja
arvioida omaa lukemistaan.

•
•
•
•
•

Vahvistetaan sujuvan ja ymmärtävän lukutaidon kehittymistä kunkin oppilaan taitotaso
huomioiden.
Kerrataan lukemisessa tarvittavia käsitteitä kuten esimerkiksi sana, sanaväli, virke,
välimerkki, otsikko, teksti ja kuva sekä tekstin ortografisia piirteitä kuten iso ja pieni kirjain.
Harjoitellaan erilaisten tekstien, kuten kaunokirjallisuuden, tietotekstien ja kuvaa ja tekstiä
yhdistävien mediatekstien, sujuvaa lukemista.
Hyödynnetään opetuksessa oppilaiden vapaa-ajan tekstejä.
Harjoitellaan tilanteeseen ja tavoitteeseen sopivia tekstinymmärtämisen strategioita ja
ajattelutaitoja.
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S2 Tekstien tulkitseminen:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tarkkaillaan ja arvioidaan omaa lukutaitoa.
Harjoitellaan selittämään, vertailemaan ja pohtimaan sanojen, sanontojen ja käsitteiden
merkityksiä.
Tuetaan tekstinymmärtämisen taitoja pohtimalla sanojen ja sanontojen merkityksiä sekä
sanavalintoja erilaisten tekstien yhteydessä. Samalla laajennetaan sana- ja käsitevarantoa.
Opitaan tunnistamaan kertovien, kuvaavien ja ohjaavien tekstien kielellisiä ja tekstuaalisia
piirteitä.
Luokitellaan sanoja merkityksen ja muodon perusteella. Opiskellaan tärkeimpiä
sanaluokkia.
Kerrataan kerronnan peruskäsitteet päähenkilö, tekstin tapahtumapaikka, tapahtumien aika
ja järjestys, alku, tapahtuma ja loppu. Opiskellaan uutena käsitteenä sivuhenkilö.
Etsitään tietoa eri lähteistä esim. kirjoista, netistä ja oppilaan elinympäristöstä ja
harjoitellaan tiedon jakamista puhumalla ja kirjoittamalla erilaisissa viestintäympäristöissä.
Keskustellaan tekstien ja lähteiden luotettavuudesta esimerkkien, omien kokemusten ja
tilanteiden avulla.
Kriittistä lukutaitoa kehitetään oppilaalle merkityksellisissä kulttuurisissa yhteyksissä.

T6 opastaa oppilasta kehittämään monimuotoisten tekstien
erittelyn, arvioinnin ja tulkitsemisen taitoja ja laajentamaan sana- ja
käsitevarantoaan sekä edistämään ajattelutaitojaan
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Tekstien erittely ja tulkinta

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas tunnistaa joitakin kertovien,
kuvaavien, ohjaavien ja yksinkertaisten kantaa
ottavien tekstien kielellisiä ja tekstuaalisia
piirteitä. Oppilas osaa käyttää tekstien
tulkintataitoja oman ajattelunsa sekä sana- ja
käsitevarantonsa kehittämiseen.

S2 Tekstien tulkitseminen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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•
•
•
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Vahvistetaan sujuvan ja ymmärtävän lukutaidon kehittymistä kunkin oppilaan taitotaso
huomioiden.
Kerrataan lukemisessa tarvittavia käsitteitä kuten esimerkiksi sana, sanaväli, virke,
välimerkki, otsikko, teksti ja kuva sekä tekstin ortografisia piirteitä kuten iso ja pieni kirjain.
Harjoitellaan erilaisten tekstien, kuten kaunokirjallisuuden, tietotekstien ja kuvaa ja tekstiä
yhdistävien mediatekstien, sujuvaa lukemista.
Hyödynnetään opetuksessa oppilaiden vapaa-ajan tekstejä.
Harjoitellaan tilanteeseen ja tavoitteeseen sopivia tekstinymmärtämisen strategioita ja
ajattelutaitoja.
Tarkkaillaan ja arvioidaan omaa lukutaitoa.
Harjoitellaan selittämään, vertailemaan ja pohtimaan sanojen, sanontojen ja käsitteiden
merkityksiä.
Tuetaan tekstinymmärtämisen taitoja pohtimalla sanojen ja sanontojen merkityksiä sekä
sanavalintoja erilaisten tekstien yhteydessä. Samalla laajennetaan sana- ja käsitevarantoa.
Opitaan tunnistamaan kertovien, kuvaavien ja ohjaavien tekstien kielellisiä ja tekstuaalisia
piirteitä.
Luokitellaan sanoja merkityksen ja muodon perusteella. Opiskellaan tärkeimpiä
sanaluokkia.
Kerrataan kerronnan peruskäsitteet päähenkilö, tekstin tapahtumapaikka, tapahtumien aika
ja järjestys, alku, tapahtuma ja loppu. Opiskellaan uutena käsitteenä sivuhenkilö.
Etsitään tietoa eri lähteistä esim. kirjoista, netistä ja oppilaan elinympäristöstä ja
harjoitellaan tiedon jakamista puhumalla ja kirjoittamalla erilaisissa viestintäympäristöissä.

•
•

Keskustellaan tekstien ja lähteiden luotettavuudesta esimerkkien, omien kokemusten ja
tilanteiden avulla.
Kriittistä lukutaitoa kehitetään oppilaalle merkityksellisissä kulttuurisissa yhteyksissä.

T7 ohjata oppilasta tiedonhankintaan, monipuolisten tiedonlähteiden
käyttöön ja tiedon luotettavuuden arviointiin
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Tiedonhankintataidot ja lähdekriittisyys

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas käyttää tiedonhankinnassaan mediaa
ja eri tekstiympäristöjä sekä tilanteeseen
sopivia strategioita ja osaa jossain määrin
arvioida tietolähteiden luotettavuutta.

S2 Tekstien tulkitseminen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vahvistetaan sujuvan ja ymmärtävän lukutaidon kehittymistä kunkin oppilaan taitotaso
huomioiden.
Kerrataan lukemisessa tarvittavia käsitteitä kuten esimerkiksi sana, sanaväli, virke,
välimerkki, otsikko, teksti ja kuva sekä tekstin ortografisia piirteitä kuten iso ja pieni kirjain.
Harjoitellaan erilaisten tekstien, kuten kaunokirjallisuuden, tietotekstien ja kuvaa ja tekstiä
yhdistävien mediatekstien, sujuvaa lukemista.
Hyödynnetään opetuksessa oppilaiden vapaa-ajan tekstejä.
Harjoitellaan tilanteeseen ja tavoitteeseen sopivia tekstinymmärtämisen strategioita ja
ajattelutaitoja.
Tarkkaillaan ja arvioidaan omaa lukutaitoa.
Harjoitellaan selittämään, vertailemaan ja pohtimaan sanojen, sanontojen ja käsitteiden
merkityksiä.
Tuetaan tekstinymmärtämisen taitoja pohtimalla sanojen ja sanontojen merkityksiä sekä
sanavalintoja erilaisten tekstien yhteydessä. Samalla laajennetaan sana- ja käsitevarantoa.
Opitaan tunnistamaan kertovien, kuvaavien ja ohjaavien tekstien kielellisiä ja tekstuaalisia
piirteitä.
Luokitellaan sanoja merkityksen ja muodon perusteella. Opiskellaan tärkeimpiä
sanaluokkia.
Kerrataan kerronnan peruskäsitteet päähenkilö, tekstin tapahtumapaikka, tapahtumien aika
ja järjestys, alku, tapahtuma ja loppu. Opiskellaan uutena käsitteenä sivuhenkilö.
Etsitään tietoa eri lähteistä esim. kirjoista, netistä ja oppilaan elinympäristöstä ja
harjoitellaan tiedon jakamista puhumalla ja kirjoittamalla erilaisissa viestintäympäristöissä.
Keskustellaan tekstien ja lähteiden luotettavuudesta esimerkkien, omien kokemusten ja
tilanteiden avulla.
Kriittistä lukutaitoa kehitetään oppilaalle merkityksellisissä kulttuurisissa yhteyksissä.

Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
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T8 kannustaa oppilasta kehittämään kirjallisuudentuntemusta ja
kiinnostustaan lapsille ja nuorille tarkoitettua kirjallisuutta, media- ja muita
tekstejä kohtaan, luomalla mahdollisuuksia myönteisiin lukukokemuksiin
ja -elämyksiin, tiedonhalun tyydyttämiseen sekä lukukokemusten
jakamiseen, myös monimediaisissa ympäristöissä

Arvioinnin kohde
Lapsille ja nuorille tarkoitetun kirjallisuuden
ja tekstien tuntemus ja lukukokemusten
jakaminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas tuntee jonkin verran lapsille ja nuorille
suunnattua kirjallisuutta, media- ja muita
tekstejä ja osaa jakaa kokemuksiaan, myös
monimediaisessa ympäristössä.

S2 Tekstien tulkitseminen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vahvistetaan sujuvan ja ymmärtävän lukutaidon kehittymistä kunkin oppilaan taitotaso
huomioiden.
Kerrataan lukemisessa tarvittavia käsitteitä kuten esimerkiksi sana, sanaväli, virke,
välimerkki, otsikko, teksti ja kuva sekä tekstin ortografisia piirteitä kuten iso ja pieni kirjain.
Harjoitellaan erilaisten tekstien, kuten kaunokirjallisuuden, tietotekstien ja kuvaa ja tekstiä
yhdistävien mediatekstien, sujuvaa lukemista.
Hyödynnetään opetuksessa oppilaiden vapaa-ajan tekstejä.
Harjoitellaan tilanteeseen ja tavoitteeseen sopivia tekstinymmärtämisen strategioita ja
ajattelutaitoja.
Tarkkaillaan ja arvioidaan omaa lukutaitoa.
Harjoitellaan selittämään, vertailemaan ja pohtimaan sanojen, sanontojen ja käsitteiden
merkityksiä.
Tuetaan tekstinymmärtämisen taitoja pohtimalla sanojen ja sanontojen merkityksiä sekä
sanavalintoja erilaisten tekstien yhteydessä. Samalla laajennetaan sana- ja käsitevarantoa.
Opitaan tunnistamaan kertovien, kuvaavien ja ohjaavien tekstien kielellisiä ja tekstuaalisia
piirteitä.
Luokitellaan sanoja merkityksen ja muodon perusteella. Opiskellaan tärkeimpiä
sanaluokkia.
Kerrataan kerronnan peruskäsitteet päähenkilö, tekstin tapahtumapaikka, tapahtumien aika
ja järjestys, alku, tapahtuma ja loppu. Opiskellaan uutena käsitteenä sivuhenkilö.
Etsitään tietoa eri lähteistä esim. kirjoista, netistä ja oppilaan elinympäristöstä ja
harjoitellaan tiedon jakamista puhumalla ja kirjoittamalla erilaisissa viestintäympäristöissä.
Keskustellaan tekstien ja lähteiden luotettavuudesta esimerkkien, omien kokemusten ja
tilanteiden avulla.
Kriittistä lukutaitoa kehitetään oppilaalle merkityksellisissä kulttuurisissa yhteyksissä.

T9 rohkaista oppilasta ilmaisemaan kokemuksiaan, ajatuksiaan ja
mielipiteitään ja vahvistamaan myönteistä kuvaa itsestään tekstien
tuottajana
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Kokemusten ja ajatusten ilmaiseminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas ilmaisee kokemuksiaan ja ajatuksiaan
monimuotoisten tekstien avulla.

S3 Tekstien tuottaminen:
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•
•
•
•
•
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Tuotetaan sekä fiktiivisiä että ei-fiktiivisiä monimuotoisia tekstejä omien kokemusten,
havaintojen, ajatusten ja mielipiteiden pohjalta.
Tekstien tuottamisessa rohkaistaan käyttämään omaa mielikuvitusta.
Harjoitellaan sujuvaa käsinkirjoittamista ja näppäintaitoja.
Oppilaat harjaantuvat sujuvan tekstin tuottamiseen ja käsittelyyn eri välineillä ja
harjoittelevat myös kuvan, äänen, videon ja animaation tekemistä.
Tutkitaan ja harjoitellaan käyttämään kertomiselle, kuvaamiselle ja ohjaaville teksteille
tyypillisiä kielellisiä ja tekstuaalisia piirteitä.

•
•
•
•
•
•
•

Käytetään omien kirjoitelmien tarkastelemisessa käsitteitä päähenkilö, tapahtumapaikka,
tekstin tapahtumien aika ja järjestys, alku, tapahtuma ja loppu.
Tutustutaan tekstien otsikointiin ja keksitään pää- ja väliotsikoita valmiiseen tekstiin.
Harjoitellaan tekstin tuottamisen vaiheita (suunnittelu, kirjoittaminen, lukeminen, viimeistely
ja esittäminen), omien tekstien tarkastelua ja arviointia sekä palautteen antamista ja
vastaanottamista.
Opitaan käyttämään omissa teksteissä oikeinkirjoituksen perusasioita.
Tutustutaan käsitteeseen tiedon lähde.
Tutustutaan, miten verkosssa tulee toimia eettisesti.
Tieto- ja viestintäteknologiaa käytetään työskentelyssä ja myös tuotosten
dokumentoinnissa ja arvioinnissa.

T10 kannustaa ja ohjata oppilasta kielentämään ajatuksiaan ja
harjoittelemaan kertovien, kuvaavien, ohjaavien ja yksinkertaisten kantaa
ottavien tekstien tuottamista, myös monimediaisissa ympäristöissä
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Oman ajattelun kielentäminen ja eri
tekstilajien käyttö

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa ohjatusti käyttää kertomiselle,
kuvaamiselle ja yksinkertaiselle
kantaaottavalle tekstille tyypillistä kieltä.
Oppilas osaa otsikoida tekstinsä, jakaa
sen kappaleisiin ja kiinnittää huomiota
sananvalintoihin.

S3 Tekstien tuottaminen:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tuotetaan sekä fiktiivisiä että ei-fiktiivisiä monimuotoisia tekstejä omien kokemusten,
havaintojen, ajatusten ja mielipiteiden pohjalta.
Tekstien tuottamisessa rohkaistaan käyttämään omaa mielikuvitusta.
Harjoitellaan sujuvaa käsinkirjoittamista ja näppäintaitoja.
Oppilaat harjaantuvat sujuvan tekstin tuottamiseen ja käsittelyyn eri välineillä ja
harjoittelevat myös kuvan, äänen, videon ja animaation tekemistä.
Tutkitaan ja harjoitellaan käyttämään kertomiselle, kuvaamiselle ja ohjaaville teksteille
tyypillisiä kielellisiä ja tekstuaalisia piirteitä.
Käytetään omien kirjoitelmien tarkastelemisessa käsitteitä päähenkilö, tapahtumapaikka,
tekstin tapahtumien aika ja järjestys, alku, tapahtuma ja loppu.
Tutustutaan tekstien otsikointiin ja keksitään pää- ja väliotsikoita valmiiseen tekstiin.
Harjoitellaan tekstin tuottamisen vaiheita (suunnittelu, kirjoittaminen, lukeminen, viimeistely
ja esittäminen), omien tekstien tarkastelua ja arviointia sekä palautteen antamista ja
vastaanottamista.
Opitaan käyttämään omissa teksteissä oikeinkirjoituksen perusasioita.
Tutustutaan käsitteeseen tiedon lähde.
Tutustutaan, miten verkosssa tulee toimia eettisesti.
Tieto- ja viestintäteknologiaa käytetään työskentelyssä ja myös tuotosten
dokumentoinnissa ja arvioinnissa.

T11 ohjata oppilasta edistämään käsinkirjoittamisen ja näppäintaitojen
sujuvoitumista ja vahvistamaan kirjoitetun kielen, ja tekstien rakenteiden
ja oikeinkirjoituksen hallintaa
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
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•

Arvioinnin kohde
Kirjoitustaito ja kirjoitetun kielen hallinta

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas kirjoittaa sujuvasti ja selkeästi
käsin ja on omaksunut tarvittavia
näppäintaitoja. Oppilas tuntee kirjoitetun
kielen perusrakenteita ja oikeinkirjoituksen
perusasioita ja käyttää niitä oman tekstinsä
tuottamisessa.

S3 Tekstien tuottaminen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tuotetaan sekä fiktiivisiä että ei-fiktiivisiä monimuotoisia tekstejä omien kokemusten,
havaintojen, ajatusten ja mielipiteiden pohjalta.
Tekstien tuottamisessa rohkaistaan käyttämään omaa mielikuvitusta.
Harjoitellaan sujuvaa käsinkirjoittamista ja näppäintaitoja.
Oppilaat harjaantuvat sujuvan tekstin tuottamiseen ja käsittelyyn eri välineillä ja
harjoittelevat myös kuvan, äänen, videon ja animaation tekemistä.
Tutkitaan ja harjoitellaan käyttämään kertomiselle, kuvaamiselle ja ohjaaville teksteille
tyypillisiä kielellisiä ja tekstuaalisia piirteitä.
Käytetään omien kirjoitelmien tarkastelemisessa käsitteitä päähenkilö, tapahtumapaikka,
tekstin tapahtumien aika ja järjestys, alku, tapahtuma ja loppu.
Tutustutaan tekstien otsikointiin ja keksitään pää- ja väliotsikoita valmiiseen tekstiin.
Harjoitellaan tekstin tuottamisen vaiheita (suunnittelu, kirjoittaminen, lukeminen, viimeistely
ja esittäminen), omien tekstien tarkastelua ja arviointia sekä palautteen antamista ja
vastaanottamista.
Opitaan käyttämään omissa teksteissä oikeinkirjoituksen perusasioita.
Tutustutaan käsitteeseen tiedon lähde.
Tutustutaan, miten verkosssa tulee toimia eettisesti.
Tieto- ja viestintäteknologiaa käytetään työskentelyssä ja myös tuotosten
dokumentoinnissa ja arvioinnissa.

T12 kannustaa oppilasta kehittämään tekstin tuottamisen prosesseja
ja taitoa arvioida omia tekstejä, tarjota mahdollisuuksia tekstien
tuottamiseen yhdessä, rakentavan palautteen antamiseen ja saamiseen,
ohjata ottamaan huomioon tekstin vastaanottaja sekä toimimaan eettisesti
verkossa yksityisyyttä ja tekijänoikeuksia kunnioittaen
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde

Vuosiluokat 3-6

Tekstien rakentaminen ja eettinen viestintä

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas tuntee ja osaa kuvailla tekstien
tuottamisen perusvaiheita, osaa arvioida omia
tekstejään ja tuottaa tekstejä vaiheittain yksin
ja muiden kanssa sekä antaa ja vastaanottaa
palautetta. Oppilas osaa merkitä lähteet
tekstin loppuun, ymmärtää, ettei saa esittää
lainaamaansa tekstiä omanaan ja tietää
verkossa toimimisen eettiset periaatteet.

S3 Tekstien tuottaminen:
•
•
•
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Tuotetaan sekä fiktiivisiä että ei-fiktiivisiä monimuotoisia tekstejä omien kokemusten,
havaintojen, ajatusten ja mielipiteiden pohjalta.
Tekstien tuottamisessa rohkaistaan käyttämään omaa mielikuvitusta.
Harjoitellaan sujuvaa käsinkirjoittamista ja näppäintaitoja.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Oppilaat harjaantuvat sujuvan tekstin tuottamiseen ja käsittelyyn eri välineillä ja
harjoittelevat myös kuvan, äänen, videon ja animaation tekemistä.
Tutkitaan ja harjoitellaan käyttämään kertomiselle, kuvaamiselle ja ohjaaville teksteille
tyypillisiä kielellisiä ja tekstuaalisia piirteitä.
Käytetään omien kirjoitelmien tarkastelemisessa käsitteitä päähenkilö, tapahtumapaikka,
tekstin tapahtumien aika ja järjestys, alku, tapahtuma ja loppu.
Tutustutaan tekstien otsikointiin ja keksitään pää- ja väliotsikoita valmiiseen tekstiin.
Harjoitellaan tekstin tuottamisen vaiheita (suunnittelu, kirjoittaminen, lukeminen, viimeistely
ja esittäminen), omien tekstien tarkastelua ja arviointia sekä palautteen antamista ja
vastaanottamista.
Opitaan käyttämään omissa teksteissä oikeinkirjoituksen perusasioita.
Tutustutaan käsitteeseen tiedon lähde.
Tutustutaan, miten verkosssa tulee toimia eettisesti.
Tieto- ja viestintäteknologiaa käytetään työskentelyssä ja myös tuotosten
dokumentoinnissa ja arvioinnissa.

T13 ohjata oppilasta vahvistamaan kielitietoisuuttaan, innostaa häntä
tutkimaan ja tarkkailemaan kieltä ja sen eri variantteja ja harjaannuttaa
käyttämään käsitteitä, joiden avulla kielestä ja sen rakenteista puhutaan ja
auttaa ymmärtämään kielellisten valintojen vaikutuksia
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Kielen tarkastelun kehittyminen ja
kielikäsitteiden hallinta

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas tekee havaintoja ja osaa kuvailla
tekstien kielellisiä piirteitä ja käyttää
oppimiaan käsitteitä puhuessaan ja
kirjoittaessaan niistä.

S4 Kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtäminen:

•
•
•
•

•
•

Havainnoidaan erilaisia tapoja puhua suomea.
Tutustutaan myös luokan tai koulun elämänpiirissä esille tuleviin muihin äidinkieliin.
Tutustutaan oppilaille läheisiin lastenkulttuuriin ja kansanperinteen lajeihin sekä niiden
jatkajiin nykykulttuurissa.
Tutustutaan erilaisiin kulttuuri- ja juhlaperinteisiin sekä tapoihin.
Hyödynnetään lapsille ja nuorille suunnattua media- ja kulttuuritarjontaa, esimerkiksi
kirjastoa, elokuvia, teatteria, museoita ja verkkosisältöä.
Tarkastellaan mediakulttuurin ilmiöitä ja ikäkaudelle tarkoitettuja sisältöjä ja keskustellaan
median roolista oppilaan arjessa.
Suunnitellaan ja toteutetaan omia esityksiä luetuista, kuunneilluista ja katsotuista
teksteistä. Osallistutaan yhdessä esitysten tai muiden kulttuurituotteiden kuten esimerkiksi
kirjan, näyttelyn, juhlan tai muun vastaavan kokonaisuuden tekemiseen luokka- tai
kouluyhteisössä kirjallisesti, virtuaalisesti tai muulla tavalla.
Kannustetaan ja tutustutaan kirjaston aktiiviseen ja monipuoliseen käyttöön, etsitään itseä
kiinnostavia tekstejä.
Luetaan koti- ja ulkomaista lapsille ja nuorille suunnattua kirjallisuutta nykykirjallisuudesta
klassikoihin ja ikäkaudelle suunnattua tietokirjallisuutta. Pohditaan kirjallisuuden herättämiä
kysymyksiä esimerkiksi suorittamalla koulun lukudiplomi, käyttämällä draama- ja
lukupiirityöskentelyä.

T14 kannustaa oppilasta laajentamaan tekstivalikoimaansa ja
lukemaan lapsille ja nuorille suunnattua kirjallisuutta sekä rohkaista
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•
•
•

lukuharrastukseen ja lukuelämysten jakamiseen ja kirjaston aktiiviseen
käyttöön
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Kirjallisuuden tuntemus

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas lukee sovitut lapsille ja nuorille
suunnatut kirjat, keskustelee ja jakaa
kokemuksiaan lukemistaan kirjoista.

S4 Kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtäminen:
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Havainnoidaan erilaisia tapoja puhua suomea.
Tutustutaan myös luokan tai koulun elämänpiirissä esille tuleviin muihin äidinkieliin.
Tutustutaan oppilaille läheisiin lastenkulttuuriin ja kansanperinteen lajeihin sekä niiden
jatkajiin nykykulttuurissa.
Tutustutaan erilaisiin kulttuuri- ja juhlaperinteisiin sekä tapoihin.
Hyödynnetään lapsille ja nuorille suunnattua media- ja kulttuuritarjontaa, esimerkiksi
kirjastoa, elokuvia, teatteria, museoita ja verkkosisältöä.
Tarkastellaan mediakulttuurin ilmiöitä ja ikäkaudelle tarkoitettuja sisältöjä ja keskustellaan
median roolista oppilaan arjessa.
Suunnitellaan ja toteutetaan omia esityksiä luetuista, kuunneilluista ja katsotuista
teksteistä. Osallistutaan yhdessä esitysten tai muiden kulttuurituotteiden kuten esimerkiksi
kirjan, näyttelyn, juhlan tai muun vastaavan kokonaisuuden tekemiseen luokka- tai
kouluyhteisössä kirjallisesti, virtuaalisesti tai muulla tavalla.
Kannustetaan ja tutustutaan kirjaston aktiiviseen ja monipuoliseen käyttöön, etsitään itseä
kiinnostavia tekstejä.
Luetaan koti- ja ulkomaista lapsille ja nuorille suunnattua kirjallisuutta nykykirjallisuudesta
klassikoihin ja ikäkaudelle suunnattua tietokirjallisuutta. Pohditaan kirjallisuuden herättämiä
kysymyksiä esimerkiksi suorittamalla koulun lukudiplomi, käyttämällä draama- ja
lukupiirityöskentelyä.

T15 tukea oppilasta kielellisen ja kulttuurisen identiteetin rakentamisessa
ja ohjata arvostamaan eri kulttuureja ja kieliä sekä luoda oppilaalle
mahdollisuuksia media- ja kulttuuritarjontaan tutustumiseen sekä oman
kulttuurin tuottamiseen
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Kielitietoisuuden ja kulttuurin tuntemuksen
kehittyminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa kuvailla havaitsemiaan
yhtäläisyyksiä ja eroja eri kielten ja kulttuurien
välillä. Oppilas osaa kertoa itseään
kiinnostavasta media- ja kulttuuritarjonnasta.
Oppilas osallistuu omien esitysten
suunnitteluun ja esittämiseen.
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S4 Kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtäminen:
•
•
•
•
•
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Havainnoidaan erilaisia tapoja puhua suomea.
Tutustutaan myös luokan tai koulun elämänpiirissä esille tuleviin muihin äidinkieliin.
Tutustutaan oppilaille läheisiin lastenkulttuuriin ja kansanperinteen lajeihin sekä niiden
jatkajiin nykykulttuurissa.
Tutustutaan erilaisiin kulttuuri- ja juhlaperinteisiin sekä tapoihin.
Hyödynnetään lapsille ja nuorille suunnattua media- ja kulttuuritarjontaa, esimerkiksi
kirjastoa, elokuvia, teatteria, museoita ja verkkosisältöä.

•
•

•
•

Tarkastellaan mediakulttuurin ilmiöitä ja ikäkaudelle tarkoitettuja sisältöjä ja keskustellaan
median roolista oppilaan arjessa.
Suunnitellaan ja toteutetaan omia esityksiä luetuista, kuunneilluista ja katsotuista
teksteistä. Osallistutaan yhdessä esitysten tai muiden kulttuurituotteiden kuten esimerkiksi
kirjan, näyttelyn, juhlan tai muun vastaavan kokonaisuuden tekemiseen luokka- tai
kouluyhteisössä kirjallisesti, virtuaalisesti tai muulla tavalla.
Kannustetaan ja tutustutaan kirjaston aktiiviseen ja monipuoliseen käyttöön, etsitään itseä
kiinnostavia tekstejä.
Luetaan koti- ja ulkomaista lapsille ja nuorille suunnattua kirjallisuutta nykykirjallisuudesta
klassikoihin ja ikäkaudelle suunnattua tietokirjallisuutta. Pohditaan kirjallisuuden herättämiä
kysymyksiä esimerkiksi suorittamalla koulun lukudiplomi, käyttämällä draama- ja
lukupiirityöskentelyä.

Vuosiluokka 4
Vuosiluokan keskeiset sisältöalueet
S1 Vuorovaikutustilanteissa toimiminen
Tarjotaan monipuolisia tilaisuuksia harjoitella omien kokemusten, ajatusten ja mielipiteiden
jakamista, toisten kuuntelemista ja rakentavan palautteen antamista ja saamista eri
viestintäympäristöissä. Harjoitellaan ja havainnoidaan omaa vuorovaikutusta erilaisissa
viestintätilanteissa, esimerkiksi tapoja olla kohtelias, toimia tavoitteellisesti ja esittää
oma mielipiteensä ja perustella se ottaen toiset huomioon. Harjoitellaan ilmaisukeinoja
erilaisissa viestintä- ja esitystilanteissa. Ohjataan kokonaisilmaisuun, hyödynnetään draaman
toimintamuotoja erilaisten ajankohtaisten aiheiden, teemojen ja kirjallisuuden käsittelyssä.
Tarjotaan mahdollisuuksia osallistua oman luokan ja kouluyhteisön kulttuuritoiminnan
suunnitteluun ja toteutukseen.
S1 Vuorovaikutustilanteissa toimiminen:
•
•
•

•
•
•

Harjoitellaan omien kokemusten, ajatusten ja mielipiteiden esittämistä ja jakamista.
Harjoitellaan keskittymistä, toisten kuuntelemista, rakentavan palautteen antamista ja
saamista erilaissa tilanteissa ja ympäristöissä.
Harjoitellaan ja havainnoidaan omaa vuorovaikutusta asetettujen tavoitteiden mukaisesti
erilaisissa viestintätilanteissa, esimerkiksi tapoja olla kohtelias, toimia tavoitteellisesti
(esimerkiksi draamasopimuksen noudattaminen) ja esittää oma mielipiteensä ja perustella
se ottaen toiset huomioon.
Harjoitellaan monipuolisia ilmaisukeinoja erilaisissa viestintä- ja esitystilanteissa.
Käsitellään erilaisten vuorovaikutusharjoitusten, keskustelujen, kuuntelujen ja draaman
avulla lastenkirjallisuutta, tietotekstejä ja mediatekstejä sekä ajankohtaisia aiheita.
Oppilas ymmärtää, mitä roolissa työskenteleminen tarkoittaa ja kokeilee erilaisia fiktiivisiä
roolihahmoja.

Oppilaat saavat tilaisuuksia harjoitella yhteistyötä, ristiriitojen käsittelyä ja ratkaisujen etsimistä
sekä päätöksentekoa esim. draamatyöskentelyn avulla.

Harjoitellaan erilaisten tekstien, kuten kaunokirjallisuuden, tietotekstien ja kuvaa ja tekstiä
yhdistävien mediatekstien, sujuvaa lukemista ja käyttämään tilanteeseen ja tavoitteeseen
sopivia tekstinymmärtämisen strategioita ja ajattelutaitoja. Tarkkaillaan ja arvioidaan omaa
lukutaitoa. Syvennetään tekstin tulkinnan taitoja tutkimalla ja vertailemalla monimuotoisia tekstejä.
Harjoitellaan selittämään, vertailemaan ja pohtimaan sanojen, niiden synonyymien, kielikuvien,
sanontojen ja käsitteiden merkityksiä ja niiden hierarkioita. Opitaan tunnistamaan kertovien,
kuvaavien, ohjaavien ja yksinkertaisten kantaa ottavien tekstien kielellisiä ja tekstuaalisia
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S2 Tekstien tulkitseminen

piirteitä. Laajennetaan oppilaiden tietoja kielen piirteistä tekstejä tutkimalla. Luokitellaan sanoja
merkityksen ja muodon perusteella (sanaluokat). Pohditaan, millaisia merkityksiä eri sijamuodot
sisältävät ja opitaan verbien taipuminen persoona- ja aikamuodoissa. Luetaan ja kuunnellaan
yhteisesti ja itse valittua lapsille ja nuorille suunnattua kirjallisuutta, myös kokonaisia teoksia.
Aiemmin opittujen käsitteiden lisäksi opitaan käyttämään käsitteitä kertoja, aihe ja teema. Etsitään
tietoa eri lähteistä ja laajennetaan tietämystä luetun avulla. Harjoitellaan arvioimaan tekstien ja
lähteiden luotettavuutta.
S2 Tekstien tulkitseminen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vahvistetaan sujuvan ja ymmärtävän lukutaidon kehittymistä kunkin oppilaan taitotaso
huomioiden.
Vahvistetaan lukemisessa tarvittavia käsitteitä kuten esimerkiksi sana, sanaväli, virke,
välimerkki, otsikko, teksti ja kuva sekä tekstin ortografisia piirteitä kuten iso ja pieni kirjain.
Harjoitellaan erilaisten tekstien, kuten kaunokirjallisuuden, tietotekstien ja kuvaa ja tekstiä
yhdistävien mediatekstien, sujuvaa ja ymmärtävää lukemista.
Hyödynnetään opetuksessa oppilaiden vapaa-ajan tekstejä.
Käytetään tilanteeseen ja tavoitteeseen sopivia tekstinymmärtämisen strategioita ja
ajattelutaitoja.
Tarkkaillaan ja arvioidaan omaa lukutaitoa.
Harjoitellaan selittämään, vertailemaan ja pohtimaan sanojen, sanontojen ja käsitteiden
merkityksiä.
Tuetaan tekstinymmärtämisen taitoja pohtimalla sanojen ja sanontojen merkityksiä sekä
sanavalintoja erilaisten tekstien yhteydessä. Samalla laajennetaan sana- ja käsitevarantoa.
tekstinymmärtämisen taitoja pohtimalla sanojen ja sanontojen merkityksiä sekä
sanavalintoja erilaisten tekstien yhteydessä. Samalla laajennetaan sana- ja käsitevarantoa.
tekstinymmärtämisen taitoja pohtimalla sanojen ja sanontojen merkityksiä sekä
sanavalintoja erilaisten tekstien yhteydessä. Samalla laajennetaan sana- ja käsitevarantoa.
Opitaan tunnistamaan kertovien, kuvaavien, ohjaavien ja yksinkertaisten kantaa ottavien
tekstien kielellisiä ja tekstuaalisia piirteitä.
Luokitellaan sanoja merkityksen ja muodon perusteella (sanaluokat).
Neljännellä vuosiluokalla opiskellaan kaikki sanaluokat.
Kerrataan kerronnan peruskäsitteet päähenkilö, sivuhenkilö tapahtumapaikka, tekstin
tapahtumien aika ja järjestys, alku, tapahtuma ja loppu.
Etsitään tietoa eri lähteistä esim. kirjoista, netistä ja oppilaan elinympäristöstä ja
harjoitellaan tiedon jakamista puhumalla ja kirjoittamalla erilaisissa viestintäympäristöissä.
Keskustellaan tekstien ja lähteiden luotettavuudesta esimerkkien, kokemusten ja tilanteiden
avulla.

Kriittistä lukutaitoa kehitetään oppilaalle merkityksellisissä kulttuurisissa yhteyksissä.
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S3 Tekstien tuottaminen
Tuotetaan sekä fiktiivisiä että ei-fiktiivisiä monimuotoisia tekstejä omien kokemusten, havaintojen,
ajatusten ja mielipiteiden sekä toisten tekstien pohjalta. Pohditaan kirjoittamisen tarkoitusta ja
sitä, miten se näkyy kielellisissä valinnoissa. Sujuvoitetaan käsinkirjoittamista ja näppäintaitoja.
Tutkitaan ja harjoitellaan käyttämään kertomiselle, kuvaamiselle, ohjaavalle ja kantaa ottavalle
ilmaisulle tyypillisiä kielellisiä ja tekstuaalisia piirteitä. Harjoitellaan tekstien otsikointia, rakenteita
ja kappalejakoa, sekä opitaan käyttämään niitä omissa teksteissä. Harjoitellaan tekstien
elävöittämistä ja tarkastellaan sananvalintojen, sanontojen ja sanajärjestyksen yhteyttä tekstin
merkityksiin. Kiinnitetään huomiota kirjoitetun ja puhutun kielen eroihin. Opitaan tunnistamaan
tekstistä virke, päälause ja sivulauseiden selkeät perustyypit sekä lauseen pääjäsenet ja
käyttämään tietoa apuna oman tekstin tuottamisessa. Opitaan käyttämään persoona- ja
aikamuotoja tekstien aikasuhteiden ilmaisussa. Harjoitellaan tekstin tuottamisen vaiheita,
omien tekstien tarkastelua ja arviointia sekä palautteen antamista ja vastaanottamista.
Opitaan käyttämään omissa teksteissä oikeinkirjoituksen perusasioita. Harjoitellaan opiskelussa
tarvittavien tekstien tuottamisen taitoja, kuten muistiinpanojen tekemistä ja tiivistämistä, ja
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harjoitellaan lähteiden käyttöä ja merkintää sekä tiedostetaan, miten verkossa tulee toimia
eettisesti yksityisyyttä kunnioittaen ja tekijänoikeuksia noudattaen.
S3 Tekstien tuottaminen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tuotetaan sekä fiktiivisiä että ei-fiktiivisiä monimuotoisia tekstejä omien kokemusten,
havaintojen, ajatusten ja mielipiteiden pohjalta.
Tekstien tuottamisessa rohkaistaan käyttämään omaa mielikuvitusta.
Harjoitellaan sujuvaa käsinkirjoittamista ja näppäintaitoja.
Oppilaat harjaantuvat sujuvan tekstin tuottamiseen ja käsittelyyn eri välineillä ja opiskelevat
myös kuvan, äänen, videon ja animaation tekemistä.
Tutkitaan ja harjoitellaan käyttämään kertomiselle, kuvaamiselle ja ohjaaville teksteille
tyypillisiä kielellisiä ja tekstuaalisia piirteitä.
Käytetään omien kirjoitelmien tarkastelemisessa käsitteitä päähenkilö, sivuhenkilö,
tapahtumapaikka, tekstin tapahtumien aika ja järjestys, alku, tapahtuma ja loppu.
Tutustutaan tekstien otsikointiin ja keksitään pää- ja väliotsikoita valmiiseen tekstiin.
Tutustutaan kappalejakoon.
Opitaan lihottamaan omaa tekstiä esimerkiksi käyttämällä pää- ja sivulauseiden sekä eri
sanaluokien ominaisuuksia.
Harjoitellaan tekstin tuottamisen vaiheita (suunnittelu, kirjoittaminen, lukeminen, viimeistely
ja esittäminen), omien tekstien tarkastelua ja arviointia sekä palautteen antamista ja
vastaanottamista.
Opitaan käyttämään omissa teksteissä oikeinkirjoituksen perusasioita. Harjoitellaan
vuorosanaviivan käyttöä.
Tutustutaan käsitteeseen tiedon lähde.
Tutustutaan, miten verkosssa tulee toimia eettisesti.
Tieto- ja viestintäteknologiaa käytetään työskentelyssä ja myös tuotosten
dokumentoinnissa ja arvioinnissa.

S4 Kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtäminen
Tutkitaan kielen vaihtelua tilanteen ja aiheen mukaan ja pohditaan sanojen, ilmaisutapojen
ja tekstien merkityksiä. Tutkitaan tekstienvälisyyttä monimuotoisissa teksteissä. Tutustutaan
oppilaan omaan ja muihin kulttuureihin ja kieliin ja vertaillaan suomea muiden, oppilaille
tuttujen kielten piirteisiin. Tutustutaan oppilaille läheisiin kansanperinteen lajeihin ja niiden
jatkajiin nykykulttuurissa. Hyödynnetään lapsille ja nuorille suunnattua media- ja kulttuuritarjontaa,
esimerkiksi kirjastoa, elokuvia, teatteria ja museoita. Tarkastellaan mediakulttuurin ilmiöitä
ja ikäkaudelle tarkoitettuja sisältöjä ja keskustellaan median roolista oppilaan arjessa.
Suunnitellaan ja toteutetaan omia esityksiä. Kannustetaan ja tutustutaan kirjaston aktiiviseen ja
monipuoliseen käyttöön, etsitään itseä kiinnostavaa luettavaa ja tuetaan omaehtoista lukemisen
ja kirjoittamisen harrastamista. Luetaan koti- ja ulkomaista lapsille ja nuorille suunnattua
kirjallisuutta nykykirjallisuudesta klassikoihin ja ikäkaudelle suunnattua tietokirjallisuutta ja
pohditaan kirjallisuuden herättämiä kysymyksiä.

•
•
•
•
•
•
•

Havainnoidaan erilaisia tapoja puhua suomea.
Tutustutaan myös luokan tai koulun elämänpiirissä esille tuleviin muihin äidinkieliin.
Tutustutaan oppilaille läheisiin lastenkulttuuriin ja kansanperinteen lajeihin sekä niiden
jatkajiin nykykulttuurissa.
Tutustutaan erilaisiin kulttuuri- ja juhlaperinteisiin sekä tapoihin.
Hyödynnetään lapsille ja nuorille suunnattua media- ja kulttuuritarjontaa, esimerkiksi
kirjastoa, elokuvia, teatteria, museoita ja verkkosisältöä.
Tarkastellaan mediakulttuurin ilmiöitä ja ikäkaudelle tarkoitettuja sisältöjä ja keskustellaan
median roolista oppilaan arjessa.
Suunnitellaan ja toteutetaan omia esityksiä luetuista, kuunneilluista ja katsotuista
teksteistä. Osallistutaan yhdessä esitysten tai muiden kulttuurituotteiden kuten esimerkiksi
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S4 Kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtäminen:

kirjan, näyttelyn, juhlan tai muun vastaavan kokonaisuuden tekemiseen luokka- tai
kouluyhteisössä kirjallisesti, virtuaalisesti tai muulla tavalla.
Kannustetaan ja tutustutaan kirjaston aktiiviseen ja monipuoliseen käyttöön, etsitään itseä
kiinnostavia tekstejä.
Luetaan koti- ja ulkomaista lapsille ja nuorille suunnattua kirjallisuutta nykykirjallisuudesta
klassikoihin ja ikäkaudelle suunnattua tietokirjallisuutta. Pohditaan kirjallisuuden herättämiä
kysymyksiä esimerkiksi suorittamalla koulun lukudiplomi, käyttämällä draama- ja
lukupiirityöskentelyä.

•
•

Opetuksen tavoitteet

Tavoitteisiin liittyvät
sisältöalueet

Laaja-alainen osaaminen

T1

S1

L1, L2, L7

T2

S1

L1, L2, L3, L7

T3

S1

L1, L2, L4, L7

T4

S1

L1, L2, L3, L4

T5

S2

L1, L4, L5

T6

S2

L1, L2, L4, L5

T7

S2

L1, L4, L5

T8

S2

L1, L4, L5

T9

S3

L1, L2, L4, L7

T10

S3

L1, L4, L5, L7

T11

S3

L1, L4, L5

T12

S3

L2, L4, L5, L6

T13

S4

L1, L2, L4

T14

S4

L2, L4, L5, L7

T15

S4

L2, L4, L6, L7

Vuosiluokan tavoitteet
T1 opastaa oppilasta vahvistamaan taitoaan toimia rakentavasti erilaisissa
viestintäympäristöissä ja ilmaisemaan mielipiteensä
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Puheviestintätilanteissa toimiminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas esittää ajatuksiaan ja ilmaisee
mielipiteensä itselleen tutuissa
viestintäympäristöissä.

Vuosiluokat 3-6

S1 Vuorovaikutustilanteissa toimiminen:
•
•
•
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Harjoitellaan omien kokemusten, ajatusten ja mielipiteiden esittämistä ja jakamista.
Harjoitellaan keskittymistä, toisten kuuntelemista, rakentavan palautteen antamista ja
saamista erilaissa tilanteissa ja ympäristöissä.
Harjoitellaan ja havainnoidaan omaa vuorovaikutusta asetettujen tavoitteiden mukaisesti
erilaisissa viestintätilanteissa, esimerkiksi tapoja olla kohtelias, toimia tavoitteellisesti

•
•
•

(esimerkiksi draamasopimuksen noudattaminen) ja esittää oma mielipiteensä ja perustella
se ottaen toiset huomioon.
Harjoitellaan monipuolisia ilmaisukeinoja erilaisissa viestintä- ja esitystilanteissa.
Käsitellään erilaisten vuorovaikutusharjoitusten, keskustelujen, kuuntelujen ja draaman
avulla lastenkirjallisuutta, tietotekstejä ja mediatekstejä sekä ajankohtaisia aiheita.
Oppilas ymmärtää, mitä roolissa työskenteleminen tarkoittaa ja kokeilee erilaisia fiktiivisiä
roolihahmoja.

Oppilaat saavat tilaisuuksia harjoitella yhteistyötä, ristiriitojen käsittelyä ja ratkaisujen etsimistä
sekä päätöksentekoa esim. draamatyöskentelyn avulla.

T2 ohjata oppilasta huomaamaan omien kielellisten ja viestinnällisten
valintojensa vaikutuksia ja huomioimaan toisten tarpeita
ryhmäviestintätilanteissa
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Toiminta vuorovaikutustilanteissa

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas hyödyntää äänenkäytön, viestien
kohdentamisen ja kontaktinoton taitoja
erilaisissa vuorovaikutustilanteissa, osaa
muunnella viestintätapaansa tilanteen mukaan
ja pyrkii ottamaan muiden näkökulmat
huomioon.

S1 Vuorovaikutustilanteissa toimiminen:
•
•
•

•
•
•

Harjoitellaan omien kokemusten, ajatusten ja mielipiteiden esittämistä ja jakamista.
Harjoitellaan keskittymistä, toisten kuuntelemista, rakentavan palautteen antamista ja
saamista erilaissa tilanteissa ja ympäristöissä.
Harjoitellaan ja havainnoidaan omaa vuorovaikutusta asetettujen tavoitteiden mukaisesti
erilaisissa viestintätilanteissa, esimerkiksi tapoja olla kohtelias, toimia tavoitteellisesti
(esimerkiksi draamasopimuksen noudattaminen) ja esittää oma mielipiteensä ja perustella
se ottaen toiset huomioon.
Harjoitellaan monipuolisia ilmaisukeinoja erilaisissa viestintä- ja esitystilanteissa.
Käsitellään erilaisten vuorovaikutusharjoitusten, keskustelujen, kuuntelujen ja draaman
avulla lastenkirjallisuutta, tietotekstejä ja mediatekstejä sekä ajankohtaisia aiheita.
Oppilas ymmärtää, mitä roolissa työskenteleminen tarkoittaa ja kokeilee erilaisia fiktiivisiä
roolihahmoja.

Oppilaat saavat tilaisuuksia harjoitella yhteistyötä, ristiriitojen käsittelyä ja ratkaisujen etsimistä
sekä päätöksentekoa esim. draamatyöskentelyn avulla.

T3 ohjata oppilasta käyttämään luovuuttaan ja ilmaisemaan itseään
monipuolisesti erilaisissa viestintä- ja esitystilanteissa, myös draaman
avulla
Arvioinnin kohde
Ilmaisukeinojen käyttö

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa käyttää kokonaisilmaisun
keinoja omien ideoidensa ja ajatustensa
ilmaisemiseen ryhmässä, osaa pitää lyhyen
valmistellun puheenvuoron tai esityksen sekä
osallistuu draamatoimintaan.
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Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi

S1 Vuorovaikutustilanteissa toimiminen:
•
•
•

•
•
•

Harjoitellaan omien kokemusten, ajatusten ja mielipiteiden esittämistä ja jakamista.
Harjoitellaan keskittymistä, toisten kuuntelemista, rakentavan palautteen antamista ja
saamista erilaissa tilanteissa ja ympäristöissä.
Harjoitellaan ja havainnoidaan omaa vuorovaikutusta asetettujen tavoitteiden mukaisesti
erilaisissa viestintätilanteissa, esimerkiksi tapoja olla kohtelias, toimia tavoitteellisesti
(esimerkiksi draamasopimuksen noudattaminen) ja esittää oma mielipiteensä ja perustella
se ottaen toiset huomioon.
Harjoitellaan monipuolisia ilmaisukeinoja erilaisissa viestintä- ja esitystilanteissa.
Käsitellään erilaisten vuorovaikutusharjoitusten, keskustelujen, kuuntelujen ja draaman
avulla lastenkirjallisuutta, tietotekstejä ja mediatekstejä sekä ajankohtaisia aiheita.
Oppilas ymmärtää, mitä roolissa työskenteleminen tarkoittaa ja kokeilee erilaisia fiktiivisiä
roolihahmoja.

Oppilaat saavat tilaisuuksia harjoitella yhteistyötä, ristiriitojen käsittelyä ja ratkaisujen etsimistä
sekä päätöksentekoa esim. draamatyöskentelyn avulla.

T4 kannustaa oppilasta kehittämään myönteistä viestijäkuvaa
sekä halua ja kykyä toimia erilaisissa, myös monimediaisissa
vuorovaikutustilanteissa
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Vuorovaikutustaitojen kehittyminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas ottaa vastaan palautetta omasta
toiminnastaan ja antaa palautetta muille.

S1 Vuorovaikutustilanteissa toimiminen:
•
•
•

•
•
•

Harjoitellaan omien kokemusten, ajatusten ja mielipiteiden esittämistä ja jakamista.
Harjoitellaan keskittymistä, toisten kuuntelemista, rakentavan palautteen antamista ja
saamista erilaissa tilanteissa ja ympäristöissä.
Harjoitellaan ja havainnoidaan omaa vuorovaikutusta asetettujen tavoitteiden mukaisesti
erilaisissa viestintätilanteissa, esimerkiksi tapoja olla kohtelias, toimia tavoitteellisesti
(esimerkiksi draamasopimuksen noudattaminen) ja esittää oma mielipiteensä ja perustella
se ottaen toiset huomioon.
Harjoitellaan monipuolisia ilmaisukeinoja erilaisissa viestintä- ja esitystilanteissa.
Käsitellään erilaisten vuorovaikutusharjoitusten, keskustelujen, kuuntelujen ja draaman
avulla lastenkirjallisuutta, tietotekstejä ja mediatekstejä sekä ajankohtaisia aiheita.
Oppilas ymmärtää, mitä roolissa työskenteleminen tarkoittaa ja kokeilee erilaisia fiktiivisiä
roolihahmoja.

Vuosiluokat 3-6

Oppilaat saavat tilaisuuksia harjoitella yhteistyötä, ristiriitojen käsittelyä ja ratkaisujen etsimistä
sekä päätöksentekoa esim. draamatyöskentelyn avulla.

T5 ohjata oppilasta sujuvoittamaan lukutaitoaan ja käyttämään tekstin
ymmärtämisen strategioita sekä tarkkailemaan ja arvioimaan omaa
lukemistaan
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
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Arvioinnin kohde
Tekstinymmärtämisen perusstrategioiden
hallinta

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas lukee sujuvasti monimuotoisia
tekstejä ja käyttää tekstinymmärtämisen
perusstrategioita sekä osaa tarkkailla ja
arvioida omaa lukemistaan.

S2 Tekstien tulkitseminen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vahvistetaan sujuvan ja ymmärtävän lukutaidon kehittymistä kunkin oppilaan taitotaso
huomioiden.
Vahvistetaan lukemisessa tarvittavia käsitteitä kuten esimerkiksi sana, sanaväli, virke,
välimerkki, otsikko, teksti ja kuva sekä tekstin ortografisia piirteitä kuten iso ja pieni kirjain.
Harjoitellaan erilaisten tekstien, kuten kaunokirjallisuuden, tietotekstien ja kuvaa ja tekstiä
yhdistävien mediatekstien, sujuvaa ja ymmärtävää lukemista.
Hyödynnetään opetuksessa oppilaiden vapaa-ajan tekstejä.
Käytetään tilanteeseen ja tavoitteeseen sopivia tekstinymmärtämisen strategioita ja
ajattelutaitoja.
Tarkkaillaan ja arvioidaan omaa lukutaitoa.
Harjoitellaan selittämään, vertailemaan ja pohtimaan sanojen, sanontojen ja käsitteiden
merkityksiä.
Tuetaan tekstinymmärtämisen taitoja pohtimalla sanojen ja sanontojen merkityksiä sekä
sanavalintoja erilaisten tekstien yhteydessä. Samalla laajennetaan sana- ja käsitevarantoa.
tekstinymmärtämisen taitoja pohtimalla sanojen ja sanontojen merkityksiä sekä
sanavalintoja erilaisten tekstien yhteydessä. Samalla laajennetaan sana- ja käsitevarantoa.
tekstinymmärtämisen taitoja pohtimalla sanojen ja sanontojen merkityksiä sekä
sanavalintoja erilaisten tekstien yhteydessä. Samalla laajennetaan sana- ja käsitevarantoa.
Opitaan tunnistamaan kertovien, kuvaavien, ohjaavien ja yksinkertaisten kantaa ottavien
tekstien kielellisiä ja tekstuaalisia piirteitä.
Luokitellaan sanoja merkityksen ja muodon perusteella (sanaluokat).
Neljännellä vuosiluokalla opiskellaan kaikki sanaluokat.
Kerrataan kerronnan peruskäsitteet päähenkilö, sivuhenkilö tapahtumapaikka, tekstin
tapahtumien aika ja järjestys, alku, tapahtuma ja loppu.
Etsitään tietoa eri lähteistä esim. kirjoista, netistä ja oppilaan elinympäristöstä ja
harjoitellaan tiedon jakamista puhumalla ja kirjoittamalla erilaisissa viestintäympäristöissä.
Keskustellaan tekstien ja lähteiden luotettavuudesta esimerkkien, kokemusten ja tilanteiden
avulla.

Kriittistä lukutaitoa kehitetään oppilaalle merkityksellisissä kulttuurisissa yhteyksissä.

T6 opastaa oppilasta kehittämään monimuotoisten tekstien
erittelyn, arvioinnin ja tulkitsemisen taitoja ja laajentamaan sana- ja
käsitevarantoaan sekä edistämään ajattelutaitojaan
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Tekstien erittely ja tulkinta

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas tunnistaa joitakin kertovien,
kuvaavien, ohjaavien ja yksinkertaisten kantaa
ottavien tekstien kielellisiä ja tekstuaalisia
piirteitä. Oppilas osaa käyttää tekstien
tulkintataitoja oman ajattelunsa sekä sana- ja
käsitevarantonsa kehittämiseen.

S2 Tekstien tulkitseminen:
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Arvioinnin kohde

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vahvistetaan sujuvan ja ymmärtävän lukutaidon kehittymistä kunkin oppilaan taitotaso
huomioiden.
Vahvistetaan lukemisessa tarvittavia käsitteitä kuten esimerkiksi sana, sanaväli, virke,
välimerkki, otsikko, teksti ja kuva sekä tekstin ortografisia piirteitä kuten iso ja pieni kirjain.
Harjoitellaan erilaisten tekstien, kuten kaunokirjallisuuden, tietotekstien ja kuvaa ja tekstiä
yhdistävien mediatekstien, sujuvaa ja ymmärtävää lukemista.
Hyödynnetään opetuksessa oppilaiden vapaa-ajan tekstejä.
Käytetään tilanteeseen ja tavoitteeseen sopivia tekstinymmärtämisen strategioita ja
ajattelutaitoja.
Tarkkaillaan ja arvioidaan omaa lukutaitoa.
Harjoitellaan selittämään, vertailemaan ja pohtimaan sanojen, sanontojen ja käsitteiden
merkityksiä.
Tuetaan tekstinymmärtämisen taitoja pohtimalla sanojen ja sanontojen merkityksiä sekä
sanavalintoja erilaisten tekstien yhteydessä. Samalla laajennetaan sana- ja käsitevarantoa.
tekstinymmärtämisen taitoja pohtimalla sanojen ja sanontojen merkityksiä sekä
sanavalintoja erilaisten tekstien yhteydessä. Samalla laajennetaan sana- ja käsitevarantoa.
tekstinymmärtämisen taitoja pohtimalla sanojen ja sanontojen merkityksiä sekä
sanavalintoja erilaisten tekstien yhteydessä. Samalla laajennetaan sana- ja käsitevarantoa.
Opitaan tunnistamaan kertovien, kuvaavien, ohjaavien ja yksinkertaisten kantaa ottavien
tekstien kielellisiä ja tekstuaalisia piirteitä.
Luokitellaan sanoja merkityksen ja muodon perusteella (sanaluokat).
Neljännellä vuosiluokalla opiskellaan kaikki sanaluokat.
Kerrataan kerronnan peruskäsitteet päähenkilö, sivuhenkilö tapahtumapaikka, tekstin
tapahtumien aika ja järjestys, alku, tapahtuma ja loppu.
Etsitään tietoa eri lähteistä esim. kirjoista, netistä ja oppilaan elinympäristöstä ja
harjoitellaan tiedon jakamista puhumalla ja kirjoittamalla erilaisissa viestintäympäristöissä.
Keskustellaan tekstien ja lähteiden luotettavuudesta esimerkkien, kokemusten ja tilanteiden
avulla.

Kriittistä lukutaitoa kehitetään oppilaalle merkityksellisissä kulttuurisissa yhteyksissä.

T7 ohjata oppilasta tiedonhankintaan, monipuolisten tiedonlähteiden
käyttöön ja tiedon luotettavuuden arviointiin
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Tiedonhankintataidot ja lähdekriittisyys

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas käyttää tiedonhankinnassaan mediaa
ja eri tekstiympäristöjä sekä tilanteeseen
sopivia strategioita ja osaa jossain määrin
arvioida tietolähteiden luotettavuutta.

S2 Tekstien tulkitseminen:
•
•

Vuosiluokat 3-6

•
•
•
•
•
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Vahvistetaan sujuvan ja ymmärtävän lukutaidon kehittymistä kunkin oppilaan taitotaso
huomioiden.
Vahvistetaan lukemisessa tarvittavia käsitteitä kuten esimerkiksi sana, sanaväli, virke,
välimerkki, otsikko, teksti ja kuva sekä tekstin ortografisia piirteitä kuten iso ja pieni kirjain.
Harjoitellaan erilaisten tekstien, kuten kaunokirjallisuuden, tietotekstien ja kuvaa ja tekstiä
yhdistävien mediatekstien, sujuvaa ja ymmärtävää lukemista.
Hyödynnetään opetuksessa oppilaiden vapaa-ajan tekstejä.
Käytetään tilanteeseen ja tavoitteeseen sopivia tekstinymmärtämisen strategioita ja
ajattelutaitoja.
Tarkkaillaan ja arvioidaan omaa lukutaitoa.
Harjoitellaan selittämään, vertailemaan ja pohtimaan sanojen, sanontojen ja käsitteiden
merkityksiä.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tuetaan tekstinymmärtämisen taitoja pohtimalla sanojen ja sanontojen merkityksiä sekä
sanavalintoja erilaisten tekstien yhteydessä. Samalla laajennetaan sana- ja käsitevarantoa.
tekstinymmärtämisen taitoja pohtimalla sanojen ja sanontojen merkityksiä sekä
sanavalintoja erilaisten tekstien yhteydessä. Samalla laajennetaan sana- ja käsitevarantoa.
tekstinymmärtämisen taitoja pohtimalla sanojen ja sanontojen merkityksiä sekä
sanavalintoja erilaisten tekstien yhteydessä. Samalla laajennetaan sana- ja käsitevarantoa.
Opitaan tunnistamaan kertovien, kuvaavien, ohjaavien ja yksinkertaisten kantaa ottavien
tekstien kielellisiä ja tekstuaalisia piirteitä.
Luokitellaan sanoja merkityksen ja muodon perusteella (sanaluokat).
Neljännellä vuosiluokalla opiskellaan kaikki sanaluokat.
Kerrataan kerronnan peruskäsitteet päähenkilö, sivuhenkilö tapahtumapaikka, tekstin
tapahtumien aika ja järjestys, alku, tapahtuma ja loppu.
Etsitään tietoa eri lähteistä esim. kirjoista, netistä ja oppilaan elinympäristöstä ja
harjoitellaan tiedon jakamista puhumalla ja kirjoittamalla erilaisissa viestintäympäristöissä.
Keskustellaan tekstien ja lähteiden luotettavuudesta esimerkkien, kokemusten ja tilanteiden
avulla.

Kriittistä lukutaitoa kehitetään oppilaalle merkityksellisissä kulttuurisissa yhteyksissä.

T8 kannustaa oppilasta kehittämään kirjallisuudentuntemusta ja
kiinnostustaan lapsille ja nuorille tarkoitettua kirjallisuutta, media- ja muita
tekstejä kohtaan, luomalla mahdollisuuksia myönteisiin lukukokemuksiin
ja -elämyksiin, tiedonhalun tyydyttämiseen sekä lukukokemusten
jakamiseen, myös monimediaisissa ympäristöissä
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Lapsille ja nuorille tarkoitetun kirjallisuuden
ja tekstien tuntemus ja lukukokemusten
jakaminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas tuntee jonkin verran lapsille ja nuorille
suunnattua kirjallisuutta, media- ja muita
tekstejä ja osaa jakaa kokemuksiaan, myös
monimediaisessa ympäristössä.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vahvistetaan sujuvan ja ymmärtävän lukutaidon kehittymistä kunkin oppilaan taitotaso
huomioiden.
Vahvistetaan lukemisessa tarvittavia käsitteitä kuten esimerkiksi sana, sanaväli, virke,
välimerkki, otsikko, teksti ja kuva sekä tekstin ortografisia piirteitä kuten iso ja pieni kirjain.
Harjoitellaan erilaisten tekstien, kuten kaunokirjallisuuden, tietotekstien ja kuvaa ja tekstiä
yhdistävien mediatekstien, sujuvaa ja ymmärtävää lukemista.
Hyödynnetään opetuksessa oppilaiden vapaa-ajan tekstejä.
Käytetään tilanteeseen ja tavoitteeseen sopivia tekstinymmärtämisen strategioita ja
ajattelutaitoja.
Tarkkaillaan ja arvioidaan omaa lukutaitoa.
Harjoitellaan selittämään, vertailemaan ja pohtimaan sanojen, sanontojen ja käsitteiden
merkityksiä.
Tuetaan tekstinymmärtämisen taitoja pohtimalla sanojen ja sanontojen merkityksiä sekä
sanavalintoja erilaisten tekstien yhteydessä. Samalla laajennetaan sana- ja käsitevarantoa.
tekstinymmärtämisen taitoja pohtimalla sanojen ja sanontojen merkityksiä sekä
sanavalintoja erilaisten tekstien yhteydessä. Samalla laajennetaan sana- ja käsitevarantoa.
tekstinymmärtämisen taitoja pohtimalla sanojen ja sanontojen merkityksiä sekä
sanavalintoja erilaisten tekstien yhteydessä. Samalla laajennetaan sana- ja käsitevarantoa.
Opitaan tunnistamaan kertovien, kuvaavien, ohjaavien ja yksinkertaisten kantaa ottavien
tekstien kielellisiä ja tekstuaalisia piirteitä.
Luokitellaan sanoja merkityksen ja muodon perusteella (sanaluokat).
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S2 Tekstien tulkitseminen:

•
•
•
•

Neljännellä vuosiluokalla opiskellaan kaikki sanaluokat.
Kerrataan kerronnan peruskäsitteet päähenkilö, sivuhenkilö tapahtumapaikka, tekstin
tapahtumien aika ja järjestys, alku, tapahtuma ja loppu.
Etsitään tietoa eri lähteistä esim. kirjoista, netistä ja oppilaan elinympäristöstä ja
harjoitellaan tiedon jakamista puhumalla ja kirjoittamalla erilaisissa viestintäympäristöissä.
Keskustellaan tekstien ja lähteiden luotettavuudesta esimerkkien, kokemusten ja tilanteiden
avulla.

Kriittistä lukutaitoa kehitetään oppilaalle merkityksellisissä kulttuurisissa yhteyksissä.

T9 rohkaista oppilasta ilmaisemaan kokemuksiaan, ajatuksiaan ja
mielipiteitään ja vahvistamaan myönteistä kuvaa itsestään tekstien
tuottajana
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Kokemusten ja ajatusten ilmaiseminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas ilmaisee kokemuksiaan ja ajatuksiaan
monimuotoisten tekstien avulla.

S3 Tekstien tuottaminen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tuotetaan sekä fiktiivisiä että ei-fiktiivisiä monimuotoisia tekstejä omien kokemusten,
havaintojen, ajatusten ja mielipiteiden pohjalta.
Tekstien tuottamisessa rohkaistaan käyttämään omaa mielikuvitusta.
Harjoitellaan sujuvaa käsinkirjoittamista ja näppäintaitoja.
Oppilaat harjaantuvat sujuvan tekstin tuottamiseen ja käsittelyyn eri välineillä ja opiskelevat
myös kuvan, äänen, videon ja animaation tekemistä.
Tutkitaan ja harjoitellaan käyttämään kertomiselle, kuvaamiselle ja ohjaaville teksteille
tyypillisiä kielellisiä ja tekstuaalisia piirteitä.
Käytetään omien kirjoitelmien tarkastelemisessa käsitteitä päähenkilö, sivuhenkilö,
tapahtumapaikka, tekstin tapahtumien aika ja järjestys, alku, tapahtuma ja loppu.
Tutustutaan tekstien otsikointiin ja keksitään pää- ja väliotsikoita valmiiseen tekstiin.
Tutustutaan kappalejakoon.
Opitaan lihottamaan omaa tekstiä esimerkiksi käyttämällä pää- ja sivulauseiden sekä eri
sanaluokien ominaisuuksia.
Harjoitellaan tekstin tuottamisen vaiheita (suunnittelu, kirjoittaminen, lukeminen, viimeistely
ja esittäminen), omien tekstien tarkastelua ja arviointia sekä palautteen antamista ja
vastaanottamista.
Opitaan käyttämään omissa teksteissä oikeinkirjoituksen perusasioita. Harjoitellaan
vuorosanaviivan käyttöä.
Tutustutaan käsitteeseen tiedon lähde.
Tutustutaan, miten verkosssa tulee toimia eettisesti.
Tieto- ja viestintäteknologiaa käytetään työskentelyssä ja myös tuotosten
dokumentoinnissa ja arvioinnissa.

Vuosiluokat 3-6

T10 kannustaa ja ohjata oppilasta kielentämään ajatuksiaan ja
harjoittelemaan kertovien, kuvaavien, ohjaavien ja yksinkertaisten kantaa
ottavien tekstien tuottamista, myös monimediaisissa ympäristöissä
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
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Arvioinnin kohde
Oman ajattelun kielentäminen ja eri
tekstilajien käyttö

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa ohjatusti käyttää kertomiselle,
kuvaamiselle ja yksinkertaiselle
kantaaottavalle tekstille tyypillistä kieltä.
Oppilas osaa otsikoida tekstinsä, jakaa
sen kappaleisiin ja kiinnittää huomiota
sananvalintoihin.

S3 Tekstien tuottaminen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tuotetaan sekä fiktiivisiä että ei-fiktiivisiä monimuotoisia tekstejä omien kokemusten,
havaintojen, ajatusten ja mielipiteiden pohjalta.
Tekstien tuottamisessa rohkaistaan käyttämään omaa mielikuvitusta.
Harjoitellaan sujuvaa käsinkirjoittamista ja näppäintaitoja.
Oppilaat harjaantuvat sujuvan tekstin tuottamiseen ja käsittelyyn eri välineillä ja opiskelevat
myös kuvan, äänen, videon ja animaation tekemistä.
Tutkitaan ja harjoitellaan käyttämään kertomiselle, kuvaamiselle ja ohjaaville teksteille
tyypillisiä kielellisiä ja tekstuaalisia piirteitä.
Käytetään omien kirjoitelmien tarkastelemisessa käsitteitä päähenkilö, sivuhenkilö,
tapahtumapaikka, tekstin tapahtumien aika ja järjestys, alku, tapahtuma ja loppu.
Tutustutaan tekstien otsikointiin ja keksitään pää- ja väliotsikoita valmiiseen tekstiin.
Tutustutaan kappalejakoon.
Opitaan lihottamaan omaa tekstiä esimerkiksi käyttämällä pää- ja sivulauseiden sekä eri
sanaluokien ominaisuuksia.
Harjoitellaan tekstin tuottamisen vaiheita (suunnittelu, kirjoittaminen, lukeminen, viimeistely
ja esittäminen), omien tekstien tarkastelua ja arviointia sekä palautteen antamista ja
vastaanottamista.
Opitaan käyttämään omissa teksteissä oikeinkirjoituksen perusasioita. Harjoitellaan
vuorosanaviivan käyttöä.
Tutustutaan käsitteeseen tiedon lähde.
Tutustutaan, miten verkosssa tulee toimia eettisesti.
Tieto- ja viestintäteknologiaa käytetään työskentelyssä ja myös tuotosten
dokumentoinnissa ja arvioinnissa.

T11 ohjata oppilasta edistämään käsinkirjoittamisen ja näppäintaitojen
sujuvoitumista ja vahvistamaan kirjoitetun kielen, ja tekstien rakenteiden
ja oikeinkirjoituksen hallintaa
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Kirjoitustaito ja kirjoitetun kielen hallinta

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas kirjoittaa sujuvasti ja selkeästi
käsin ja on omaksunut tarvittavia
näppäintaitoja. Oppilas tuntee kirjoitetun
kielen perusrakenteita ja oikeinkirjoituksen
perusasioita ja käyttää niitä oman tekstinsä
tuottamisessa.

S3 Tekstien tuottaminen:
•
•
•

Tuotetaan sekä fiktiivisiä että ei-fiktiivisiä monimuotoisia tekstejä omien kokemusten,
havaintojen, ajatusten ja mielipiteiden pohjalta.
Tekstien tuottamisessa rohkaistaan käyttämään omaa mielikuvitusta.
Harjoitellaan sujuvaa käsinkirjoittamista ja näppäintaitoja.
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Arvioinnin kohde

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Oppilaat harjaantuvat sujuvan tekstin tuottamiseen ja käsittelyyn eri välineillä ja opiskelevat
myös kuvan, äänen, videon ja animaation tekemistä.
Tutkitaan ja harjoitellaan käyttämään kertomiselle, kuvaamiselle ja ohjaaville teksteille
tyypillisiä kielellisiä ja tekstuaalisia piirteitä.
Käytetään omien kirjoitelmien tarkastelemisessa käsitteitä päähenkilö, sivuhenkilö,
tapahtumapaikka, tekstin tapahtumien aika ja järjestys, alku, tapahtuma ja loppu.
Tutustutaan tekstien otsikointiin ja keksitään pää- ja väliotsikoita valmiiseen tekstiin.
Tutustutaan kappalejakoon.
Opitaan lihottamaan omaa tekstiä esimerkiksi käyttämällä pää- ja sivulauseiden sekä eri
sanaluokien ominaisuuksia.
Harjoitellaan tekstin tuottamisen vaiheita (suunnittelu, kirjoittaminen, lukeminen, viimeistely
ja esittäminen), omien tekstien tarkastelua ja arviointia sekä palautteen antamista ja
vastaanottamista.
Opitaan käyttämään omissa teksteissä oikeinkirjoituksen perusasioita. Harjoitellaan
vuorosanaviivan käyttöä.
Tutustutaan käsitteeseen tiedon lähde.
Tutustutaan, miten verkosssa tulee toimia eettisesti.
Tieto- ja viestintäteknologiaa käytetään työskentelyssä ja myös tuotosten
dokumentoinnissa ja arvioinnissa.

T12 kannustaa oppilasta kehittämään tekstin tuottamisen prosesseja
ja taitoa arvioida omia tekstejä, tarjota mahdollisuuksia tekstien
tuottamiseen yhdessä, rakentavan palautteen antamiseen ja saamiseen,
ohjata ottamaan huomioon tekstin vastaanottaja sekä toimimaan eettisesti
verkossa yksityisyyttä ja tekijänoikeuksia kunnioittaen
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Tekstien rakentaminen ja eettinen viestintä

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas tuntee ja osaa kuvailla tekstien
tuottamisen perusvaiheita, osaa arvioida omia
tekstejään ja tuottaa tekstejä vaiheittain yksin
ja muiden kanssa sekä antaa ja vastaanottaa
palautetta. Oppilas osaa merkitä lähteet
tekstin loppuun, ymmärtää, ettei saa esittää
lainaamaansa tekstiä omanaan ja tietää
verkossa toimimisen eettiset periaatteet.

S3 Tekstien tuottaminen:
•
•
•
•
•
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•
•
•
•
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Tuotetaan sekä fiktiivisiä että ei-fiktiivisiä monimuotoisia tekstejä omien kokemusten,
havaintojen, ajatusten ja mielipiteiden pohjalta.
Tekstien tuottamisessa rohkaistaan käyttämään omaa mielikuvitusta.
Harjoitellaan sujuvaa käsinkirjoittamista ja näppäintaitoja.
Oppilaat harjaantuvat sujuvan tekstin tuottamiseen ja käsittelyyn eri välineillä ja opiskelevat
myös kuvan, äänen, videon ja animaation tekemistä.
Tutkitaan ja harjoitellaan käyttämään kertomiselle, kuvaamiselle ja ohjaaville teksteille
tyypillisiä kielellisiä ja tekstuaalisia piirteitä.
Käytetään omien kirjoitelmien tarkastelemisessa käsitteitä päähenkilö, sivuhenkilö,
tapahtumapaikka, tekstin tapahtumien aika ja järjestys, alku, tapahtuma ja loppu.
Tutustutaan tekstien otsikointiin ja keksitään pää- ja väliotsikoita valmiiseen tekstiin.
Tutustutaan kappalejakoon.
Opitaan lihottamaan omaa tekstiä esimerkiksi käyttämällä pää- ja sivulauseiden sekä eri
sanaluokien ominaisuuksia.

•
•
•
•
•

Harjoitellaan tekstin tuottamisen vaiheita (suunnittelu, kirjoittaminen, lukeminen, viimeistely
ja esittäminen), omien tekstien tarkastelua ja arviointia sekä palautteen antamista ja
vastaanottamista.
Opitaan käyttämään omissa teksteissä oikeinkirjoituksen perusasioita. Harjoitellaan
vuorosanaviivan käyttöä.
Tutustutaan käsitteeseen tiedon lähde.
Tutustutaan, miten verkosssa tulee toimia eettisesti.
Tieto- ja viestintäteknologiaa käytetään työskentelyssä ja myös tuotosten
dokumentoinnissa ja arvioinnissa.

T13 ohjata oppilasta vahvistamaan kielitietoisuuttaan, innostaa häntä
tutkimaan ja tarkkailemaan kieltä ja sen eri variantteja ja harjaannuttaa
käyttämään käsitteitä, joiden avulla kielestä ja sen rakenteista puhutaan ja
auttaa ymmärtämään kielellisten valintojen vaikutuksia
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Kielen tarkastelun kehittyminen ja
kielikäsitteiden hallinta

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas tekee havaintoja ja osaa kuvailla
tekstien kielellisiä piirteitä ja käyttää
oppimiaan käsitteitä puhuessaan ja
kirjoittaessaan niistä.

S4 Kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtäminen:

•
•
•
•

•
•

Havainnoidaan erilaisia tapoja puhua suomea.
Tutustutaan myös luokan tai koulun elämänpiirissä esille tuleviin muihin äidinkieliin.
Tutustutaan oppilaille läheisiin lastenkulttuuriin ja kansanperinteen lajeihin sekä niiden
jatkajiin nykykulttuurissa.
Tutustutaan erilaisiin kulttuuri- ja juhlaperinteisiin sekä tapoihin.
Hyödynnetään lapsille ja nuorille suunnattua media- ja kulttuuritarjontaa, esimerkiksi
kirjastoa, elokuvia, teatteria, museoita ja verkkosisältöä.
Tarkastellaan mediakulttuurin ilmiöitä ja ikäkaudelle tarkoitettuja sisältöjä ja keskustellaan
median roolista oppilaan arjessa.
Suunnitellaan ja toteutetaan omia esityksiä luetuista, kuunneilluista ja katsotuista
teksteistä. Osallistutaan yhdessä esitysten tai muiden kulttuurituotteiden kuten esimerkiksi
kirjan, näyttelyn, juhlan tai muun vastaavan kokonaisuuden tekemiseen luokka- tai
kouluyhteisössä kirjallisesti, virtuaalisesti tai muulla tavalla.
Kannustetaan ja tutustutaan kirjaston aktiiviseen ja monipuoliseen käyttöön, etsitään itseä
kiinnostavia tekstejä.
Luetaan koti- ja ulkomaista lapsille ja nuorille suunnattua kirjallisuutta nykykirjallisuudesta
klassikoihin ja ikäkaudelle suunnattua tietokirjallisuutta. Pohditaan kirjallisuuden herättämiä
kysymyksiä esimerkiksi suorittamalla koulun lukudiplomi, käyttämällä draama- ja
lukupiirityöskentelyä.

T14 kannustaa oppilasta laajentamaan tekstivalikoimaansa ja
lukemaan lapsille ja nuorille suunnattua kirjallisuutta sekä rohkaista
lukuharrastukseen ja lukuelämysten jakamiseen ja kirjaston aktiiviseen
käyttöön
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
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•
•
•

Arvioinnin kohde
Kirjallisuuden tuntemus

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas lukee sovitut lapsille ja nuorille
suunnatut kirjat, keskustelee ja jakaa
kokemuksiaan lukemistaan kirjoista.

S4 Kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtäminen:
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Havainnoidaan erilaisia tapoja puhua suomea.
Tutustutaan myös luokan tai koulun elämänpiirissä esille tuleviin muihin äidinkieliin.
Tutustutaan oppilaille läheisiin lastenkulttuuriin ja kansanperinteen lajeihin sekä niiden
jatkajiin nykykulttuurissa.
Tutustutaan erilaisiin kulttuuri- ja juhlaperinteisiin sekä tapoihin.
Hyödynnetään lapsille ja nuorille suunnattua media- ja kulttuuritarjontaa, esimerkiksi
kirjastoa, elokuvia, teatteria, museoita ja verkkosisältöä.
Tarkastellaan mediakulttuurin ilmiöitä ja ikäkaudelle tarkoitettuja sisältöjä ja keskustellaan
median roolista oppilaan arjessa.
Suunnitellaan ja toteutetaan omia esityksiä luetuista, kuunneilluista ja katsotuista
teksteistä. Osallistutaan yhdessä esitysten tai muiden kulttuurituotteiden kuten esimerkiksi
kirjan, näyttelyn, juhlan tai muun vastaavan kokonaisuuden tekemiseen luokka- tai
kouluyhteisössä kirjallisesti, virtuaalisesti tai muulla tavalla.
Kannustetaan ja tutustutaan kirjaston aktiiviseen ja monipuoliseen käyttöön, etsitään itseä
kiinnostavia tekstejä.
Luetaan koti- ja ulkomaista lapsille ja nuorille suunnattua kirjallisuutta nykykirjallisuudesta
klassikoihin ja ikäkaudelle suunnattua tietokirjallisuutta. Pohditaan kirjallisuuden herättämiä
kysymyksiä esimerkiksi suorittamalla koulun lukudiplomi, käyttämällä draama- ja
lukupiirityöskentelyä.

T15 tukea oppilasta kielellisen ja kulttuurisen identiteetin rakentamisessa
ja ohjata arvostamaan eri kulttuureja ja kieliä sekä luoda oppilaalle
mahdollisuuksia media- ja kulttuuritarjontaan tutustumiseen sekä oman
kulttuurin tuottamiseen
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Kielitietoisuuden ja kulttuurin tuntemuksen
kehittyminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa kuvailla havaitsemiaan
yhtäläisyyksiä ja eroja eri kielten ja kulttuurien
välillä. Oppilas osaa kertoa itseään
kiinnostavasta media- ja kulttuuritarjonnasta.
Oppilas osallistuu omien esitysten
suunnitteluun ja esittämiseen.

S4 Kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtäminen:
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•
•
•
•
•
•
•
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Havainnoidaan erilaisia tapoja puhua suomea.
Tutustutaan myös luokan tai koulun elämänpiirissä esille tuleviin muihin äidinkieliin.
Tutustutaan oppilaille läheisiin lastenkulttuuriin ja kansanperinteen lajeihin sekä niiden
jatkajiin nykykulttuurissa.
Tutustutaan erilaisiin kulttuuri- ja juhlaperinteisiin sekä tapoihin.
Hyödynnetään lapsille ja nuorille suunnattua media- ja kulttuuritarjontaa, esimerkiksi
kirjastoa, elokuvia, teatteria, museoita ja verkkosisältöä.
Tarkastellaan mediakulttuurin ilmiöitä ja ikäkaudelle tarkoitettuja sisältöjä ja keskustellaan
median roolista oppilaan arjessa.
Suunnitellaan ja toteutetaan omia esityksiä luetuista, kuunneilluista ja katsotuista
teksteistä. Osallistutaan yhdessä esitysten tai muiden kulttuurituotteiden kuten esimerkiksi

•
•

kirjan, näyttelyn, juhlan tai muun vastaavan kokonaisuuden tekemiseen luokka- tai
kouluyhteisössä kirjallisesti, virtuaalisesti tai muulla tavalla.
Kannustetaan ja tutustutaan kirjaston aktiiviseen ja monipuoliseen käyttöön, etsitään itseä
kiinnostavia tekstejä.
Luetaan koti- ja ulkomaista lapsille ja nuorille suunnattua kirjallisuutta nykykirjallisuudesta
klassikoihin ja ikäkaudelle suunnattua tietokirjallisuutta. Pohditaan kirjallisuuden herättämiä
kysymyksiä esimerkiksi suorittamalla koulun lukudiplomi, käyttämällä draama- ja
lukupiirityöskentelyä.

Vuosiluokka 5
Vuosiluokan keskeiset sisältöalueet
S1 Vuorovaikutustilanteissa toimiminen
Tarjotaan monipuolisia tilaisuuksia harjoitella omien kokemusten, ajatusten ja mielipiteiden
jakamista, toisten kuuntelemista ja rakentavan palautteen antamista ja saamista eri
viestintäympäristöissä. Harjoitellaan ja havainnoidaan omaa vuorovaikutusta erilaisissa
viestintätilanteissa, esimerkiksi tapoja olla kohtelias, toimia tavoitteellisesti ja esittää
oma mielipiteensä ja perustella se ottaen toiset huomioon. Harjoitellaan ilmaisukeinoja
erilaisissa viestintä- ja esitystilanteissa. Ohjataan kokonaisilmaisuun, hyödynnetään draaman
toimintamuotoja erilaisten ajankohtaisten aiheiden, teemojen ja kirjallisuuden käsittelyssä.
Tarjotaan mahdollisuuksia osallistua oman luokan ja kouluyhteisön kulttuuritoiminnan
suunnitteluun ja toteutukseen.
S1 Vuorovaikutustilanteissa toimiminen:
•
•
•

•
•

Harjoitellaan omien kokemusten, ajatusten ja mielipiteiden esittämistä ja jakamista.
Harjoitellaan keskittymistä, toisten kuuntelemista, rakentavan palautteen antamista ja
saamista erilaissa tilanteissa ja ympäristöissä.
Harjoitellaan ja havainnoidaan omaa vuorovaikutusta asetettujen tavoitteiden mukaisesti
erilaisissa viestintätilanteissa, esimerkiksi tapoja olla kohtelias, toimia tavoitteellisesti
(esimerkiksi draamasopimuksen noudattaminen) ja esittää oma mielipiteensä ja perustella
se ottaen toiset huomioon.
Sovelletaan erilaisten vuorovaikutusharjoitusten avulla opittuja taitoja: keskustellaan,
kuunnellaan, eläydytään eri rooleihin, improvisoidaan, esitetään, näytellään tai tehdään
mediaesityksiä.
Oppilas kokeilee fiktiivisiä roolihahmoja ja erilaisia esiintymistyylejä.

Oppilaat saavat mahdollisuuden oppia vastavuoroisuutta ja neuvottelutaitoja sekä ponnistelua
yhteisen tavoitteen saavuttamiseksi.

Harjoitellaan erilaisten tekstien, kuten kaunokirjallisuuden, tietotekstien ja kuvaa ja tekstiä
yhdistävien mediatekstien, sujuvaa lukemista ja käyttämään tilanteeseen ja tavoitteeseen
sopivia tekstinymmärtämisen strategioita ja ajattelutaitoja. Tarkkaillaan ja arvioidaan omaa
lukutaitoa. Syvennetään tekstin tulkinnan taitoja tutkimalla ja vertailemalla monimuotoisia tekstejä.
Harjoitellaan selittämään, vertailemaan ja pohtimaan sanojen, niiden synonyymien, kielikuvien,
sanontojen ja käsitteiden merkityksiä ja niiden hierarkioita. Opitaan tunnistamaan kertovien,
kuvaavien, ohjaavien ja yksinkertaisten kantaa ottavien tekstien kielellisiä ja tekstuaalisia
piirteitä. Laajennetaan oppilaiden tietoja kielen piirteistä tekstejä tutkimalla. Luokitellaan sanoja
merkityksen ja muodon perusteella (sanaluokat). Pohditaan, millaisia merkityksiä eri sijamuodot
sisältävät ja opitaan verbien taipuminen persoona- ja aikamuodoissa. Luetaan ja kuunnellaan
yhteisesti ja itse valittua lapsille ja nuorille suunnattua kirjallisuutta, myös kokonaisia teoksia.
Aiemmin opittujen käsitteiden lisäksi opitaan käyttämään käsitteitä kertoja, aihe ja teema. Etsitään
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tietoa eri lähteistä ja laajennetaan tietämystä luetun avulla. Harjoitellaan arvioimaan tekstien ja
lähteiden luotettavuutta.
S2 Tekstien tulkitseminen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tarvittaessa palataan lukemisessa tarvittaviin käsitteitteisiin kuten esimerkiksi sana,
sanaväli, virke, välimerkki, otsikko, teksti ja kuva sekä tekstin ortografisia piirteitä kuten iso
ja pieni kirjain.
Luetaan erilaisia tekstejä kuten kaunokirjallisuutta, tietotekstejä, kuvaa ja tekstiä yhdistäviä
mediatekstejä.
Hyödynnetään opetuksessa oppilaiden vapaa-ajan tekstejä.
Käytetään ymmärtävän lukemisen strategioita kunkin oppilaan taitotaso huomioiden.
Arvioidaan omaa lukutaitoa.
Kehitetään oppilaan kielivarantoa selittämällä ja pohtimalla sanojen, kielikuvien, sanontojen
ja käsitteiden merkityksiä ja niiden hierarkioita.
Verrataan suomen kielen ja jonkin vieraan kielen ominaisuuksia.
Harjaannutaan kertovien, kuvaavien, ohjaavien ja kantaa ottavien tekstien kielellisten ja
tekstuaalisten piirteiden havaitsemisessa.
Kerrataan sanaluokat ja käytetään niiden ominaisuuksia päälauseenjäsenten oppimisessa
(predikaatti, subjekti, objekti).
Luetaan opettajan ja oppilaiden yhdessä valitsemaa kirjallisuutta. Opetuksessa käytetään
käsitteitä genre ja kirjallisuuden laji. Tutustutaan esimerkiksi kertomakirjallisuuteen,
näytelmiin, runouteen, tietokirjallisuuteen ja sarjakuviin.
Jaetaan luku-, katselu- ja kuuntelukokemuksia. Keskustellaan tekstien sisällöstä ja
harjoitellaan tekstien kertomista myös omin sanoin. Käytetään erilaisia erilaisia työtapoja
esimerkiksi draama- ja lukupiirityöskentelyä.
Tarkastellaan luetun tekstin juonen piirteitä. Kirjallisuuskeskusteluissa käsitellään aiemmin
opittuja kerronnan peruskäsitteitä. Kiinnitetään huomiota esimerkiksi tekstin aiheeseen ja
tyylilajiin.
Käytetään erilaisia tiedonhankinnan lähteitä. Jaetaan tietoa puhumalla, kuvaamalla ja
kirjoittamalla eri viestintäympäristössä.
Kannustetaan oppilaita monipuolisisille tiedon lähteille kuten suullisten, audiovisuaalisten,
painettujen ja sähköisten lähteiden sekä haku- ja kirjastopalveluiden käyttöön.
Keskustellaan tekstien ja lähteiden luotettavuudesta esimerkkien, kokemusten ja tilanteiden
avulla. Korostetaan lähdekriittisyyttä.
Kriittistä lukutaitoa kehitetään oppilaalle merkityksellisissä kulttuurisissa yhteyksissä.
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S3 Tekstien tuottaminen
Tuotetaan sekä fiktiivisiä että ei-fiktiivisiä monimuotoisia tekstejä omien kokemusten, havaintojen,
ajatusten ja mielipiteiden sekä toisten tekstien pohjalta. Pohditaan kirjoittamisen tarkoitusta ja
sitä, miten se näkyy kielellisissä valinnoissa. Sujuvoitetaan käsinkirjoittamista ja näppäintaitoja.
Tutkitaan ja harjoitellaan käyttämään kertomiselle, kuvaamiselle, ohjaavalle ja kantaa ottavalle
ilmaisulle tyypillisiä kielellisiä ja tekstuaalisia piirteitä. Harjoitellaan tekstien otsikointia, rakenteita
ja kappalejakoa, sekä opitaan käyttämään niitä omissa teksteissä. Harjoitellaan tekstien
elävöittämistä ja tarkastellaan sananvalintojen, sanontojen ja sanajärjestyksen yhteyttä tekstin
merkityksiin. Kiinnitetään huomiota kirjoitetun ja puhutun kielen eroihin. Opitaan tunnistamaan
tekstistä virke, päälause ja sivulauseiden selkeät perustyypit sekä lauseen pääjäsenet ja
käyttämään tietoa apuna oman tekstin tuottamisessa. Opitaan käyttämään persoona- ja
aikamuotoja tekstien aikasuhteiden ilmaisussa. Harjoitellaan tekstin tuottamisen vaiheita,
omien tekstien tarkastelua ja arviointia sekä palautteen antamista ja vastaanottamista.
Opitaan käyttämään omissa teksteissä oikeinkirjoituksen perusasioita. Harjoitellaan opiskelussa
tarvittavien tekstien tuottamisen taitoja, kuten muistiinpanojen tekemistä ja tiivistämistä, ja
harjoitellaan lähteiden käyttöä ja merkintää sekä tiedostetaan, miten verkossa tulee toimia
eettisesti yksityisyyttä kunnioittaen ja tekijänoikeuksia noudattaen.
S3 Tekstien tuottaminen:
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•
•
•
•
•

Tuotetaan sekä fiktiivisiä että ei-fiktiivisiä monimuotoisia tekstejä omien kokemusten,
havaintojen, ajatusten, mielipiteiden ja erilaisten tekstien pohjalta.
Tekstien tuottamisessa käytetään omaa mielikuvitusta.
Huomioidaan tuotetun tekstin vastaanottaja ja yleisö.
Kirjoitetaan niin käsin kuin näppäimin.
Oppilaat käyttävät sujuvan tekstin tuottamiseen ja käsittelyyn eri välineitä ja oppivat myös
kuvan, äänen, videon ja animaation tekemistä.

•

Harjaannutaan kertovien, kuvaavien, ohjaavien ja kantaa ottavien tekstien kielellisten ja
tekstuaalisten piirteiden havaitsemisessa.

•

Käytetään omien kirjoitelmien tarkastelemisessa käsitteitä päähenkilö, sivuhenkilö,
tapahtumapaikka, tekstin tapahtumien aika ja järjestys, alku, tapahtuma ja loppu sekä aihe.
Harjoitellaan tekstien otsikointia.
Harjoitellaan kappalejakoa.
Opitaan lihottamaan omaa tekstiä esimerkiksi käyttämällä pää- ja sivulauseiden sekä eri
sanaluokien ominaisuuksia.
Kiinnitetään huomiota kirjoittamisen prosessin vaiheisiin sekä oman tekstin tuottamisen
taitoihin.
Varmistetaan oikeinkirjoituksen perusasioita kirjoitettaessa. Käytetään vuorosanaviivaa ja
tutustutaan lainausmerkkeihin.
Harjoitellaan lähteiden merkitsemistä.
Tutustutaan, miten verkosssa tulee toimia eettisesti.
Tieto- ja viestintäteknologiaa käytetään työskentelyssä ja myös tuotosten
dokumentoinnissa ja arvioinnissa.

•
•
•
•
•
•
•
•

S4 Kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtäminen
Tutkitaan kielen vaihtelua tilanteen ja aiheen mukaan ja pohditaan sanojen, ilmaisutapojen
ja tekstien merkityksiä. Tutkitaan tekstienvälisyyttä monimuotoisissa teksteissä. Tutustutaan
oppilaan omaan ja muihin kulttuureihin ja kieliin ja vertaillaan suomea muiden, oppilaille
tuttujen kielten piirteisiin. Tutustutaan oppilaille läheisiin kansanperinteen lajeihin ja niiden
jatkajiin nykykulttuurissa. Hyödynnetään lapsille ja nuorille suunnattua media- ja kulttuuritarjontaa,
esimerkiksi kirjastoa, elokuvia, teatteria ja museoita. Tarkastellaan mediakulttuurin ilmiöitä
ja ikäkaudelle tarkoitettuja sisältöjä ja keskustellaan median roolista oppilaan arjessa.
Suunnitellaan ja toteutetaan omia esityksiä. Kannustetaan ja tutustutaan kirjaston aktiiviseen ja
monipuoliseen käyttöön, etsitään itseä kiinnostavaa luettavaa ja tuetaan omaehtoista lukemisen
ja kirjoittamisen harrastamista. Luetaan koti- ja ulkomaista lapsille ja nuorille suunnattua
kirjallisuutta nykykirjallisuudesta klassikoihin ja ikäkaudelle suunnattua tietokirjallisuutta ja
pohditaan kirjallisuuden herättämiä kysymyksiä.
S4

•

Tutkitaan kielen vaihtelua tilanteen ja aiheen mukaan.

•
•

Havainnoidaan erilaisia tapoja puhua suomea ja muitakin kieliä.
Opitaan arvostamaan luokan tai koulun elämänpiirissä esille tulevia muita äidinkieliä.

•

Tutustutaan oppilaille läheisiin kulttuurin ja kansanperinteen lajeihin. Huomioidaan myös
nykykulttuuri.
Hyödynnetään lapsille ja nuorille suunnattua media- ja kulttuuritarjontaa, esimerkiksi
kirjastoa, elokuvia, teatteria, museoita ja verkkosisältöä.

•
•

Tarkastellaan mediakulttuurin ajankohtaisia ilmiöitä ja keskustellaan median roolista
oppilaan arjessa.
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Kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtäminen:

•

Suunnitellaan ja toteutetaan omia esityksiä luetuista, kuunneilluista ja katsotuista
teksteistä. Osallistutaan yhdessä esitysten tai muiden kulttuurituotteiden kuten esimerkiksi
kirjan, näyttelyn, juhlan tai muun vastaavan kokonaisuuden tekemiseen luokka- tai
kouluyhteisössä kirjallisesti, virtuaalisesti tai muulla tavalla.

•

Kannustetaan kirjaston ja muunkin kulttuuriympäristön aktiiviseen ja monipuoliseen
käyttöön, etsitään itseä kiinnostavia tekstejä.
Luetaan koti- ja ulkomaista, pääasiassa ikätasolle suunnattua, kirjallisuutta
nykykirjallisuudesta klassikoihin ja tietokirjallisuutta. Pohditaan kirjallisuuden herättämiä
kysymyksiä esimerkiksi suorittamalla koulun lukudiplomi tai käyttämällä muuta
kannustusmenetelmää.

•

Opetuksen tavoitteet

Tavoitteisiin liittyvät
sisältöalueet

Laaja-alainen osaaminen

T1

S1

L1, L2, L7

T2

S1

L1, L2, L3, L7

T3

S1

L1, L2, L4, L7

T4

S1

L1, L2, L3, L4

T5

S2

L1, L4, L5

T6

S2

L1, L2, L4, L5

T7

S2

L1, L4, L5

T8

S2

L1, L4, L5

T9

S3

L1, L2, L4, L7

T10

S3

L1, L4, L5, L7

T11

S3

L1, L4, L5

T12

S3

L2, L4, L5, L6

T13

S4

L1, L2, L4

T14

S4

L2, L4, L5, L7

T15

S4

L2, L4, L6, L7

Vuosiluokan tavoitteet
T1 opastaa oppilasta vahvistamaan taitoaan toimia rakentavasti erilaisissa
viestintäympäristöissä ja ilmaisemaan mielipiteensä
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde

Vuosiluokat 3-6

Puheviestintätilanteissa toimiminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas esittää ajatuksiaan ja ilmaisee
mielipiteensä itselleen tutuissa
viestintäympäristöissä.

S1 Vuorovaikutustilanteissa toimiminen:
•
1186

Harjoitellaan omien kokemusten, ajatusten ja mielipiteiden esittämistä ja jakamista.

•
•

•
•

Harjoitellaan keskittymistä, toisten kuuntelemista, rakentavan palautteen antamista ja
saamista erilaissa tilanteissa ja ympäristöissä.
Harjoitellaan ja havainnoidaan omaa vuorovaikutusta asetettujen tavoitteiden mukaisesti
erilaisissa viestintätilanteissa, esimerkiksi tapoja olla kohtelias, toimia tavoitteellisesti
(esimerkiksi draamasopimuksen noudattaminen) ja esittää oma mielipiteensä ja perustella
se ottaen toiset huomioon.
Sovelletaan erilaisten vuorovaikutusharjoitusten avulla opittuja taitoja: keskustellaan,
kuunnellaan, eläydytään eri rooleihin, improvisoidaan, esitetään, näytellään tai tehdään
mediaesityksiä.
Oppilas kokeilee fiktiivisiä roolihahmoja ja erilaisia esiintymistyylejä.

Oppilaat saavat mahdollisuuden oppia vastavuoroisuutta ja neuvottelutaitoja sekä ponnistelua
yhteisen tavoitteen saavuttamiseksi.

T2 ohjata oppilasta huomaamaan omien kielellisten ja viestinnällisten
valintojensa vaikutuksia ja huomioimaan toisten tarpeita
ryhmäviestintätilanteissa
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Toiminta vuorovaikutustilanteissa

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas hyödyntää äänenkäytön, viestien
kohdentamisen ja kontaktinoton taitoja
erilaisissa vuorovaikutustilanteissa, osaa
muunnella viestintätapaansa tilanteen mukaan
ja pyrkii ottamaan muiden näkökulmat
huomioon.

S1 Vuorovaikutustilanteissa toimiminen:
•
•
•

•
•

Harjoitellaan omien kokemusten, ajatusten ja mielipiteiden esittämistä ja jakamista.
Harjoitellaan keskittymistä, toisten kuuntelemista, rakentavan palautteen antamista ja
saamista erilaissa tilanteissa ja ympäristöissä.
Harjoitellaan ja havainnoidaan omaa vuorovaikutusta asetettujen tavoitteiden mukaisesti
erilaisissa viestintätilanteissa, esimerkiksi tapoja olla kohtelias, toimia tavoitteellisesti
(esimerkiksi draamasopimuksen noudattaminen) ja esittää oma mielipiteensä ja perustella
se ottaen toiset huomioon.
Sovelletaan erilaisten vuorovaikutusharjoitusten avulla opittuja taitoja: keskustellaan,
kuunnellaan, eläydytään eri rooleihin, improvisoidaan, esitetään, näytellään tai tehdään
mediaesityksiä.
Oppilas kokeilee fiktiivisiä roolihahmoja ja erilaisia esiintymistyylejä.

Oppilaat saavat mahdollisuuden oppia vastavuoroisuutta ja neuvottelutaitoja sekä ponnistelua
yhteisen tavoitteen saavuttamiseksi.

Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
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T3 ohjata oppilasta käyttämään luovuuttaan ja ilmaisemaan itseään
monipuolisesti erilaisissa viestintä- ja esitystilanteissa, myös draaman
avulla

Arvioinnin kohde
Ilmaisukeinojen käyttö

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa käyttää kokonaisilmaisun
keinoja omien ideoidensa ja ajatustensa
ilmaisemiseen ryhmässä, osaa pitää lyhyen
valmistellun puheenvuoron tai esityksen sekä
osallistuu draamatoimintaan.

S1 Vuorovaikutustilanteissa toimiminen:
•
•
•

•
•

Harjoitellaan omien kokemusten, ajatusten ja mielipiteiden esittämistä ja jakamista.
Harjoitellaan keskittymistä, toisten kuuntelemista, rakentavan palautteen antamista ja
saamista erilaissa tilanteissa ja ympäristöissä.
Harjoitellaan ja havainnoidaan omaa vuorovaikutusta asetettujen tavoitteiden mukaisesti
erilaisissa viestintätilanteissa, esimerkiksi tapoja olla kohtelias, toimia tavoitteellisesti
(esimerkiksi draamasopimuksen noudattaminen) ja esittää oma mielipiteensä ja perustella
se ottaen toiset huomioon.
Sovelletaan erilaisten vuorovaikutusharjoitusten avulla opittuja taitoja: keskustellaan,
kuunnellaan, eläydytään eri rooleihin, improvisoidaan, esitetään, näytellään tai tehdään
mediaesityksiä.
Oppilas kokeilee fiktiivisiä roolihahmoja ja erilaisia esiintymistyylejä.

Oppilaat saavat mahdollisuuden oppia vastavuoroisuutta ja neuvottelutaitoja sekä ponnistelua
yhteisen tavoitteen saavuttamiseksi.

T4 kannustaa oppilasta kehittämään myönteistä viestijäkuvaa
sekä halua ja kykyä toimia erilaisissa, myös monimediaisissa
vuorovaikutustilanteissa
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Vuorovaikutustaitojen kehittyminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas ottaa vastaan palautetta omasta
toiminnastaan ja antaa palautetta muille.

S1 Vuorovaikutustilanteissa toimiminen:
•
•
•

•

Vuosiluokat 3-6

•

Harjoitellaan omien kokemusten, ajatusten ja mielipiteiden esittämistä ja jakamista.
Harjoitellaan keskittymistä, toisten kuuntelemista, rakentavan palautteen antamista ja
saamista erilaissa tilanteissa ja ympäristöissä.
Harjoitellaan ja havainnoidaan omaa vuorovaikutusta asetettujen tavoitteiden mukaisesti
erilaisissa viestintätilanteissa, esimerkiksi tapoja olla kohtelias, toimia tavoitteellisesti
(esimerkiksi draamasopimuksen noudattaminen) ja esittää oma mielipiteensä ja perustella
se ottaen toiset huomioon.
Sovelletaan erilaisten vuorovaikutusharjoitusten avulla opittuja taitoja: keskustellaan,
kuunnellaan, eläydytään eri rooleihin, improvisoidaan, esitetään, näytellään tai tehdään
mediaesityksiä.
Oppilas kokeilee fiktiivisiä roolihahmoja ja erilaisia esiintymistyylejä.

Oppilaat saavat mahdollisuuden oppia vastavuoroisuutta ja neuvottelutaitoja sekä ponnistelua
yhteisen tavoitteen saavuttamiseksi.
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T5 ohjata oppilasta sujuvoittamaan lukutaitoaan ja käyttämään tekstin
ymmärtämisen strategioita sekä tarkkailemaan ja arvioimaan omaa
lukemistaan
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Tekstinymmärtämisen perusstrategioiden
hallinta

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas lukee sujuvasti monimuotoisia
tekstejä ja käyttää tekstinymmärtämisen
perusstrategioita sekä osaa tarkkailla ja
arvioida omaa lukemistaan.

S2 Tekstien tulkitseminen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tarvittaessa palataan lukemisessa tarvittaviin käsitteitteisiin kuten esimerkiksi sana,
sanaväli, virke, välimerkki, otsikko, teksti ja kuva sekä tekstin ortografisia piirteitä kuten iso
ja pieni kirjain.
Luetaan erilaisia tekstejä kuten kaunokirjallisuutta, tietotekstejä, kuvaa ja tekstiä yhdistäviä
mediatekstejä.
Hyödynnetään opetuksessa oppilaiden vapaa-ajan tekstejä.
Käytetään ymmärtävän lukemisen strategioita kunkin oppilaan taitotaso huomioiden.
Arvioidaan omaa lukutaitoa.
Kehitetään oppilaan kielivarantoa selittämällä ja pohtimalla sanojen, kielikuvien, sanontojen
ja käsitteiden merkityksiä ja niiden hierarkioita.
Verrataan suomen kielen ja jonkin vieraan kielen ominaisuuksia.
Harjaannutaan kertovien, kuvaavien, ohjaavien ja kantaa ottavien tekstien kielellisten ja
tekstuaalisten piirteiden havaitsemisessa.
Kerrataan sanaluokat ja käytetään niiden ominaisuuksia päälauseenjäsenten oppimisessa
(predikaatti, subjekti, objekti).
Luetaan opettajan ja oppilaiden yhdessä valitsemaa kirjallisuutta. Opetuksessa käytetään
käsitteitä genre ja kirjallisuuden laji. Tutustutaan esimerkiksi kertomakirjallisuuteen,
näytelmiin, runouteen, tietokirjallisuuteen ja sarjakuviin.
Jaetaan luku-, katselu- ja kuuntelukokemuksia. Keskustellaan tekstien sisällöstä ja
harjoitellaan tekstien kertomista myös omin sanoin. Käytetään erilaisia erilaisia työtapoja
esimerkiksi draama- ja lukupiirityöskentelyä.
Tarkastellaan luetun tekstin juonen piirteitä. Kirjallisuuskeskusteluissa käsitellään aiemmin
opittuja kerronnan peruskäsitteitä. Kiinnitetään huomiota esimerkiksi tekstin aiheeseen ja
tyylilajiin.
Käytetään erilaisia tiedonhankinnan lähteitä. Jaetaan tietoa puhumalla, kuvaamalla ja
kirjoittamalla eri viestintäympäristössä.
Kannustetaan oppilaita monipuolisisille tiedon lähteille kuten suullisten, audiovisuaalisten,
painettujen ja sähköisten lähteiden sekä haku- ja kirjastopalveluiden käyttöön.
Keskustellaan tekstien ja lähteiden luotettavuudesta esimerkkien, kokemusten ja tilanteiden
avulla. Korostetaan lähdekriittisyyttä.
Kriittistä lukutaitoa kehitetään oppilaalle merkityksellisissä kulttuurisissa yhteyksissä.

Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
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T6 opastaa oppilasta kehittämään monimuotoisten tekstien
erittelyn, arvioinnin ja tulkitsemisen taitoja ja laajentamaan sana- ja
käsitevarantoaan sekä edistämään ajattelutaitojaan

Arvioinnin kohde
Tekstien erittely ja tulkinta

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas tunnistaa joitakin kertovien,
kuvaavien, ohjaavien ja yksinkertaisten kantaa
ottavien tekstien kielellisiä ja tekstuaalisia
piirteitä. Oppilas osaa käyttää tekstien
tulkintataitoja oman ajattelunsa sekä sana- ja
käsitevarantonsa kehittämiseen.

S2 Tekstien tulkitseminen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tarvittaessa palataan lukemisessa tarvittaviin käsitteitteisiin kuten esimerkiksi sana,
sanaväli, virke, välimerkki, otsikko, teksti ja kuva sekä tekstin ortografisia piirteitä kuten iso
ja pieni kirjain.
Luetaan erilaisia tekstejä kuten kaunokirjallisuutta, tietotekstejä, kuvaa ja tekstiä yhdistäviä
mediatekstejä.
Hyödynnetään opetuksessa oppilaiden vapaa-ajan tekstejä.
Käytetään ymmärtävän lukemisen strategioita kunkin oppilaan taitotaso huomioiden.
Arvioidaan omaa lukutaitoa.
Kehitetään oppilaan kielivarantoa selittämällä ja pohtimalla sanojen, kielikuvien, sanontojen
ja käsitteiden merkityksiä ja niiden hierarkioita.
Verrataan suomen kielen ja jonkin vieraan kielen ominaisuuksia.
Harjaannutaan kertovien, kuvaavien, ohjaavien ja kantaa ottavien tekstien kielellisten ja
tekstuaalisten piirteiden havaitsemisessa.
Kerrataan sanaluokat ja käytetään niiden ominaisuuksia päälauseenjäsenten oppimisessa
(predikaatti, subjekti, objekti).
Luetaan opettajan ja oppilaiden yhdessä valitsemaa kirjallisuutta. Opetuksessa käytetään
käsitteitä genre ja kirjallisuuden laji. Tutustutaan esimerkiksi kertomakirjallisuuteen,
näytelmiin, runouteen, tietokirjallisuuteen ja sarjakuviin.
Jaetaan luku-, katselu- ja kuuntelukokemuksia. Keskustellaan tekstien sisällöstä ja
harjoitellaan tekstien kertomista myös omin sanoin. Käytetään erilaisia erilaisia työtapoja
esimerkiksi draama- ja lukupiirityöskentelyä.
Tarkastellaan luetun tekstin juonen piirteitä. Kirjallisuuskeskusteluissa käsitellään aiemmin
opittuja kerronnan peruskäsitteitä. Kiinnitetään huomiota esimerkiksi tekstin aiheeseen ja
tyylilajiin.
Käytetään erilaisia tiedonhankinnan lähteitä. Jaetaan tietoa puhumalla, kuvaamalla ja
kirjoittamalla eri viestintäympäristössä.
Kannustetaan oppilaita monipuolisisille tiedon lähteille kuten suullisten, audiovisuaalisten,
painettujen ja sähköisten lähteiden sekä haku- ja kirjastopalveluiden käyttöön.
Keskustellaan tekstien ja lähteiden luotettavuudesta esimerkkien, kokemusten ja tilanteiden
avulla. Korostetaan lähdekriittisyyttä.
Kriittistä lukutaitoa kehitetään oppilaalle merkityksellisissä kulttuurisissa yhteyksissä.

T7 ohjata oppilasta tiedonhankintaan, monipuolisten tiedonlähteiden
käyttöön ja tiedon luotettavuuden arviointiin
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
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Tiedonhankintataidot ja lähdekriittisyys

S2 Tekstien tulkitseminen:
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Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas käyttää tiedonhankinnassaan mediaa
ja eri tekstiympäristöjä sekä tilanteeseen
sopivia strategioita ja osaa jossain määrin
arvioida tietolähteiden luotettavuutta.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tarvittaessa palataan lukemisessa tarvittaviin käsitteitteisiin kuten esimerkiksi sana,
sanaväli, virke, välimerkki, otsikko, teksti ja kuva sekä tekstin ortografisia piirteitä kuten iso
ja pieni kirjain.
Luetaan erilaisia tekstejä kuten kaunokirjallisuutta, tietotekstejä, kuvaa ja tekstiä yhdistäviä
mediatekstejä.
Hyödynnetään opetuksessa oppilaiden vapaa-ajan tekstejä.
Käytetään ymmärtävän lukemisen strategioita kunkin oppilaan taitotaso huomioiden.
Arvioidaan omaa lukutaitoa.
Kehitetään oppilaan kielivarantoa selittämällä ja pohtimalla sanojen, kielikuvien, sanontojen
ja käsitteiden merkityksiä ja niiden hierarkioita.
Verrataan suomen kielen ja jonkin vieraan kielen ominaisuuksia.
Harjaannutaan kertovien, kuvaavien, ohjaavien ja kantaa ottavien tekstien kielellisten ja
tekstuaalisten piirteiden havaitsemisessa.
Kerrataan sanaluokat ja käytetään niiden ominaisuuksia päälauseenjäsenten oppimisessa
(predikaatti, subjekti, objekti).
Luetaan opettajan ja oppilaiden yhdessä valitsemaa kirjallisuutta. Opetuksessa käytetään
käsitteitä genre ja kirjallisuuden laji. Tutustutaan esimerkiksi kertomakirjallisuuteen,
näytelmiin, runouteen, tietokirjallisuuteen ja sarjakuviin.
Jaetaan luku-, katselu- ja kuuntelukokemuksia. Keskustellaan tekstien sisällöstä ja
harjoitellaan tekstien kertomista myös omin sanoin. Käytetään erilaisia erilaisia työtapoja
esimerkiksi draama- ja lukupiirityöskentelyä.
Tarkastellaan luetun tekstin juonen piirteitä. Kirjallisuuskeskusteluissa käsitellään aiemmin
opittuja kerronnan peruskäsitteitä. Kiinnitetään huomiota esimerkiksi tekstin aiheeseen ja
tyylilajiin.
Käytetään erilaisia tiedonhankinnan lähteitä. Jaetaan tietoa puhumalla, kuvaamalla ja
kirjoittamalla eri viestintäympäristössä.
Kannustetaan oppilaita monipuolisisille tiedon lähteille kuten suullisten, audiovisuaalisten,
painettujen ja sähköisten lähteiden sekä haku- ja kirjastopalveluiden käyttöön.
Keskustellaan tekstien ja lähteiden luotettavuudesta esimerkkien, kokemusten ja tilanteiden
avulla. Korostetaan lähdekriittisyyttä.
Kriittistä lukutaitoa kehitetään oppilaalle merkityksellisissä kulttuurisissa yhteyksissä.

T8 kannustaa oppilasta kehittämään kirjallisuudentuntemusta ja
kiinnostustaan lapsille ja nuorille tarkoitettua kirjallisuutta, media- ja muita
tekstejä kohtaan, luomalla mahdollisuuksia myönteisiin lukukokemuksiin
ja -elämyksiin, tiedonhalun tyydyttämiseen sekä lukukokemusten
jakamiseen, myös monimediaisissa ympäristöissä
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Lapsille ja nuorille tarkoitetun kirjallisuuden
ja tekstien tuntemus ja lukukokemusten
jakaminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas tuntee jonkin verran lapsille ja nuorille
suunnattua kirjallisuutta, media- ja muita
tekstejä ja osaa jakaa kokemuksiaan, myös
monimediaisessa ympäristössä.

•
•
•
•
•

Tarvittaessa palataan lukemisessa tarvittaviin käsitteitteisiin kuten esimerkiksi sana,
sanaväli, virke, välimerkki, otsikko, teksti ja kuva sekä tekstin ortografisia piirteitä kuten iso
ja pieni kirjain.
Luetaan erilaisia tekstejä kuten kaunokirjallisuutta, tietotekstejä, kuvaa ja tekstiä yhdistäviä
mediatekstejä.
Hyödynnetään opetuksessa oppilaiden vapaa-ajan tekstejä.
Käytetään ymmärtävän lukemisen strategioita kunkin oppilaan taitotaso huomioiden.
Arvioidaan omaa lukutaitoa.
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S2 Tekstien tulkitseminen:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kehitetään oppilaan kielivarantoa selittämällä ja pohtimalla sanojen, kielikuvien, sanontojen
ja käsitteiden merkityksiä ja niiden hierarkioita.
Verrataan suomen kielen ja jonkin vieraan kielen ominaisuuksia.
Harjaannutaan kertovien, kuvaavien, ohjaavien ja kantaa ottavien tekstien kielellisten ja
tekstuaalisten piirteiden havaitsemisessa.
Kerrataan sanaluokat ja käytetään niiden ominaisuuksia päälauseenjäsenten oppimisessa
(predikaatti, subjekti, objekti).
Luetaan opettajan ja oppilaiden yhdessä valitsemaa kirjallisuutta. Opetuksessa käytetään
käsitteitä genre ja kirjallisuuden laji. Tutustutaan esimerkiksi kertomakirjallisuuteen,
näytelmiin, runouteen, tietokirjallisuuteen ja sarjakuviin.
Jaetaan luku-, katselu- ja kuuntelukokemuksia. Keskustellaan tekstien sisällöstä ja
harjoitellaan tekstien kertomista myös omin sanoin. Käytetään erilaisia erilaisia työtapoja
esimerkiksi draama- ja lukupiirityöskentelyä.
Tarkastellaan luetun tekstin juonen piirteitä. Kirjallisuuskeskusteluissa käsitellään aiemmin
opittuja kerronnan peruskäsitteitä. Kiinnitetään huomiota esimerkiksi tekstin aiheeseen ja
tyylilajiin.
Käytetään erilaisia tiedonhankinnan lähteitä. Jaetaan tietoa puhumalla, kuvaamalla ja
kirjoittamalla eri viestintäympäristössä.
Kannustetaan oppilaita monipuolisisille tiedon lähteille kuten suullisten, audiovisuaalisten,
painettujen ja sähköisten lähteiden sekä haku- ja kirjastopalveluiden käyttöön.
Keskustellaan tekstien ja lähteiden luotettavuudesta esimerkkien, kokemusten ja tilanteiden
avulla. Korostetaan lähdekriittisyyttä.
Kriittistä lukutaitoa kehitetään oppilaalle merkityksellisissä kulttuurisissa yhteyksissä.

T9 rohkaista oppilasta ilmaisemaan kokemuksiaan, ajatuksiaan ja
mielipiteitään ja vahvistamaan myönteistä kuvaa itsestään tekstien
tuottajana
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Kokemusten ja ajatusten ilmaiseminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas ilmaisee kokemuksiaan ja ajatuksiaan
monimuotoisten tekstien avulla.

S3 Tekstien tuottaminen:
•
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•
•
•
•

Tuotetaan sekä fiktiivisiä että ei-fiktiivisiä monimuotoisia tekstejä omien kokemusten,
havaintojen, ajatusten, mielipiteiden ja erilaisten tekstien pohjalta.
Tekstien tuottamisessa käytetään omaa mielikuvitusta.
Huomioidaan tuotetun tekstin vastaanottaja ja yleisö.
Kirjoitetaan niin käsin kuin näppäimin.
Oppilaat käyttävät sujuvan tekstin tuottamiseen ja käsittelyyn eri välineitä ja oppivat myös
kuvan, äänen, videon ja animaation tekemistä.

•

Harjaannutaan kertovien, kuvaavien, ohjaavien ja kantaa ottavien tekstien kielellisten ja
tekstuaalisten piirteiden havaitsemisessa.

•

Käytetään omien kirjoitelmien tarkastelemisessa käsitteitä päähenkilö, sivuhenkilö,
tapahtumapaikka, tekstin tapahtumien aika ja järjestys, alku, tapahtuma ja loppu sekä aihe.
Harjoitellaan tekstien otsikointia.
Harjoitellaan kappalejakoa.
Opitaan lihottamaan omaa tekstiä esimerkiksi käyttämällä pää- ja sivulauseiden sekä eri
sanaluokien ominaisuuksia.
Kiinnitetään huomiota kirjoittamisen prosessin vaiheisiin sekä oman tekstin tuottamisen
taitoihin.
Varmistetaan oikeinkirjoituksen perusasioita kirjoitettaessa. Käytetään vuorosanaviivaa ja
tutustutaan lainausmerkkeihin.

•
•
•
•
•
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•
•
•

Harjoitellaan lähteiden merkitsemistä.
Tutustutaan, miten verkosssa tulee toimia eettisesti.
Tieto- ja viestintäteknologiaa käytetään työskentelyssä
dokumentoinnissa ja arvioinnissa.

ja

myös

tuotosten

T10 kannustaa ja ohjata oppilasta kielentämään ajatuksiaan ja
harjoittelemaan kertovien, kuvaavien, ohjaavien ja yksinkertaisten kantaa
ottavien tekstien tuottamista, myös monimediaisissa ympäristöissä
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Oman ajattelun kielentäminen ja eri
tekstilajien käyttö

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa ohjatusti käyttää kertomiselle,
kuvaamiselle ja yksinkertaiselle
kantaaottavalle tekstille tyypillistä kieltä.
Oppilas osaa otsikoida tekstinsä, jakaa
sen kappaleisiin ja kiinnittää huomiota
sananvalintoihin.

S3 Tekstien tuottaminen:

•
•
•
•

Tuotetaan sekä fiktiivisiä että ei-fiktiivisiä monimuotoisia tekstejä omien kokemusten,
havaintojen, ajatusten, mielipiteiden ja erilaisten tekstien pohjalta.
Tekstien tuottamisessa käytetään omaa mielikuvitusta.
Huomioidaan tuotetun tekstin vastaanottaja ja yleisö.
Kirjoitetaan niin käsin kuin näppäimin.
Oppilaat käyttävät sujuvan tekstin tuottamiseen ja käsittelyyn eri välineitä ja oppivat myös
kuvan, äänen, videon ja animaation tekemistä.

•

Harjaannutaan kertovien, kuvaavien, ohjaavien ja kantaa ottavien tekstien kielellisten ja
tekstuaalisten piirteiden havaitsemisessa.

•

Käytetään omien kirjoitelmien tarkastelemisessa käsitteitä päähenkilö, sivuhenkilö,
tapahtumapaikka, tekstin tapahtumien aika ja järjestys, alku, tapahtuma ja loppu sekä aihe.
Harjoitellaan tekstien otsikointia.
Harjoitellaan kappalejakoa.
Opitaan lihottamaan omaa tekstiä esimerkiksi käyttämällä pää- ja sivulauseiden sekä eri
sanaluokien ominaisuuksia.
Kiinnitetään huomiota kirjoittamisen prosessin vaiheisiin sekä oman tekstin tuottamisen
taitoihin.
Varmistetaan oikeinkirjoituksen perusasioita kirjoitettaessa. Käytetään vuorosanaviivaa ja
tutustutaan lainausmerkkeihin.
Harjoitellaan lähteiden merkitsemistä.
Tutustutaan, miten verkosssa tulee toimia eettisesti.
Tieto- ja viestintäteknologiaa käytetään työskentelyssä ja myös tuotosten
dokumentoinnissa ja arvioinnissa.

•
•
•
•
•
•
•
•

T11 ohjata oppilasta edistämään käsinkirjoittamisen ja näppäintaitojen
sujuvoitumista ja vahvistamaan kirjoitetun kielen, ja tekstien rakenteiden
ja oikeinkirjoituksen hallintaa
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
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•

Arvioinnin kohde
Kirjoitustaito ja kirjoitetun kielen hallinta

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas kirjoittaa sujuvasti ja selkeästi
käsin ja on omaksunut tarvittavia
näppäintaitoja. Oppilas tuntee kirjoitetun
kielen perusrakenteita ja oikeinkirjoituksen
perusasioita ja käyttää niitä oman tekstinsä
tuottamisessa.

S3 Tekstien tuottaminen:
•
•
•
•
•

Tuotetaan sekä fiktiivisiä että ei-fiktiivisiä monimuotoisia tekstejä omien kokemusten,
havaintojen, ajatusten, mielipiteiden ja erilaisten tekstien pohjalta.
Tekstien tuottamisessa käytetään omaa mielikuvitusta.
Huomioidaan tuotetun tekstin vastaanottaja ja yleisö.
Kirjoitetaan niin käsin kuin näppäimin.
Oppilaat käyttävät sujuvan tekstin tuottamiseen ja käsittelyyn eri välineitä ja oppivat myös
kuvan, äänen, videon ja animaation tekemistä.

•

Harjaannutaan kertovien, kuvaavien, ohjaavien ja kantaa ottavien tekstien kielellisten ja
tekstuaalisten piirteiden havaitsemisessa.

•

Käytetään omien kirjoitelmien tarkastelemisessa käsitteitä päähenkilö, sivuhenkilö,
tapahtumapaikka, tekstin tapahtumien aika ja järjestys, alku, tapahtuma ja loppu sekä aihe.
Harjoitellaan tekstien otsikointia.
Harjoitellaan kappalejakoa.
Opitaan lihottamaan omaa tekstiä esimerkiksi käyttämällä pää- ja sivulauseiden sekä eri
sanaluokien ominaisuuksia.
Kiinnitetään huomiota kirjoittamisen prosessin vaiheisiin sekä oman tekstin tuottamisen
taitoihin.
Varmistetaan oikeinkirjoituksen perusasioita kirjoitettaessa. Käytetään vuorosanaviivaa ja
tutustutaan lainausmerkkeihin.
Harjoitellaan lähteiden merkitsemistä.
Tutustutaan, miten verkosssa tulee toimia eettisesti.
Tieto- ja viestintäteknologiaa käytetään työskentelyssä ja myös tuotosten
dokumentoinnissa ja arvioinnissa.

•
•
•
•
•
•
•
•

T12 kannustaa oppilasta kehittämään tekstin tuottamisen prosesseja
ja taitoa arvioida omia tekstejä, tarjota mahdollisuuksia tekstien
tuottamiseen yhdessä, rakentavan palautteen antamiseen ja saamiseen,
ohjata ottamaan huomioon tekstin vastaanottaja sekä toimimaan eettisesti
verkossa yksityisyyttä ja tekijänoikeuksia kunnioittaen
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
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Tekstien rakentaminen ja eettinen viestintä
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Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas tuntee ja osaa kuvailla tekstien
tuottamisen perusvaiheita, osaa arvioida omia
tekstejään ja tuottaa tekstejä vaiheittain yksin
ja muiden kanssa sekä antaa ja vastaanottaa
palautetta. Oppilas osaa merkitä lähteet
tekstin loppuun, ymmärtää, ettei saa esittää
lainaamaansa tekstiä omanaan ja tietää
verkossa toimimisen eettiset periaatteet.

S3 Tekstien tuottaminen:
•
•
•
•
•

Tuotetaan sekä fiktiivisiä että ei-fiktiivisiä monimuotoisia tekstejä omien kokemusten,
havaintojen, ajatusten, mielipiteiden ja erilaisten tekstien pohjalta.
Tekstien tuottamisessa käytetään omaa mielikuvitusta.
Huomioidaan tuotetun tekstin vastaanottaja ja yleisö.
Kirjoitetaan niin käsin kuin näppäimin.
Oppilaat käyttävät sujuvan tekstin tuottamiseen ja käsittelyyn eri välineitä ja oppivat myös
kuvan, äänen, videon ja animaation tekemistä.

•

Harjaannutaan kertovien, kuvaavien, ohjaavien ja kantaa ottavien tekstien kielellisten ja
tekstuaalisten piirteiden havaitsemisessa.

•

Käytetään omien kirjoitelmien tarkastelemisessa käsitteitä päähenkilö, sivuhenkilö,
tapahtumapaikka, tekstin tapahtumien aika ja järjestys, alku, tapahtuma ja loppu sekä aihe.
Harjoitellaan tekstien otsikointia.
Harjoitellaan kappalejakoa.
Opitaan lihottamaan omaa tekstiä esimerkiksi käyttämällä pää- ja sivulauseiden sekä eri
sanaluokien ominaisuuksia.
Kiinnitetään huomiota kirjoittamisen prosessin vaiheisiin sekä oman tekstin tuottamisen
taitoihin.
Varmistetaan oikeinkirjoituksen perusasioita kirjoitettaessa. Käytetään vuorosanaviivaa ja
tutustutaan lainausmerkkeihin.
Harjoitellaan lähteiden merkitsemistä.
Tutustutaan, miten verkosssa tulee toimia eettisesti.
Tieto- ja viestintäteknologiaa käytetään työskentelyssä ja myös tuotosten
dokumentoinnissa ja arvioinnissa.

•
•
•
•
•
•
•
•

T13 ohjata oppilasta vahvistamaan kielitietoisuuttaan, innostaa häntä
tutkimaan ja tarkkailemaan kieltä ja sen eri variantteja ja harjaannuttaa
käyttämään käsitteitä, joiden avulla kielestä ja sen rakenteista puhutaan ja
auttaa ymmärtämään kielellisten valintojen vaikutuksia
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Kielen tarkastelun kehittyminen ja
kielikäsitteiden hallinta

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas tekee havaintoja ja osaa kuvailla
tekstien kielellisiä piirteitä ja käyttää
oppimiaan käsitteitä puhuessaan ja
kirjoittaessaan niistä.

S4

•

Tutkitaan kielen vaihtelua tilanteen ja aiheen mukaan.

•
•

Havainnoidaan erilaisia tapoja puhua suomea ja muitakin kieliä.
Opitaan arvostamaan luokan tai koulun elämänpiirissä esille tulevia muita äidinkieliä.

•

Tutustutaan oppilaille läheisiin kulttuurin ja kansanperinteen lajeihin. Huomioidaan myös
nykykulttuuri.
Hyödynnetään lapsille ja nuorille suunnattua media- ja kulttuuritarjontaa, esimerkiksi
kirjastoa, elokuvia, teatteria, museoita ja verkkosisältöä.

•
•

Tarkastellaan mediakulttuurin ajankohtaisia ilmiöitä ja keskustellaan median roolista
oppilaan arjessa.
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Kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtäminen:

•

Suunnitellaan ja toteutetaan omia esityksiä luetuista, kuunneilluista ja katsotuista
teksteistä. Osallistutaan yhdessä esitysten tai muiden kulttuurituotteiden kuten esimerkiksi
kirjan, näyttelyn, juhlan tai muun vastaavan kokonaisuuden tekemiseen luokka- tai
kouluyhteisössä kirjallisesti, virtuaalisesti tai muulla tavalla.

•

Kannustetaan kirjaston ja muunkin kulttuuriympäristön aktiiviseen ja monipuoliseen
käyttöön, etsitään itseä kiinnostavia tekstejä.
Luetaan koti- ja ulkomaista, pääasiassa ikätasolle suunnattua, kirjallisuutta
nykykirjallisuudesta klassikoihin ja tietokirjallisuutta. Pohditaan kirjallisuuden herättämiä
kysymyksiä esimerkiksi suorittamalla koulun lukudiplomi tai käyttämällä muuta
kannustusmenetelmää.

•

T14 kannustaa oppilasta laajentamaan tekstivalikoimaansa ja
lukemaan lapsille ja nuorille suunnattua kirjallisuutta sekä rohkaista
lukuharrastukseen ja lukuelämysten jakamiseen ja kirjaston aktiiviseen
käyttöön
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Kirjallisuuden tuntemus

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas lukee sovitut lapsille ja nuorille
suunnatut kirjat, keskustelee ja jakaa
kokemuksiaan lukemistaan kirjoista.

S4
Kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtäminen:
•

Tutkitaan kielen vaihtelua tilanteen ja aiheen mukaan.

•
•

Havainnoidaan erilaisia tapoja puhua suomea ja muitakin kieliä.
Opitaan arvostamaan luokan tai koulun elämänpiirissä esille tulevia muita äidinkieliä.

•

Tutustutaan oppilaille läheisiin kulttuurin ja kansanperinteen lajeihin. Huomioidaan myös
nykykulttuuri.
Hyödynnetään lapsille ja nuorille suunnattua media- ja kulttuuritarjontaa, esimerkiksi
kirjastoa, elokuvia, teatteria, museoita ja verkkosisältöä.

•
•

Tarkastellaan mediakulttuurin ajankohtaisia ilmiöitä ja keskustellaan median roolista
oppilaan arjessa.

•

Suunnitellaan ja toteutetaan omia esityksiä luetuista, kuunneilluista ja katsotuista
teksteistä. Osallistutaan yhdessä esitysten tai muiden kulttuurituotteiden kuten esimerkiksi
kirjan, näyttelyn, juhlan tai muun vastaavan kokonaisuuden tekemiseen luokka- tai
kouluyhteisössä kirjallisesti, virtuaalisesti tai muulla tavalla.

•

Kannustetaan kirjaston ja muunkin kulttuuriympäristön aktiiviseen ja monipuoliseen
käyttöön, etsitään itseä kiinnostavia tekstejä.
Luetaan koti- ja ulkomaista, pääasiassa ikätasolle suunnattua, kirjallisuutta
nykykirjallisuudesta klassikoihin ja tietokirjallisuutta. Pohditaan kirjallisuuden herättämiä
kysymyksiä esimerkiksi suorittamalla koulun lukudiplomi tai käyttämällä muuta
kannustusmenetelmää.
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•

T15 tukea oppilasta kielellisen ja kulttuurisen identiteetin rakentamisessa
ja ohjata arvostamaan eri kulttuureja ja kieliä sekä luoda oppilaalle
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mahdollisuuksia media- ja kulttuuritarjontaan tutustumiseen sekä oman
kulttuurin tuottamiseen
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Kielitietoisuuden ja kulttuurin tuntemuksen
kehittyminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa kuvailla havaitsemiaan
yhtäläisyyksiä ja eroja eri kielten ja kulttuurien
välillä. Oppilas osaa kertoa itseään
kiinnostavasta media- ja kulttuuritarjonnasta.
Oppilas osallistuu omien esitysten
suunnitteluun ja esittämiseen.

S4
Kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtäminen:
•

Tutkitaan kielen vaihtelua tilanteen ja aiheen mukaan.

•
•

Havainnoidaan erilaisia tapoja puhua suomea ja muitakin kieliä.
Opitaan arvostamaan luokan tai koulun elämänpiirissä esille tulevia muita äidinkieliä.

•

Tutustutaan oppilaille läheisiin kulttuurin ja kansanperinteen lajeihin. Huomioidaan myös
nykykulttuuri.
Hyödynnetään lapsille ja nuorille suunnattua media- ja kulttuuritarjontaa, esimerkiksi
kirjastoa, elokuvia, teatteria, museoita ja verkkosisältöä.

•
•

Tarkastellaan mediakulttuurin ajankohtaisia ilmiöitä ja keskustellaan median roolista
oppilaan arjessa.

•

Suunnitellaan ja toteutetaan omia esityksiä luetuista, kuunneilluista ja katsotuista
teksteistä. Osallistutaan yhdessä esitysten tai muiden kulttuurituotteiden kuten esimerkiksi
kirjan, näyttelyn, juhlan tai muun vastaavan kokonaisuuden tekemiseen luokka- tai
kouluyhteisössä kirjallisesti, virtuaalisesti tai muulla tavalla.

•

Kannustetaan kirjaston ja muunkin kulttuuriympäristön aktiiviseen ja monipuoliseen
käyttöön, etsitään itseä kiinnostavia tekstejä.
Luetaan koti- ja ulkomaista, pääasiassa ikätasolle suunnattua, kirjallisuutta
nykykirjallisuudesta klassikoihin ja tietokirjallisuutta. Pohditaan kirjallisuuden herättämiä
kysymyksiä esimerkiksi suorittamalla koulun lukudiplomi tai käyttämällä muuta
kannustusmenetelmää.

•

Vuosiluokka 6
Vuosiluokan keskeiset sisältöalueet

Tarjotaan monipuolisia tilaisuuksia harjoitella omien kokemusten, ajatusten ja mielipiteiden
jakamista, toisten kuuntelemista ja rakentavan palautteen antamista ja saamista eri
viestintäympäristöissä. Harjoitellaan ja havainnoidaan omaa vuorovaikutusta erilaisissa
viestintätilanteissa, esimerkiksi tapoja olla kohtelias, toimia tavoitteellisesti ja esittää
oma mielipiteensä ja perustella se ottaen toiset huomioon. Harjoitellaan ilmaisukeinoja
erilaisissa viestintä- ja esitystilanteissa. Ohjataan kokonaisilmaisuun, hyödynnetään draaman
toimintamuotoja erilaisten ajankohtaisten aiheiden, teemojen ja kirjallisuuden käsittelyssä.
Tarjotaan mahdollisuuksia osallistua oman luokan ja kouluyhteisön kulttuuritoiminnan
suunnitteluun ja toteutukseen.
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S1 Vuorovaikutustilanteissa toimiminen

S1 Vuorovaikutustilanteissa toimiminen:
•
•
•

•
•
•

Harjoitellaan omien kokemusten, ajatusten ja mielipiteiden esittämistä ja jakamista.
Harjoitellaan keskittymistä, toisten kuuntelemista, rakentavan palautteen antamista ja
saamista erilaissa tilanteissa ja ympäristöissä.
Harjoitellaan ja havainnoidaan omaa vuorovaikutusta asetettujen tavoitteiden mukaisesti
erilaisissa viestintätilanteissa, esimerkiksi tapoja olla kohtelias, toimia tavoitteellisesti
(esimerkiksi draamasopimuksen noudattaminen) ja esittää oma mielipiteensä ja perustella
se ottaen toiset huomioon.
Sovelletaan erilaisten vuorovaikutusharjoitusten avulla opittuja taitoja: keskustellaan,
kuunnellaan, eläydytään eri rooleihin, improvisoidaan, esitetään, näytellään tai tehdään
mediaesityksiä.
Oppilas eläytyy fiktiivisiin roolihahmoihin ja esittää niitä eri tyyleillä.
Oppilaat saavat mahdollisuuden oppia vastavuoroisuutta ja neuvottelutaitoja sekä
ponnistelua yhteisen tavoitteen saavuttamiseksi.

S2 Tekstien tulkitseminen
Harjoitellaan erilaisten tekstien, kuten kaunokirjallisuuden, tietotekstien ja kuvaa ja tekstiä
yhdistävien mediatekstien, sujuvaa lukemista ja käyttämään tilanteeseen ja tavoitteeseen
sopivia tekstinymmärtämisen strategioita ja ajattelutaitoja. Tarkkaillaan ja arvioidaan omaa
lukutaitoa. Syvennetään tekstin tulkinnan taitoja tutkimalla ja vertailemalla monimuotoisia tekstejä.
Harjoitellaan selittämään, vertailemaan ja pohtimaan sanojen, niiden synonyymien, kielikuvien,
sanontojen ja käsitteiden merkityksiä ja niiden hierarkioita. Opitaan tunnistamaan kertovien,
kuvaavien, ohjaavien ja yksinkertaisten kantaa ottavien tekstien kielellisiä ja tekstuaalisia
piirteitä. Laajennetaan oppilaiden tietoja kielen piirteistä tekstejä tutkimalla. Luokitellaan sanoja
merkityksen ja muodon perusteella (sanaluokat). Pohditaan, millaisia merkityksiä eri sijamuodot
sisältävät ja opitaan verbien taipuminen persoona- ja aikamuodoissa. Luetaan ja kuunnellaan
yhteisesti ja itse valittua lapsille ja nuorille suunnattua kirjallisuutta, myös kokonaisia teoksia.
Aiemmin opittujen käsitteiden lisäksi opitaan käyttämään käsitteitä kertoja, aihe ja teema. Etsitään
tietoa eri lähteistä ja laajennetaan tietämystä luetun avulla. Harjoitellaan arvioimaan tekstien ja
lähteiden luotettavuutta.
S2 Tekstien tulkitseminen:
•
•
•
•
•
•
•
•
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Tarvittaessa palataan lukemisessa tarvittaviin käsitteitteisiin kuten esimerkiksi sana,
sanaväli, virke, välimerkki, otsikko, teksti ja kuva sekä tekstin ortografisia piirteitä kuten iso
ja pieni kirjain.
Luetaan erilaisia tekstejä kuten kaunokirjallisuutta, tietotekstejä, kuvaa ja tekstiä yhdistäviä
mediatekstejä.
Hyödynnetään opetuksessa oppilaiden vapaa-ajan tekstejä.
Käytetään ymmärtävän lukemisen strategioita kunkin oppilaan taitotaso huomioiden.
Arvioidaan omaa lukutaitoa.
Kehitetään oppilaan kielivarantoa selittämällä ja pohtimalla sanojen, kielikuvien, sanontojen
ja käsitteiden merkityksiä ja niiden hierarkioita.
Verrataan suomen kielen ja jonkin vieraan kielen ominaisuuksia.
Harjaannutaan kertovien, kuvaavien, ohjaavien ja kantaa ottavien tekstien kielellisten ja
tekstuaalisten piirteiden havaitsemisessa.
Kerrataan sanaluokat ja käytetään niiden ominaisuuksia päälauseenjäsenten oppimisessa
(predikaatti, subjekti, objekti).
Luetaan opettajan ja oppilaiden yhdessä valitsemaa kirjallisuutta. Opetuksessa käytetään
käsitteitä genre ja kirjallisuuden laji. Tutustutaan esimerkiksi kertomakirjallisuuteen,
näytelmiin, runouteen, tietokirjallisuuteen ja sarjakuviin.
Jaetaan luku-, katselu- ja kuuntelukokemuksia. Keskustellaan tekstien sisällöstä ja
harjoitellaan tekstien kertomista myös omin sanoin. Käytetään erilaisia erilaisia työtapoja
esimerkiksi draama- ja lukupiirityöskentelyä.

•
•
•
•
•

Tarkastellaan luetun tekstin juonen piirteitä. Kirjallisuuskeskusteluissa käsitellään aiemmin
opittuja kerronnan peruskäsitteitä. Kiinnitetään huomiota esimerkiksi tekstin aiheeseen ja
tyylilajiin sekä kerronnan keinoihin.
Käytetään erilaisia tiedonhankinnan lähteitä. Jaetaan tietoa puhumalla, kuvaamalla ja
kirjoittamalla eri viestintäympäristössä.
Kannustetaan oppilaita monipuolisisille tiedon lähteille kuten suullisten, audiovisuaalisten,
painettujen ja sähköisten lähteiden sekä haku- ja kirjastopalveluiden käyttöön.
Keskustellaan tekstien ja lähteiden luotettavuudesta esimerkkien, kokemusten ja tilanteiden
avulla. Korostetaan lähdekriittisyyttä.
Kriittistä lukutaitoa kehitetään oppilaalle merkityksellisissä kulttuurisissa yhteyksissä.

S3 Tekstien tuottaminen
Tuotetaan sekä fiktiivisiä että ei-fiktiivisiä monimuotoisia tekstejä omien kokemusten, havaintojen,
ajatusten ja mielipiteiden sekä toisten tekstien pohjalta. Pohditaan kirjoittamisen tarkoitusta ja
sitä, miten se näkyy kielellisissä valinnoissa. Sujuvoitetaan käsinkirjoittamista ja näppäintaitoja.
Tutkitaan ja harjoitellaan käyttämään kertomiselle, kuvaamiselle, ohjaavalle ja kantaa ottavalle
ilmaisulle tyypillisiä kielellisiä ja tekstuaalisia piirteitä. Harjoitellaan tekstien otsikointia, rakenteita
ja kappalejakoa, sekä opitaan käyttämään niitä omissa teksteissä. Harjoitellaan tekstien
elävöittämistä ja tarkastellaan sananvalintojen, sanontojen ja sanajärjestyksen yhteyttä tekstin
merkityksiin. Kiinnitetään huomiota kirjoitetun ja puhutun kielen eroihin. Opitaan tunnistamaan
tekstistä virke, päälause ja sivulauseiden selkeät perustyypit sekä lauseen pääjäsenet ja
käyttämään tietoa apuna oman tekstin tuottamisessa. Opitaan käyttämään persoona- ja
aikamuotoja tekstien aikasuhteiden ilmaisussa. Harjoitellaan tekstin tuottamisen vaiheita,
omien tekstien tarkastelua ja arviointia sekä palautteen antamista ja vastaanottamista.
Opitaan käyttämään omissa teksteissä oikeinkirjoituksen perusasioita. Harjoitellaan opiskelussa
tarvittavien tekstien tuottamisen taitoja, kuten muistiinpanojen tekemistä ja tiivistämistä, ja
harjoitellaan lähteiden käyttöä ja merkintää sekä tiedostetaan, miten verkossa tulee toimia
eettisesti yksityisyyttä kunnioittaen ja tekijänoikeuksia noudattaen.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tuotetaan sekä fiktiivisiä että ei-fiktiivisiä monimuotoisia tekstejä omien kokemusten,
havaintojen, ajatusten, mielipiteiden ja erilaisten tekstien pohjalta.
Tekstien tuottamisessa käytetään omaa mielikuvitusta.
Huomioidaan tuotetun tekstin vastaanottaja ja yleisö.
Kirjoitetaan niin käsin kuin näppäimin.
Oppilaat harjoittelevat sujuvan tekstin tuottamiseen ja käsittelyyn eri välineillä ja oppivat
myös kuvan, äänen, videon ja animaation tekemistä.
Harjaannutaan kertovien, kuvaavien, ohjaavien ja kantaa ottavien tekstien kielellisten ja
tekstuaalisten piirteiden havaitsemisessa.
Käytetään omien kirjoitelmien tarkastelemisessa käsitteitä päähenkilö, sivuhenkilö,
tapahtumapaikka, tekstin tapahtumien aika ja järjestys, alku, tapahtuma ja loppu sekä aihe.
Harjoitellaan tekstien otsikointia.
Harjoitellaan kappalejakoa.
Opitaan lihottamaan omaa tekstiä esimerkiksi käyttämällä pää- ja sivulauseiden sekä eri
sanaluokien ominaisuuksia.
Kiinnitetään huomiota kirjoittamisen prosessin vaiheisiin sekä oman tekstin tuottamisen
taitoihin.
Varmistetaan oikeinkirjoituksen perusasioita kirjoitettaessa esimerkiksi sanat, synonyymit,
sanaväli, tavutus, yhdyssanat, virke ja sen lopetusmerkit, iso alkukirjain virkkeen alussa ja
erisnimissä. Käytetään vuorosanaviivaa ja tutustutaan lainausmerkkeihin.
Harjoitellaan lähteiden merkitsemistä.
Tutustutaan, miten verkosssa tulee toimia eettisesti.
Tieto- ja viestintäteknologiaa käytetään työskentelyssä ja myös tuotosten
dokumentoinnissa ja arvioinnissa.
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S4 Kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtäminen
Tutkitaan kielen vaihtelua tilanteen ja aiheen mukaan ja pohditaan sanojen, ilmaisutapojen
ja tekstien merkityksiä. Tutkitaan tekstienvälisyyttä monimuotoisissa teksteissä. Tutustutaan
oppilaan omaan ja muihin kulttuureihin ja kieliin ja vertaillaan suomea muiden, oppilaille
tuttujen kielten piirteisiin. Tutustutaan oppilaille läheisiin kansanperinteen lajeihin ja niiden
jatkajiin nykykulttuurissa. Hyödynnetään lapsille ja nuorille suunnattua media- ja kulttuuritarjontaa,
esimerkiksi kirjastoa, elokuvia, teatteria ja museoita. Tarkastellaan mediakulttuurin ilmiöitä
ja ikäkaudelle tarkoitettuja sisältöjä ja keskustellaan median roolista oppilaan arjessa.
Suunnitellaan ja toteutetaan omia esityksiä. Kannustetaan ja tutustutaan kirjaston aktiiviseen ja
monipuoliseen käyttöön, etsitään itseä kiinnostavaa luettavaa ja tuetaan omaehtoista lukemisen
ja kirjoittamisen harrastamista. Luetaan koti- ja ulkomaista lapsille ja nuorille suunnattua
kirjallisuutta nykykirjallisuudesta klassikoihin ja ikäkaudelle suunnattua tietokirjallisuutta ja
pohditaan kirjallisuuden herättämiä kysymyksiä.
S4
Kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtäminen:
•
•
•
•
•
•
•

•
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Tutkitaan kielen vaihtelua tilanteen ja aiheen mukaan.
Havainnoidaan erilaisia tapoja puhua suomea ja muitakin kieliä.
Opitaan arvostamaan luokan tai koulun elämänpiirissä esille tulevia muita äidinkieliä.
Tutustutaan oppilaille läheisiin kulttuurin ja kansanperinteen lajeihin. Huomioidaan myös
nykykulttuuri.
Hyödynnetään lapsille ja nuorille suunnattua media- ja kulttuuritarjontaa, esimerkiksi
kirjastoa, elokuvia, teatteria, museoita ja verkkosisältöä.
Tarkastellaan mediakulttuurin ajankohtaisia ilmiöitä ja keskustellaan median roolista
oppilaan arjessa.
Suunnitellaan ja toteutetaan omia esityksiä luetuista, kuunneilluista ja katsotuista
teksteistä. Osallistutaan yhdessä esitysten tai muiden kulttuurituotteiden kuten esimerkiksi
kirjan, näyttelyn, juhlan tai muun vastaavan kokonaisuuden tekemiseen luokka- tai
kouluyhteisössä kirjallisesti, virtuaalisesti tai muulla tavalla.
Kannustetaan kirjaston ja muunkin kulttuuriympäristön aktiiviseen ja monipuoliseen
käyttöön, etsitään itseä kiinnostavia tekstejä.
Luetaan koti- ja ulkomaista, pääasiassa ikätasolle suunnattua, kirjallisuutta
nykykirjallisuudesta klassikoihin ja tietokirjallisuutta. Pohditaan kirjallisuuden herättämiä
kysymyksiä esimerkiksi suorittamalla koulun lukudiplomi tai käyttämällä muuta
kannustusmenetelmää.

Opetuksen tavoitteet

Tavoitteisiin liittyvät
sisältöalueet

Laaja-alainen osaaminen

T1

S1

L1, L2, L7

T2

S1

L1, L2, L3, L7

T3

S1

L1, L2, L4, L7

T4

S1

L1, L2, L3, L4

T5

S2

L1, L4, L5

T6

S2

L1, L2, L4, L5

T7

S2

L1, L4, L5

T8

S2

L1, L4, L5

T9

S3

L1, L2, L4, L7

T10

S3

L1, L4, L5, L7

T11

S3

L1, L4, L5

T12

S3

L2, L4, L5, L6

T13

S4

L1, L2, L4

T14

S4

L2, L4, L5, L7

T15

S4

L2, L4, L6, L7

Vuosiluokan tavoitteet
T1 opastaa oppilasta vahvistamaan taitoaan toimia rakentavasti erilaisissa
viestintäympäristöissä ja ilmaisemaan mielipiteensä
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Puheviestintätilanteissa toimiminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas esittää ajatuksiaan ja ilmaisee
mielipiteensä itselleen tutuissa
viestintäympäristöissä.

•
•
•

•
•
•

Harjoitellaan omien kokemusten, ajatusten ja mielipiteiden esittämistä ja jakamista.
Harjoitellaan keskittymistä, toisten kuuntelemista, rakentavan palautteen antamista ja
saamista erilaissa tilanteissa ja ympäristöissä.
Harjoitellaan ja havainnoidaan omaa vuorovaikutusta asetettujen tavoitteiden mukaisesti
erilaisissa viestintätilanteissa, esimerkiksi tapoja olla kohtelias, toimia tavoitteellisesti
(esimerkiksi draamasopimuksen noudattaminen) ja esittää oma mielipiteensä ja perustella
se ottaen toiset huomioon.
Sovelletaan erilaisten vuorovaikutusharjoitusten avulla opittuja taitoja: keskustellaan,
kuunnellaan, eläydytään eri rooleihin, improvisoidaan, esitetään, näytellään tai tehdään
mediaesityksiä.
Oppilas eläytyy fiktiivisiin roolihahmoihin ja esittää niitä eri tyyleillä.
Oppilaat saavat mahdollisuuden oppia vastavuoroisuutta ja neuvottelutaitoja sekä
ponnistelua yhteisen tavoitteen saavuttamiseksi.
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T2 ohjata oppilasta huomaamaan omien kielellisten ja viestinnällisten
valintojensa vaikutuksia ja huomioimaan toisten tarpeita
ryhmäviestintätilanteissa
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Toiminta vuorovaikutustilanteissa

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas hyödyntää äänenkäytön, viestien
kohdentamisen ja kontaktinoton taitoja
erilaisissa vuorovaikutustilanteissa, osaa
muunnella viestintätapaansa tilanteen mukaan
ja pyrkii ottamaan muiden näkökulmat
huomioon.

S1 Vuorovaikutustilanteissa toimiminen:
•
•
•

•
•
•

Harjoitellaan omien kokemusten, ajatusten ja mielipiteiden esittämistä ja jakamista.
Harjoitellaan keskittymistä, toisten kuuntelemista, rakentavan palautteen antamista ja
saamista erilaissa tilanteissa ja ympäristöissä.
Harjoitellaan ja havainnoidaan omaa vuorovaikutusta asetettujen tavoitteiden mukaisesti
erilaisissa viestintätilanteissa, esimerkiksi tapoja olla kohtelias, toimia tavoitteellisesti
(esimerkiksi draamasopimuksen noudattaminen) ja esittää oma mielipiteensä ja perustella
se ottaen toiset huomioon.
Sovelletaan erilaisten vuorovaikutusharjoitusten avulla opittuja taitoja: keskustellaan,
kuunnellaan, eläydytään eri rooleihin, improvisoidaan, esitetään, näytellään tai tehdään
mediaesityksiä.
Oppilas eläytyy fiktiivisiin roolihahmoihin ja esittää niitä eri tyyleillä.
Oppilaat saavat mahdollisuuden oppia vastavuoroisuutta ja neuvottelutaitoja sekä
ponnistelua yhteisen tavoitteen saavuttamiseksi.

T3 ohjata oppilasta käyttämään luovuuttaan ja ilmaisemaan itseään
monipuolisesti erilaisissa viestintä- ja esitystilanteissa, myös draaman
avulla
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Ilmaisukeinojen käyttö

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa käyttää kokonaisilmaisun
keinoja omien ideoidensa ja ajatustensa
ilmaisemiseen ryhmässä, osaa pitää lyhyen
valmistellun puheenvuoron tai esityksen sekä
osallistuu draamatoimintaan.

S1 Vuorovaikutustilanteissa toimiminen:
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Harjoitellaan omien kokemusten, ajatusten ja mielipiteiden esittämistä ja jakamista.
Harjoitellaan keskittymistä, toisten kuuntelemista, rakentavan palautteen antamista ja
saamista erilaissa tilanteissa ja ympäristöissä.
Harjoitellaan ja havainnoidaan omaa vuorovaikutusta asetettujen tavoitteiden mukaisesti
erilaisissa viestintätilanteissa, esimerkiksi tapoja olla kohtelias, toimia tavoitteellisesti
(esimerkiksi draamasopimuksen noudattaminen) ja esittää oma mielipiteensä ja perustella
se ottaen toiset huomioon.

•
•
•

Sovelletaan erilaisten vuorovaikutusharjoitusten avulla opittuja taitoja: keskustellaan,
kuunnellaan, eläydytään eri rooleihin, improvisoidaan, esitetään, näytellään tai tehdään
mediaesityksiä.
Oppilas eläytyy fiktiivisiin roolihahmoihin ja esittää niitä eri tyyleillä.
Oppilaat saavat mahdollisuuden oppia vastavuoroisuutta ja neuvottelutaitoja sekä
ponnistelua yhteisen tavoitteen saavuttamiseksi.

T4 kannustaa oppilasta kehittämään myönteistä viestijäkuvaa
sekä halua ja kykyä toimia erilaisissa, myös monimediaisissa
vuorovaikutustilanteissa
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Vuorovaikutustaitojen kehittyminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas ottaa vastaan palautetta omasta
toiminnastaan ja antaa palautetta muille.

S1 Vuorovaikutustilanteissa toimiminen:
•
•
•

•
•
•

Harjoitellaan omien kokemusten, ajatusten ja mielipiteiden esittämistä ja jakamista.
Harjoitellaan keskittymistä, toisten kuuntelemista, rakentavan palautteen antamista ja
saamista erilaissa tilanteissa ja ympäristöissä.
Harjoitellaan ja havainnoidaan omaa vuorovaikutusta asetettujen tavoitteiden mukaisesti
erilaisissa viestintätilanteissa, esimerkiksi tapoja olla kohtelias, toimia tavoitteellisesti
(esimerkiksi draamasopimuksen noudattaminen) ja esittää oma mielipiteensä ja perustella
se ottaen toiset huomioon.
Sovelletaan erilaisten vuorovaikutusharjoitusten avulla opittuja taitoja: keskustellaan,
kuunnellaan, eläydytään eri rooleihin, improvisoidaan, esitetään, näytellään tai tehdään
mediaesityksiä.
Oppilas eläytyy fiktiivisiin roolihahmoihin ja esittää niitä eri tyyleillä.
Oppilaat saavat mahdollisuuden oppia vastavuoroisuutta ja neuvottelutaitoja sekä
ponnistelua yhteisen tavoitteen saavuttamiseksi.

T5 ohjata oppilasta sujuvoittamaan lukutaitoaan ja käyttämään tekstin
ymmärtämisen strategioita sekä tarkkailemaan ja arvioimaan omaa
lukemistaan
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Tekstinymmärtämisen perusstrategioiden
hallinta

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas lukee sujuvasti monimuotoisia
tekstejä ja käyttää tekstinymmärtämisen
perusstrategioita sekä osaa tarkkailla ja
arvioida omaa lukemistaan.

•
•
•
•

Tarvittaessa palataan lukemisessa tarvittaviin käsitteitteisiin kuten esimerkiksi sana,
sanaväli, virke, välimerkki, otsikko, teksti ja kuva sekä tekstin ortografisia piirteitä kuten iso
ja pieni kirjain.
Luetaan erilaisia tekstejä kuten kaunokirjallisuutta, tietotekstejä, kuvaa ja tekstiä yhdistäviä
mediatekstejä.
Hyödynnetään opetuksessa oppilaiden vapaa-ajan tekstejä.
Käytetään ymmärtävän lukemisen strategioita kunkin oppilaan taitotaso huomioiden.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Arvioidaan omaa lukutaitoa.
Kehitetään oppilaan kielivarantoa selittämällä ja pohtimalla sanojen, kielikuvien, sanontojen
ja käsitteiden merkityksiä ja niiden hierarkioita.
Verrataan suomen kielen ja jonkin vieraan kielen ominaisuuksia.
Harjaannutaan kertovien, kuvaavien, ohjaavien ja kantaa ottavien tekstien kielellisten ja
tekstuaalisten piirteiden havaitsemisessa.
Kerrataan sanaluokat ja käytetään niiden ominaisuuksia päälauseenjäsenten oppimisessa
(predikaatti, subjekti, objekti).
Luetaan opettajan ja oppilaiden yhdessä valitsemaa kirjallisuutta. Opetuksessa käytetään
käsitteitä genre ja kirjallisuuden laji. Tutustutaan esimerkiksi kertomakirjallisuuteen,
näytelmiin, runouteen, tietokirjallisuuteen ja sarjakuviin.
Jaetaan luku-, katselu- ja kuuntelukokemuksia. Keskustellaan tekstien sisällöstä ja
harjoitellaan tekstien kertomista myös omin sanoin. Käytetään erilaisia erilaisia työtapoja
esimerkiksi draama- ja lukupiirityöskentelyä.
Tarkastellaan luetun tekstin juonen piirteitä. Kirjallisuuskeskusteluissa käsitellään aiemmin
opittuja kerronnan peruskäsitteitä. Kiinnitetään huomiota esimerkiksi tekstin aiheeseen ja
tyylilajiin sekä kerronnan keinoihin.
Käytetään erilaisia tiedonhankinnan lähteitä. Jaetaan tietoa puhumalla, kuvaamalla ja
kirjoittamalla eri viestintäympäristössä.
Kannustetaan oppilaita monipuolisisille tiedon lähteille kuten suullisten, audiovisuaalisten,
painettujen ja sähköisten lähteiden sekä haku- ja kirjastopalveluiden käyttöön.
Keskustellaan tekstien ja lähteiden luotettavuudesta esimerkkien, kokemusten ja tilanteiden
avulla. Korostetaan lähdekriittisyyttä.
Kriittistä lukutaitoa kehitetään oppilaalle merkityksellisissä kulttuurisissa yhteyksissä.

T6 opastaa oppilasta kehittämään monimuotoisten tekstien
erittelyn, arvioinnin ja tulkitsemisen taitoja ja laajentamaan sana- ja
käsitevarantoaan sekä edistämään ajattelutaitojaan
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Tekstien erittely ja tulkinta

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas tunnistaa joitakin kertovien,
kuvaavien, ohjaavien ja yksinkertaisten kantaa
ottavien tekstien kielellisiä ja tekstuaalisia
piirteitä. Oppilas osaa käyttää tekstien
tulkintataitoja oman ajattelunsa sekä sana- ja
käsitevarantonsa kehittämiseen.

S2 Tekstien tulkitseminen:
•
•
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•
•
•
•
•
•
•
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Tarvittaessa palataan lukemisessa tarvittaviin käsitteitteisiin kuten esimerkiksi sana,
sanaväli, virke, välimerkki, otsikko, teksti ja kuva sekä tekstin ortografisia piirteitä kuten iso
ja pieni kirjain.
Luetaan erilaisia tekstejä kuten kaunokirjallisuutta, tietotekstejä, kuvaa ja tekstiä yhdistäviä
mediatekstejä.
Hyödynnetään opetuksessa oppilaiden vapaa-ajan tekstejä.
Käytetään ymmärtävän lukemisen strategioita kunkin oppilaan taitotaso huomioiden.
Arvioidaan omaa lukutaitoa.
Kehitetään oppilaan kielivarantoa selittämällä ja pohtimalla sanojen, kielikuvien, sanontojen
ja käsitteiden merkityksiä ja niiden hierarkioita.
Verrataan suomen kielen ja jonkin vieraan kielen ominaisuuksia.
Harjaannutaan kertovien, kuvaavien, ohjaavien ja kantaa ottavien tekstien kielellisten ja
tekstuaalisten piirteiden havaitsemisessa.
Kerrataan sanaluokat ja käytetään niiden ominaisuuksia päälauseenjäsenten oppimisessa
(predikaatti, subjekti, objekti).

•
•
•
•
•
•
•

Luetaan opettajan ja oppilaiden yhdessä valitsemaa kirjallisuutta. Opetuksessa käytetään
käsitteitä genre ja kirjallisuuden laji. Tutustutaan esimerkiksi kertomakirjallisuuteen,
näytelmiin, runouteen, tietokirjallisuuteen ja sarjakuviin.
Jaetaan luku-, katselu- ja kuuntelukokemuksia. Keskustellaan tekstien sisällöstä ja
harjoitellaan tekstien kertomista myös omin sanoin. Käytetään erilaisia erilaisia työtapoja
esimerkiksi draama- ja lukupiirityöskentelyä.
Tarkastellaan luetun tekstin juonen piirteitä. Kirjallisuuskeskusteluissa käsitellään aiemmin
opittuja kerronnan peruskäsitteitä. Kiinnitetään huomiota esimerkiksi tekstin aiheeseen ja
tyylilajiin sekä kerronnan keinoihin.
Käytetään erilaisia tiedonhankinnan lähteitä. Jaetaan tietoa puhumalla, kuvaamalla ja
kirjoittamalla eri viestintäympäristössä.
Kannustetaan oppilaita monipuolisisille tiedon lähteille kuten suullisten, audiovisuaalisten,
painettujen ja sähköisten lähteiden sekä haku- ja kirjastopalveluiden käyttöön.
Keskustellaan tekstien ja lähteiden luotettavuudesta esimerkkien, kokemusten ja tilanteiden
avulla. Korostetaan lähdekriittisyyttä.
Kriittistä lukutaitoa kehitetään oppilaalle merkityksellisissä kulttuurisissa yhteyksissä.

T7 ohjata oppilasta tiedonhankintaan, monipuolisten tiedonlähteiden
käyttöön ja tiedon luotettavuuden arviointiin
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Tiedonhankintataidot ja lähdekriittisyys

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas käyttää tiedonhankinnassaan mediaa
ja eri tekstiympäristöjä sekä tilanteeseen
sopivia strategioita ja osaa jossain määrin
arvioida tietolähteiden luotettavuutta.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tarvittaessa palataan lukemisessa tarvittaviin käsitteitteisiin kuten esimerkiksi sana,
sanaväli, virke, välimerkki, otsikko, teksti ja kuva sekä tekstin ortografisia piirteitä kuten iso
ja pieni kirjain.
Luetaan erilaisia tekstejä kuten kaunokirjallisuutta, tietotekstejä, kuvaa ja tekstiä yhdistäviä
mediatekstejä.
Hyödynnetään opetuksessa oppilaiden vapaa-ajan tekstejä.
Käytetään ymmärtävän lukemisen strategioita kunkin oppilaan taitotaso huomioiden.
Arvioidaan omaa lukutaitoa.
Kehitetään oppilaan kielivarantoa selittämällä ja pohtimalla sanojen, kielikuvien, sanontojen
ja käsitteiden merkityksiä ja niiden hierarkioita.
Verrataan suomen kielen ja jonkin vieraan kielen ominaisuuksia.
Harjaannutaan kertovien, kuvaavien, ohjaavien ja kantaa ottavien tekstien kielellisten ja
tekstuaalisten piirteiden havaitsemisessa.
Kerrataan sanaluokat ja käytetään niiden ominaisuuksia päälauseenjäsenten oppimisessa
(predikaatti, subjekti, objekti).
Luetaan opettajan ja oppilaiden yhdessä valitsemaa kirjallisuutta. Opetuksessa käytetään
käsitteitä genre ja kirjallisuuden laji. Tutustutaan esimerkiksi kertomakirjallisuuteen,
näytelmiin, runouteen, tietokirjallisuuteen ja sarjakuviin.
Jaetaan luku-, katselu- ja kuuntelukokemuksia. Keskustellaan tekstien sisällöstä ja
harjoitellaan tekstien kertomista myös omin sanoin. Käytetään erilaisia erilaisia työtapoja
esimerkiksi draama- ja lukupiirityöskentelyä.
Tarkastellaan luetun tekstin juonen piirteitä. Kirjallisuuskeskusteluissa käsitellään aiemmin
opittuja kerronnan peruskäsitteitä. Kiinnitetään huomiota esimerkiksi tekstin aiheeseen ja
tyylilajiin sekä kerronnan keinoihin.
Käytetään erilaisia tiedonhankinnan lähteitä. Jaetaan tietoa puhumalla, kuvaamalla ja
kirjoittamalla eri viestintäympäristössä.
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•
•
•

Kannustetaan oppilaita monipuolisisille tiedon lähteille kuten suullisten, audiovisuaalisten,
painettujen ja sähköisten lähteiden sekä haku- ja kirjastopalveluiden käyttöön.
Keskustellaan tekstien ja lähteiden luotettavuudesta esimerkkien, kokemusten ja tilanteiden
avulla. Korostetaan lähdekriittisyyttä.
Kriittistä lukutaitoa kehitetään oppilaalle merkityksellisissä kulttuurisissa yhteyksissä.

T8 kannustaa oppilasta kehittämään kirjallisuudentuntemusta ja
kiinnostustaan lapsille ja nuorille tarkoitettua kirjallisuutta, media- ja muita
tekstejä kohtaan, luomalla mahdollisuuksia myönteisiin lukukokemuksiin
ja -elämyksiin, tiedonhalun tyydyttämiseen sekä lukukokemusten
jakamiseen, myös monimediaisissa ympäristöissä
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Lapsille ja nuorille tarkoitetun kirjallisuuden
ja tekstien tuntemus ja lukukokemusten
jakaminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas tuntee jonkin verran lapsille ja nuorille
suunnattua kirjallisuutta, media- ja muita
tekstejä ja osaa jakaa kokemuksiaan, myös
monimediaisessa ympäristössä.

S2 Tekstien tulkitseminen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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•
•
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Tarvittaessa palataan lukemisessa tarvittaviin käsitteitteisiin kuten esimerkiksi sana,
sanaväli, virke, välimerkki, otsikko, teksti ja kuva sekä tekstin ortografisia piirteitä kuten iso
ja pieni kirjain.
Luetaan erilaisia tekstejä kuten kaunokirjallisuutta, tietotekstejä, kuvaa ja tekstiä yhdistäviä
mediatekstejä.
Hyödynnetään opetuksessa oppilaiden vapaa-ajan tekstejä.
Käytetään ymmärtävän lukemisen strategioita kunkin oppilaan taitotaso huomioiden.
Arvioidaan omaa lukutaitoa.
Kehitetään oppilaan kielivarantoa selittämällä ja pohtimalla sanojen, kielikuvien, sanontojen
ja käsitteiden merkityksiä ja niiden hierarkioita.
Verrataan suomen kielen ja jonkin vieraan kielen ominaisuuksia.
Harjaannutaan kertovien, kuvaavien, ohjaavien ja kantaa ottavien tekstien kielellisten ja
tekstuaalisten piirteiden havaitsemisessa.
Kerrataan sanaluokat ja käytetään niiden ominaisuuksia päälauseenjäsenten oppimisessa
(predikaatti, subjekti, objekti).
Luetaan opettajan ja oppilaiden yhdessä valitsemaa kirjallisuutta. Opetuksessa käytetään
käsitteitä genre ja kirjallisuuden laji. Tutustutaan esimerkiksi kertomakirjallisuuteen,
näytelmiin, runouteen, tietokirjallisuuteen ja sarjakuviin.
Jaetaan luku-, katselu- ja kuuntelukokemuksia. Keskustellaan tekstien sisällöstä ja
harjoitellaan tekstien kertomista myös omin sanoin. Käytetään erilaisia erilaisia työtapoja
esimerkiksi draama- ja lukupiirityöskentelyä.
Tarkastellaan luetun tekstin juonen piirteitä. Kirjallisuuskeskusteluissa käsitellään aiemmin
opittuja kerronnan peruskäsitteitä. Kiinnitetään huomiota esimerkiksi tekstin aiheeseen ja
tyylilajiin sekä kerronnan keinoihin.
Käytetään erilaisia tiedonhankinnan lähteitä. Jaetaan tietoa puhumalla, kuvaamalla ja
kirjoittamalla eri viestintäympäristössä.
Kannustetaan oppilaita monipuolisisille tiedon lähteille kuten suullisten, audiovisuaalisten,
painettujen ja sähköisten lähteiden sekä haku- ja kirjastopalveluiden käyttöön.
Keskustellaan tekstien ja lähteiden luotettavuudesta esimerkkien, kokemusten ja tilanteiden
avulla. Korostetaan lähdekriittisyyttä.
Kriittistä lukutaitoa kehitetään oppilaalle merkityksellisissä kulttuurisissa yhteyksissä.

T9 rohkaista oppilasta ilmaisemaan kokemuksiaan, ajatuksiaan ja
mielipiteitään ja vahvistamaan myönteistä kuvaa itsestään tekstien
tuottajana
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Kokemusten ja ajatusten ilmaiseminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas ilmaisee kokemuksiaan ja ajatuksiaan
monimuotoisten tekstien avulla.

S3 Tekstien tuottaminen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tuotetaan sekä fiktiivisiä että ei-fiktiivisiä monimuotoisia tekstejä omien kokemusten,
havaintojen, ajatusten, mielipiteiden ja erilaisten tekstien pohjalta.
Tekstien tuottamisessa käytetään omaa mielikuvitusta.
Huomioidaan tuotetun tekstin vastaanottaja ja yleisö.
Kirjoitetaan niin käsin kuin näppäimin.
Oppilaat harjoittelevat sujuvan tekstin tuottamiseen ja käsittelyyn eri välineillä ja oppivat
myös kuvan, äänen, videon ja animaation tekemistä.
Harjaannutaan kertovien, kuvaavien, ohjaavien ja kantaa ottavien tekstien kielellisten ja
tekstuaalisten piirteiden havaitsemisessa.
Käytetään omien kirjoitelmien tarkastelemisessa käsitteitä päähenkilö, sivuhenkilö,
tapahtumapaikka, tekstin tapahtumien aika ja järjestys, alku, tapahtuma ja loppu sekä aihe.
Harjoitellaan tekstien otsikointia.
Harjoitellaan kappalejakoa.
Opitaan lihottamaan omaa tekstiä esimerkiksi käyttämällä pää- ja sivulauseiden sekä eri
sanaluokien ominaisuuksia.
Kiinnitetään huomiota kirjoittamisen prosessin vaiheisiin sekä oman tekstin tuottamisen
taitoihin.
Varmistetaan oikeinkirjoituksen perusasioita kirjoitettaessa esimerkiksi sanat, synonyymit,
sanaväli, tavutus, yhdyssanat, virke ja sen lopetusmerkit, iso alkukirjain virkkeen alussa ja
erisnimissä. Käytetään vuorosanaviivaa ja tutustutaan lainausmerkkeihin.
Harjoitellaan lähteiden merkitsemistä.
Tutustutaan, miten verkosssa tulee toimia eettisesti.
Tieto- ja viestintäteknologiaa käytetään työskentelyssä ja myös tuotosten
dokumentoinnissa ja arvioinnissa.

T10 kannustaa ja ohjata oppilasta kielentämään ajatuksiaan ja
harjoittelemaan kertovien, kuvaavien, ohjaavien ja yksinkertaisten kantaa
ottavien tekstien tuottamista, myös monimediaisissa ympäristöissä
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Oman ajattelun kielentäminen ja eri
tekstilajien käyttö

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa ohjatusti käyttää kertomiselle,
kuvaamiselle ja yksinkertaiselle
kantaaottavalle tekstille tyypillistä kieltä.
Oppilas osaa otsikoida tekstinsä, jakaa
sen kappaleisiin ja kiinnittää huomiota
sananvalintoihin.

S3 Tekstien tuottaminen:
•
•

Tuotetaan sekä fiktiivisiä että ei-fiktiivisiä monimuotoisia tekstejä omien kokemusten,
havaintojen, ajatusten, mielipiteiden ja erilaisten tekstien pohjalta.
Tekstien tuottamisessa käytetään omaa mielikuvitusta.
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Arvioinnin kohde

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Huomioidaan tuotetun tekstin vastaanottaja ja yleisö.
Kirjoitetaan niin käsin kuin näppäimin.
Oppilaat harjoittelevat sujuvan tekstin tuottamiseen ja käsittelyyn eri välineillä ja oppivat
myös kuvan, äänen, videon ja animaation tekemistä.
Harjaannutaan kertovien, kuvaavien, ohjaavien ja kantaa ottavien tekstien kielellisten ja
tekstuaalisten piirteiden havaitsemisessa.
Käytetään omien kirjoitelmien tarkastelemisessa käsitteitä päähenkilö, sivuhenkilö,
tapahtumapaikka, tekstin tapahtumien aika ja järjestys, alku, tapahtuma ja loppu sekä aihe.
Harjoitellaan tekstien otsikointia.
Harjoitellaan kappalejakoa.
Opitaan lihottamaan omaa tekstiä esimerkiksi käyttämällä pää- ja sivulauseiden sekä eri
sanaluokien ominaisuuksia.
Kiinnitetään huomiota kirjoittamisen prosessin vaiheisiin sekä oman tekstin tuottamisen
taitoihin.
Varmistetaan oikeinkirjoituksen perusasioita kirjoitettaessa esimerkiksi sanat, synonyymit,
sanaväli, tavutus, yhdyssanat, virke ja sen lopetusmerkit, iso alkukirjain virkkeen alussa ja
erisnimissä. Käytetään vuorosanaviivaa ja tutustutaan lainausmerkkeihin.
Harjoitellaan lähteiden merkitsemistä.
Tutustutaan, miten verkosssa tulee toimia eettisesti.
Tieto- ja viestintäteknologiaa käytetään työskentelyssä ja myös tuotosten
dokumentoinnissa ja arvioinnissa.

T11 ohjata oppilasta edistämään käsinkirjoittamisen ja näppäintaitojen
sujuvoitumista ja vahvistamaan kirjoitetun kielen, ja tekstien rakenteiden
ja oikeinkirjoituksen hallintaa
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Kirjoitustaito ja kirjoitetun kielen hallinta

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas kirjoittaa sujuvasti ja selkeästi
käsin ja on omaksunut tarvittavia
näppäintaitoja. Oppilas tuntee kirjoitetun
kielen perusrakenteita ja oikeinkirjoituksen
perusasioita ja käyttää niitä oman tekstinsä
tuottamisessa.

S3 Tekstien tuottaminen:
•
•
•
•
•
•
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•
•
•
•
•
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Tuotetaan sekä fiktiivisiä että ei-fiktiivisiä monimuotoisia tekstejä omien kokemusten,
havaintojen, ajatusten, mielipiteiden ja erilaisten tekstien pohjalta.
Tekstien tuottamisessa käytetään omaa mielikuvitusta.
Huomioidaan tuotetun tekstin vastaanottaja ja yleisö.
Kirjoitetaan niin käsin kuin näppäimin.
Oppilaat harjoittelevat sujuvan tekstin tuottamiseen ja käsittelyyn eri välineillä ja oppivat
myös kuvan, äänen, videon ja animaation tekemistä.
Harjaannutaan kertovien, kuvaavien, ohjaavien ja kantaa ottavien tekstien kielellisten ja
tekstuaalisten piirteiden havaitsemisessa.
Käytetään omien kirjoitelmien tarkastelemisessa käsitteitä päähenkilö, sivuhenkilö,
tapahtumapaikka, tekstin tapahtumien aika ja järjestys, alku, tapahtuma ja loppu sekä aihe.
Harjoitellaan tekstien otsikointia.
Harjoitellaan kappalejakoa.
Opitaan lihottamaan omaa tekstiä esimerkiksi käyttämällä pää- ja sivulauseiden sekä eri
sanaluokien ominaisuuksia.
Kiinnitetään huomiota kirjoittamisen prosessin vaiheisiin sekä oman tekstin tuottamisen
taitoihin.

•
•
•
•

Varmistetaan oikeinkirjoituksen perusasioita kirjoitettaessa esimerkiksi sanat, synonyymit,
sanaväli, tavutus, yhdyssanat, virke ja sen lopetusmerkit, iso alkukirjain virkkeen alussa ja
erisnimissä. Käytetään vuorosanaviivaa ja tutustutaan lainausmerkkeihin.
Harjoitellaan lähteiden merkitsemistä.
Tutustutaan, miten verkosssa tulee toimia eettisesti.
Tieto- ja viestintäteknologiaa käytetään työskentelyssä ja myös tuotosten
dokumentoinnissa ja arvioinnissa.

T12 kannustaa oppilasta kehittämään tekstin tuottamisen prosesseja
ja taitoa arvioida omia tekstejä, tarjota mahdollisuuksia tekstien
tuottamiseen yhdessä, rakentavan palautteen antamiseen ja saamiseen,
ohjata ottamaan huomioon tekstin vastaanottaja sekä toimimaan eettisesti
verkossa yksityisyyttä ja tekijänoikeuksia kunnioittaen
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Tekstien rakentaminen ja eettinen viestintä

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas tuntee ja osaa kuvailla tekstien
tuottamisen perusvaiheita, osaa arvioida omia
tekstejään ja tuottaa tekstejä vaiheittain yksin
ja muiden kanssa sekä antaa ja vastaanottaa
palautetta. Oppilas osaa merkitä lähteet
tekstin loppuun, ymmärtää, ettei saa esittää
lainaamaansa tekstiä omanaan ja tietää
verkossa toimimisen eettiset periaatteet.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tuotetaan sekä fiktiivisiä että ei-fiktiivisiä monimuotoisia tekstejä omien kokemusten,
havaintojen, ajatusten, mielipiteiden ja erilaisten tekstien pohjalta.
Tekstien tuottamisessa käytetään omaa mielikuvitusta.
Huomioidaan tuotetun tekstin vastaanottaja ja yleisö.
Kirjoitetaan niin käsin kuin näppäimin.
Oppilaat harjoittelevat sujuvan tekstin tuottamiseen ja käsittelyyn eri välineillä ja oppivat
myös kuvan, äänen, videon ja animaation tekemistä.
Harjaannutaan kertovien, kuvaavien, ohjaavien ja kantaa ottavien tekstien kielellisten ja
tekstuaalisten piirteiden havaitsemisessa.
Käytetään omien kirjoitelmien tarkastelemisessa käsitteitä päähenkilö, sivuhenkilö,
tapahtumapaikka, tekstin tapahtumien aika ja järjestys, alku, tapahtuma ja loppu sekä aihe.
Harjoitellaan tekstien otsikointia.
Harjoitellaan kappalejakoa.
Opitaan lihottamaan omaa tekstiä esimerkiksi käyttämällä pää- ja sivulauseiden sekä eri
sanaluokien ominaisuuksia.
Kiinnitetään huomiota kirjoittamisen prosessin vaiheisiin sekä oman tekstin tuottamisen
taitoihin.
Varmistetaan oikeinkirjoituksen perusasioita kirjoitettaessa esimerkiksi sanat, synonyymit,
sanaväli, tavutus, yhdyssanat, virke ja sen lopetusmerkit, iso alkukirjain virkkeen alussa ja
erisnimissä. Käytetään vuorosanaviivaa ja tutustutaan lainausmerkkeihin.
Harjoitellaan lähteiden merkitsemistä.
Tutustutaan, miten verkosssa tulee toimia eettisesti.
Tieto- ja viestintäteknologiaa käytetään työskentelyssä ja myös tuotosten
dokumentoinnissa ja arvioinnissa.

T13 ohjata oppilasta vahvistamaan kielitietoisuuttaan, innostaa häntä
tutkimaan ja tarkkailemaan kieltä ja sen eri variantteja ja harjaannuttaa
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käyttämään käsitteitä, joiden avulla kielestä ja sen rakenteista puhutaan ja
auttaa ymmärtämään kielellisten valintojen vaikutuksia
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Kielen tarkastelun kehittyminen ja
kielikäsitteiden hallinta

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas tekee havaintoja ja osaa kuvailla
tekstien kielellisiä piirteitä ja käyttää
oppimiaan käsitteitä puhuessaan ja
kirjoittaessaan niistä.

S4
Kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtäminen:
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Tutkitaan kielen vaihtelua tilanteen ja aiheen mukaan.
Havainnoidaan erilaisia tapoja puhua suomea ja muitakin kieliä.
Opitaan arvostamaan luokan tai koulun elämänpiirissä esille tulevia muita äidinkieliä.
Tutustutaan oppilaille läheisiin kulttuurin ja kansanperinteen lajeihin. Huomioidaan myös
nykykulttuuri.
Hyödynnetään lapsille ja nuorille suunnattua media- ja kulttuuritarjontaa, esimerkiksi
kirjastoa, elokuvia, teatteria, museoita ja verkkosisältöä.
Tarkastellaan mediakulttuurin ajankohtaisia ilmiöitä ja keskustellaan median roolista
oppilaan arjessa.
Suunnitellaan ja toteutetaan omia esityksiä luetuista, kuunneilluista ja katsotuista
teksteistä. Osallistutaan yhdessä esitysten tai muiden kulttuurituotteiden kuten esimerkiksi
kirjan, näyttelyn, juhlan tai muun vastaavan kokonaisuuden tekemiseen luokka- tai
kouluyhteisössä kirjallisesti, virtuaalisesti tai muulla tavalla.
Kannustetaan kirjaston ja muunkin kulttuuriympäristön aktiiviseen ja monipuoliseen
käyttöön, etsitään itseä kiinnostavia tekstejä.
Luetaan koti- ja ulkomaista, pääasiassa ikätasolle suunnattua, kirjallisuutta
nykykirjallisuudesta klassikoihin ja tietokirjallisuutta. Pohditaan kirjallisuuden herättämiä
kysymyksiä esimerkiksi suorittamalla koulun lukudiplomi tai käyttämällä muuta
kannustusmenetelmää.

T14 kannustaa oppilasta laajentamaan tekstivalikoimaansa ja
lukemaan lapsille ja nuorille suunnattua kirjallisuutta sekä rohkaista
lukuharrastukseen ja lukuelämysten jakamiseen ja kirjaston aktiiviseen
käyttöön
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Kirjallisuuden tuntemus

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas lukee sovitut lapsille ja nuorille
suunnatut kirjat, keskustelee ja jakaa
kokemuksiaan lukemistaan kirjoista.

Vuosiluokat 3-6

S4
Kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtäminen:
•
•
•
•
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Tutkitaan kielen vaihtelua tilanteen ja aiheen mukaan.
Havainnoidaan erilaisia tapoja puhua suomea ja muitakin kieliä.
Opitaan arvostamaan luokan tai koulun elämänpiirissä esille tulevia muita äidinkieliä.
Tutustutaan oppilaille läheisiin kulttuurin ja kansanperinteen lajeihin. Huomioidaan myös
nykykulttuuri.

•
•
•

•
•

Hyödynnetään lapsille ja nuorille suunnattua media- ja kulttuuritarjontaa, esimerkiksi
kirjastoa, elokuvia, teatteria, museoita ja verkkosisältöä.
Tarkastellaan mediakulttuurin ajankohtaisia ilmiöitä ja keskustellaan median roolista
oppilaan arjessa.
Suunnitellaan ja toteutetaan omia esityksiä luetuista, kuunneilluista ja katsotuista
teksteistä. Osallistutaan yhdessä esitysten tai muiden kulttuurituotteiden kuten esimerkiksi
kirjan, näyttelyn, juhlan tai muun vastaavan kokonaisuuden tekemiseen luokka- tai
kouluyhteisössä kirjallisesti, virtuaalisesti tai muulla tavalla.
Kannustetaan kirjaston ja muunkin kulttuuriympäristön aktiiviseen ja monipuoliseen
käyttöön, etsitään itseä kiinnostavia tekstejä.
Luetaan koti- ja ulkomaista, pääasiassa ikätasolle suunnattua, kirjallisuutta
nykykirjallisuudesta klassikoihin ja tietokirjallisuutta. Pohditaan kirjallisuuden herättämiä
kysymyksiä esimerkiksi suorittamalla koulun lukudiplomi tai käyttämällä muuta
kannustusmenetelmää.

T15 tukea oppilasta kielellisen ja kulttuurisen identiteetin rakentamisessa
ja ohjata arvostamaan eri kulttuureja ja kieliä sekä luoda oppilaalle
mahdollisuuksia media- ja kulttuuritarjontaan tutustumiseen sekä oman
kulttuurin tuottamiseen
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Kielitietoisuuden ja kulttuurin tuntemuksen
kehittyminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa kuvailla havaitsemiaan
yhtäläisyyksiä ja eroja eri kielten ja kulttuurien
välillä. Oppilas osaa kertoa itseään
kiinnostavasta media- ja kulttuuritarjonnasta.
Oppilas osallistuu omien esitysten
suunnitteluun ja esittämiseen.

S4

•
•
•
•
•
•
•

•
•

Tutkitaan kielen vaihtelua tilanteen ja aiheen mukaan.
Havainnoidaan erilaisia tapoja puhua suomea ja muitakin kieliä.
Opitaan arvostamaan luokan tai koulun elämänpiirissä esille tulevia muita äidinkieliä.
Tutustutaan oppilaille läheisiin kulttuurin ja kansanperinteen lajeihin. Huomioidaan myös
nykykulttuuri.
Hyödynnetään lapsille ja nuorille suunnattua media- ja kulttuuritarjontaa, esimerkiksi
kirjastoa, elokuvia, teatteria, museoita ja verkkosisältöä.
Tarkastellaan mediakulttuurin ajankohtaisia ilmiöitä ja keskustellaan median roolista
oppilaan arjessa.
Suunnitellaan ja toteutetaan omia esityksiä luetuista, kuunneilluista ja katsotuista
teksteistä. Osallistutaan yhdessä esitysten tai muiden kulttuurituotteiden kuten esimerkiksi
kirjan, näyttelyn, juhlan tai muun vastaavan kokonaisuuden tekemiseen luokka- tai
kouluyhteisössä kirjallisesti, virtuaalisesti tai muulla tavalla.
Kannustetaan kirjaston ja muunkin kulttuuriympäristön aktiiviseen ja monipuoliseen
käyttöön, etsitään itseä kiinnostavia tekstejä.
Luetaan koti- ja ulkomaista, pääasiassa ikätasolle suunnattua, kirjallisuutta
nykykirjallisuudesta klassikoihin ja tietokirjallisuutta. Pohditaan kirjallisuuden herättämiä
kysymyksiä esimerkiksi suorittamalla koulun lukudiplomi tai käyttämällä muuta
kannustusmenetelmää.
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Kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtäminen:

Suomen kieli ja kirjallisuus
Oppimäärän tehtävä vuosiluokilla 3-6
Vuosiluokilla 3–6 opetuksen painopiste on oppimaan oppimisen ja vuorovaikutuksen taitojen,
lukuharrastuksen sekä sujuvan ja monipuolisen luku- ja kirjoitustaidon vakiinnuttamisessa.
Tekstien tulkitsemisen ja tuottamisen yhteydessä harjaannutaan tarkastelemaan kielen piirteitä
ja kirjallisuuden keinoja. Lyhyiden tekstien lukemisesta edetään kokonaisteosten lukemiseen ja
lukukokemusten monipuoliseen jakamiseen.

Äidinkieli ja kirjallisuus -oppiaineen oppimisympäristöihin ja työtapoihin
liittyvät tavoitteet vuosiluokilla 3-6
Tavoitteena on kielellisesti virikkeinen ja yhteisöllinen oppimisympäristö, jossa oppilaiden
näkemyksiä arvostetaan ja jossa on mahdollisuus tarkastella ja tuottaa tekstejä yksin ja
yhdessä turvallisesti myös viestintäteknologian avulla. Opetuksessa hyödynnetään oppilaiden
itse valitsemia ja heitä kiinnostavia kirjoja ja muita monimuotoisia tekstejä sekä laajennetaan
oppilaiden lukukokemuksia. Äidinkielen oppimisympäristöön kuuluu myös koulun ulkopuolinen
kulttuuri- ja mediatarjonta. Työtavat valitaan niin, että ne mahdollistavat yhdessä toimimisen
ja kokemusten jakamisen sekä oppiaineen sisältöalueiden luontevan integroitumisen. Opetusta
eheytetään prosessinomaisen opiskelun ja projektityöskentelyn avulla. Vuorovaikutus- ja
draamataitoja syvennetään erilaisten harjoitusten avulla. Draamaa ja kirjallisuuden opetusta
yhdistetään muiden oppiaineiden opetukseen.

Ohjaus, eriyttäminen ja tuki äidinkieli ja kirjallisuus -oppiaineessa
vuosiluokilla 3-6
Tavoitteena on tukea oppilaiden kielellistä kehitystä, sujuvan luku- ja kirjoitustaidon
oppimista sekä lukutaidon syvenemistä ymmärtäväksi lukemiseksi. Oppilaita tuetaan
sanavarannon laajentamisessa, käsitteiden oppimisessa sekä ajatusten kielentämisessä ja
vuorovaikutustaidoissa. Jokaista oppilasta kannustetaan taitotasoaan vastaavan kirjallisuuden
ja muiden tekstien lukemiseen ja ohjataan luetun ymmärtämisen strategioiden käyttöön sekä
sopivien opiskelustrategioiden kehittämiseen ja omien vahvuuksien tunnistamiseen. Oppilaiden
tekstien tuottamisen taitojen sekä oikeinkirjoituksen kehittämiseksi annetaan malleja sekä
yhteisöllistä ja yksilöllistä tukea. Myös kielellisesti taitavia oppilaita tuetaan lukuhaasteiden
ottamisessa, itselleen soveltuvien työtapojen löytämisessä ja tavoitteiden asettamisessa. Tekstit
ja työtavat valitaan niin, että oppilaiden yhdenvertaisuus ja sukupuolten tasa-arvo toteutuu.

Oppilaan oppimisen arviointi äidinkieli ja kirjallisuus -oppiaineessa
vuosiluokilla 3-6

Vuosiluokat 3-6

Arviointi ja siihen perustuva palaute on monipuolista, konkreettista ja oppimisen taitoja
kehittävää. Arviointi nivotaan kiinteäksi osaksi oppimisprosessia. Arviointi perustuu monipuoliseen
dokumentointiin siitä, miten oppilaiden laajenevat kielelliset taidot ja tekstien tuottaminen sekä
tulkinta kehittyvät ja mitkä ovat heidän tietonsa kielestä, kirjallisuudesta ja muusta kulttuurista.
Oppilaita ohjataan arvioimaan omaa ja muiden työskentelyä, ilmaisua ja tuotoksia. Oppimista
tukevan, monipuolisen ja erittelevän arvioinnin ja palautteen avulla oppilaita autetaan tulemaan
tietoiseksi omista taidoistaan, tiedoistaan ja työskentelyprosesseistaan ja he saavat välineitä
niiden kehittämiseen. Omaehtoinen lukeminen on tärkeä tavoite, jota tuetaan ja arvioidaan
suhteessa luku- ja kirjoitustaitoon.
Äidinkielen ja kirjallisuuden sanallista arviota tai arvosanaa antaessaan opettaja arvioi
oppilaiden osaamista suhteessa paikallisessa opetussuunnitelmassa asetettuihin tavoitteisiin.
Määritellessään osaamisen tasoa 6. vuosiluokan lukuvuositodistusta varten opettaja käyttää
valtakunnallisia arviointikriteereitä. Oppimisen edistymisen kannalta keskeisiä ovat äidinkielen
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ja kirjallisuuden eri tavoitealueiden perustaidot ja niihin johtavat työskentelyprosessit ja
oppimisstrategiat.

Suomi toisena kielenä ja kirjallisuus
Oppimäärän tehtävä vuosiluokilla 3-6
Vuosiluokilla 3–6 erityisenä tehtävänä on tukea suomen kielen taidon kehittymistä sekä luku- ja
kirjoitustaidon ja vuorovaikutustaitojen sujuvoitumista ja monipuolistumista. Opetuksessa otetaan
huomioon oppilaiden kielitaito ja vahvuudet. Tekstien tulkitsemisen ja tuottamisen yhteydessä
harjaannutaan tarkastelemaan kielen piirteitä ja kirjallisuuden keinoja ja edetään laajempien
tekstien lukemiseen ja lukukokemusten monipuoliseen jakamiseen.

Äidinkieli ja kirjallisuus -oppiaineen oppimisympäristöihin ja työtapoihin
liittyvät tavoitteet vuosiluokilla 3-6
Tavoitteena on kielellisesti virikkeinen ja yhteisöllinen oppimisympäristö, jossa oppilaiden
näkemyksiä arvostetaan ja jossa on mahdollisuus tarkastella ja tuottaa tekstejä yksin ja
yhdessä turvallisesti myös viestintäteknologian avulla. Opetuksessa hyödynnetään oppilaiden
itse valitsemia ja heitä kiinnostavia kirjoja ja muita monimuotoisia tekstejä sekä laajennetaan
oppilaiden lukukokemuksia. Äidinkielen oppimisympäristöön kuuluu myös koulun ulkopuolinen
kulttuuri- ja mediatarjonta. Työtavat valitaan niin, että ne mahdollistavat yhdessä toimimisen
ja kokemusten jakamisen sekä oppiaineen sisältöalueiden luontevan integroitumisen. Opetusta
eheytetään prosessinomaisen opiskelun ja projektityöskentelyn avulla. Vuorovaikutus- ja
draamataitoja syvennetään erilaisten harjoitusten avulla. Draamaa ja kirjallisuuden opetusta
yhdistetään muiden oppiaineiden opetukseen.

Ohjaus, eriyttäminen ja tuki äidinkieli ja kirjallisuus -oppiaineessa
vuosiluokilla 3-6
Tavoitteena on tukea oppilaiden kielellistä kehitystä, sujuvan luku- ja kirjoitustaidon
oppimista sekä lukutaidon syvenemistä ymmärtäväksi lukemiseksi. Oppilaita tuetaan
sanavarannon laajentamisessa, käsitteiden oppimisessa sekä ajatusten kielentämisessä ja
vuorovaikutustaidoissa. Jokaista oppilasta kannustetaan taitotasoaan vastaavan kirjallisuuden
ja muiden tekstien lukemiseen ja ohjataan luetun ymmärtämisen strategioiden käyttöön sekä
sopivien opiskelustrategioiden kehittämiseen ja omien vahvuuksien tunnistamiseen. Oppilaiden
tekstien tuottamisen taitojen sekä oikeinkirjoituksen kehittämiseksi annetaan malleja sekä
yhteisöllistä ja yksilöllistä tukea. Myös kielellisesti taitavia oppilaita tuetaan lukuhaasteiden
ottamisessa, itselleen soveltuvien työtapojen löytämisessä ja tavoitteiden asettamisessa. Tekstit
ja työtavat valitaan niin, että oppilaiden yhdenvertaisuus ja sukupuolten tasa-arvo toteutuu.

Oppilaan oppimisen arviointi äidinkieli ja kirjallisuus -oppiaineessa
vuosiluokilla 3-6

Oppilaita ohjataan arvioimaan omaa ja muiden työskentelyä, ilmaisua ja tuotoksia. Oppimista
tukevan, monipuolisen ja erittelevän arvioinnin ja palautteen avulla oppilaita autetaan tulemaan
tietoiseksi omista taidoistaan, tiedoistaan ja työskentelyprosesseistaan ja he saavat välineitä
niiden kehittämiseen. Omaehtoinen lukeminen on tärkeä tavoite, jota tuetaan ja arvioidaan
suhteessa luku- ja kirjoitustaitoon.
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Arviointi ja siihen perustuva palaute on monipuolista, konkreettista ja oppimisen taitoja
kehittävää. Arviointi nivotaan kiinteäksi osaksi oppimisprosessia. Arviointi perustuu monipuoliseen
dokumentointiin siitä, miten oppilaiden laajenevat kielelliset taidot ja tekstien tuottaminen sekä
tulkinta kehittyvät ja mitkä ovat heidän tietonsa kielestä, kirjallisuudesta ja muusta kulttuurista.

Äidinkielen ja kirjallisuuden sanallista arviota tai arvosanaa antaessaan opettaja arvioi
oppilaiden osaamista suhteessa paikallisessa opetussuunnitelmassa asetettuihin tavoitteisiin.
Määritellessään osaamisen tasoa 6. vuosiluokan lukuvuositodistusta varten opettaja käyttää
valtakunnallisia arviointikriteereitä. Oppimisen edistymisen kannalta keskeisiä ovat äidinkielen
ja kirjallisuuden eri tavoitealueiden perustaidot ja niihin johtavat työskentelyprosessit ja
oppimisstrategiat.

Suomi toisena kielenä ja kirjallisuus
Oppimäärän tehtävä vuosiluokilla 3-6
Vuosiluokilla 3–6 erityisenä tehtävänä on tukea suomen kielen taidon kehittymistä sekä luku- ja
kirjoitustaidon ja vuorovaikutustaitojen sujuvoitumista ja monipuolistumista. Opetuksessa otetaan
huomioon oppilaiden kielitaito ja vahvuudet. Tekstien tulkitsemisen ja tuottamisen yhteydessä
harjaannutaan tarkastelemaan kielen piirteitä ja kirjallisuuden keinoja ja edetään laajempien
tekstien lukemiseen ja lukukokemusten monipuoliseen jakamiseen.

Äidinkieli ja kirjallisuus -oppiaineen oppimisympäristöihin ja työtapoihin
liittyvät tavoitteet vuosiluokilla 3-6
Tavoitteena on kielellisesti virikkeinen ja yhteisöllinen oppimisympäristö, jossa oppilaiden
näkemyksiä arvostetaan ja jossa on mahdollisuus tarkastella ja tuottaa tekstejä yksin ja
yhdessä turvallisesti myös viestintäteknologian avulla. Opetuksessa hyödynnetään oppilaiden
itse valitsemia ja heitä kiinnostavia kirjoja ja muita monimuotoisia tekstejä sekä laajennetaan
oppilaiden lukukokemuksia. Äidinkielen oppimisympäristöön kuuluu myös koulun ulkopuolinen
kulttuuri- ja mediatarjonta. Työtavat valitaan niin, että ne mahdollistavat yhdessä toimimisen
ja kokemusten jakamisen sekä oppiaineen sisältöalueiden luontevan integroitumisen. Opetusta
eheytetään prosessinomaisen opiskelun ja projektityöskentelyn avulla. Vuorovaikutus- ja
draamataitoja syvennetään erilaisten harjoitusten avulla. Draamaa ja kirjallisuuden opetusta
yhdistetään muiden oppiaineiden opetukseen.

Ohjaus, eriyttäminen ja tuki äidinkieli ja kirjallisuus -oppiaineessa
vuosiluokilla 3-6
Tavoitteena on tukea oppilaiden kielellistä kehitystä, sujuvan luku- ja kirjoitustaidon
oppimista sekä lukutaidon syvenemistä ymmärtäväksi lukemiseksi. Oppilaita tuetaan
sanavarannon laajentamisessa, käsitteiden oppimisessa sekä ajatusten kielentämisessä ja
vuorovaikutustaidoissa. Jokaista oppilasta kannustetaan taitotasoaan vastaavan kirjallisuuden
ja muiden tekstien lukemiseen ja ohjataan luetun ymmärtämisen strategioiden käyttöön sekä
sopivien opiskelustrategioiden kehittämiseen ja omien vahvuuksien tunnistamiseen. Oppilaiden
tekstien tuottamisen taitojen sekä oikeinkirjoituksen kehittämiseksi annetaan malleja sekä
yhteisöllistä ja yksilöllistä tukea. Myös kielellisesti taitavia oppilaita tuetaan lukuhaasteiden
ottamisessa, itselleen soveltuvien työtapojen löytämisessä ja tavoitteiden asettamisessa. Tekstit
ja työtavat valitaan niin, että oppilaiden yhdenvertaisuus ja sukupuolten tasa-arvo toteutuu.

Vuosiluokat 3-6

Oppilaan oppimisen arviointi äidinkieli ja kirjallisuus -oppiaineessa
vuosiluokilla 3-6
Arviointi ja siihen perustuva palaute on monipuolista, konkreettista ja oppimisen taitoja
kehittävää. Arviointi nivotaan kiinteäksi osaksi oppimisprosessia. Arviointi perustuu monipuoliseen
dokumentointiin siitä, miten oppilaiden laajenevat kielelliset taidot ja tekstien tuottaminen sekä
tulkinta kehittyvät ja mitkä ovat heidän tietonsa kielestä, kirjallisuudesta ja muusta kulttuurista.
Oppilaita ohjataan arvioimaan omaa ja muiden työskentelyä, ilmaisua ja tuotoksia. Oppimista
tukevan, monipuolisen ja erittelevän arvioinnin ja palautteen avulla oppilaita autetaan tulemaan
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tietoiseksi omista taidoistaan, tiedoistaan ja työskentelyprosesseistaan ja he saavat välineitä
niiden kehittämiseen. Omaehtoinen lukeminen on tärkeä tavoite, jota tuetaan ja arvioidaan
suhteessa luku- ja kirjoitustaitoon.
Äidinkielen ja kirjallisuuden sanallista arviota tai arvosanaa antaessaan opettaja arvioi
oppilaiden osaamista suhteessa paikallisessa opetussuunnitelmassa asetettuihin tavoitteisiin.
Määritellessään osaamisen tasoa 6. vuosiluokan lukuvuositodistusta varten opettaja käyttää
valtakunnallisia arviointikriteereitä. Oppimisen edistymisen kannalta keskeisiä ovat äidinkielen
ja kirjallisuuden eri tavoitealueiden perustaidot ja niihin johtavat työskentelyprosessit ja
oppimisstrategiat.

Suomi toisena kielenä ja kirjallisuus
Oppimäärän erityinen tehtävä
Tuntijakoasetuksen mukaan koulun opetuskielen mukaan määräytyvän äidinkielen ja
kirjallisuuden sijasta maahanmuuttajille voidaan opettaa joko kokonaan tai osittain suomen tai
ruotsin kieltä erityisen maahanmuuttajille tarkoitetun oppimäärän mukaisesti. Tämän oppimäärän
tehtävänä on tukea lapsen ja nuoren kasvua kieliyhteisön täysivaltaiseksi jäseneksi, jolla on
kielelliset valmiudet jatko-opintoihin. Opetuksen avulla pyritään monilukutaitoon, jonka avulla
oppilas osaa hakea tietoa sekä ymmärtää, tuottaa, arvioi ja analysoi erilaisia puhuttuja ja
kirjoitettuja suomenkielisiä tekstejä päivittäisessä vuorovaikutuksessa, koulutyöskentelyssä ja
yhteiskunnassa. Opetuksessa tuetaan kielitaidon eri osa-alueiden sekä eri tiedonalojen kielen
kehittymistä.
Suomi toisena kielenä ja kirjallisuus -oppimäärän erityisenä tehtävänä on tukea oppilaan
monikielisyyden kehittymistä sekä herättää kiinnostus ja tarjota välineitä kielitaidon elinikäiseen
kehittämiseen. Yhteistyössä kotien, oman äidinkielen opetuksen sekä muiden oppiaineiden
kanssa suomi toisena kielenä ja kirjallisuus -opetus auttaa oppilasta rakentamaan kielellistä ja
kulttuurista identiteettiään kulttuurisesti monimuotoisessa ja monimediaisessa yhteiskunnassa.
Suomen kielen oppiminen tukee kotoutumista suomalaiseen yhteiskuntaan. Suomi toisena
kielenä ja kirjallisuus -oppimäärän opetuksen lähtökohtana ovat oppilaille merkitykselliset
ja tarpeelliset tekstilajit ja kielenkäyttötilanteet, joiden avulla kielen muotoja, merkityksiä ja
käyttöä tutkitaan ja opitaan analysoimaan. Kielitaitoa kehitetään kaikilla kielen käytön osaalueilla, joita ovat kuullun ymmärtäminen, puhuminen, luetun ymmärtäminen ja kirjoittaminen.
Ymmärtämis- ja tuottamistaitojen kehittyminen nivoutuvat toisiinsa. Oppilaiden kielen osaaminen
laajenee arkielämän konkreettisesta kielestä käsitteellisen ajattelun kieleen. He saavat valmiudet
havaintojen ja ilmiöiden sekä oman ajattelunsa, tunteidensa ja mielipiteidensä ilmaisemiseen
tilanteeseen sopivalla tavalla. Opetuksessa arvostetaan ja hyödynnetään oppilaiden osaamia
kieliä.

•

•

oppilaan suomen kielen peruskielitaidossa on puutteita jollakin tai joillakin
kielitaidon osa-alueilla, jolloin oppilaan osaaminen ei anna vielä edellytyksiä
yhdenvertaiseen kouluyhteisön jäsenenä toimimiseen päivittäisessä vuorovaikutuksessa ja
koulutyöskentelyssä tai
oppilaan suomen kielen taito ei anna vielä edellytyksiä suomen kieli ja kirjallisuus oppimäärän opiskeluun.

Kun oppilas opiskelee suomi toisena kielenä ja kirjallisuus -oppimäärän mukaan, hänelle
opetetaan suomea tai ruotsia toisena kielenä joko kokonaan tai osittain suomen kielen ja
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Kunkin oppilaan tarpeen suomi toisena kielenä -oppimäärään määrittävät oppilasta opettavat
opettajat yhdessä. Oppilaan huoltaja päättää oppimääriä koskevista valinnoista. Koska opetus
tulee järjestää oppilaiden ikäkauden ja edellytysten mukaisesti, oppimäärän valinnassa on
keskeistä, että oppilas saa hänelle parhaiten soveltuvan oppimäärän mukaista opetusta. Oppilas
voi opiskella suomi toisena kielenä ja kirjallisuus -oppimäärää, jos hänen äidinkielensä ei
ole suomi, ruotsi tai saame tai hänellä on muutoin monikielinen tausta. Oppimäärän tarpeen
selvittämisessä huomioidaan myös seuraavat näkökulmat:

kirjallisuuden opetuksen sijaan. Opetusjärjestelyiden lähtökohtana ovat oppilaan oppimistarpeet
ja kielenoppimisen vaihe. Mikäli oppilaan oppimääräksi on valittu suomi toisena kielenä ja
kirjallisuus, hänen edistymistään ja suoriutumistaan arvioidaan suhteessa tämän oppimäärän
tavoitteisiin ja kriteereihin riippumatta siitä, minkä opetusryhmän yhteydessä kyseinen opetus
on järjestetty. Tärkeää on, että oppilas tulee osalliseksi samoista teksteistä ja tekstilajeista kuin
luokkatasonsa muutkin oppilaat. Kesken perusopetuksen Suomeen muuttaneiden oppilaiden
opetuksen tavoitteiden asettamisessa ja sisältöjen valinnassa tulee ottaa huomioon oppilaan
kielitaito sekä aiemmin opitut tiedot ja taidot. Tarvittaessa laaditaan oppimissuunnitelma.
Opetuksessa hyödynnetään tavoitteellisesti erilaisia oppimisympäristöjä, jotka tukevat kielitaidon
monipuolista kehittymistä sekä koulussa että sen ulkopuolella. Oppilas voi siirtyä opiskelemaan
suomen kieli ja kirjallisuus -oppimäärän mukaan, jos hänellä on riittävät edellytykset sen
tavoitteiden mukaiseen opiskeluun.
Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulussa suomi toisena kielenä -oppimäärää opetetaan osittain
suomen kielen ja kirjallisuuden tuntien sijaan tai suomen kielen ja kirjallisuuden opetuksen
lisäksi. Oppilaiden suomen kielen taidot vaihtelevat suuresti, joten opetusjärjestelyt toteutetaan
vuosittain oppilaiden oppimistarpeen mukaan. Kunkin vuosiluokan suomi toisena kielenä opetussuunnitelman yksityiskohtaisemmat tavoitteet ja sisällöt kirjataan tarpeen mukaan koulun
työjärjestykseen, joka tarkistetaan vuosittain.

Oppimäärän tehtävä vuosiluokilla 3-6
Vuosiluokilla 3–6 erityisenä tehtävänä on tukea suomen kielen taidon kehittymistä sekä luku- ja
kirjoitustaidon ja vuorovaikutustaitojen sujuvoitumista ja monipuolistumista. Opetuksessa otetaan
huomioon oppilaiden kielitaito ja vahvuudet. Tekstien tulkitsemisen ja tuottamisen yhteydessä
harjaannutaan tarkastelemaan kielen piirteitä ja kirjallisuuden keinoja ja edetään laajempien
tekstien lukemiseen ja lukukokemusten monipuoliseen jakamiseen.

Äidinkieli ja kirjallisuus -oppiaineen oppimisympäristöihin ja työtapoihin
liittyvät tavoitteet vuosiluokilla 3-6
Tavoitteena on kielellisesti virikkeinen ja yhteisöllinen oppimisympäristö, jossa oppilaiden
näkemyksiä arvostetaan ja jossa on mahdollisuus tarkastella ja tuottaa tekstejä yksin ja
yhdessä turvallisesti myös viestintäteknologian avulla. Opetuksessa hyödynnetään oppilaiden
itse valitsemia ja heitä kiinnostavia kirjoja ja muita monimuotoisia tekstejä sekä laajennetaan
oppilaiden lukukokemuksia. Äidinkielen oppimisympäristöön kuuluu myös koulun ulkopuolinen
kulttuuri- ja mediatarjonta. Työtavat valitaan niin, että ne mahdollistavat yhdessä toimimisen
ja kokemusten jakamisen sekä oppiaineen sisältöalueiden luontevan integroitumisen. Opetusta
eheytetään prosessinomaisen opiskelun ja projektityöskentelyn avulla. Vuorovaikutus- ja
draamataitoja syvennetään erilaisten harjoitusten avulla. Draamaa ja kirjallisuuden opetusta
yhdistetään muiden oppiaineiden opetukseen.

Vuosiluokat 3-6

Ohjaus, eriyttäminen ja tuki äidinkieli ja kirjallisuus -oppiaineessa
vuosiluokilla 3-6
Tavoitteena on tukea oppilaiden kielellistä kehitystä, sujuvan luku- ja kirjoitustaidon
oppimista sekä lukutaidon syvenemistä ymmärtäväksi lukemiseksi. Oppilaita tuetaan
sanavarannon laajentamisessa, käsitteiden oppimisessa sekä ajatusten kielentämisessä ja
vuorovaikutustaidoissa. Jokaista oppilasta kannustetaan taitotasoaan vastaavan kirjallisuuden
ja muiden tekstien lukemiseen ja ohjataan luetun ymmärtämisen strategioiden käyttöön sekä
sopivien opiskelustrategioiden kehittämiseen ja omien vahvuuksien tunnistamiseen. Oppilaiden
tekstien tuottamisen taitojen sekä oikeinkirjoituksen kehittämiseksi annetaan malleja sekä
yhteisöllistä ja yksilöllistä tukea. Myös kielellisesti taitavia oppilaita tuetaan lukuhaasteiden
ottamisessa, itselleen soveltuvien työtapojen löytämisessä ja tavoitteiden asettamisessa. Tekstit
ja työtavat valitaan niin, että oppilaiden yhdenvertaisuus ja sukupuolten tasa-arvo toteutuu.
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Oppilaan oppimisen arviointi äidinkieli ja kirjallisuus -oppiaineessa
vuosiluokilla 3-6
Arviointi ja siihen perustuva palaute on monipuolista, konkreettista ja oppimisen taitoja
kehittävää. Arviointi nivotaan kiinteäksi osaksi oppimisprosessia. Arviointi perustuu monipuoliseen
dokumentointiin siitä, miten oppilaiden laajenevat kielelliset taidot ja tekstien tuottaminen sekä
tulkinta kehittyvät ja mitkä ovat heidän tietonsa kielestä, kirjallisuudesta ja muusta kulttuurista.
Oppilaita ohjataan arvioimaan omaa ja muiden työskentelyä, ilmaisua ja tuotoksia. Oppimista
tukevan, monipuolisen ja erittelevän arvioinnin ja palautteen avulla oppilaita autetaan tulemaan
tietoiseksi omista taidoistaan, tiedoistaan ja työskentelyprosesseistaan ja he saavat välineitä
niiden kehittämiseen. Omaehtoinen lukeminen on tärkeä tavoite, jota tuetaan ja arvioidaan
suhteessa luku- ja kirjoitustaitoon.
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Vuosiluokat 3-6

Äidinkielen ja kirjallisuuden sanallista arviota tai arvosanaa antaessaan opettaja arvioi
oppilaiden osaamista suhteessa paikallisessa opetussuunnitelmassa asetettuihin tavoitteisiin.
Määritellessään osaamisen tasoa 6. vuosiluokan lukuvuositodistusta varten opettaja käyttää
valtakunnallisia arviointikriteereitä. Oppimisen edistymisen kannalta keskeisiä ovat äidinkielen
ja kirjallisuuden eri tavoitealueiden perustaidot ja niihin johtavat työskentelyprosessit ja
oppimisstrategiat.

35.

Vuosiluokat 7-9

35.1.

Vuosiluokkien 6 ja 7 välinen siirtymävaihe

Siirtyminen kuudennelta seitsemännelle luokalle edellyttää koulun tai koulujen henkilöstön
suunnitelmallista yhteistyötä, opetuksen kannalta tarpeellisen tiedon siirtämistä sekä
oppimisympäristöjen, toimintatapojen ja ohjaavien asiakirjojen tuntemista. Kodin ja koulun välisen
vuorovaikutuksen merkitys korostuu siirtymävaiheessa. Siirtymä tarkoittaa oppilaille usein uuteen
ryhmään sopeutumista, uusiin opettajiin ja ympäristöön tutustumista. Koulun tehtävä on huolehtia,
että myös näillä vuosiluokilla työskentelytavat ja arviointikäytännöt ovat oppilaiden ikäkauteen
ja edellytyksiin soveltuvia. Tärkeää on, että kotona ja koulussa huolehditaan myös oppilaiden
mahdollisuudesta tuntea olonsa turvalliseksi samalla kun heitä rohkaistaan uusien asioiden
kohtaamiseen. Monet tulevaisuuteen vaikuttavat valinnat tulevat ajankohtaisiksi. Oppilaiden
kuunteleminen ja arvostaminen sekä heidän osallisuutensa omista asioista ja valinnoista
päättämiseen on tärkeää.
Lain edellyttämä erityisen tuen päätöksen tarkistaminen tehdään ennen seitsemännelle luokalle
siirtymistä.
Vuosiluokkien 6 ja 7 välisen siirtymävaiheen yhteistyön toimintamallit, työnjako ja käytänteet
kuvataan Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulun ohjaussuunnitelmassa. Toimintamalleissa on
huomioitava myös sellaiset tilanteet, joissa oppilas siirtyy Viikin normaalikouluun 7. luokalle jonkin
toisen opetuksen järjestäjän oppilaitoksesta. Kun oppilas siirtyy Viikin normaalikoulusta jonkin
toisen opetuksen järjestäjän oppilaitokseen 7. luokalle, noudatetaan soveltuvin osin kyseisen
opetuksen järjestäjän määrittelemiä käytänteitä.

35.2.

Yhteisön jäsenenä kasvaminen

Perusopetuksen kullakin vuosiluokkakokonaisuudella on yhteisten tehtävien lisäksi oma
erityinen tehtävänsä. Sen hoitaminen edellyttää oppilaiden ikäkauden ja kehitysvaiheen
huomioonottamista sekä huolenpitoa oppilaiden sujuvista siirtymistä koulupolun nivelvaiheissa.

Vuosiluokat 7-9

Vuosiluokkien 7-9 erityisenä tehtävänä on ohjata ja tukea oppilaita näiden voimakkaiden
kehitysvuosien aikana, huolehtia perusopetuksen oppimäärän opiskelun loppuunsaattamisesta
ja kannustaa kaikkia oppilaita opintojen jatkamiseen. Erityistä huolta pidetään siitä, että
jokainen oppilas saisi mahdollisimman hyvät edellytykset perusopetuksen jälkeisille opinnoille
ja osaisi pohtia ratkaisujaan realistisesti ja tietoon perustuen. Oppilaiden väliset yksilölliset
kehityserot, myös poikien ja tyttöjen usein erilainen kehitysrytmi, alkavat näkyä aiempaa
selvemmin ja vaikuttavat koulutyöhön. Oppilaita ohjataan oman kehityksensä ymmärtämiseen
ja rohkaistaan itsensä hyväksymiseen sekä vastuunottoon itsestä ja omista opinnoista,
kavereista ja lähiympäristöstä. Oppilaita tuetaan yhteisöllisyyteen, joka ei hyväksy minkäänlaista
kiusaamista, seksuaalista häirintää, rasismia eikä muuta syrjintää. Välittämisellä, yksilöllisellä
kohtaamisella sekä työskentelytapojen ja oppimisympäristöjen monimuotoisuudella vahvistetaan
opiskelumotivaatiota. Opintojen aikaisen arvioinnin ja palautteen antamisen käytännöt
suunnitellaan ja toteutetaan siten, että ne ovat vuorovaikutteisia ja oppimista ohjaavia sekä
kannustavat oppilaita työskentelemään tavoitteellisesti yksilöinä ja ryhmänä. Kodin ja koulun
yhteistyö saa uusia muotoja ja sisältöjä. Se on edelleen kasvavan nuoren tärkeä tuki.
Yhteisistä pelisäännöistä ja hyvistä käytöstavoista sopiminen oppilaiden ja huoltajien kanssa luo
turvallisuutta ja edistää koulutyön onnistumista.
Vuosiluokkien 7-9 aikana oppilaat luovat perustaa aikuisidentiteetilleen, kartuttavat osaamistaan
sekä suuntautuvat ja valmistautuvat perusopetuksen jälkeiseen elämään. Opetuksessa
syvennetään, rikastetaan ja laajennetaan alemmilla vuosiluokilla opittua. Uusina yhteisinä
oppiaineina alkavat kotitalous ja oppilaanohjaus. Fysiikan ja kemian, biologian ja maantiedon
sekä terveystiedon opetus eriytyy ympäristöopista viideksi eri oppiaineeksi. Oppilaille tarjoutuu
lisää valinnaisia aineita. Monialaiset oppimiskokonaisuudet ja valinnaiset aineet tarjoavat
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mahdollisuuksia oppilaiden kiinnostuksen kohteiden syventämiseen ja vapaa-ajalla opitun
yhdistämiseen koulutyöhön. Ne luovat tilaisuuksia itsenäisyyden ja vastuullisuuden harjoitteluun
esimerkiksi taiteellisissa produktioissa, tutkimushankkeissa tai yhteiskunnallisissa projekteissa.
Viikin
normaalikoulun
ajankohtaiset
käytänteet
ja
niiden
muutokset
kuvataan
lukuvuosisuunnitelmassa
tarpeen
mukaan.
Käytänteiden
toteutumista
arvioidaan
lukuvuosisuunnitelman arvioinnin yhteydessä.

35.3.

Perusopetuksen päättäminen ja seuraavaan
koulutusvaiheeseen siirtyminen

Perusopetuksen ja toisen asteen nivelvaiheessa oppilaat suuntautuvat jatko-opintoihin ja tekevät
päätöksiä koulutus- ja uravalinnoistaan. Siirtymä edellyttää suunnitelmallista ja monialaista
yhteistyötä sekä vuorovaikutusta oppilaiden ja huoltajien kanssa. Tavoitteena on antaa oppilaille
mahdollisimman hyvät valmiudet edetä perusopetuksesta seuraavaan koulutusvaiheeseen sekä
turvata opiskelun edellytykset ja hyvinvointi. Siirtyminen kohti uutta elämänvaihetta edellyttää
nuorilta lisääntyvää elämänhallintaa, itsenäisyyttä ja vastuullisuutta. Koulu tukee oppilaita tässä
kehitysprosessissa, jolloin oppilaanohjauksen ja oppilashuollon merkitys korostuu. Oppilaat
tarvitsevat runsaasti tietoa erilaisista peruskoulun jälkeisistä mahdollisuuksista sekä monipuolista
ohjausta niin opinto-ohjaajalta kuin eri oppiaineiden opettajiltakin. On tärkeä varata aikaa
keskustella oppilaiden kanssa heidän suunnitelmistaan ja auttaa oppilaita ymmärtämään jatkoopintojen asettamia vaatimuksia sekä tekemään realistisia valintoja.
Sujuva siirtymä perusopetuksesta toiselle asteelle edellyttää suunnitelmallista ja monialaista
yhteistyötä sekä vuorovaikutusta oppilaiden ja huoltajien kanssa. Tavoitteena on antaa oppilaille
mahdollisimman hyvät valmiudet edetä perusopetuksesta seuraavaan koulutusvaiheeseen sekä
turvata opiskelun edellytykset ja hyvinvointi. Siirtyminen kohti uutta elämänvaihetta edellyttää
nuorilta lisääntyvää elämänhallintaa, itsenäisyyttä ja vastuullisuutta. Koulu tukee oppilaita
tässä kehitysprosessissa, jolloin oppilaanohjauksen, oppilashuollon sekä eri aineiden opettajien
merkitys ohjauksessa korostuu oppilaan henkilökohtaiset tarpeet huomioiden.
Perusopetuksen päättämiseen ja seuraavaan koulutusvaiheeseen siirtymiseen liittyvät
toimintamallit, työnjako ja käytänteet kuvataan Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulun
ohjaussuunnitelmassa.

35.4.

Laaja-alainen osaaminen vuosiluokilla 7-9

Laaja-alaisen osaamisen yleistavoitteet on määritelty luvussa 3. Tässä kuvataan, mitkä
tavoitenäkökulmat painottuvat vuosiluokilla 7-9.

Näinä vuosina jatketaan kestävän elämäntavan ja hyvinvoinnin pohjan rakentamista ja pohditaan
oppilaiden kanssa kestävän kehityksen sosiaalisia, yhteiskunnallisia ja taloudellisia sekä
kulttuurisia ja ekologisia edellytyksiä. Opetukseen tuodaan esimerkkejä, käytäntöjä ja teoreettista
pohdintaa siitä, miten kestävän kehityksen eri ulottuvuudet ovat yhteydessä toisiinsa ja mitä
kestävä elämäntapa käytännössä merkitsee.
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Vuosiluokat 7-9

Edellytykset laaja-alaisen osaamisen kehittymiselle vahvistuvat oppilaiden kasvun myötä.
Toisaalta oppiaineiden välisen yhteistyön ja kouluarjen hallinnan haasteet lisääntyvät. Koulu
voi parhaimmillaan tarjota yhteisön, jonka murrosiässä oleva nuori voi kokea itselleen
merkitykselliseksi ja joka auttaa jäsentämään sekä omaa kehitystä että ympäröivää maailmaa.
Erityisen tärkeätä on luoda mahdollisuuksia itsetuntoa vahvistaviin osaamisen ja onnistumisen
kokemuksiin sekä ohjata jokaista oppilasta tunnistamaan oma erityislaatunsa ja omat
vahvuutensa ja näkemään realistisesti myös kehittymistarpeensa.

Laaja-alaisen osaamisen kehittämistä tuetaan kaikissa oppiaineissa kullekin oppiaineelle
luontevalla tavalla. Monialaisten oppimiskokonaisuuksien suunnittelu ja toteuttaminen yhdessä
oppilaiden kanssa tähtää erityisesti laaja-alaisen osaamisen kehittämiseen ja syventämiseen.

35.5.

Laaja-alaisen osaamisen alueet

L1 Ajattelu ja oppimaan oppiminen
Ajattelun ja oppimisen taidot luovat perustaa muun osaamisen kehittymiselle ja elinikäiselle
oppimiselle. Ajatteluun ja oppimiseen vaikuttaa se, miten oppilaat hahmottavat itsensä oppijoina ja
ovat vuorovaikutuksessa ympäristönsä kanssa. Olennaista on myös, miten he oppivat tekemään
havaintoja ja hakemaan, arvioimaan, muokkaamaan, tuottamaan sekä jakamaan tietoa ja ideoita.
Oppilaita ohjataan huomaamaan, että tieto voi rakentua monella tavalla, esimerkiksi tietoisesti
päättelemällä tai intuitiivisesti, omaan kokemukseen perustuen. Tutkiva ja luova työskentelyote,
yhdessä tekeminen sekä mahdollisuus syventymiseen ja keskittymiseen edistävät ajattelun ja
oppimaan oppimisen kehittymistä.
Opettajien on tärkeä rohkaista oppilaita luottamaan itseensä ja näkemyksiinsä ja olemaan samalla
avoimia uusille ratkaisuille. Rohkaisua tarvitaan myös epäselvän ja ristiriitaisen tiedon äärellä
olemiseen. Oppilaita ohjataan pohtimaan asioita eri näkökulmista, hakemaan uutta tietoa ja
siltä pohjalta tarkastelemaan ajattelutapojaan. Heidän kysymyksilleen annetaan tilaa ja heitä
innostetaan etsimään vastauksia, kuuntelemaan toisten näkemyksiä sekä samalla pohtimaan
myös omaa sisäistä tietoaan. Heitä rohkaistaan rakentamaan uutta tietoa ja näkemystä. Koulun
muodostaman oppivan yhteisön jäseninä oppilaat saavat tukea ja kannustusta ideoilleen ja
aloitteilleen, jolloin heidän toimijuutensa voi vahvistua.
Oppilaita ohjataan käyttämään tietoa itsenäisesti ja vuorovaikutuksessa toisten kanssa
ongelmanratkaisuun, argumentointiin, päättelyyn ja johtopäätösten tekemiseen sekä uuden
keksimiseen. Oppilailla tulee olla mahdollisuus analysoida käsillä olevaa asiaa kriittisesti eri
näkökulmista. Innovatiivisten ratkaisujen löytäminen edellyttää, että oppilaat oppivat näkemään
vaihtoehtoja ja yhdistelemään näkökulmia ennakkoluulottomasti ja voivat käyttää kuvittelukykyään
olemassa olevien rajojen ylittämiseen. Leikit, pelillisyys, fyysinen aktiivisuus, kokeellisuus ja muut
toiminnalliset työtavat sekä taiteen eri muodot edistävät oppimisen iloa ja vahvistavat edellytyksiä
luovaan ajatteluun ja oivaltamiseen. Valmiudet systeemiseen ja eettiseen ajatteluun kehittyvät
vähitellen, kun oppilaat oppivat näkemään asioiden välisiä vuorovaikutussuhteita ja keskinäisiä
yhteyksiä sekä hahmottamaan kokonaisuuksia.
Jokaista oppilasta autetaan tunnistamaan oma tapansa oppia ja kehittämään
oppimisstrategioitaan. Oppimaan oppimisen taidot karttuvat, kun oppilaita ohjataan ikäkaudelleen
sopivalla tavalla asettamaan tavoitteita, suunnittelemaan työtään, arvioimaan edistymistään sekä
hyödyntämään teknologisia ja muita apuvälineitä opiskelussaan. Oppilaita tuetaan rakentamaan
perusopetuksen aikana hyvä tiedollinen ja taidollinen perusta sekä kestävä motivaatio jatkoopinnoille ja elinikäiselle oppimiselle.
Viikin
normaalikoulun
ajankohtaiset
käytänteet
ja
niiden
muutokset
kuvataan
lukuvuosisuunnitelmassa
tarpeen
mukaan.
Käytänteiden
toteutumista
arvioidaan
lukuvuosisuunnitelman arvioinnin yhteydessä.

Vuosiluokat 7-9

L2 Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu
Oppilaat kasvavat maailmaan, joka on kulttuurisesti, kielellisesti, uskonnollisesti ja
katsomuksellisesti moninainen. Kulttuurisesti kestävä elämäntapa ja monimuotoisessa
ympäristössä toimiminen edellyttävät ihmisoikeuksien kunnioittamiselle perustuvaa kulttuurista
osaamista, arvostavan vuorovaikutuksen taitoja ja keinoja ilmaista itseään ja näkemyksiään.
Perusopetuksessa oppilaita ohjataan ympäristön kulttuuristen merkitysten tunnistamiseen ja
arvostamiseen sekä oman kulttuuri-identiteetin ja myönteisen ympäristösuhteen rakentamiseen.
Oppilaat oppivat tuntemaan ja arvostamaan elinympäristöään ja sen kulttuuriperintöä sekä omia
1220

sosiaalisia, kulttuurisia, uskonnollisia, katsomuksellisia ja kielellisiä juuriaan. Heitä kannustetaan
pohtimaan oman taustansa merkitystä ja paikkaansa sukupolvien ketjussa. Oppilaita ohjataan
näkemään kulttuurinen moninaisuus lähtökohtaisesti myönteisenä voimavarana. Samalla heitä
ohjataan tunnistamaan, miten kulttuurit, uskonnot ja katsomukset vaikuttavat yhteiskunnassa
ja arjessa, miten media muokkaa kulttuuria sekä pohtimaan myös, millaisia asioita ei voida
ihmisoikeuksien vastaisena hyväksyä. Kouluyhteisössä ja koulun ulkopuolella tehtävässä
yhteistyössä oppilaat oppivat havaitsemaan kulttuurisia erityispiirteitä ja toimimaan joustavasti
eri ympäristöissä. Heitä kasvatetaan kohtaamaan arvostavasti muita ihmisiä sekä noudattamaan
hyviä tapoja. Oppilaat saavat mahdollisuuksia kokea ja tulkita taidetta, kulttuuria ja
kulttuuriperintöä. He oppivat myös välittämään, muokkaamaan ja luomaan kulttuuria ja perinteitä
ja huomaamaan niiden merkityksen hyvinvoinnille.
Koulutyöhön sisällytetään runsaasti tilaisuuksia harjaantua esittämään mielipiteensä rakentavasti
ja toimimaan eettisesti. Oppilaita ohjataan asettumaan toisen asemaan ja tarkastelemaan
asioita ja tilanteita eri näkökulmista. Koulutyössä edistetään suunnitelmallisesti ihmisoikeuksien,
erityisesti lapsen oikeuksien tuntemista ja arvostamista sekä niiden mukaista toimintaa.
Kunnioitusta ja luottamusta muita ihmisryhmiä ja kansoja kohtaan vahvistetaan kaikessa
toiminnassa, myös kansainvälistä yhteistyötä tehden.
Kouluyhteisössä oppilaat saavat kokemuksia vuorovaikutuksen merkityksestä myös omalle
kehitykselle. He kehittävät sosiaalisia taitojaan, oppivat ilmaisemaan itseään eri tavoin ja
esiintymään eri tilanteissa. Opetuksessa tuetaan oppilaiden kasvua monipuolisiksi ja taitaviksi
kielenkäyttäjiksi sekä äidinkielellään että muilla kielillä. Oppilaita rohkaistaan vuorovaikutukseen
ja itsensä ilmaisemiseen vähäiselläkin kielitaidolla. Yhtä tärkeätä on oppia käyttämään
matemaattisia symboleita, kuvia ja muuta visuaalista ilmaisua, draamaa sekä musiikkia ja liikettä
vuorovaikutuksen ja ilmaisun välineinä. Koulutyöhön sisältyy myös monipuolisia mahdollisuuksia
käsillä tekemiseen. Oppilaita ohjataan arvostamaan ja hallitsemaan omaa kehoaan ja käyttämään
sitä tunteiden ja näkemysten, ajatusten ja ideoiden ilmaisemiseen. Koulutyössä rohkaistaan
mielikuvituksen käyttöön ja kekseliäisyyteen. Oppilaita ohjataan edistämään toiminnallaan
esteettisyyttä ja nauttimaan sen eri ilmenemismuodoista.
Viikin
normaalikoulun
ajankohtaiset
käytänteet
ja
niiden
muutokset
kuvataan
lukuvuosisuunnitelmassa
tarpeen
mukaan.
Käytänteiden
toteutumista
arvioidaan
lukuvuosisuunnitelman arvioinnin yhteydessä.
L3 Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot

Kouluyhteisö ohjaa ymmärtämään, että jokainen vaikuttaa toiminnallaan niin omaan kuin
toistenkin hyvinvointiin, terveyteen ja turvallisuuteen. Oppilaita kannustetaan huolehtimaan itsestä
ja toisista, harjoittelemaan oman elämän ja arjen kannalta tärkeitä taitoja sekä lisäämään
ympäristönsä hyvinvointia. Oppilaat oppivat perusopetuksen aikana tuntemaan ja ymmärtämään
hyvinvointia ja terveyttä edistävien ja sitä haittaavien tekijöiden sekä turvallisuuden merkityksen ja
hakemaan niihin liittyvää tietoa. He saavat mahdollisuuden kantaa vastuuta omasta ja yhteisestä
työstä sekä kehittää tunnetaitojaan ja sosiaalisia taitojaan. Oppilaat kasvavat huomaamaan
ihmissuhteiden ja keskinäisen huolenpidon tärkeyden. He oppivat myös ajanhallintaa, joka
on tärkeä osa arjenhallintaa ja itsesäätelyä. Oppilaat saavat tilaisuuksia harjoitella toimimaan
omasta ja muiden turvallisuudesta huolehtien eri tilanteissa, myös liikenteessä. Heitä ohjataan
ennakoimaan vaaratilanteita ja toimimaan niissä tarkoituksenmukaisesti. Heitä opetetaan
tunnistamaan keskeiset turvallisuuteen liittyvät symbolit sekä suojaamaan yksityisyyttään ja
henkilökohtaisia rajojaan.
Oppilaat tarvitsevat perustietoa teknologiasta ja sen kehityksestä sekä vaikutuksista eri
elämänalueilla ja ympäristössä. He tarvitsevat myös opastusta järkeviin teknologisiin valintoihin.
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Elämässä ja arjessa selviäminen edellyttää yhä moninaisempia taitoja. Kyse on terveydestä,
turvallisuudesta ja ihmissuhteista, liikkumisesta ja liikenteestä, teknologisoituneessa arjessa
toimimisesta sekä oman talouden hallinnasta ja kuluttamisesta, jotka kaikki vaikuttavat kestävään
elämäntapaan. Perusopetuksessa tuetaan oppilaiden luottavaista suhtautumista tulevaisuuteen.

Opetuksessa tarkastellaan teknologian monimuotoisuutta ja ohjataan ymmärtämään sen
toimintaperiaatteita ja kustannusten muodostumista. Perusopetuksessa oppilaita ohjataan
teknologian vastuulliseen käyttöön ja pohditaan siihen liittyviä eettisiä kysymyksiä.
Oppilaita opastetaan kehittämään kuluttajataitojaan sekä edellytyksiään omasta taloudesta
huolehtimiseen ja talouden suunnitteluun. Oppilaat saavat ohjausta kuluttajana toimimiseen,
mainonnan kriittiseen tarkasteluun sekä omien oikeuksien ja vastuiden tuntemiseen ja eettiseen
käyttöön. Heitä kannustetaan kohtuullisuuteen, jakamiseen ja säästäväisyyteen. Perusopetuksen
aikana oppilaat harjaantuvat kestävän elämäntavan mukaisiin valintoihin ja toimintatapoihin.
Viikin
normaalikoulun
ajankohtaiset
käytänteet
ja
niiden
muutokset
kuvataan
lukuvuosisuunnitelmassa
tarpeen
mukaan.
Käytänteiden
toteutumista
arvioidaan
lukuvuosisuunnitelman arvioinnin yhteydessä.
L4 Monilukutaito
Monilukutaidolla tarkoitetaan erilaisten tekstien tulkitsemisen, tuottamisen ja arvottamisen taitoja,
jotka auttavat oppilaita ymmärtämään monimuotoisia kulttuurisia viestinnän muotoja sekä
rakentamaan omaa identiteettiään. Monilukutaito perustuu laaja-alaiseen käsitykseen tekstistä.
Teksteillä tarkoitetaan tässä sanallisten, kuvallisten, auditiivisten, numeeristen ja kinesteettisten
symbolijärjestelmien sekä näiden yhdistelmien avulla ilmaistua tietoa. Tekstejä voidaan tulkita
ja tuottaa esimerkiksi kirjoitetussa, puhutussa, painetussa, audiovisuaalisessa tai digitaalisessa
muodossa.
Oppilaat tarvitsevat monilukutaitoa osatakseen tulkita maailmaa ympärillään ja hahmottaa
sen kulttuurista monimuotoisuutta. Monilukutaito merkitsee taitoa hankkia, yhdistää, muokata,
tuottaa, esittää ja arvioida tietoa eri muodoissa, eri ympäristöissä ja tilanteissa sekä erilaisten
välineiden avulla. Monilukutaito tukee kriittisen ajattelun ja oppimisen taitojen kehittymistä. Sitä
kehitettäessä tarkastellaan ja pohditaan myös eettisiä ja esteettisiä kysymyksiä. Monilukutaitoon
sisältyy monia erilaisia lukutaitoja, joita kehitetään kaikessa opetuksessa. Oppilaiden tulee voida
harjoittaa taitojaan sekä perinteisissä että monimediaisissa, teknologiaa eri tavoin hyödyntävissä
oppimisympäristöissä.
Oppilaiden monilukutaitoa kehitetään kaikissa oppiaineissa arkikielestä kohti eri tiedonalojen
kielen ja esitystapojen hallintaa. Osaamisen kehittyminen edellyttää rikasta tekstiympäristöä, sitä
hyödyntävää pedagogiikkaa sekä oppiaineiden välistä ja muiden toimijoiden kanssa tehtävää
yhteistyötä. Opetus tarjoaa mahdollisuuksia erilaisista teksteistä nauttimiseen. Oppimistilanteissa
oppilaat käyttävät, tulkitsevat ja tuottavat erilaisia tekstejä sekä yksin että yhdessä muiden kanssa.
Oppimateriaalina hyödynnetään ilmaisultaan monimuotoisia tekstejä ja mahdollistetaan niiden
kulttuuristen yhteyksien ymmärtäminen. Opetuksessa tarkastellaan oppilaille merkityksellisiä,
autenttisia tekstejä sekä niistä nousevia tulkintoja maailmasta. Näin oppilaat voivat hyödyntää
opiskelussa vahvuuksiaan ja itseään kiinnostavia sisältöjä ja käyttää niitä myös osallistumisessa
ja vaikuttamisessa.
Viikin
normaalikoulun
ajankohtaiset
käytänteet
ja
niiden
muutokset
kuvataan
lukuvuosisuunnitelmassa
tarpeen
mukaan.
Käytänteiden
toteutumista
arvioidaan
lukuvuosisuunnitelman arvioinnin yhteydessä.
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L5 Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen
Tieto- ja viestintäteknologinen (tvt) osaaminen on tärkeä kansalaistaito sekä itsessään että osana
monilukutaitoa. Se on oppimisen kohde ja väline. Perusopetuksessa huolehditaan siitä, että
kaikilla oppilailla on mahdollisuudet tieto- ja viestintäteknologisen osaamisen kehittämiseen. Tietoja viestintäteknologiaa hyödynnetään suunnitelmallisesti perusopetuksen kaikilla vuosiluokilla, eri
oppiaineissa ja monialaisissa oppimiskokonaisuuksissa sekä muussa koulutyössä.
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Tieto- ja viestintäteknologista osaamista kehitetään neljällä pääalueella 1) Oppilaita ohjataan
ymmärtämään tieto- ja viestintäteknologian käyttö- ja toimintaperiaatteita ja keskeisiä käsitteitä
sekä kehittämään käytännön tvt-taitojaan omien tuotosten laadinnassa. 2) Oppilaita opastetaan
käyttämään tieto- ja viestintäteknologiaa vastuullisesti, turvallisesti ja ergonomisesti. 3) Oppilaita
opetetaan käyttämään tieto- ja viestintäteknologiaa tiedonhallinnassa sekä tutkivassa ja
luovassa työskentelyssä. 4) Oppilaat saavat kokemuksia ja harjoittelevat tvt:n käyttämistä
vuorovaikutuksessa ja verkostoitumisessa. Kaikilla näillä alueilla tärkeätä on oppilaiden oma
aktiivisuus ja mahdollisuus luovuuteen sekä itselle sopivien työskentelytapojen ja oppimispolkujen
löytämiseen. Tärkeätä on myös yhdessä tekemisen ja oivaltamisen ilo, mikä vaikuttaa
opiskelumotivaatioon. Tieto- ja viestintäteknologia tarjoaa välineitä tehdä omia ajatuksia ja ideoita
näkyväksi monin eri tavoin ja siten se myös kehittää ajattelun ja oppimisen taitoja.
Oppilaita opastetaan tuntemaan tvt:n erilaisia sovelluksia ja käyttötarkoituksia sekä huomaamaan
niiden merkitys arjessa, ja ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa ja vaikuttamisen keinona.
Yhdessä pohditaan, miksi tieto- ja viestintäteknologiaa tarvitaan opiskelussa, työssä ja
yhteiskunnassa ja miten näistä taidoista on tullut osa yleisiä työelämätaitoja. Tieto- ja
viestintäteknologian vaikutusta opitaan arvioimaan kestävän kehityksen näkökulmasta ja
toimimaan vastuullisina kuluttajina. Oppilaat saavat perusopetuksen aikana kokemuksia tvt:n
käytöstä myös kansainvälisessä vuorovaikutuksessa. He oppivat hahmottamaan sen merkitystä,
mahdollisuuksia ja riskejä globaalissa maailmassa.
Viikin
normaalikoulun
ajankohtaiset
käytänteet
ja
niiden
muutokset
kuvataan
lukuvuosisuunnitelmassa
tarpeen
mukaan.
Käytänteiden
toteutumista
arvioidaan
lukuvuosisuunnitelman arvioinnin yhteydessä.
L6 Työelämätaidot ja yrittäjyys
Työelämä, ammatit ja työn luonne muuttuvat mm. teknologisen kehityksen ja talouden
globalisoitumisen seurauksena. Työn vaatimusten ennakointi on vaikeampaa kuin ennen.
Oppilaiden tulee perusopetuksessa saada yleisiä valmiuksia, jotka edistävät kiinnostusta ja
myönteistä asennetta työtä ja työelämää kohtaan. Oppilaiden on tärkeä saada kokemuksia,
jotka auttavat oivaltamaan työn ja yritteliäisyyden merkityksen, yrittäjyyden mahdollisuudet sekä
oman vastuun yhteisön ja yhteiskunnan jäsenenä. Koulutyö järjestetään niin, että oppilaat voivat
kartuttaa työelämätuntemustaan, oppia yrittäjämäistä toimintatapaa ja oivaltaa koulussa ja vapaaajalla hankitun osaamisen merkityksen oman työuran kannalta.

Koulussa harjaannutaan työskentelemään itsenäisesti ja yhdessä toisten kanssa sekä toimimaan
järjestelmällisesti ja pitkäjänteisesti. Yhteisessä työssä jokainen oppilas voi hahmottaa
oman tehtävänsä osana kokonaisuutta. Siinä opitaan myös vastavuoroisuutta ja ponnistelua
yhteisen tavoitteen saavuttamiseksi. Toiminnallisissa opiskelutilanteissa oppilaat voivat oppia
suunnittelemaan työprosesseja, asettamaan hypoteeseja, kokeilemaan erilaisia vaihtoehtoja
ja tekemään johtopäätöksiä. He harjoittelevat työhön tarvittavan ajan arviointia ja muita työn
edellytyksiä sekä uusia ratkaisujen löytämistä olosuhteiden muuttuessa. Samalla on tilaisuus
oppia ennakoimaan työskentelyn mahdollisia vaikeuksia ja kohtaamaan myös epäonnistumisia ja
pettymyksiä. Oppilaita kannustetaan sisukkuuteen työn loppuunsaattamisessa sekä työn ja sen
tulosten arvostamiseen.
Oppilaita rohkaistaan suhtautumaan uusiin mahdollisuuksiin avoimesti ja toimimaan
muutostilanteissa joustavasti ja luovasti. Heitä ohjataan tarttumaan asioihin aloitteellisesti
ja etsimään erilaisia vaihtoehtoja. Oppilaita tuetaan tunnistamaan ammatillisia kiinnostuksen
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Oppilaita opetetaan tuntemaan lähialueen elinkeinoelämän erityispiirteitä ja keskeisiä toimialoja.
Perusopetuksen aikana oppilaat tutustuvat työelämään ja saavat kokemuksia työnteosta
sekä yhteistyöstä koulun ulkopuolisten toimijoiden kanssa. Tällöin harjoitellaan työelämässä
tarvittavaa asianmukaista käyttäytymistä ja yhteistyötaitoja sekä huomataan kielitaidon ja
vuorovaikutustaitojen merkitys. Itsensä työllistämisen taidot ja yrittäjyys sekä riskien arviointi
ja hallittu ottaminen tulevat tutuiksi myös erilaisten projektien kautta. Koulutyössä opitaan
ryhmätoimintaa, projektityöskentelyä ja verkostoitumista.

kohteitaan sekä tekemään jatko-opintovalintansa perustellusti ja omista lähtökohdistaan,
perinteisten sukupuoliroolien ja muiden roolimallien vaikutukset tiedostaen.
Viikin
normaalikoulun
ajankohtaiset
käytänteet
ja
niiden
muutokset
kuvataan
lukuvuosisuunnitelmassa
tarpeen
mukaan.
Käytänteiden
toteutumista
arvioidaan
lukuvuosisuunnitelman arvioinnin yhteydessä.
L7 Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen
Yhteiskunnalliseen toimintaan osallistuminen on demokratian toimivuuden perusedellytys.
Osallistumisen ja vaikuttamisen taitoja sekä vastuullista suhtautumista tulevaisuuteen voi
oppia vain harjoittelemalla. Kouluyhteisö tarjoaa tähän turvalliset puitteet. Samalla perusopetus
luo osaamisperustaa oppilaiden kasvulle demokraattisia oikeuksia ja vapauksia vastuullisesti
käyttäviksi, aktiivisiksi kansalaisiksi. Koulun tehtävänä on vahvistaa jokaisen oppilaan osallisuutta.
Perusopetuksessa luodaan edellytykset oppilaiden kiinnostukselle kouluyhteisön ja yhteiskunnan
asioita kohtaan. Koulussa kunnioitetaan heidän oikeuttaan osallistua päätöksentekoon ikänsä
ja kehitystasonsa mukaisesti. Oppilaat osallistuvat oman opiskelunsa, yhteisen koulutyön ja
oppimisympäristön suunnitteluun, toteuttamiseen ja arviointiin. He saavat tietoja ja kokemuksia
kansalaisyhteiskunnan osallistumis- ja vaikuttamisjärjestelmistä ja keinoista sekä yhteisöllisestä
työskentelystä koulun ulkopuolella. Ympäristön suojelemisen merkitys avautuu omakohtaisen
luontosuhteen kautta. Oppilaat oppivat arvioimaan median vaikutuksia ja käyttämään sen
mahdollisuuksia. Kokemusten kautta oppilaat oppivat vaikuttamista, päätöksentekoa ja
vastuullisuutta. Samalla he oppivat hahmottamaan sääntöjen ja sopimusten sekä luottamuksen
merkityksen. Osallistuessaan sekä koulussa että sen ulkopuolella oppilaat oppivat ilmaisemaan
omia näkemyksiään rakentavasti. He oppivat työskentelemään yhdessä ja saavat tilaisuuksia
harjoitella neuvottelemista, sovittelemista ja ristiriitojen ratkaisemista sekä asioiden kriittistä
tarkastelua. Oppilaita kannustetaan pohtimaan ehdotuksiaan eri osapuolten yhdenvertaisuuden
ja tasa-arvon sekä oikeudenmukaisen kohtelun ja kestävän elämäntavan näkökulmista.
Perusopetuksen aikana oppilaat pohtivat menneisyyden, nykyisyyden ja tulevaisuuden välisiä
yhteyksiä sekä erilaisia tulevaisuusvaihtoehtoja. Heitä ohjataan ymmärtämään omien valintojen,
elämäntapojen ja tekojen merkitys paitsi itselle, myös lähiyhteisöille, yhteiskunnalle ja luonnolle.
Oppilaat saavat valmiuksia sekä omien että yhteisön ja yhteiskunnan toimintatapojen ja rakenteiden arviointiin ja muuttamiseen kestävää tulevaisuutta rakentaviksi.
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Viikin
normaalikoulun
ajankohtaiset
käytänteet
ja
niiden
muutokset
kuvataan
lukuvuosisuunnitelmassa
tarpeen
mukaan.
Käytänteiden
toteutumista
arvioidaan
lukuvuosisuunnitelman arvioinnin yhteydessä.
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35.6.

Oppiaineet

35.6.1. B2-kielet (espanja, ranska, saksa)
Valinnaisen tehtävä
Oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät erityispiirteet
Tukeen ja ohjaukseen liittyvät erityispiirteet
Arviointi
Vuosiluokka 8
Vuosiluokan keskeiset sisältöalueet

Vuosiluokan tavoitteet
B2-kielen oppija
•
•

haluaa laajentaa kielitaitoaan
rohkaistuu toimimaan ja viestimään monikielisessä ja -kulttuurisessa maailmassa

T6 Rohkaista oppilasta harjoittelemaan monenlaisia jokapäiväisiä
viestintätilanteita sekä toimimaan niissä aloitteellisesti
•
•
•

tutustua kielen asemaan maailmassa ja hahmottaa uuden kielen suhde aiemmin
opiskelemiin tai osaamiin kieliin
harjoitella vuorovaikutusta arkeen liittyvissä tilanteissa ja niissä tarvittavia
viestintästrategioita
opetella tärkeimpiä kohteliaisuuteen liittyviä ilmauksia

T10 tarjota oppilaalle mahdollisuuksia tuottaa puhetta ja kirjoitusta
eri aihepiireistä sekä kiinnittää huomiota keskeisiin rakenteisiin ja
ääntämisen perussääntöihin
kannustaa oppilasta viestimään sekä suullisesti että kirjallisesti eri tilanteissa
kielen rakenteita opiskellaan arkipäivän viestintätilanteissa sopivassa järjestyksessä
kannustaa pitkäjänteiseen opiskeluun, joka tuottaa oppimisen iloa
harjoitella alusta lähtien ääntämisen perussääntöjä
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•
•
•
•

T3 Ohjata oppilasta havaitsemaan, millaisia säännönmukaisuuksia
kohdekielessä on, miten samoja asioita ilmaistaan muissa kielissä sekä
käyttämään kohdekielen keskeisiä kielitiedon käsitteitä
Vuosiluokka 9
Vuosiluokan keskeiset sisältöalueet
Vuosiluokan tavoitteet
T6 Rohkaista oppilasta harjoittelemaan monenlaisia jokapäiväisiä
viestintätilanteita sekä toimimaan niissä aloitteellisesti
•

syvennetään ja laajennetaan 8. luokalla opiskeltuja vuorovaikutustilanteita sekä niissä
tarvittavia viestintästrategioita sekä kohteliaisuuteen liittyviä ilmauksia

T10 tarjota oppilaalle mahdollisuuksia tuottaa puhetta ja kirjoitusta
eri aihepiireistä sekä kiinnittää huomiota keskeisiin rakenteisiin ja
ääntämisen perussääntöihin
•
•
•
•

harjoitella edelleen viestimään sekä suullisesti että kirjallisesti eri tilanteissa
opiskella lisää kielen rakenteita arkipäivän viestintätilanteissa sopivassa järjestyksessä
kannustaa pitkäjänteiseen opiskeluun, joka tuottaa oppimisen iloa
harjoitella edelleen ääntämistä

35.6.2. Biologia
Oppiaineen tehtävä
Biologian opetuksen tehtävänä on auttaa oppilaita ymmärtämään elämää ja sen kehittymistä,
kartuttaa oppilaan luonnontuntemusta sekä ohjata oppilaita ymmärtämään ekosysteemien
toimintaa, ihmisen elintoimintoja sekä perinnöllisyyden ja evoluution perusteita.
Biologian opetuksessa työskennellään myös luonnossa ja ohjataan oppilaita tutkivan oppimisen
avulla tutustumaan biologisen tiedonhankinnan luonteeseen. Luonnon tutkimisessa käytetään
sekä maasto- että laboratoriotyömenetelmiä. Elämyksellinen ja kokemuksellinen oppiminen
virittää oppimisen iloa ja herättää kiinnostusta tarkkailla elinympäristön tilaa ja siinä tapahtuvia
muutoksia. Opiskelussa hyödynnetään monipuolisesti tieto- ja viestintäteknologiaa. Teknologian
käyttö edistää oppilaiden yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa biologian opetuksessa.
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Biologian opetuksessa tuetaan oppilaiden ongelmanratkaisu- ja yhteistyötaitojen sekä
yhteisöllisyyden kehittymistä ja annetaan valmiuksia biologiaa hyödyntävien alojen opiskeluun
sekä työelämään.
Biologian opetus auttaa oppilaita ymmärtämään, miten biologian tietoja ja taitoja voidaan
soveltaa ja hyödyntää omassa elämässä, eettisissä pohdinnoissa, ajankohtaisten biologiaan
liittyvien uutisten seurannassa sekä siinä, kuinka yhteiskunnalliseen päätöksentekoon voidaan
vaikuttaa. Biologian opetus kehittää oppilaiden ympäristötietoisuutta ja halua vaalia luonnon
monimuotoisuutta. Oppilaat saavat valmiuksia vaikuttaa ja osallistua oman lähiympäristönsä
kehittämiseen ja sen säilymiseen elinvoimaisena. Oppilaita ohjataan kestävään elämäntapaan ja
globaalin vastuun ymmärtämiseen.
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Biologian oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät tavoitteet
vuosiluokilla 7-9
Tavoitteena on, että biologian opetuksessa oppilailla on mahdollisuus työskennellä erilaisissa
tutkimuksellisuutta tukevissa oppimisympäristöissä sekä koulussa että koulun ulkopuolella.
Maasto- ja laboratoriotyöskentelyssä oppilaita ohjataan havainnoimaan ja käyttämään biologialle
ominaisia tutkimusmenetelmiä. Biologian opetuksen tavoitteiden kannalta keskeistä on, että
oppilaita ohjataan käyttämään myös sähköisiä oppimisympäristöjä biologisen tiedon hankinnassa,
käsittelyssä, tulkinnassa ja esittämisessä.
Biologian työtapoja valittaessa painotetaan vuorovaikutusta ja yhteisöllisyyttä ottaen huomioon
oppilaiden erilaiset tarpeet. Monipuolisten työtapojen avulla jokainen oppilas saa erilaisia
kokemuksia, pystyy omaksumaan luonnontieteelle luonteenomaisia tutkimusmenetelmiä ja
harjaantuu tekemään johtopäätöksiä sekä raportoimaan ja soveltamaan oppimaansa. Biologian
opetuksen tavoitteiden mukaisesti elämyksellisyys, kokemuksellisuus ja toiminnallisuus kehittävät
oppilaiden taitoa pohtia omia arvovalintoja. Lisäksi oppilaille kehittyy taito tarkastella kriittisesti
ilmiöitä ja erilaisia tietolähteitä.
Tutkimuksellisuutta tukevia oppimisympäristöjä koulun ulkopuolella ovat esimerkiksi
koulun lähiympäristö, Viikin luonnonsuojelualue sekä pääkaupunkiseudun museot ja
tiedekeskus. Laboratoriotyöskentelyssä oppilaita ohjataan käyttämään biologialle ominaisia
tutkimusmenetelmiä, kuten mikroskopointia. Oppilaita ohjataan käyttämään myös sähköisiä
oppimisympäristöjä. Tähän voidaan käyttää myös oppilaiden omia laitteita.
Biologian opetuksen tavoitteiden mukaisesti kokemuksellisuus, esimerkiksi
elämäntavan harjoittelu, kehittää oppilaiden taitoa pohtia omia arvovalintoja.

kestävän

Ohjaus, eriyttäminen ja tuki biologiassa vuosiluokilla 7-9
Biologian opetuksen tavoitteiden kannalta keskeistä on ohjata oppilaita omakohtaiseen
havainnointiin ja tutkimiseen itsenäisesti ja ryhmissä sekä erilaisissa oppimisympäristöissä.
Maasto- ja laboratoriotyöskentely toteutetaan siten, että turvallisuuskysymykset otetaan
huomioon. Oppilaiden yksilöllisen tuen tarpeet huomioidaan erilaisten työmenetelmien
valinnassa. Kasvua, kehitystä sekä oppimisen iloa tukevat tutkimuksellisuus, yhdessä tekeminen,
vastuullisuus omasta työskentelystä, luontosuhteen syveneminen sekä tiedon liittäminen jo
ennestään opittuun. Biologian tavoitteiden kannalta on keskeistä tiedostaa oppilaiden mahdolliset
vaikeudet laboratorio- ja maastotyöskentelyssä. Oppilaita tuetaan työskentelyssä kunkin
omien vahvuuksien pohjalta sekä tarvittaessa vahvistamalla oppilaiden taitoja eri tukimuotoja
hyödyntäen. Eriyttäminen on mahdollista yhteisissä tutkimustehtävissä, joissa oppilaat toimivat
erilaisissa rooleissa ja etenevät yksilöllisesti ajattelun taitojen eri tasoille.
Oppilaita tuetaan tunnistamaan ja vahvistamaan biologian opetuksen tavoitteiden kannalta
keskeisiä vahvuuksiaan. Oppilaita tuetaan työskentelyssä kunkin omien vahvuuksien pohjalta.
Tarvittaessa oppilaiden taitoja vahvistetaan eri tukimuotoja hyödyntäen, ja myös eriyttäminen
yhteisissä tutkimustehtävissä on mahdollista.

Biologian opetuksessa kannustava ja rakentava palaute opintojen aikana tukee oppilaiden
motivaation rakentumista, tutkimustaitojen kehittymistä sekä auttaa jokaista löytämään
omat vahvuutensa. Oppilaille annetaan säännöllisesti tietoa oppimisen edistymisestä ja
suoriutumisesta suhteessa asetettuihin biologian tavoitteisiin. Palautteen avulla oppilaita
rohkaistaan toimimaan aktiivisesti ja vastuullisesti omassa lähiympäristössä ja soveltamaan
käytännössä oppimaansa biologista tietoa. Biologian arvioinnissa oppilailla tulee olla mahdollisuus
osoittaa osaamistaan monipuolisesti. Arviointi kohdistuu sekä oppilaan tiedolliseen osaamiseen
että biologisiin taitoihin erilaisissa oppimistilanteissa ja -ympäristöissä. Opettaja seuraa oppilaan
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taitoa tehdä havaintoja, kerätä, käsitellä, tulkita, arvioida ja esittää erilaisia aineistoja. Lisäksi
arvioidaan oppilaan taitoa käyttää biologialle ominaista välineistöä, tieto- ja viestintäteknologiaa
sekä taitoa toteuttaa pienimuotoisia kokeita ja tutkimuksia koulussa ja sen ulkopuolella. Arvioinnin
ja palautteen tehtävänä on osaltaan kehittää jokaisen oppilaan työskentelytaitoja.
Päättöarviointi sijoittuu siihen lukuvuoteen, jona biologian opiskelu päättyy kaikille yhteisenä
oppiaineena. Päättöarvioinnilla määritellään, miten oppilas on opiskelun päättyessä saavuttanut
biologian oppimäärän tavoitteet. Päättöarvosana muodostetaan suhteuttamalla oppilaan
osaamisen taso biologian valtakunnallisiin päättöarvioinnin kriteereihin. Biologiassa oppilaan
osaaminen kehittyy yleensä eri tavoitealueilla oppimäärän päättövaiheeseen saakka.
Päättöarvosanan muodostamisessa otetaan huomioon kaikki valtakunnalliset päättöarvioinnin
kriteerit riippumatta siitä, mille vuosiluokalle vastaava tavoite on asetettu paikallisessa
opetussuunnitelmassa. Oppilas saa arvosanan kahdeksan (8), mikäli hän osoittaa keskimäärin
kriteerien määrittämää osaamista. Arvosanan kahdeksan tason ylittäminen joidenkin tavoitteiden
osalta voi kompensoida tasoa heikomman suoriutumisen joidenkin muiden tavoitteiden osalta.
Biologian opetuksen aikainen arviointi on oppimista edistävää, kannustavaa ja rakentavaa.
Biologian arvioinnissa oppilailla tulee olla mahdollisuus osoittaa osaamistaan monipuolisesti.
Arviointi kohdistuu sekä oppilaan tiedolliseen osaamiseen että biologisiin taitoihin erilaisissa
oppimistilanteissa ja -ympäristöissä. Lisäksi arvioidaan oppilaan taitoa tehdä biologian opetukselle
asetettujen tavoitteiden mukaisesti eliökokoelma, esimerkiksi kasvio, koulun ulkopuolella.
Oppilaille annetaan säännöllisesti tietoa oppimisen edistymisestä ja suoriutumisesta suhteessa
asetettuihin biologian tavoitteisiin. Biologian arviointiin sisältyy myös itse- ja vertaisarviointia.

Vuosiluokka 7
Vuosiluokan keskeiset sisältöalueet
S1 Biologinen tutkimus
Sisältöjä valitaan siten, että biologisen tutkimuksen vaiheet tulevat oppilaan oman toiminnan
kautta tutuiksi.
•

Lähiympäristön vesiekosysteemien tutkiminen

S2 Tutkimusretkiä luontoon ja lähiympäristöön
Sisältöjä valittaessa painotetaan vastuullista luonnossa liikkumista, lajintuntemusta sekä metsän
ja muiden ekosysteemien tutkimista ja vertailua. Maastotyöskentelyssä havainnoidaan ja
arvioidaan ympäristöä ja siinä tapahtuvia muutoksia sekä ihmisen vaikutusta niihin.

Vuosiluokat 7-9

•
•
•
•
•
•
•

Eliöiden rakenne ja sopeutuminen vesiympäristöön
Lähiympäristön vesiekosysteemien tutkiminen
Maastotyöskentely
Luonnossa liikkuminen
Lajintuntemus
Vesien rehevöityminen
Vesiensuojelu

S3 Ekosysteemin perusrakenne ja toiminta
Sisällöt painottuvat suomalaisen metsäekosysteemin rakenteeseen ja toimintaan sekä
ihmisen toiminnan vaikutuksiin niissä. Lisäksi käsitellään perustietoja vesi-, suo-,
tunturi- ja kaupunkiekosysteemeistä. Tutustutaan lajien ekologiaan ja niiden välisiin
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vuorovaikutussuhteisiin. Opetukseen sisältyy eliökokoelman koostaminen. Sisältöjä valittaessa
painotetaan ekosysteemien monimuotoisuuden tärkeyttä.
•
•

Ekosysteemin rakenne ja toiminta
Eliöiden rakenne ja sopeutuminen vesiympäristöön

S4 Mitä elämä on?
Sisällöissä keskitytään tutkimaan elämän perusilmiöitä biologialle tyypillisin tutkimusmenetelmin.
Opetukseen sisällytetään kasvien kasvatusta. Eliökunnan rakenteeseen ja monimuotoisuuteen
perehdytään vertailemalla eliöiden rakenteita, elintoimintoja ja elinympäristöjä. Tutustutaan
perinnöllisyyden ja evoluution perusteisiin. Tarkastellaan bioteknologian mahdollisuuksia ja
haasteita.
•
•

Mitä elämä on
Elämän edellytykset maapallolla

S5 Ihminen
Sisällöissä keskitytään tutkimaan ihmiskehon toimintaa ja syvennetään tietämystä ihmisen
rakenteesta, elintoiminnoista ja säätelyjärjestelmistä. Tarkastellaan kasvuun, kehitykseen ja
terveyteen vaikuttavien biologisten tekijöiden perusteita. Tutustutaan, miten perimä ja ympäristö
vaikuttavat ihmisen eri ominaisuuksien kehittymiseen.
S6 Kohti kestävää tulevaisuutta
Sisällöt liittyvät luonnon monimuotoisuuden säilyttämiseen, ilmastonmuutokseen, luonnonvarojen
kestävään käyttöön ja muutoksiin lähiympäristössä. Pohditaan luonnonvarojen kestävän
käytön ekologisia, sosiaalisia, taloudellisia ja eettisiä periaatteita, kestävää ravinnontuotantoa
sekä eläinten hyvinvointia. Käsitellään biotalouden ja ekosysteemipalveluiden mahdollisuuksia
kestävän tulevaisuuden kannalta. Tutustutaan luonnonsuojelun tavoitteisiin, keinoihin ja
saavutuksiin.
Luonnossa liikkuminen
Lajintuntemus
Vesien ekosysteemipalvelut
Vesien rehevöityminen
Vesiensuojelu
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•
•
•
•
•

Opetuksen tavoitteet

Tavoitteisiin liittyvät
sisältöalueet

Laaja-alainen osaaminen

T1

S1, S2, S3, S4, S6

L4, L5

T2

S1, S2, S3, S4, S5

L4, L5

T3

S1, S2, S3, S4, S6

L4, L7

T6

S6

L4, L7

T7

S1, S2, S3, S4, S5, S6

L1

T8

S1, S2, S3, S4, S5

L1, L5

T11

S6

L2, L3, L7

T12

S1, S2, S3, S4, S5, S6

L7

T13

S6

L7

T14

S6

L5, L7

Vuosiluokan tavoitteet
T1 ohjata oppilasta ymmärtämään ekosysteemin perusrakennetta ja
toimintaa sekä vertailemaan erilaisia ekosysteemejä ja tunnistamaan lajeja
Ohjata oppilasta ymmärtämään
tunnistamaan lajeja.

vesiekosysteemin

perusrakennetta

ja

toimintaa

sekä

Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
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Ekosysteemin rakenteen ja toiminnan
hahmottaminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa kuvata metsäekosysteemin
perusrakennetta ja toimintaa sekä
tunnistaa erilaisia ekosysteemejä ja niiden
ravintoverkkojen lajeja. Oppilas osaa kuvata
monimuotoisuuden merkitystä ekosysteemien
toiminnalle sekä pohtia metsien kestävän
käytön merkitystä eliöille ja ihmiselle.

•

Lähiympäristön vesiekosysteemien tutkiminen

•
•

Ekosysteemin rakenne ja toiminta
Eliöiden rakenne ja sopeutuminen vesiympäristöön

•
•
•
•
•
•
•

Eliöiden rakenne ja sopeutuminen vesiympäristöön
Lähiympäristön vesiekosysteemien tutkiminen
Maastotyöskentely
Luonnossa liikkuminen
Lajintuntemus
Vesien rehevöityminen
Vesiensuojelu

•
•

Mitä elämä on
Elämän edellytykset maapallolla
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•
•
•
•
•

Luonnossa liikkuminen
Lajintuntemus
Vesien ekosysteemipalvelut
Vesien rehevöityminen
Vesiensuojelu

T2 auttaa oppilasta kuvailemaan eliöiden rakenteita ja elintoimintoja sekä
ymmärtämään eliökunnan rakennetta
Auttaa oppilasta kuvailemaan vesiekosysteemien eliöiden rakenteita ja elintoimintoja sekä
ymmärtämään eliökunnan rakennetta.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Eliökunnan rakenteen jaa eliöiden rakenteen
ja elintoimintojen hahmottaminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa kuvata eliökunnan luokittelun
periaatteita, osaa nimetä eliöiden rakenteita
sekä osaa kuvata eliöiden elintoimintoja.
Oppilas osaa vertailla eri eliöryhmien
sukulaisuutta rakenteellisten ja toiminnallisten
sopeutumien pohjalta sekä tunnistaa,
luokittelee ja vertailee eliöryhmiä.

•
•
•
•
•
•
•

Eliöiden rakenne ja sopeutuminen vesiympäristöön
Lähiympäristön vesiekosysteemien tutkiminen
Maastotyöskentely
Luonnossa liikkuminen
Lajintuntemus
Vesien rehevöityminen
Vesiensuojelu

•
•

Ekosysteemin rakenne ja toiminta
Eliöiden rakenne ja sopeutuminen vesiympäristöön

•

Lähiympäristön vesiekosysteemien tutkiminen

•
•

Mitä elämä on
Elämän edellytykset maapallolla

T3 ohjata oppilasta tutkimaan eliöiden sopeutumista eri elinympäristöihin
ja ymmärtämään erilaisten elinympäristöjen merkitys luonnon
monimuotoisuudelle

Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
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Ohjata oppilasta tutkimaan vesieliöiden sopeutumista eri elinympäristöihin ja ymmärtämään
erilaisten elinympäristöjen merkitys luonnon monimuotoisuudelle.

Arvioinnin kohde
Eliöiden sopeutumisen ja elinympäristöjen
monimuotoisuuden hahmottaminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa tehdä havaintoja lajien
esiintymisestä ja osaa kuvata lajien
sopeutumista eri elinympäristöihin. Oppilas
tunnistaa lähiympäristön tyypillisiä eliölajeja
ja ymmärtää niiden merkityksen luonnon
monimuotoisuudelle.

•
•

Ekosysteemin rakenne ja toiminta
Eliöiden rakenne ja sopeutuminen vesiympäristöön

•

Lähiympäristön vesiekosysteemien tutkiminen

•
•
•
•
•
•
•

Eliöiden rakenne ja sopeutuminen vesiympäristöön
Lähiympäristön vesiekosysteemien tutkiminen
Maastotyöskentely
Luonnossa liikkuminen
Lajintuntemus
Vesien rehevöityminen
Vesiensuojelu

•
•

Mitä elämä on
Elämän edellytykset maapallolla

•
•
•
•
•

Luonnossa liikkuminen
Lajintuntemus
Vesien ekosysteemipalvelut
Vesien rehevöityminen
Vesiensuojelu

T6 ohjata oppilasta arvioimaan luonnonympäristössä tapahtuvia
muutoksia ja ihmisen vaikutusta ympäristöön sekä ymmärtämään
ekosysteemipalveluiden merkitys
Ohjata oppilasta arvioimaan vesiympäristössä tapahtuvia muutoksia ja ihmisen vaikutusta
vesiympäristöön sekä ymmärtämään ekosysteemipalveluiden merkitys.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
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Luonnonympäristössä tapahtuvien muutosten
havainnointi

•
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Luonnossa liikkuminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa tehdä havaintoja ja pieniä
tutkimuksia omassa lähiympäristössä
tapahtuvista luonnollisista ja ihmisen
toiminnan aiheuttamista luonnonympäristön
muutoksista. Oppilas ymmärtää
maapallon luonnonvarojen rajallisuuden ja
ekosysteemipalveluiden merkityksen sekä
tuntee kestävän elämäntavan perusteet ja
jokamiehen oikeudet ja velvollisuudet.

•
•
•
•

Lajintuntemus
Vesien ekosysteemipalvelut
Vesien rehevöityminen
Vesiensuojelu

T7 ohjata oppilasta kehittämään luonnontieteellistä ajattelutaitoa sekä
syy- ja seuraussuhteiden ymmärtämistä
Ohjata oppilasta kehittämään luonnontieteellistä ajattelutaitoa sekä syy- ja seuraussuhteiden
ymmärtämistä.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Luonnontieteellinen ajattelutaito

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa esittää mielekkäitä kysymyksiä
luonnosta ja luonnonilmiöistä, osaa käyttää
biologialle ominaisia peruskäsitteitä sekä
tutkimus- ja tiedon-hankintamenetelmiä.
Oppilas osaa esittää perusteltuja
luonnontieteellisiä käsityksiä ja päätelmiä.

•
•
•
•
•
•
•

Eliöiden rakenne ja sopeutuminen vesiympäristöön
Lähiympäristön vesiekosysteemien tutkiminen
Maastotyöskentely
Luonnossa liikkuminen
Lajintuntemus
Vesien rehevöityminen
Vesiensuojelu

•

Lähiympäristön vesiekosysteemien tutkiminen

•
•

Mitä elämä on
Elämän edellytykset maapallolla

•
•

Ekosysteemin rakenne ja toiminta
Eliöiden rakenne ja sopeutuminen vesiympäristöön

•
•
•
•
•

Luonnossa liikkuminen
Lajintuntemus
Vesien ekosysteemipalvelut
Vesien rehevöityminen
Vesiensuojelu

Opastaa oppilasta käyttämään biologian tutkimusvälineistöä kuten mikroskooppia sekä tieto- ja
viestintäteknologiaa.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
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T8 opastaa oppilasta käyttämään biologian tutkimusvälineistöä ja tieto- ja
viestintäteknologiaa

Arvioinnin kohde
Biologisen tutkimusvälineistön ja teknologian
käyttö

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa työskennellä turvallisesti ja
tavoitteellisesti laboratoriossa ja maastossa.
Oppilas osaa käyttää tarkoituksenmukaisesti
biologian tutkimusvälineistöä ja tieto- ja
viestintäteknologiaa.

•
•

Ekosysteemin rakenne ja toiminta
Eliöiden rakenne ja sopeutuminen vesiympäristöön

•
•

Mitä elämä on
Elämän edellytykset maapallolla

•
•
•
•
•
•
•

Eliöiden rakenne ja sopeutuminen vesiympäristöön
Lähiympäristön vesiekosysteemien tutkiminen
Maastotyöskentely
Luonnossa liikkuminen
Lajintuntemus
Vesien rehevöityminen
Vesiensuojelu

•

Lähiympäristön vesiekosysteemien tutkiminen

T11 kannustaa oppilasta soveltamaan biologian tietoja ja taitoja omassa
elämässä sekä yhteiskunnallisessa keskustelussa ja päätöksenteossa
Kannustaa oppilasta soveltamaan biologian tietoja ja taitoja omassa elämässä sekä
yhteiskunnallisessa keskustelussa ja päätöksenteossa.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Biologisten tietojen ja taitojen soveltaminen
arjessa
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•
•
•
•
•

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa kuvata, miten biologisia
tietoja ja taitoja voi hyödyntää omassa
arjessa ja yhteiskunnassa sekä osaa
perustella näkemyksiä biologisen tietämyksen
pohjalta. Oppilas osallistuu lähiluonnon
vaalimisprojektiin, sen toteuttamiseen ja
tulosten raportointiin.

Luonnossa liikkuminen
Lajintuntemus
Vesien ekosysteemipalvelut
Vesien rehevöityminen
Vesiensuojelu

T12 innostaa oppilasta syventämään kiinnostusta luontoa ja sen ilmiöitä
kohtaan sekä vahvistamaan luontosuhdetta ja ympäristötietoisuutta
Innostaa oppilasta syventämään kiinnostusta vesiluontoa ja sen ilmiöitä kohtaan sekä
vahvistamaan omaa luontosuhdettaan ja ympäristötietoisuuttaan.
1234

Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Luontosuhteen ja ympäristötietoisuuden
merkityksen hahmottaminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilaan osaa perustella esimerkkien avulla
miten luonnossa toimitaan kestävällä ja
luonnon monimuotoisuutta säilyttävällä
tavalla.

•

Lähiympäristön vesiekosysteemien tutkiminen

•
•

Ekosysteemin rakenne ja toiminta
Eliöiden rakenne ja sopeutuminen vesiympäristöön

•
•
•
•
•

Luonnossa liikkuminen
Lajintuntemus
Vesien ekosysteemipalvelut
Vesien rehevöityminen
Vesiensuojelu

•
•
•
•
•
•
•

Eliöiden rakenne ja sopeutuminen vesiympäristöön
Lähiympäristön vesiekosysteemien tutkiminen
Maastotyöskentely
Luonnossa liikkuminen
Lajintuntemus
Vesien rehevöityminen
Vesiensuojelu

•
•

Mitä elämä on
Elämän edellytykset maapallolla

T13 ohjata oppilasta tekemään eettisesti perusteltuja valintoja
Ohjata oppilasta tekemään eettisesti perusteltuja valintoja.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Eettisten kysymysten pohdinta

•
•
•
•
•

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa hyödyntää biologian tietoja
ja taitoja ihmiseen ja ympäristöön liittyvien
vastuukysymysten arvioinnissa ja esittää
perusteluja eettisesti kestäville valinnoille.

Luonnossa liikkuminen
Lajintuntemus
Vesien ekosysteemipalvelut
Vesien rehevöityminen
Vesiensuojelu

T14 innostaa oppilasta vaikuttamaan ja toimimaan kestävän tulevaisuuden
rakentamiseksi
Innostaa oppilasta vaikuttamaan ja toimimaan kestävän tulevaisuuden rakentamiseksi.
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Arvioinnin kohde

Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Kestävän tulevaisuuden rakentamisen tiedot
ja taidot
•
•
•
•
•

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa kuvata, miten toimitaan
kestävän tulevaisuuden rakentamiseksi.

Luonnossa liikkuminen
Lajintuntemus
Vesien ekosysteemipalvelut
Vesien rehevöityminen
Vesiensuojelu

Vuosiluokka 8
Vuosiluokan keskeiset sisältöalueet
S1 Biologinen tutkimus
Sisältöjä valitaan siten, että biologisen tutkimuksen vaiheet tulevat oppilaan oman toiminnan
kautta tutuiksi.

•
•

Kasvien kasvatus
Pieni tutkimus

S2 Tutkimusretkiä luontoon ja lähiympäristöön
Sisältöjä valittaessa painotetaan vastuullista luonnossa liikkumista, lajintuntemusta sekä metsän
ja muiden ekosysteemien tutkimista ja vertailua. Maastotyöskentelyssä havainnoidaan ja
arvioidaan ympäristöä ja siinä tapahtuvia muutoksia sekä ihmisen vaikutusta niihin.
•
•
•
•

Metsäekosysteemin rakenne ja toiminta
Kasvio tai muu opettajan kanssa sovittu eliökokoelma
Luonnossa liikkuminen
Maastotyöskentely

S3 Ekosysteemin perusrakenne ja toiminta
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Sisällöt painottuvat suomalaisen metsäekosysteemin rakenteeseen ja toimintaan sekä
ihmisen toiminnan vaikutuksiin niissä. Lisäksi käsitellään perustietoja vesi-, suo-,
tunturi- ja kaupunkiekosysteemeistä. Tutustutaan lajien ekologiaan ja niiden välisiin
vuorovaikutussuhteisiin. Opetukseen sisältyy eliökokoelman koostaminen. Sisältöjä valittaessa
painotetaan ekosysteemien monimuotoisuuden tärkeyttä.
•
•
•
•
•

Metsäekosysteemin rakenne ja toiminta
Lajintuntemus
Kasvio tai muu opettajan kanssa sovittu eliökokoelma
Metsäekosysteemin vertailu tunturi-, suo- ja kaupunkiekosysteemiin
Monimuotoisuuden merkitys ja luonnonsuojelu

S4 Mitä elämä on?
Sisällöissä keskitytään tutkimaan elämän perusilmiöitä biologialle tyypillisin tutkimusmenetelmin.
Opetukseen sisällytetään kasvien kasvatusta. Eliökunnan rakenteeseen ja monimuotoisuuteen
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perehdytään vertailemalla eliöiden rakenteita, elintoimintoja ja elinympäristöjä. Tutustutaan
perinnöllisyyden ja evoluution perusteisiin. Tarkastellaan bioteknologian mahdollisuuksia ja
haasteita.

•
•
•
•
•

Solu
Kasvien rakenne
Yhteyttäminen ja soluhengitys
Kasvien kasvatus
Pieni tutkimus

S5 Ihminen
Sisällöissä keskitytään tutkimaan ihmiskehon toimintaa ja syvennetään tietämystä ihmisen
rakenteesta, elintoiminnoista ja säätelyjärjestelmistä. Tarkastellaan kasvuun, kehitykseen ja
terveyteen vaikuttavien biologisten tekijöiden perusteita. Tutustutaan, miten perimä ja ympäristö
vaikuttavat ihmisen eri ominaisuuksien kehittymiseen.
S6 Kohti kestävää tulevaisuutta
Sisällöt liittyvät luonnon monimuotoisuuden säilyttämiseen, ilmastonmuutokseen, luonnonvarojen
kestävään käyttöön ja muutoksiin lähiympäristössä. Pohditaan luonnonvarojen kestävän
käytön ekologisia, sosiaalisia, taloudellisia ja eettisiä periaatteita, kestävää ravinnontuotantoa
sekä eläinten hyvinvointia. Käsitellään biotalouden ja ekosysteemipalveluiden mahdollisuuksia
kestävän tulevaisuuden kannalta. Tutustutaan luonnonsuojelun tavoitteisiin, keinoihin ja
saavutuksiin.
Metsäekosysteemin rakenne ja toiminta
Lajintuntemus
Luonnossa liikkuminen
Metsien ekosysteemipalvelut
Monimuotoisuuden merkitys ja luonnonsuojelu
Opetuksen tavoitteet

Tavoitteisiin liittyvät
sisältöalueet

Laaja-alainen osaaminen

T1

S1, S2, S3, S4, S6

L4, L5

T2

S1, S2, S3, S4, S5

L4, L5

T3

S1, S2, S3, S4, S6

L4, L7

T6

S6

L4, L7

T7

S1, S2, S3, S4, S5, S6

L1

T8

S1, S2, S3, S4, S5

L1, L5

T9

S1, S2, S3, S4, S6

L5, L6, L7

T10

S1, S2, S3, S4, S5, S6

L1, L5

T11

S6

L2, L3, L7

T12

S1, S2, S3, S4, S5, S6

L7

T13

S6

L7

T14

S6

L5, L7
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•
•
•
•
•

Vuosiluokan tavoitteet
T1 ohjata oppilasta ymmärtämään ekosysteemin perusrakennetta ja
toimintaa sekä vertailemaan erilaisia ekosysteemejä ja tunnistamaan lajeja
Ohjata oppilasta ymmärtämään metsäekosysteemin perusrakennetta ja toimintaa sekä
vertailemaan erilaisia ekosysteemejä ja tunnistamaan lajeja.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde

Vuosiluokat 7-9

Ekosysteemin rakenteen ja toiminnan
hahmottaminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa kuvata metsäekosysteemin
perusrakennetta ja toimintaa sekä
tunnistaa erilaisia ekosysteemejä ja niiden
ravintoverkkojen lajeja. Oppilas osaa kuvata
monimuotoisuuden merkitystä ekosysteemien
toiminnalle sekä pohtia metsien kestävän
käytön merkitystä eliöille ja ihmiselle.

•
•
•
•

Metsäekosysteemin rakenne ja toiminta
Kasvio tai muu opettajan kanssa sovittu eliökokoelma
Luonnossa liikkuminen
Maastotyöskentely

•
•
•
•
•

Metsäekosysteemin rakenne ja toiminta
Lajintuntemus
Luonnossa liikkuminen
Metsien ekosysteemipalvelut
Monimuotoisuuden merkitys ja luonnonsuojelu

•
•
•
•
•

Solu
Kasvien rakenne
Yhteyttäminen ja soluhengitys
Kasvien kasvatus
Pieni tutkimus

•
•
•
•
•

Metsäekosysteemin rakenne ja toiminta
Lajintuntemus
Kasvio tai muu opettajan kanssa sovittu eliökokoelma
Metsäekosysteemin vertailu tunturi-, suo- ja kaupunkiekosysteemiin
Monimuotoisuuden merkitys ja luonnonsuojelu

•
•

Kasvien kasvatus
Pieni tutkimus

T2 auttaa oppilasta kuvailemaan eliöiden rakenteita ja elintoimintoja sekä
ymmärtämään eliökunnan rakennetta
Auttaa oppilasta kuvailemaan metsäekosysteemin eliöiden rakenteita ja elintoimintoja sekä
ymmärtämään eliökunnan rakennetta.
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Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Eliökunnan rakenteen jaa eliöiden rakenteen
ja elintoimintojen hahmottaminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa kuvata eliökunnan luokittelun
periaatteita, osaa nimetä eliöiden rakenteita
sekä osaa kuvata eliöiden elintoimintoja.
Oppilas osaa vertailla eri eliöryhmien
sukulaisuutta rakenteellisten ja toiminnallisten
sopeutumien pohjalta sekä tunnistaa,
luokittelee ja vertailee eliöryhmiä.

•
•

Kasvien kasvatus
Pieni tutkimus

•
•
•
•
•

Solu
Kasvien rakenne
Yhteyttäminen ja soluhengitys
Kasvien kasvatus
Pieni tutkimus

•
•
•
•
•

Metsäekosysteemin rakenne ja toiminta
Lajintuntemus
Kasvio tai muu opettajan kanssa sovittu eliökokoelma
Metsäekosysteemin vertailu tunturi-, suo- ja kaupunkiekosysteemiin
Monimuotoisuuden merkitys ja luonnonsuojelu

•
•
•
•

Metsäekosysteemin rakenne ja toiminta
Kasvio tai muu opettajan kanssa sovittu eliökokoelma
Luonnossa liikkuminen
Maastotyöskentely

T3 ohjata oppilasta tutkimaan eliöiden sopeutumista eri elinympäristöihin
ja ymmärtämään erilaisten elinympäristöjen merkitys luonnon
monimuotoisuudelle
Ohjata oppilasta tutkimaan eliöiden sopeutumista eri elinympäristöihin ja ymmärtämään erilaisten
elinympäristöjen merkitys luonnon monimuotoisuudelle.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Eliöiden sopeutumisen ja elinympäristöjen
monimuotoisuuden hahmottaminen

•
•
•
•

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa tehdä havaintoja lajien
esiintymisestä ja osaa kuvata lajien
sopeutumista eri elinympäristöihin. Oppilas
tunnistaa lähiympäristön tyypillisiä eliölajeja
ja ymmärtää niiden merkityksen luonnon
monimuotoisuudelle.

Metsäekosysteemin rakenne ja toiminta
Lajintuntemus
Luonnossa liikkuminen
Metsien ekosysteemipalvelut
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Arvioinnin kohde

•

Monimuotoisuuden merkitys ja luonnonsuojelu

•
•

Kasvien kasvatus
Pieni tutkimus

•
•
•
•
•

Metsäekosysteemin rakenne ja toiminta
Lajintuntemus
Kasvio tai muu opettajan kanssa sovittu eliökokoelma
Metsäekosysteemin vertailu tunturi-, suo- ja kaupunkiekosysteemiin
Monimuotoisuuden merkitys ja luonnonsuojelu

•
•
•
•
•

Solu
Kasvien rakenne
Yhteyttäminen ja soluhengitys
Kasvien kasvatus
Pieni tutkimus

•
•
•
•

Metsäekosysteemin rakenne ja toiminta
Kasvio tai muu opettajan kanssa sovittu eliökokoelma
Luonnossa liikkuminen
Maastotyöskentely

T6 ohjata oppilasta arvioimaan luonnonympäristössä tapahtuvia
muutoksia ja ihmisen vaikutusta ympäristöön sekä ymmärtämään
ekosysteemipalveluiden merkitys
Ohjata oppilasta arvioimaan luonnonympäristössä tapahtuvia muutoksia ja ihmisen vaikutusta
ympäristöön sekä ymmärtämään ekosysteemipalveluiden merkitys.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde

Vuosiluokat 7-9

Luonnonympäristössä tapahtuvien muutosten
havainnointi

•
•
•
•
•
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Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa tehdä havaintoja ja pieniä
tutkimuksia omassa lähiympäristössä
tapahtuvista luonnollisista ja ihmisen
toiminnan aiheuttamista luonnonympäristön
muutoksista. Oppilas ymmärtää
maapallon luonnonvarojen rajallisuuden ja
ekosysteemipalveluiden merkityksen sekä
tuntee kestävän elämäntavan perusteet ja
jokamiehen oikeudet ja velvollisuudet.

Metsäekosysteemin rakenne ja toiminta
Lajintuntemus
Luonnossa liikkuminen
Metsien ekosysteemipalvelut
Monimuotoisuuden merkitys ja luonnonsuojelu

T7 ohjata oppilasta kehittämään luonnontieteellistä ajattelutaitoa sekä
syy- ja seuraussuhteiden ymmärtämistä
Ohjata oppilasta kehittämään luonnontieteellistä ajattelutaitoa sekä syy- ja seuraussuhteiden
ymmärtämistä.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Luonnontieteellinen ajattelutaito

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa esittää mielekkäitä kysymyksiä
luonnosta ja luonnonilmiöistä, osaa käyttää
biologialle ominaisia peruskäsitteitä sekä
tutkimus- ja tiedon-hankintamenetelmiä.
Oppilas osaa esittää perusteltuja
luonnontieteellisiä käsityksiä ja päätelmiä.

•
•
•
•
•

Solu
Kasvien rakenne
Yhteyttäminen ja soluhengitys
Kasvien kasvatus
Pieni tutkimus

•
•
•
•
•

Metsäekosysteemin rakenne ja toiminta
Lajintuntemus
Luonnossa liikkuminen
Metsien ekosysteemipalvelut
Monimuotoisuuden merkitys ja luonnonsuojelu

•
•
•
•

Metsäekosysteemin rakenne ja toiminta
Kasvio tai muu opettajan kanssa sovittu eliökokoelma
Luonnossa liikkuminen
Maastotyöskentely

•
•

Kasvien kasvatus
Pieni tutkimus

•
•
•
•
•

Metsäekosysteemin rakenne ja toiminta
Lajintuntemus
Kasvio tai muu opettajan kanssa sovittu eliökokoelma
Metsäekosysteemin vertailu tunturi-, suo- ja kaupunkiekosysteemiin
Monimuotoisuuden merkitys ja luonnonsuojelu

Opastaa oppilasta käyttämään biologian tutkimusvälineistöä ja tieto- ja viestintäteknologiaa.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
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T8 opastaa oppilasta käyttämään biologian tutkimusvälineistöä ja tieto- ja
viestintäteknologiaa

Arvioinnin kohde
Biologisen tutkimusvälineistön ja teknologian
käyttö

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa työskennellä turvallisesti ja
tavoitteellisesti laboratoriossa ja maastossa.
Oppilas osaa käyttää tarkoituksenmukaisesti
biologian tutkimusvälineistöä ja tieto- ja
viestintäteknologiaa.

•
•

Kasvien kasvatus
Pieni tutkimus

•
•
•
•
•

Metsäekosysteemin rakenne ja toiminta
Lajintuntemus
Kasvio tai muu opettajan kanssa sovittu eliökokoelma
Metsäekosysteemin vertailu tunturi-, suo- ja kaupunkiekosysteemiin
Monimuotoisuuden merkitys ja luonnonsuojelu

•
•
•
•
•

Solu
Kasvien rakenne
Yhteyttäminen ja soluhengitys
Kasvien kasvatus
Pieni tutkimus

•
•
•
•

Metsäekosysteemin rakenne ja toiminta
Kasvio tai muu opettajan kanssa sovittu eliökokoelma
Luonnossa liikkuminen
Maastotyöskentely

T9 ohjata oppilasta koostamaan eliökokoelma ja kasvattamaan kasveja
biologisten ilmiöiden ymmärtämiseksi
Ohjata oppilasta koostamaan kasvio tai muu opettajan kanssa sovittu eliökokoelma
metsäekosysteemin lajeista ja kasvattamaan kasveja biologisten ilmiöiden ymmärtämiseksi.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde

Vuosiluokat 7-9

Eliökokoelman laatiminen ja kasvien
kokeellinen kasvattaminen

•
•

Kasvien kasvatus
Pieni tutkimus

•
•
•
•
•

Solu
Kasvien rakenne
Yhteyttäminen ja soluhengitys
Kasvien kasvatus
Pieni tutkimus
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Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa koostaa ohjeiden mukaisesti
perinteisen tai digitaalisen kasvikokoelman
tai muun digitaalisen eliökokoelman. Oppilas
toteuttaa ohjatusti kasvatuskokeen.

•
•
•
•

Metsäekosysteemin rakenne ja toiminta
Kasvio tai muu opettajan kanssa sovittu eliökokoelma
Luonnossa liikkuminen
Maastotyöskentely

•
•
•
•
•

Metsäekosysteemin rakenne ja toiminta
Lajintuntemus
Luonnossa liikkuminen
Metsien ekosysteemipalvelut
Monimuotoisuuden merkitys ja luonnonsuojelu

•
•
•
•
•

Metsäekosysteemin rakenne ja toiminta
Lajintuntemus
Kasvio tai muu opettajan kanssa sovittu eliökokoelma
Metsäekosysteemin vertailu tunturi-, suo- ja kaupunkiekosysteemiin
Monimuotoisuuden merkitys ja luonnonsuojelu

T10 ohjata oppilasta tekemään tutkimuksia sekä koulussa että koulun
ulkopuolella
Ohjata oppilasta tekemään tutkimuksia sekä koulussa että koulun ulkopuolella.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Biologisen tutkimuksen tekeminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa havainnoida ja tallentaa
keräämiään tietoja laboratoriossa ja
maastossa. Oppilas osaa esittää hypoteeseja
ja tehdä ohjatusti pienimuotoisen biologisen
tutkimuksen ja osaa raportoida sen tuloksia.

•
•
•
•
•

Solu
Kasvien rakenne
Yhteyttäminen ja soluhengitys
Kasvien kasvatus
Pieni tutkimus

•
•

Kasvien kasvatus
Pieni tutkimus

•
•
•
•
•

Metsäekosysteemin rakenne ja toiminta
Lajintuntemus
Luonnossa liikkuminen
Metsien ekosysteemipalvelut
Monimuotoisuuden merkitys ja luonnonsuojelu

•
•
•
•

Metsäekosysteemin rakenne ja toiminta
Kasvio tai muu opettajan kanssa sovittu eliökokoelma
Luonnossa liikkuminen
Maastotyöskentely
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Arvioinnin kohde

•
•
•
•
•

Metsäekosysteemin rakenne ja toiminta
Lajintuntemus
Kasvio tai muu opettajan kanssa sovittu eliökokoelma
Metsäekosysteemin vertailu tunturi-, suo- ja kaupunkiekosysteemiin
Monimuotoisuuden merkitys ja luonnonsuojelu

T11 kannustaa oppilasta soveltamaan biologian tietoja ja taitoja omassa
elämässä sekä yhteiskunnallisessa keskustelussa ja päätöksenteossa
Kannustaa oppilasta soveltamaan biologian tietoja ja taitoja omassa elämässä sekä
yhteiskunnallisessa keskustelussa ja päätöksenteossa.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Biologisten tietojen ja taitojen soveltaminen
arjessa

•
•
•
•
•

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa kuvata, miten biologisia
tietoja ja taitoja voi hyödyntää omassa
arjessa ja yhteiskunnassa sekä osaa
perustella näkemyksiä biologisen tietämyksen
pohjalta. Oppilas osallistuu lähiluonnon
vaalimisprojektiin, sen toteuttamiseen ja
tulosten raportointiin.

Metsäekosysteemin rakenne ja toiminta
Lajintuntemus
Luonnossa liikkuminen
Metsien ekosysteemipalvelut
Monimuotoisuuden merkitys ja luonnonsuojelu

T12 innostaa oppilasta syventämään kiinnostusta luontoa ja sen ilmiöitä
kohtaan sekä vahvistamaan luontosuhdetta ja ympäristötietoisuutta
Innostaa oppilasta syventämään kiinnostusta metsäluontoa ja sen ilmiöitä kohtaan sekä
vahvistamaan luontosuhdetta ja ympäristötietoisuutta.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde

Vuosiluokat 7-9

Luontosuhteen ja ympäristötietoisuuden
merkityksen hahmottaminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilaan osaa perustella esimerkkien avulla
miten luonnossa toimitaan kestävällä ja
luonnon monimuotoisuutta säilyttävällä
tavalla.

•
•
•
•
•

Solu
Kasvien rakenne
Yhteyttäminen ja soluhengitys
Kasvien kasvatus
Pieni tutkimus

•
•
•

Metsäekosysteemin rakenne ja toiminta
Lajintuntemus
Kasvio tai muu opettajan kanssa sovittu eliökokoelma
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•
•

Metsäekosysteemin vertailu tunturi-, suo- ja kaupunkiekosysteemiin
Monimuotoisuuden merkitys ja luonnonsuojelu

•
•

Kasvien kasvatus
Pieni tutkimus

•
•
•
•

Metsäekosysteemin rakenne ja toiminta
Kasvio tai muu opettajan kanssa sovittu eliökokoelma
Luonnossa liikkuminen
Maastotyöskentely

•
•
•
•
•

Metsäekosysteemin rakenne ja toiminta
Lajintuntemus
Luonnossa liikkuminen
Metsien ekosysteemipalvelut
Monimuotoisuuden merkitys ja luonnonsuojelu

T13 ohjata oppilasta tekemään eettisesti perusteltuja valintoja
Ohjata oppilasta tekemään eettisesti perusteltuja valintoja.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Eettisten kysymysten pohdinta

•
•
•
•
•

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa hyödyntää biologian tietoja
ja taitoja ihmiseen ja ympäristöön liittyvien
vastuukysymysten arvioinnissa ja esittää
perusteluja eettisesti kestäville valinnoille.

Metsäekosysteemin rakenne ja toiminta
Lajintuntemus
Luonnossa liikkuminen
Metsien ekosysteemipalvelut
Monimuotoisuuden merkitys ja luonnonsuojelu

T14 innostaa oppilasta vaikuttamaan ja toimimaan kestävän tulevaisuuden
rakentamiseksi
Innostaa oppilasta vaikuttamaan ja toimimaan kestävän tulevaisuuden rakentamiseksi.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Kestävän tulevaisuuden rakentamisen tiedot
ja taidot
•
•
•
•
•

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa kuvata, miten toimitaan
kestävän tulevaisuuden rakentamiseksi.

Metsäekosysteemin rakenne ja toiminta
Lajintuntemus
Luonnossa liikkuminen
Metsien ekosysteemipalvelut
Monimuotoisuuden merkitys ja luonnonsuojelu
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Arvioinnin kohde

Vuosiluokka 9
Vuosiluokan keskeiset sisältöalueet
S1 Biologinen tutkimus
Sisältöjä valitaan siten, että biologisen tutkimuksen vaiheet tulevat oppilaan oman toiminnan
kautta tutuiksi.

•
•
•
•

Oman elimistön rakenteen ja toiminnan tutkiminen
Tutkimuksellisuus
Luonnontieteellinen näkökulma maailmaan
Oma suhde luonnontieteellisyyteen

S2 Tutkimusretkiä luontoon ja lähiympäristöön
Sisältöjä valittaessa painotetaan vastuullista luonnossa liikkumista, lajintuntemusta sekä metsän
ja muiden ekosysteemien tutkimista ja vertailua. Maastotyöskentelyssä havainnoidaan ja
arvioidaan ympäristöä ja siinä tapahtuvia muutoksia sekä ihmisen vaikutusta niihin.
S3 Ekosysteemin perusrakenne ja toiminta
Sisällöt painottuvat suomalaisen metsäekosysteemin rakenteeseen ja toimintaan sekä
ihmisen toiminnan vaikutuksiin niissä. Lisäksi käsitellään perustietoja vesi-, suo-,
tunturi- ja kaupunkiekosysteemeistä. Tutustutaan lajien ekologiaan ja niiden välisiin
vuorovaikutussuhteisiin. Opetukseen sisältyy eliökokoelman koostaminen. Sisältöjä valittaessa
painotetaan ekosysteemien monimuotoisuuden tärkeyttä.
S4 Mitä elämä on?
Sisällöissä keskitytään tutkimaan elämän perusilmiöitä biologialle tyypillisin tutkimusmenetelmin.
Opetukseen sisällytetään kasvien kasvatusta. Eliökunnan rakenteeseen ja monimuotoisuuteen
perehdytään vertailemalla eliöiden rakenteita, elintoimintoja ja elinympäristöjä. Tutustutaan
perinnöllisyyden ja evoluution perusteisiin. Tarkastellaan bioteknologian mahdollisuuksia ja
haasteita.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Eläinsolu
Elimistöjen rakenne, toiminta ja merkitys
Elintoimintojen säätely
Ihmisen lisääntyminen
Perinnöllisyyden perusteet
Geneettisen tiedon sovellukset lääketieteessä ja teollisuudessa sekä niihin liittyvät eettiset
kysymykset
Synteettinen evoluutioteoria, elämän historia ja ihmisen evoluutio
Luonnontieteellinen näkökulma maailmaan
Oma suhde luonnontieteellisyyteen

Vuosiluokat 7-9

S5 Ihminen
Sisällöissä keskitytään tutkimaan ihmiskehon toimintaa ja syvennetään tietämystä ihmisen
rakenteesta, elintoiminnoista ja säätelyjärjestelmistä. Tarkastellaan kasvuun, kehitykseen ja
terveyteen vaikuttavien biologisten tekijöiden perusteita. Tutustutaan, miten perimä ja ympäristö
vaikuttavat ihmisen eri ominaisuuksien kehittymiseen.
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Biologian 3.kurssi, 9. luokka: Ihmisen biologia
•
•
•
•

Eläinsolu
Elimistöjen rakenne, toiminta ja merkitys
Elintoimintojen säätely
Ihmisen lisääntyminen

•
•
•
•
•

Elimistön puolustusjärjestelmä
Oman elimistön rakenteen ja toiminnan tutkiminen
Tutkimuksellisuus
Luonnontieteellinen näkökulma maailmaan
Oma suhde luonnontieteellisyyteen

Biologian 4.kurssi, 9. luokka: Perinnöllisyys, bioteknologia ja evoluutio
•
•

Perinnöllisyyden perusteet
Geneettisen tiedon sovellukset lääketieteessä ja teollisuudessa sekä niihin liittyvät eettiset
kysymykset

•
•
•
•
•

Synteettinen evoluutioteoria, elämän historia ja ihmisen evoluutio
Oman elimistön rakenteen ja toiminnan tutkiminen
Tutkimuksellisuus
Luonnontieteellinen näkökulma maailmaan
Oma suhde luonnontieteellisyyteen

S6 Kohti kestävää tulevaisuutta
Sisällöt liittyvät luonnon monimuotoisuuden säilyttämiseen, ilmastonmuutokseen, luonnonvarojen
kestävään käyttöön ja muutoksiin lähiympäristössä. Pohditaan luonnonvarojen kestävän
käytön ekologisia, sosiaalisia, taloudellisia ja eettisiä periaatteita, kestävää ravinnontuotantoa
sekä eläinten hyvinvointia. Käsitellään biotalouden ja ekosysteemipalveluiden mahdollisuuksia
kestävän tulevaisuuden kannalta. Tutustutaan luonnonsuojelun tavoitteisiin, keinoihin ja
saavutuksiin.
Geneettisen tiedon sovellukset lääketieteessä ja teollisuudessa sekä niihin liittyvät eettiset
kysymykset
Opetuksen tavoitteet

Tavoitteisiin liittyvät
sisältöalueet

Laaja-alainen osaaminen

T2

S1, S2, S3, S4, S5

L4, L5

T4

S1, S4, S5

L1

T5

S5

L3

T7

S1, S2, S3, S4, S5, S6

L1

T8

S1, S2, S3, S4, S5

L1, L5

T11

S6

L2, L3, L7

T13

S6

L7

T14

S6

L5, L7
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Vuosiluokat 7-9

•

Vuosiluokan tavoitteet
T2 auttaa oppilasta kuvailemaan eliöiden rakenteita ja elintoimintoja sekä
ymmärtämään eliökunnan rakennetta
Auttaa oppilasta kuvailemaan ja ymmärtämään ihmisen elimistön rakenteita ja elintoimintoja.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Eliökunnan rakenteen jaa eliöiden rakenteen
ja elintoimintojen hahmottaminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa kuvata eliökunnan luokittelun
periaatteita, osaa nimetä eliöiden rakenteita
sekä osaa kuvata eliöiden elintoimintoja.
Oppilas osaa vertailla eri eliöryhmien
sukulaisuutta rakenteellisten ja toiminnallisten
sopeutumien pohjalta sekä tunnistaa,
luokittelee ja vertailee eliöryhmiä.

Biologian 3.kurssi, 9. luokka: Ihmisen biologia
•
•
•
•

Eläinsolu
Elimistöjen rakenne, toiminta ja merkitys
Elintoimintojen säätely
Ihmisen lisääntyminen

•
•
•
•
•

Elimistön puolustusjärjestelmä
Oman elimistön rakenteen ja toiminnan tutkiminen
Tutkimuksellisuus
Luonnontieteellinen näkökulma maailmaan
Oma suhde luonnontieteellisyyteen

Vuosiluokat 7-9

Biologian 4.kurssi, 9. luokka: Perinnöllisyys, bioteknologia ja evoluutio
•
•

Perinnöllisyyden perusteet
Geneettisen tiedon sovellukset lääketieteessä ja teollisuudessa sekä niihin liittyvät eettiset
kysymykset

•
•
•
•
•

Synteettinen evoluutioteoria, elämän historia ja ihmisen evoluutio
Oman elimistön rakenteen ja toiminnan tutkiminen
Tutkimuksellisuus
Luonnontieteellinen näkökulma maailmaan
Oma suhde luonnontieteellisyyteen

•
•
•
•

Oman elimistön rakenteen ja toiminnan tutkiminen
Tutkimuksellisuus
Luonnontieteellinen näkökulma maailmaan
Oma suhde luonnontieteellisyyteen

•
•
•
•
•
•

Eläinsolu
Elimistöjen rakenne, toiminta ja merkitys
Elintoimintojen säätely
Ihmisen lisääntyminen
Perinnöllisyyden perusteet
Geneettisen tiedon sovellukset lääketieteessä ja teollisuudessa sekä niihin liittyvät eettiset
kysymykset
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•
•
•

Synteettinen evoluutioteoria, elämän historia ja ihmisen evoluutio
Luonnontieteellinen näkökulma maailmaan
Oma suhde luonnontieteellisyyteen

T4 ohjata oppilasta ymmärtämään perinnöllisyyden ja evoluution
perusperiaatteita
Ohjata oppilasta ymmärtämään perinnöllisyyden ja evoluution perusperiaatteita.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Perinnöllisyyden ja evoluution
perusperiaatteiden hahmottaminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas ymmärtää ja osaa kuvata
perimän ja ympäristön vaikutusta eliöiden
yksilönkehityksessä. Oppilas osaa kuvata
miten elämä ja luonnon monimuotoisuus ovat
kehittyneet maapallolla evoluution tuloksena.

Biologian 3.kurssi, 9. luokka: Ihmisen biologia
•
•
•
•

Eläinsolu
Elimistöjen rakenne, toiminta ja merkitys
Elintoimintojen säätely
Ihmisen lisääntyminen

•
•
•
•
•

Elimistön puolustusjärjestelmä
Oman elimistön rakenteen ja toiminnan tutkiminen
Tutkimuksellisuus
Luonnontieteellinen näkökulma maailmaan
Oma suhde luonnontieteellisyyteen

•
•

Perinnöllisyyden perusteet
Geneettisen tiedon sovellukset lääketieteessä ja teollisuudessa sekä niihin liittyvät eettiset
kysymykset

•
•
•
•
•

Synteettinen evoluutioteoria, elämän historia ja ihmisen evoluutio
Oman elimistön rakenteen ja toiminnan tutkiminen
Tutkimuksellisuus
Luonnontieteellinen näkökulma maailmaan
Oma suhde luonnontieteellisyyteen

•
•
•
•

Oman elimistön rakenteen ja toiminnan tutkiminen
Tutkimuksellisuus
Luonnontieteellinen näkökulma maailmaan
Oma suhde luonnontieteellisyyteen

•
•
•
•
•

Eläinsolu
Elimistöjen rakenne, toiminta ja merkitys
Elintoimintojen säätely
Ihmisen lisääntyminen
Perinnöllisyyden perusteet
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•
•
•
•

Geneettisen tiedon sovellukset lääketieteessä ja teollisuudessa sekä niihin liittyvät eettiset
kysymykset
Synteettinen evoluutioteoria, elämän historia ja ihmisen evoluutio
Luonnontieteellinen näkökulma maailmaan
Oma suhde luonnontieteellisyyteen

T5 ohjata oppilasta ymmärtämään ihmisen kehitystä ja elimistön
perustoimintoja
Ohjata oppilasta ymmärtämään ihmisen kehitystä ja elimistön perustoimintoja.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Ihmiselimistön rakenteen ja toiminnan
hahmottaminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa kuvata ihmiselimistön
perusrakenteita ja elintoimintoja sekä osaa
selostaa ihmisen kasvun ja kehittymisen
pääperiaatteita.

Biologian 3.kurssi, 9. luokka: Ihmisen biologia
•
•
•
•

Eläinsolu
Elimistöjen rakenne, toiminta ja merkitys
Elintoimintojen säätely
Ihmisen lisääntyminen

•
•
•
•
•

Elimistön puolustusjärjestelmä
Oman elimistön rakenteen ja toiminnan tutkiminen
Tutkimuksellisuus
Luonnontieteellinen näkökulma maailmaan
Oma suhde luonnontieteellisyyteen

Biologian 4.kurssi, 9. luokka: Perinnöllisyys, bioteknologia ja evoluutio
•
•

Perinnöllisyyden perusteet
Geneettisen tiedon sovellukset lääketieteessä ja teollisuudessa sekä niihin liittyvät eettiset
kysymykset

•
•
•
•
•

Synteettinen evoluutioteoria, elämän historia ja ihmisen evoluutio
Oman elimistön rakenteen ja toiminnan tutkiminen
Tutkimuksellisuus
Luonnontieteellinen näkökulma maailmaan
Oma suhde luonnontieteellisyyteen

T7 ohjata oppilasta kehittämään luonnontieteellistä ajattelutaitoa sekä
syy- ja seuraussuhteiden ymmärtämistä

Vuosiluokat 7-9

Ohjata oppilasta kehittämään luonnontieteellistä ajattelutaitoa sekä syy- ja seuraussuhteiden
ymmärtämistä.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
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Arvioinnin kohde
Luonnontieteellinen ajattelutaito

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa esittää mielekkäitä kysymyksiä
luonnosta ja luonnonilmiöistä, osaa käyttää
biologialle ominaisia peruskäsitteitä sekä
tutkimus- ja tiedon-hankintamenetelmiä.
Oppilas osaa esittää perusteltuja
luonnontieteellisiä käsityksiä ja päätelmiä.

•
•
•
•

Oman elimistön rakenteen ja toiminnan tutkiminen
Tutkimuksellisuus
Luonnontieteellinen näkökulma maailmaan
Oma suhde luonnontieteellisyyteen

•
•
•
•
•
•

Eläinsolu
Elimistöjen rakenne, toiminta ja merkitys
Elintoimintojen säätely
Ihmisen lisääntyminen
Perinnöllisyyden perusteet
Geneettisen tiedon sovellukset lääketieteessä ja teollisuudessa sekä niihin liittyvät eettiset
kysymykset
Synteettinen evoluutioteoria, elämän historia ja ihmisen evoluutio
Luonnontieteellinen näkökulma maailmaan
Oma suhde luonnontieteellisyyteen

•
•
•

Biologian 3.kurssi, 9. luokka: Ihmisen biologia
•
•
•
•

Eläinsolu
Elimistöjen rakenne, toiminta ja merkitys
Elintoimintojen säätely
Ihmisen lisääntyminen

•
•
•
•
•

Elimistön puolustusjärjestelmä
Oman elimistön rakenteen ja toiminnan tutkiminen
Tutkimuksellisuus
Luonnontieteellinen näkökulma maailmaan
Oma suhde luonnontieteellisyyteen

•
•

Perinnöllisyyden perusteet
Geneettisen tiedon sovellukset lääketieteessä ja teollisuudessa sekä niihin liittyvät eettiset
kysymykset

•
•
•
•
•

Synteettinen evoluutioteoria, elämän historia ja ihmisen evoluutio
Oman elimistön rakenteen ja toiminnan tutkiminen
Tutkimuksellisuus
Luonnontieteellinen näkökulma maailmaan
Oma suhde luonnontieteellisyyteen

•

Geneettisen tiedon sovellukset lääketieteessä ja teollisuudessa sekä niihin liittyvät eettiset
kysymykset

1251

Vuosiluokat 7-9

Biologian 4.kurssi, 9. luokka: Perinnöllisyys, bioteknologia ja evoluutio

T8 opastaa oppilasta käyttämään biologian tutkimusvälineistöä ja tieto- ja
viestintäteknologiaa
Opastaa oppilasta tekemään havaintoja ja käyttämään biologian tutkimusvälineistöä ja tieto- ja
viestintäteknologiaa.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Biologisen tutkimusvälineistön ja teknologian
käyttö

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa työskennellä turvallisesti ja
tavoitteellisesti laboratoriossa ja maastossa.
Oppilas osaa käyttää tarkoituksenmukaisesti
biologian tutkimusvälineistöä ja tieto- ja
viestintäteknologiaa.

Biologian 3.kurssi, 9. luokka: Ihmisen biologia
•
•
•
•

Eläinsolu
Elimistöjen rakenne, toiminta ja merkitys
Elintoimintojen säätely
Ihmisen lisääntyminen

•
•
•
•
•

Elimistön puolustusjärjestelmä
Oman elimistön rakenteen ja toiminnan tutkiminen
Tutkimuksellisuus
Luonnontieteellinen näkökulma maailmaan
Oma suhde luonnontieteellisyyteen
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•
•

Perinnöllisyyden perusteet
Geneettisen tiedon sovellukset lääketieteessä ja teollisuudessa sekä niihin liittyvät eettiset
kysymykset

•
•
•
•
•

Synteettinen evoluutioteoria, elämän historia ja ihmisen evoluutio
Oman elimistön rakenteen ja toiminnan tutkiminen
Tutkimuksellisuus
Luonnontieteellinen näkökulma maailmaan
Oma suhde luonnontieteellisyyteen

•
•
•
•

Oman elimistön rakenteen ja toiminnan tutkiminen
Tutkimuksellisuus
Luonnontieteellinen näkökulma maailmaan
Oma suhde luonnontieteellisyyteen

•
•
•
•
•
•

Eläinsolu
Elimistöjen rakenne, toiminta ja merkitys
Elintoimintojen säätely
Ihmisen lisääntyminen
Perinnöllisyyden perusteet
Geneettisen tiedon sovellukset lääketieteessä ja teollisuudessa sekä niihin liittyvät eettiset
kysymykset
Synteettinen evoluutioteoria, elämän historia ja ihmisen evoluutio
Luonnontieteellinen näkökulma maailmaan
Oma suhde luonnontieteellisyyteen

•
•
•
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T11 kannustaa oppilasta soveltamaan biologian tietoja ja taitoja omassa
elämässä sekä yhteiskunnallisessa keskustelussa ja päätöksenteossa
Kannustaa oppilasta soveltamaan biologian tietoja ja taitoja omassa elämässä sekä
yhteiskunnallisessa keskustelussa ja päätöksenteossa.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Biologisten tietojen ja taitojen soveltaminen
arjessa

•

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa kuvata, miten biologisia
tietoja ja taitoja voi hyödyntää omassa
arjessa ja yhteiskunnassa sekä osaa
perustella näkemyksiä biologisen tietämyksen
pohjalta. Oppilas osallistuu lähiluonnon
vaalimisprojektiin, sen toteuttamiseen ja
tulosten raportointiin.

Geneettisen tiedon sovellukset lääketieteessä ja teollisuudessa sekä niihin liittyvät eettiset
kysymykset

T13 ohjata oppilasta tekemään eettisesti perusteltuja valintoja
Ohjata oppilasta tekemään eettisesti perusteltuja valintoja.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Eettisten kysymysten pohdinta

•

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa hyödyntää biologian tietoja
ja taitoja ihmiseen ja ympäristöön liittyvien
vastuukysymysten arvioinnissa ja esittää
perusteluja eettisesti kestäville valinnoille.

Geneettisen tiedon sovellukset lääketieteessä ja teollisuudessa sekä niihin liittyvät eettiset
kysymykset

T14 innostaa oppilasta vaikuttamaan ja toimimaan kestävän tulevaisuuden
rakentamiseksi
Innostaa oppilasta vaikuttamaan ja toimimaan kestävän tulevaisuuden rakentamiseksi.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Kestävän tulevaisuuden rakentamisen tiedot
ja taidot
•

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa kuvata, miten toimitaan
kestävän tulevaisuuden rakentamiseksi.

Geneettisen tiedon sovellukset lääketieteessä ja teollisuudessa sekä niihin liittyvät eettiset
kysymykset
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Arvioinnin kohde

35.6.3. Elämänkatsomustieto
Elämänkatsomustiedon tehtävä
Elämänkatsomustiedon opetuksen ydintehtävänä on edistää oppilaiden kykyä etsiä
hyvää elämää. Elämänkatsomustiedossa ihmiset ymmärretään kulttuuriaan uusintavina ja
luovina toimijoina, jotka kokevat ja tuottavat merkityksiä keskinäisessä toiminnassaan ja
kanssakäymisissä ympäröivän maailman kanssa. Katsomuksia, inhimillisiä käytäntöjä ja niitä
koskevia merkityksiä pidetään yksilöiden, yhteisöjen ja kulttuuriperinnön vuorovaikutuksen
tuloksina. Elämänkatsomustiedossa painotetaan ihmisten kykyä vaikuttaa aktiivisesti omaan
ajatteluunsa ja toimintaansa. Tämä koskee myös oppilaiden opiskelua ja oppimista. Siksi on
keskeistä sovittaa opetukseen ja opiskeluun oppilaan oma ajattelu- ja kokemusmaailma.
Elämänkatsomustiedon opetuksen tehtävänä on kehittää oppilaiden valmiuksia kasvaa
itsenäiseksi, suvaitsevaiseksi, vastuulliseksi ja arvostelukykyiseksi yhteisönsä jäseneksi.
Tavoitteena on täysivaltainen demokraattinen kansalaisuus globalisoituvassa ja nopeasti
muuttuvassa maailmassa. Tämä edellyttää elämänkatsomustiedon opetukselta monipuolisen
katsomuksellisen ja kulttuurisen yleissivistyksen kartuttamisen lisäksi eettisen ja kriittisen ajatteluja toimintakyvyn sekä oppimisen taitojen kehittämistä. Elämänkatsomustiedossa kriittinen ajattelu
ymmärretään perusteita etsivänä, asiayhteydet hahmottavana ja tilannetajuisena sekä itseään
korjaavana. Siihen liittyy avoin ja pohdiskeleva asenne.
Elämänkatsomustieto tukee laaja-alaisen osaamisen kehittymistä, erityisesti ajattelun ja
oppimaan oppimisen taitoja, kulttuurisen osaamisen, vuorovaikutuksen ja ilmaisun taitoja, itsestä
huolehtimista ja arjentaitoja sekä osallistumista, vaikuttamista ja vastuullisuutta.

Elämänkatsomustiedon tehtävä vuosiluokilla 7-9
Vuosiluokilla 7-9 elämänkatsomustiedon opetuksen erityisenä tehtävänä on kasvattaa
oppilaiden kykyä oman tulevaisuutensa hahmottamiseen ja suunnittelemiseen. Oppilaiden
identiteetin ja elämänkatsomuksen rakentamisen tukemisessa otetaan erityisesti huomioon
yleissivistävän tietoperustan laajentaminen sekä oppilaiden omakohtaiset valinnat
perusopetuksen jälkeen. Oppilaita tuetaan omakohtaisten hyvän elämän mallien löytämisessä.

Elämänkatsomustiedon oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät
tavoitteet vuosiluokilla 7-9
Työtapojen valinnassa on oppiaineen tavoitteiden kannalta keskeistä taata turvallinen ja avoin
oppimis- ja keskusteluympäristö, jossa oppilas kokee tulevansa kuulluksi ja arvostetuksi.
Erityisesti kunkin uuden ryhmän aloittaessa ryhmäytyminen on olennainen osa oppimisympäristön
rakentumista. Työskentelyssä tuetaan oppimisen itsesäätelytaitojen kehittymistä. Oppilaat
elävät globalisoituvassa mediamaailmassa, jota erilaiset digitaaliset sovellukset muokkaavat.
Siksi elämänkatsomustiedon oppimisympäristössä on olennaista, että välitön henkilökohtainen
yhteisöllinen kanssakäyminen voi yhdistyä erilaisten medioiden ja digitaalisen vuorovaikutuksen
pedagogisesti monipuoliseen hyödyntämiseen.
Lähtökohtana on että oppimisympäristö vaikuttaa erityisesti oppimisprosessiin.

Vuosiluokat 7-9

Ohjaus, eriyttäminen ja tuki elämänkatsomustiedossa vuosiluokilla 7-9
Oppiaineen tavoitteiden kannalta keskeistä ohjauksen ja tuen järjestämisessä on vahvistaa
oppilaan osallisuuden ja minäpystyvyyden kokemusta. Elämänkatsomustieto oppiaineena tukee
oppilaan hyvinvointia, kehitystä ja oppimista tarjoamalla mahdollisuuksia ja käsitteellisiä välineitä
tutkia, jäsentää ja rakentaa omaa katsomuksellista identiteettiä yhdessä muiden kanssa.
Ohjausta ja tukea tarvitaan oppiaineen käsitteellisen sisällön hahmottamiseen erityisesti eettisissä
kysymyksissä sekä vuorovaikutus- ja ajattelutaitojen kehittymiseen. Oppilaiden yksilöllisen tuen
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tarpeet sekä mahdollisuus syventymiseen ja yksilölliseen etenemiseen otetaan huomioon
työtapojen ja sisältöjen valinnassa.

Oppilaan oppimisen arviointi elämänkatsomustiedossa vuosiluokilla 7-9
Elämänkatsomustiedon arviointi perustuu työskentelyn havainnointiin ja keskusteluihin ja
argumentaatioon sekä oppilaiden monimuotoisten tuotosten tarkasteluun. Tuotosten sisällön
lisäksi arvioidaan opiskeluprosessia ja työn eri vaiheita kuten kysymysten muodostamista,
perusteluiden rakentamista, aiheen rajaamista, tiedonhakua, näkökulmien perustelemista,
käsitteiden käyttöä, ilmaisun selkeyttä ja työn loppuun saattamista. Oppilaiden itsearviointia ja
vertaispalautetta käytetään arvioinnin tukena.
Päättöarviointi sijoittuu siihen lukuvuoteen, jona oppiaineen opiskelu päättyy kaikille yhteisenä
oppiaineena. Päättöarvioinnilla määritellään, miten oppilas on opiskelun päättyessä saavuttanut
elämänkatsomustiedon oppimäärän tavoitteet. Päättöarvosana muodostetaan suhteuttamalla
oppilaan osaamisen taso elämänkatsomustiedon valtakunnallisiin päättöarvioinnin kriteereihin.
Osaaminen oppiaineessa kehittyy kumulatiivisesti oppilaiden ajattelun taitojen syventyessä.
Päättöarvosanan muodostamisessa otetaan huomioon kaikki valtakunnalliset päättöarvioinnin
kriteerit riippumatta siitä, mille vuosiluokalle vastaava tavoite on asetettu paikallisessa
opetussuunnitelmassa. Oppilas saa arvosanan kahdeksan (8), mikäli hän osoittaa keskimäärin
kriteerien määrittämää osaamista. Arvosanan kahdeksan tason ylittäminen joidenkin tavoitteiden
osalta voi kompensoida tasoa heikomman suoriutumisen joidenkin muiden tavoitteiden osalta.

Vuosiluokka 7
Vuosiluokan keskeiset sisältöalueet
S1 Katsomus ja kulttuuri
Perehdytään maailmankuvan ja maailmankatsomuksen käsitteisiin. Käydään oppilaan
elämänkatsomuksen ja identiteetin rakentamista tukevia keskusteluja. Perehdytään Unescon
suojelemaan maailman kulttuuri- ja luonnonperintöön ja seurataan kulttuurin ilmenemistä muun
muassa mediassa ja taiteessa. Perehdytään teistisiin ja ateistisiin katsomuksiin nykymaailmassa,
esimerkiksi sekulaariin humanismiin, kristinuskoon ja islamiin. Tutustutaan valittuihin
katsomusten historian ja niiden kohtaamisen käänteisiin sekä arvioidaan katsomusvapauden ja
yhdenvertaisuuden toteutumista erilaisissa yhteiskunnissa.
Katsomus ja kulttuuri

Tutustutaan ja perehdytään kulttuurin käsitteeseen ja esimerkkeihin historiallisista ja nykyisistä
kulttuureista paikallisesti ja globaalisti. Esimerkiksi uskonnoton tapakulttuuri, suomalaisen
kulttuurin moninaisuus, monikulttuurisuus, kulttuuriset ja kansalliset vähemmistöt. Tutustutaan
Unescon maailmanperintöohjelman lähtökohtiin ja esimerkkeihin sen suojelemasta maailman
kulttuuri- ja luonnonperinnöstä eri puolilla maailmaa. Pohditaan aineettoman ja aineellisen
kulttuuriperinnön vaikutuksia nykypäivään. Seurataan kulttuurin ilmenemistä muun muassa
mediassa ja taiteessa sekä tarkastellaan yksilöä ja ryhmiä kulttuuriensa uusintajina.
Perehdytään teistisiin ja ateistisiin katsomuksiin nykymaailmassa kuten sekulaariin humanismiin,
kristinuskoon ja islamiin. Tutustutaan valittuihin uskonnollisten ja uskonnottomien katsomusten
historiaan, kulttuurisiin ja yhteiskunnallisiin vaiheisiin sekä niiden vuorovaikutukseen.
Hahmotetaan erilaisia katsomuksellisia ratkaisuja sekä niiden taustalla olevia katsomuksellisia
perusteita. Arvioidaan katsomuksia tiedon ja tutkimuksen perusteella sekä tutustutaan
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Perehdytään maailmankuvan ja maailmankatsomuksen käsitteisiin. Keskeisiä alakäsitteitä
ovat arvo, normi, tieto, kulttuuri, hyvä, moraali, etiikka, ympäristö, ihmiskuva, identiteetti
ja elämänkatsomus. Etsitään yhdessä keskeisiä maailmankuvaan ja maailmankatsomukseen
liittyviä kysymyksiä ja teemoja käytännönläheisesti nuoren näkökulmasta. Käydään oppilaan
elämänkatsomuksen ja identiteetin rakentamista tukevia keskusteluja.

uskontokritiikkiin. Perehdytään katsomusvapauteen sekä sen kansalliseen ja kansainväliseen
turvaamiseen. Etsitään esimerkkejä, miten katsomusvapaus toteutuu eri ryhmissä ja
yhteiskunnissa sekä arvioidaan niitä. Perehdytään yhdenvertaisuuden käsitteeseen ja tutustutaan
yhdenvertaisuuden toteutumiseen eri ryhmissä ja yhteiskunnissa.
S2 Etiikan perusteita
Tutustutaan etiikan peruskysymyksiin ja pääsuuntiin. Pohditaan hyvän elämän lähtökohtia ja
yleisinhimillisiä arvoja: totuus, hyvyys, kauneus ja oikeudenmukaisuus. Perehdytään teon eettisen
arvioinnin näkökulmiin, kuten teon tahallisuuteen, tekijän tarkoitukseen ja teon seurauksiin.
Sovelletaan eettistä lähestymistapaa ja käsitteistöä nuorten arjessa esiintyviin tilanteisiin.
Perehdytään sosiaalisessa mediassa ja muissa tiedotusvälineissä esiintyviin ajankohtaisiin
kysymyksiin eettisestä näkökulmasta. Tarkastellaan kulttuurista moninaisuutta rikkautena,
oikeutena ja eettisenä kysymyksenä.
Etiikan perusteita
Tutustutaan etiikan peruskysymyksiin ja pääsuuntiin. Avainkäsitteitä kurssilla ovat esimerkiksi
etiikka, moraali, hyvä, arvo, normi, moraalinen harkinta, vastavuoroisuus, valinnat, moraalitaju,
tarve, tottumus, halu, tabu, vapaus, vastuu. Pohditaan hyvän elämän lähtökohtia
käytännönläheisesti sekä tarkastellaan ja pohditaan yleisinhimillisiä arvoja kuten totuutta,
hyvyyttä, kauneutta ja oikeudenmukaisuutta.
Tutustutaan erilaisiin etiikan teorioihin kuten hyve-etiikkaan ja seurausetiikkaan ja sovelletaan
näitä nuoren elämismaailmaan. Perehdytään teon eettisen arvioinnin näkökulmiin, kuten teon
tahallisuuteen, tekijän tarkoitukseen ja teon seurauksiin. Sovelletaan eettistä lähestymistapoja
ja käsitteistöä nuorten arjessa esiintyviin tilanteisiin. Hahmotetaan erilaisia eettisiä ratkaisuja eri
tilanteisiin ja niiden taustalla olevia yksilöllisiä ja yhteisöllisiä perusteita. Tarkastellaan nuoren
elämää ja hahmotetaan siitä eettisiä ulottuvuuksia. Sovelletaan eettisiä käsitteitä ja teorioita
nuoren omaan kehitysvaiheeseen ja elämismaailmaan sekä harjoitellaan eettisen argumentoinnin
taitoa ja kannustetaan nuorta kehittämään eettistä ajatteluaan.
Perehdytään sosiaalisessa mediassa ja muissa tiedotusvälineissä esiintyviin ajankohtaisiin
kysymyksiin eettisestä näkökulmasta. Tarkastellaan kulttuurista moninaisuutta rikkautena,
oikeutena ja eettisenä kysymyksenä. Kannustetaan maailman moninaisuuden ja ihmisten
yhdenvertaisuuden hyväksymiseen.
S3 Ihmisoikeudet ja kestävä tulevaisuus
Perehdytään ihmisarvoon, ihmisoikeuksiin ja ihmisten väliseen yhdenvertaisuuteen. Tutustutaan
ihmisoikeuksien kehitykseen ja ihmisoikeusloukkauksiin, kuten holokaustiin. Tutustutaan
erilaisiin käsityksiin ihmisen ja luonnon suhteesta, esim. humanistiseen, utilistiseen,
mystiseen ja luontokeskeiseen. Perehdytään luonnon ja yhteiskunnan kestävän tulevaisuuden
mahdollisuuksiin sekä ympäristöetiikkaan liittyviin kysymyksiin kuten eläinten oikeuksiin.
Pohditaan, miten voidaan toimia vastuullisesti kestävän tulevaisuuden hyväksi.
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Ihmisoikeudet ja kestävä tulevaisuus
Keskeisiä käsitteitä kurssilla ovat esimerkiksi oikeudet, velvollisuudet, ihmisoikeudet,
ihmisarvo, yhdenvertaisuus, vapausoikeudet, juridiset ja moraaliset oikeudet, vähemmistöt,
stereotypiat, ihmisoikeusrikkomukset, ihmisoikeusjulistukset ja –sopimukset, ryhmäoikeudet,
ihmisoikeuksien valvonta ja toteutuminen, syrjintä, ympäristöetiikka, eläinten oikeudet, kestävä
kehitys ja ympäristön tulevaisuus. Tutustutaan ihmisoikeuksien kehitykseen ja erilaisiin
ihmisoikeusjulistuksiin ja -sopimuksiin. Hahmotetaan historiallisia ja nykypäivässä tapahtuvia
ihmisoikeusloukkauksia, esimerkkinä holokausti. Tarkastellaan oppilaan kehitysvaiheen ja
elämismaailman teemoja ihmisoikeusnäkökulmasta. Perehdytään eri vähemmistöjen oikeuksiin
ja niiden turvaamiseen. Tutustutaan ja tarkastellaan esimerkiksi sukupuolista ja seksuaalista
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moninaisuutta ihmisoikeusasioina. Tutustutaan ihmisoikeuksia suojeleviin kansallisiin ja
kansainvälisiin lakeihin, järjestöihin ja käytäntöihin.
Tutustutaan erilaisiin eettisiin käsityksiin ihmisen ja luonnon suhteesta kuten humanistiseen,
utilistiseen, mystiseen ja luontokeskeiseen ympäristöetiikkaan. Tarkastellaan ympäristöetiikkaan
liittyviä ajankohtaisia kysymyksiä ja perehdytään eläinten oikeuksiin. Perehdytään luonnon
ja yhteiskunnan kestävän tulevaisuuden mahdollisuuksiin. Tarkastellaan kestävää kehitystä
ekologiselta, sosiaaliselta ja kulttuuriselta kannalta. Opiskeltavat aiheet valitaan myös Viikin
normaalikoulun kestävän kehityksen työn kulloisistakin teemoista. Pohditaan ja perustellaan,
miten voidaan toimia vastuullisesti kestävän tulevaisuuden hyväksi.

Opetuksen tavoitteet

Tavoitteisiin liittyvät
sisältöalueet

Laaja-alainen osaaminen

T1

S1

L1, L2, L4

T2

S1

L2, L7

T3

S1

L1, L2, L5

T4

S1, S3

L1, L3

T5

S1, S3

L2, L3, L6, L7

T6

S1, S2, S3

L1, L2, L4

T7

S1, S2, S3

L2, L3, L7

T9

S1, S2, S3

L5, L6, L7

Vuosiluokan tavoitteet
T1 ohjata oppilasta tunnistamaan, ymmärtämään ja käyttämään
katsomuksellisia käsitteitä
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Käsitteiden hallinta ja soveltaminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa käyttää katsomuksellisia
käsitteitä ja tunnistaa niiden välisiä suhteita.

Katsomus ja kulttuuri

Tutustutaan ja perehdytään kulttuurin käsitteeseen ja esimerkkeihin historiallisista ja nykyisistä
kulttuureista paikallisesti ja globaalisti. Esimerkiksi uskonnoton tapakulttuuri, suomalaisen
kulttuurin moninaisuus, monikulttuurisuus, kulttuuriset ja kansalliset vähemmistöt. Tutustutaan
Unescon maailmanperintöohjelman lähtökohtiin ja esimerkkeihin sen suojelemasta maailman
kulttuuri- ja luonnonperinnöstä eri puolilla maailmaa. Pohditaan aineettoman ja aineellisen
kulttuuriperinnön vaikutuksia nykypäivään. Seurataan kulttuurin ilmenemistä muun muassa
mediassa ja taiteessa sekä tarkastellaan yksilöä ja ryhmiä kulttuuriensa uusintajina.
Perehdytään teistisiin ja ateistisiin katsomuksiin nykymaailmassa kuten sekulaariin humanismiin,
kristinuskoon ja islamiin. Tutustutaan valittuihin uskonnollisten ja uskonnottomien katsomusten
historiaan, kulttuurisiin ja yhteiskunnallisiin vaiheisiin sekä niiden vuorovaikutukseen.
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Perehdytään maailmankuvan ja maailmankatsomuksen käsitteisiin. Keskeisiä alakäsitteitä
ovat arvo, normi, tieto, kulttuuri, hyvä, moraali, etiikka, ympäristö, ihmiskuva, identiteetti
ja elämänkatsomus. Etsitään yhdessä keskeisiä maailmankuvaan ja maailmankatsomukseen
liittyviä kysymyksiä ja teemoja käytännönläheisesti nuoren näkökulmasta. Käydään oppilaan
elämänkatsomuksen ja identiteetin rakentamista tukevia keskusteluja.

Hahmotetaan erilaisia katsomuksellisia ratkaisuja sekä niiden taustalla olevia katsomuksellisia
perusteita. Arvioidaan katsomuksia tiedon ja tutkimuksen perusteella sekä tutustutaan
uskontokritiikkiin. Perehdytään katsomusvapauteen sekä sen kansalliseen ja kansainväliseen
turvaamiseen. Etsitään esimerkkejä, miten katsomusvapaus toteutuu eri ryhmissä ja
yhteiskunnissa sekä arvioidaan niitä. Perehdytään yhdenvertaisuuden käsitteeseen ja tutustutaan
yhdenvertaisuuden toteutumiseen eri ryhmissä ja yhteiskunnissa.

T2 ohjata oppilasta tutustumaan erilaisiin kulttuureihin ja katsomuksiin ja
perehtymään Unescon maailmanperintöohjelmaan
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Kulttuurien ja katsomusten tunteminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa hankkia tietoa erilaisista
kulttuureista ja katsomuksista. Oppilas osaa
kertoa Unescon maailmanperintöohjelman
lähtökohdista ja nimetä joitain
maailmanperintökohteita.

Katsomus ja kulttuuri
Perehdytään maailmankuvan ja maailmankatsomuksen käsitteisiin. Keskeisiä alakäsitteitä
ovat arvo, normi, tieto, kulttuuri, hyvä, moraali, etiikka, ympäristö, ihmiskuva, identiteetti
ja elämänkatsomus. Etsitään yhdessä keskeisiä maailmankuvaan ja maailmankatsomukseen
liittyviä kysymyksiä ja teemoja käytännönläheisesti nuoren näkökulmasta. Käydään oppilaan
elämänkatsomuksen ja identiteetin rakentamista tukevia keskusteluja.
Tutustutaan ja perehdytään kulttuurin käsitteeseen ja esimerkkeihin historiallisista ja nykyisistä
kulttuureista paikallisesti ja globaalisti. Esimerkiksi uskonnoton tapakulttuuri, suomalaisen
kulttuurin moninaisuus, monikulttuurisuus, kulttuuriset ja kansalliset vähemmistöt. Tutustutaan
Unescon maailmanperintöohjelman lähtökohtiin ja esimerkkeihin sen suojelemasta maailman
kulttuuri- ja luonnonperinnöstä eri puolilla maailmaa. Pohditaan aineettoman ja aineellisen
kulttuuriperinnön vaikutuksia nykypäivään. Seurataan kulttuurin ilmenemistä muun muassa
mediassa ja taiteessa sekä tarkastellaan yksilöä ja ryhmiä kulttuuriensa uusintajina.
Perehdytään teistisiin ja ateistisiin katsomuksiin nykymaailmassa kuten sekulaariin humanismiin,
kristinuskoon ja islamiin. Tutustutaan valittuihin uskonnollisten ja uskonnottomien katsomusten
historiaan, kulttuurisiin ja yhteiskunnallisiin vaiheisiin sekä niiden vuorovaikutukseen.
Hahmotetaan erilaisia katsomuksellisia ratkaisuja sekä niiden taustalla olevia katsomuksellisia
perusteita. Arvioidaan katsomuksia tiedon ja tutkimuksen perusteella sekä tutustutaan
uskontokritiikkiin. Perehdytään katsomusvapauteen sekä sen kansalliseen ja kansainväliseen
turvaamiseen. Etsitään esimerkkejä, miten katsomusvapaus toteutuu eri ryhmissä ja
yhteiskunnissa sekä arvioidaan niitä. Perehdytään yhdenvertaisuuden käsitteeseen ja tutustutaan
yhdenvertaisuuden toteutumiseen eri ryhmissä ja yhteiskunnissa.

T3 ohjata oppilasta tuntemaan erilaisia uskonnottomia ja uskonnollisia
katsomuksia, niiden keskinäistä vuorovaikutusta sekä tiedon ja
tutkimuksen roolia katsomusten arvioinnissa
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Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
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Arvioinnin kohde
Erilaisten katsomusten tunteminen ja vertailu

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa nimetä keskeisten
maailmankatsomusten ja kulttuurien
tärkeimpiä piirteitä ja kehityskulkuja, erityisesti
seemiläisen monoteismin ja sekulaarin
humanismin historiallisia, kulttuurisia ja
yhteiskunnallisia vaiheita. Oppilas osaa
kertoa, miten katsomuksia voi tarkastella
tutkivasti ja tieteellisesti

Katsomus ja kulttuuri
Perehdytään maailmankuvan ja maailmankatsomuksen käsitteisiin. Keskeisiä alakäsitteitä
ovat arvo, normi, tieto, kulttuuri, hyvä, moraali, etiikka, ympäristö, ihmiskuva, identiteetti
ja elämänkatsomus. Etsitään yhdessä keskeisiä maailmankuvaan ja maailmankatsomukseen
liittyviä kysymyksiä ja teemoja käytännönläheisesti nuoren näkökulmasta. Käydään oppilaan
elämänkatsomuksen ja identiteetin rakentamista tukevia keskusteluja.
Tutustutaan ja perehdytään kulttuurin käsitteeseen ja esimerkkeihin historiallisista ja nykyisistä
kulttuureista paikallisesti ja globaalisti. Esimerkiksi uskonnoton tapakulttuuri, suomalaisen
kulttuurin moninaisuus, monikulttuurisuus, kulttuuriset ja kansalliset vähemmistöt. Tutustutaan
Unescon maailmanperintöohjelman lähtökohtiin ja esimerkkeihin sen suojelemasta maailman
kulttuuri- ja luonnonperinnöstä eri puolilla maailmaa. Pohditaan aineettoman ja aineellisen
kulttuuriperinnön vaikutuksia nykypäivään. Seurataan kulttuurin ilmenemistä muun muassa
mediassa ja taiteessa sekä tarkastellaan yksilöä ja ryhmiä kulttuuriensa uusintajina.
Perehdytään teistisiin ja ateistisiin katsomuksiin nykymaailmassa kuten sekulaariin humanismiin,
kristinuskoon ja islamiin. Tutustutaan valittuihin uskonnollisten ja uskonnottomien katsomusten
historiaan, kulttuurisiin ja yhteiskunnallisiin vaiheisiin sekä niiden vuorovaikutukseen.
Hahmotetaan erilaisia katsomuksellisia ratkaisuja sekä niiden taustalla olevia katsomuksellisia
perusteita. Arvioidaan katsomuksia tiedon ja tutkimuksen perusteella sekä tutustutaan
uskontokritiikkiin. Perehdytään katsomusvapauteen sekä sen kansalliseen ja kansainväliseen
turvaamiseen. Etsitään esimerkkejä, miten katsomusvapaus toteutuu eri ryhmissä ja
yhteiskunnissa sekä arvioidaan niitä. Perehdytään yhdenvertaisuuden käsitteeseen ja tutustutaan
yhdenvertaisuuden toteutumiseen eri ryhmissä ja yhteiskunnissa.

T4 ohjata oppilasta tuntemaan uskonnollisen ajattelun ja uskontokritiikin
perusteita
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Uskonnollisen ajattelun ja uskontokritiikin
tunteminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa selittää uskonnollisen ajattelun
luonnetta ja antaa esimerkkejä uskontokritiikin
pääpiirteistä.

Keskeisiä käsitteitä kurssilla ovat esimerkiksi oikeudet, velvollisuudet, ihmisoikeudet,
ihmisarvo, yhdenvertaisuus, vapausoikeudet, juridiset ja moraaliset oikeudet, vähemmistöt,
stereotypiat, ihmisoikeusrikkomukset, ihmisoikeusjulistukset ja –sopimukset, ryhmäoikeudet,
ihmisoikeuksien valvonta ja toteutuminen, syrjintä, ympäristöetiikka, eläinten oikeudet, kestävä
kehitys ja ympäristön tulevaisuus. Tutustutaan ihmisoikeuksien kehitykseen ja erilaisiin
ihmisoikeusjulistuksiin ja -sopimuksiin. Hahmotetaan historiallisia ja nykypäivässä tapahtuvia
ihmisoikeusloukkauksia, esimerkkinä holokausti. Tarkastellaan oppilaan kehitysvaiheen ja
elämismaailman teemoja ihmisoikeusnäkökulmasta. Perehdytään eri vähemmistöjen oikeuksiin
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ja niiden turvaamiseen. Tutustutaan ja tarkastellaan esimerkiksi sukupuolista ja seksuaalista
moninaisuutta ihmisoikeusasioina. Tutustutaan ihmisoikeuksia suojeleviin kansallisiin ja
kansainvälisiin lakeihin, järjestöihin ja käytäntöihin.
Tutustutaan erilaisiin eettisiin käsityksiin ihmisen ja luonnon suhteesta kuten humanistiseen,
utilistiseen, mystiseen ja luontokeskeiseen ympäristöetiikkaan. Tarkastellaan ympäristöetiikkaan
liittyviä ajankohtaisia kysymyksiä ja perehdytään eläinten oikeuksiin. Perehdytään luonnon
ja yhteiskunnan kestävän tulevaisuuden mahdollisuuksiin. Tarkastellaan kestävää kehitystä
ekologiselta, sosiaaliselta ja kulttuuriselta kannalta. Opiskeltavat aiheet valitaan myös Viikin
normaalikoulun kestävän kehityksen työn kulloisistakin teemoista. Pohditaan ja perustellaan,
miten voidaan toimia vastuullisesti kestävän tulevaisuuden hyväksi.

Katsomus ja kulttuuri
Perehdytään maailmankuvan ja maailmankatsomuksen käsitteisiin. Keskeisiä alakäsitteitä
ovat arvo, normi, tieto, kulttuuri, hyvä, moraali, etiikka, ympäristö, ihmiskuva, identiteetti
ja elämänkatsomus. Etsitään yhdessä keskeisiä maailmankuvaan ja maailmankatsomukseen
liittyviä kysymyksiä ja teemoja käytännönläheisesti nuoren näkökulmasta. Käydään oppilaan
elämänkatsomuksen ja identiteetin rakentamista tukevia keskusteluja.
Tutustutaan ja perehdytään kulttuurin käsitteeseen ja esimerkkeihin historiallisista ja nykyisistä
kulttuureista paikallisesti ja globaalisti. Esimerkiksi uskonnoton tapakulttuuri, suomalaisen
kulttuurin moninaisuus, monikulttuurisuus, kulttuuriset ja kansalliset vähemmistöt. Tutustutaan
Unescon maailmanperintöohjelman lähtökohtiin ja esimerkkeihin sen suojelemasta maailman
kulttuuri- ja luonnonperinnöstä eri puolilla maailmaa. Pohditaan aineettoman ja aineellisen
kulttuuriperinnön vaikutuksia nykypäivään. Seurataan kulttuurin ilmenemistä muun muassa
mediassa ja taiteessa sekä tarkastellaan yksilöä ja ryhmiä kulttuuriensa uusintajina.
Perehdytään teistisiin ja ateistisiin katsomuksiin nykymaailmassa kuten sekulaariin humanismiin,
kristinuskoon ja islamiin. Tutustutaan valittuihin uskonnollisten ja uskonnottomien katsomusten
historiaan, kulttuurisiin ja yhteiskunnallisiin vaiheisiin sekä niiden vuorovaikutukseen.
Hahmotetaan erilaisia katsomuksellisia ratkaisuja sekä niiden taustalla olevia katsomuksellisia
perusteita. Arvioidaan katsomuksia tiedon ja tutkimuksen perusteella sekä tutustutaan
uskontokritiikkiin. Perehdytään katsomusvapauteen sekä sen kansalliseen ja kansainväliseen
turvaamiseen. Etsitään esimerkkejä, miten katsomusvapaus toteutuu eri ryhmissä ja
yhteiskunnissa sekä arvioidaan niitä. Perehdytään yhdenvertaisuuden käsitteeseen ja tutustutaan
yhdenvertaisuuden toteutumiseen eri ryhmissä ja yhteiskunnissa.

T5 ohjata oppilasta tuntemaan katsomusvapaus ihmisoikeutena sekä
katsomusvapauden turvaamisen kansallisia ja kansainvälisiä keinoja
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
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Katsomusvapauden merkityksen
hahmottaminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa antaa esimerkkejä
katsomusvapaudesta ihmisoikeutena ja
joistakin katsomusvapauden turvaamisen
mekanismeista sekä niiden puutteista
erilaisissa tilanteissa.

Katsomus ja kulttuuri
Perehdytään maailmankuvan ja maailmankatsomuksen käsitteisiin. Keskeisiä alakäsitteitä
ovat arvo, normi, tieto, kulttuuri, hyvä, moraali, etiikka, ympäristö, ihmiskuva, identiteetti
ja elämänkatsomus. Etsitään yhdessä keskeisiä maailmankuvaan ja maailmankatsomukseen
liittyviä kysymyksiä ja teemoja käytännönläheisesti nuoren näkökulmasta. Käydään oppilaan
elämänkatsomuksen ja identiteetin rakentamista tukevia keskusteluja.
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Tutustutaan ja perehdytään kulttuurin käsitteeseen ja esimerkkeihin historiallisista ja nykyisistä
kulttuureista paikallisesti ja globaalisti. Esimerkiksi uskonnoton tapakulttuuri, suomalaisen
kulttuurin moninaisuus, monikulttuurisuus, kulttuuriset ja kansalliset vähemmistöt. Tutustutaan
Unescon maailmanperintöohjelman lähtökohtiin ja esimerkkeihin sen suojelemasta maailman
kulttuuri- ja luonnonperinnöstä eri puolilla maailmaa. Pohditaan aineettoman ja aineellisen
kulttuuriperinnön vaikutuksia nykypäivään. Seurataan kulttuurin ilmenemistä muun muassa
mediassa ja taiteessa sekä tarkastellaan yksilöä ja ryhmiä kulttuuriensa uusintajina.
Perehdytään teistisiin ja ateistisiin katsomuksiin nykymaailmassa kuten sekulaariin humanismiin,
kristinuskoon ja islamiin. Tutustutaan valittuihin uskonnollisten ja uskonnottomien katsomusten
historiaan, kulttuurisiin ja yhteiskunnallisiin vaiheisiin sekä niiden vuorovaikutukseen.
Hahmotetaan erilaisia katsomuksellisia ratkaisuja sekä niiden taustalla olevia katsomuksellisia
perusteita. Arvioidaan katsomuksia tiedon ja tutkimuksen perusteella sekä tutustutaan
uskontokritiikkiin. Perehdytään katsomusvapauteen sekä sen kansalliseen ja kansainväliseen
turvaamiseen. Etsitään esimerkkejä, miten katsomusvapaus toteutuu eri ryhmissä ja
yhteiskunnissa sekä arvioidaan niitä. Perehdytään yhdenvertaisuuden käsitteeseen ja tutustutaan
yhdenvertaisuuden toteutumiseen eri ryhmissä ja yhteiskunnissa.
Ihmisoikeudet ja kestävä tulevaisuus
Keskeisiä käsitteitä kurssilla ovat esimerkiksi oikeudet, velvollisuudet, ihmisoikeudet,
ihmisarvo, yhdenvertaisuus, vapausoikeudet, juridiset ja moraaliset oikeudet, vähemmistöt,
stereotypiat, ihmisoikeusrikkomukset, ihmisoikeusjulistukset ja –sopimukset, ryhmäoikeudet,
ihmisoikeuksien valvonta ja toteutuminen, syrjintä, ympäristöetiikka, eläinten oikeudet, kestävä
kehitys ja ympäristön tulevaisuus. Tutustutaan ihmisoikeuksien kehitykseen ja erilaisiin
ihmisoikeusjulistuksiin ja -sopimuksiin. Hahmotetaan historiallisia ja nykypäivässä tapahtuvia
ihmisoikeusloukkauksia, esimerkkinä holokausti. Tarkastellaan oppilaan kehitysvaiheen ja
elämismaailman teemoja ihmisoikeusnäkökulmasta. Perehdytään eri vähemmistöjen oikeuksiin
ja niiden turvaamiseen. Tutustutaan ja tarkastellaan esimerkiksi sukupuolista ja seksuaalista
moninaisuutta ihmisoikeusasioina. Tutustutaan ihmisoikeuksia suojeleviin kansallisiin ja
kansainvälisiin lakeihin, järjestöihin ja käytäntöihin.
Tutustutaan erilaisiin eettisiin käsityksiin ihmisen ja luonnon suhteesta kuten humanistiseen,
utilistiseen, mystiseen ja luontokeskeiseen ympäristöetiikkaan. Tarkastellaan ympäristöetiikkaan
liittyviä ajankohtaisia kysymyksiä ja perehdytään eläinten oikeuksiin. Perehdytään luonnon
ja yhteiskunnan kestävän tulevaisuuden mahdollisuuksiin. Tarkastellaan kestävää kehitystä
ekologiselta, sosiaaliselta ja kulttuuriselta kannalta. Opiskeltavat aiheet valitaan myös Viikin
normaalikoulun kestävän kehityksen työn kulloisistakin teemoista. Pohditaan ja perustellaan,
miten voidaan toimia vastuullisesti kestävän tulevaisuuden hyväksi.

T6 ohjata oppilasta hahmottamaan erilaisia katsomuksellisia ratkaisuja
sekä niiden taustalla olevia yksilöllisiä ja yhteisöllisiä perusteita
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Katsomuksellisten valintojen perusteiden
tarkastelu

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa kuvata erilaisten ihmisten
katsomuksellisten valintojen taustalla olevia
yksilöllisiä ja yhteisöllisiä perusteita.

Ihmisoikeudet ja kestävä tulevaisuus
Keskeisiä käsitteitä kurssilla ovat esimerkiksi oikeudet, velvollisuudet, ihmisoikeudet,
ihmisarvo, yhdenvertaisuus, vapausoikeudet, juridiset ja moraaliset oikeudet, vähemmistöt,
stereotypiat, ihmisoikeusrikkomukset, ihmisoikeusjulistukset ja –sopimukset, ryhmäoikeudet,
ihmisoikeuksien valvonta ja toteutuminen, syrjintä, ympäristöetiikka, eläinten oikeudet, kestävä
kehitys ja ympäristön tulevaisuus. Tutustutaan ihmisoikeuksien kehitykseen ja erilaisiin
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Arvioinnin kohde

ihmisoikeusjulistuksiin ja -sopimuksiin. Hahmotetaan historiallisia ja nykypäivässä tapahtuvia
ihmisoikeusloukkauksia, esimerkkinä holokausti. Tarkastellaan oppilaan kehitysvaiheen ja
elämismaailman teemoja ihmisoikeusnäkökulmasta. Perehdytään eri vähemmistöjen oikeuksiin
ja niiden turvaamiseen. Tutustutaan ja tarkastellaan esimerkiksi sukupuolista ja seksuaalista
moninaisuutta ihmisoikeusasioina. Tutustutaan ihmisoikeuksia suojeleviin kansallisiin ja
kansainvälisiin lakeihin, järjestöihin ja käytäntöihin.
Tutustutaan erilaisiin eettisiin käsityksiin ihmisen ja luonnon suhteesta kuten humanistiseen,
utilistiseen, mystiseen ja luontokeskeiseen ympäristöetiikkaan. Tarkastellaan ympäristöetiikkaan
liittyviä ajankohtaisia kysymyksiä ja perehdytään eläinten oikeuksiin. Perehdytään luonnon
ja yhteiskunnan kestävän tulevaisuuden mahdollisuuksiin. Tarkastellaan kestävää kehitystä
ekologiselta, sosiaaliselta ja kulttuuriselta kannalta. Opiskeltavat aiheet valitaan myös Viikin
normaalikoulun kestävän kehityksen työn kulloisistakin teemoista. Pohditaan ja perustellaan,
miten voidaan toimia vastuullisesti kestävän tulevaisuuden hyväksi.

Katsomus ja kulttuuri
Perehdytään maailmankuvan ja maailmankatsomuksen käsitteisiin. Keskeisiä alakäsitteitä
ovat arvo, normi, tieto, kulttuuri, hyvä, moraali, etiikka, ympäristö, ihmiskuva, identiteetti
ja elämänkatsomus. Etsitään yhdessä keskeisiä maailmankuvaan ja maailmankatsomukseen
liittyviä kysymyksiä ja teemoja käytännönläheisesti nuoren näkökulmasta. Käydään oppilaan
elämänkatsomuksen ja identiteetin rakentamista tukevia keskusteluja.
Tutustutaan ja perehdytään kulttuurin käsitteeseen ja esimerkkeihin historiallisista ja nykyisistä
kulttuureista paikallisesti ja globaalisti. Esimerkiksi uskonnoton tapakulttuuri, suomalaisen
kulttuurin moninaisuus, monikulttuurisuus, kulttuuriset ja kansalliset vähemmistöt. Tutustutaan
Unescon maailmanperintöohjelman lähtökohtiin ja esimerkkeihin sen suojelemasta maailman
kulttuuri- ja luonnonperinnöstä eri puolilla maailmaa. Pohditaan aineettoman ja aineellisen
kulttuuriperinnön vaikutuksia nykypäivään. Seurataan kulttuurin ilmenemistä muun muassa
mediassa ja taiteessa sekä tarkastellaan yksilöä ja ryhmiä kulttuuriensa uusintajina.
Perehdytään teistisiin ja ateistisiin katsomuksiin nykymaailmassa kuten sekulaariin humanismiin,
kristinuskoon ja islamiin. Tutustutaan valittuihin uskonnollisten ja uskonnottomien katsomusten
historiaan, kulttuurisiin ja yhteiskunnallisiin vaiheisiin sekä niiden vuorovaikutukseen.
Hahmotetaan erilaisia katsomuksellisia ratkaisuja sekä niiden taustalla olevia katsomuksellisia
perusteita. Arvioidaan katsomuksia tiedon ja tutkimuksen perusteella sekä tutustutaan
uskontokritiikkiin. Perehdytään katsomusvapauteen sekä sen kansalliseen ja kansainväliseen
turvaamiseen. Etsitään esimerkkejä, miten katsomusvapaus toteutuu eri ryhmissä ja
yhteiskunnissa sekä arvioidaan niitä. Perehdytään yhdenvertaisuuden käsitteeseen ja tutustutaan
yhdenvertaisuuden toteutumiseen eri ryhmissä ja yhteiskunnissa.
Etiikan perusteita
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Tutustutaan etiikan peruskysymyksiin ja pääsuuntiin. Avainkäsitteitä kurssilla ovat esimerkiksi
etiikka, moraali, hyvä, arvo, normi, moraalinen harkinta, vastavuoroisuus, valinnat, moraalitaju,
tarve, tottumus, halu, tabu, vapaus, vastuu. Pohditaan hyvän elämän lähtökohtia
käytännönläheisesti sekä tarkastellaan ja pohditaan yleisinhimillisiä arvoja kuten totuutta,
hyvyyttä, kauneutta ja oikeudenmukaisuutta.
Tutustutaan erilaisiin etiikan teorioihin kuten hyve-etiikkaan ja seurausetiikkaan ja sovelletaan
näitä nuoren elämismaailmaan. Perehdytään teon eettisen arvioinnin näkökulmiin, kuten teon
tahallisuuteen, tekijän tarkoitukseen ja teon seurauksiin. Sovelletaan eettistä lähestymistapoja
ja käsitteistöä nuorten arjessa esiintyviin tilanteisiin. Hahmotetaan erilaisia eettisiä ratkaisuja eri
tilanteisiin ja niiden taustalla olevia yksilöllisiä ja yhteisöllisiä perusteita. Tarkastellaan nuoren
elämää ja hahmotetaan siitä eettisiä ulottuvuuksia. Sovelletaan eettisiä käsitteitä ja teorioita
nuoren omaan kehitysvaiheeseen ja elämismaailmaan sekä harjoitellaan eettisen argumentoinnin
taitoa ja kannustetaan nuorta kehittämään eettistä ajatteluaan.
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Perehdytään sosiaalisessa mediassa ja muissa tiedotusvälineissä esiintyviin ajankohtaisiin
kysymyksiin eettisestä näkökulmasta. Tarkastellaan kulttuurista moninaisuutta rikkautena,
oikeutena ja eettisenä kysymyksenä. Kannustetaan maailman moninaisuuden ja ihmisten
yhdenvertaisuuden hyväksymiseen.

T7 kannustaa oppilasta maailman moninaisuuden ja kaikkien
yhdenvertaisen kohtelun hyväksymiseen ja ymmärtämiseen
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Monikulttuurisuu-den ja yhdenvertaisuuden
hahmottaminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa kuvata monimuotoisuutta ja
antaa esimerkkejä ihmisten yhdenvertaisesta
kohtelusta

Etiikan perusteita
Tutustutaan etiikan peruskysymyksiin ja pääsuuntiin. Avainkäsitteitä kurssilla ovat esimerkiksi
etiikka, moraali, hyvä, arvo, normi, moraalinen harkinta, vastavuoroisuus, valinnat, moraalitaju,
tarve, tottumus, halu, tabu, vapaus, vastuu. Pohditaan hyvän elämän lähtökohtia
käytännönläheisesti sekä tarkastellaan ja pohditaan yleisinhimillisiä arvoja kuten totuutta,
hyvyyttä, kauneutta ja oikeudenmukaisuutta.
Tutustutaan erilaisiin etiikan teorioihin kuten hyve-etiikkaan ja seurausetiikkaan ja sovelletaan
näitä nuoren elämismaailmaan. Perehdytään teon eettisen arvioinnin näkökulmiin, kuten teon
tahallisuuteen, tekijän tarkoitukseen ja teon seurauksiin. Sovelletaan eettistä lähestymistapoja
ja käsitteistöä nuorten arjessa esiintyviin tilanteisiin. Hahmotetaan erilaisia eettisiä ratkaisuja eri
tilanteisiin ja niiden taustalla olevia yksilöllisiä ja yhteisöllisiä perusteita. Tarkastellaan nuoren
elämää ja hahmotetaan siitä eettisiä ulottuvuuksia. Sovelletaan eettisiä käsitteitä ja teorioita
nuoren omaan kehitysvaiheeseen ja elämismaailmaan sekä harjoitellaan eettisen argumentoinnin
taitoa ja kannustetaan nuorta kehittämään eettistä ajatteluaan.
Perehdytään sosiaalisessa mediassa ja muissa tiedotusvälineissä esiintyviin ajankohtaisiin
kysymyksiin eettisestä näkökulmasta. Tarkastellaan kulttuurista moninaisuutta rikkautena,
oikeutena ja eettisenä kysymyksenä. Kannustetaan maailman moninaisuuden ja ihmisten
yhdenvertaisuuden hyväksymiseen.
Katsomus ja kulttuuri

Tutustutaan ja perehdytään kulttuurin käsitteeseen ja esimerkkeihin historiallisista ja nykyisistä
kulttuureista paikallisesti ja globaalisti. Esimerkiksi uskonnoton tapakulttuuri, suomalaisen
kulttuurin moninaisuus, monikulttuurisuus, kulttuuriset ja kansalliset vähemmistöt. Tutustutaan
Unescon maailmanperintöohjelman lähtökohtiin ja esimerkkeihin sen suojelemasta maailman
kulttuuri- ja luonnonperinnöstä eri puolilla maailmaa. Pohditaan aineettoman ja aineellisen
kulttuuriperinnön vaikutuksia nykypäivään. Seurataan kulttuurin ilmenemistä muun muassa
mediassa ja taiteessa sekä tarkastellaan yksilöä ja ryhmiä kulttuuriensa uusintajina.
Perehdytään teistisiin ja ateistisiin katsomuksiin nykymaailmassa kuten sekulaariin humanismiin,
kristinuskoon ja islamiin. Tutustutaan valittuihin uskonnollisten ja uskonnottomien katsomusten
historiaan, kulttuurisiin ja yhteiskunnallisiin vaiheisiin sekä niiden vuorovaikutukseen.
Hahmotetaan erilaisia katsomuksellisia ratkaisuja sekä niiden taustalla olevia katsomuksellisia
perusteita. Arvioidaan katsomuksia tiedon ja tutkimuksen perusteella sekä tutustutaan
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Perehdytään maailmankuvan ja maailmankatsomuksen käsitteisiin. Keskeisiä alakäsitteitä
ovat arvo, normi, tieto, kulttuuri, hyvä, moraali, etiikka, ympäristö, ihmiskuva, identiteetti
ja elämänkatsomus. Etsitään yhdessä keskeisiä maailmankuvaan ja maailmankatsomukseen
liittyviä kysymyksiä ja teemoja käytännönläheisesti nuoren näkökulmasta. Käydään oppilaan
elämänkatsomuksen ja identiteetin rakentamista tukevia keskusteluja.

uskontokritiikkiin. Perehdytään katsomusvapauteen sekä sen kansalliseen ja kansainväliseen
turvaamiseen. Etsitään esimerkkejä, miten katsomusvapaus toteutuu eri ryhmissä ja
yhteiskunnissa sekä arvioidaan niitä. Perehdytään yhdenvertaisuuden käsitteeseen ja tutustutaan
yhdenvertaisuuden toteutumiseen eri ryhmissä ja yhteiskunnissa.
Ihmisoikeudet ja kestävä tulevaisuus
Keskeisiä käsitteitä kurssilla ovat esimerkiksi oikeudet, velvollisuudet, ihmisoikeudet,
ihmisarvo, yhdenvertaisuus, vapausoikeudet, juridiset ja moraaliset oikeudet, vähemmistöt,
stereotypiat, ihmisoikeusrikkomukset, ihmisoikeusjulistukset ja –sopimukset, ryhmäoikeudet,
ihmisoikeuksien valvonta ja toteutuminen, syrjintä, ympäristöetiikka, eläinten oikeudet, kestävä
kehitys ja ympäristön tulevaisuus. Tutustutaan ihmisoikeuksien kehitykseen ja erilaisiin
ihmisoikeusjulistuksiin ja -sopimuksiin. Hahmotetaan historiallisia ja nykypäivässä tapahtuvia
ihmisoikeusloukkauksia, esimerkkinä holokausti. Tarkastellaan oppilaan kehitysvaiheen ja
elämismaailman teemoja ihmisoikeusnäkökulmasta. Perehdytään eri vähemmistöjen oikeuksiin
ja niiden turvaamiseen. Tutustutaan ja tarkastellaan esimerkiksi sukupuolista ja seksuaalista
moninaisuutta ihmisoikeusasioina. Tutustutaan ihmisoikeuksia suojeleviin kansallisiin ja
kansainvälisiin lakeihin, järjestöihin ja käytäntöihin.
Tutustutaan erilaisiin eettisiin käsityksiin ihmisen ja luonnon suhteesta kuten humanistiseen,
utilistiseen, mystiseen ja luontokeskeiseen ympäristöetiikkaan. Tarkastellaan ympäristöetiikkaan
liittyviä ajankohtaisia kysymyksiä ja perehdytään eläinten oikeuksiin. Perehdytään luonnon
ja yhteiskunnan kestävän tulevaisuuden mahdollisuuksiin. Tarkastellaan kestävää kehitystä
ekologiselta, sosiaaliselta ja kulttuuriselta kannalta. Opiskeltavat aiheet valitaan myös Viikin
normaalikoulun kestävän kehityksen työn kulloisistakin teemoista. Pohditaan ja perustellaan,
miten voidaan toimia vastuullisesti kestävän tulevaisuuden hyväksi.

T9 innostaa oppilasta pohtimaan omien valintojensa vaikutusta kestävään
tulevaisuuteen paikallisesti ja globaalisti
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Kestävän elämäntavan periaatteiden
tunteminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa nimetä keskeisiä luonnon ja
yhteiskunnan kestävään tulevaisuuteen
liittyviä piirteitä ja tarkastella kestävän
elämäntavan merkitystä tulevaisuudelle.
Oppilas tuntee keinoja vaikuttaa paikallisesti
ja globaalisti.
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Ihmisoikeudet ja kestävä tulevaisuus
Keskeisiä käsitteitä kurssilla ovat esimerkiksi oikeudet, velvollisuudet, ihmisoikeudet,
ihmisarvo, yhdenvertaisuus, vapausoikeudet, juridiset ja moraaliset oikeudet, vähemmistöt,
stereotypiat, ihmisoikeusrikkomukset, ihmisoikeusjulistukset ja –sopimukset, ryhmäoikeudet,
ihmisoikeuksien valvonta ja toteutuminen, syrjintä, ympäristöetiikka, eläinten oikeudet, kestävä
kehitys ja ympäristön tulevaisuus. Tutustutaan ihmisoikeuksien kehitykseen ja erilaisiin
ihmisoikeusjulistuksiin ja -sopimuksiin. Hahmotetaan historiallisia ja nykypäivässä tapahtuvia
ihmisoikeusloukkauksia, esimerkkinä holokausti. Tarkastellaan oppilaan kehitysvaiheen ja
elämismaailman teemoja ihmisoikeusnäkökulmasta. Perehdytään eri vähemmistöjen oikeuksiin
ja niiden turvaamiseen. Tutustutaan ja tarkastellaan esimerkiksi sukupuolista ja seksuaalista
moninaisuutta ihmisoikeusasioina. Tutustutaan ihmisoikeuksia suojeleviin kansallisiin ja
kansainvälisiin lakeihin, järjestöihin ja käytäntöihin.
Tutustutaan erilaisiin eettisiin käsityksiin ihmisen ja luonnon suhteesta kuten humanistiseen,
utilistiseen, mystiseen ja luontokeskeiseen ympäristöetiikkaan. Tarkastellaan ympäristöetiikkaan
liittyviä ajankohtaisia kysymyksiä ja perehdytään eläinten oikeuksiin. Perehdytään luonnon
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ja yhteiskunnan kestävän tulevaisuuden mahdollisuuksiin. Tarkastellaan kestävää kehitystä
ekologiselta, sosiaaliselta ja kulttuuriselta kannalta. Opiskeltavat aiheet valitaan myös Viikin
normaalikoulun kestävän kehityksen työn kulloisistakin teemoista. Pohditaan ja perustellaan,
miten voidaan toimia vastuullisesti kestävän tulevaisuuden hyväksi.

Katsomus ja kulttuuri
Perehdytään maailmankuvan ja maailmankatsomuksen käsitteisiin. Keskeisiä alakäsitteitä
ovat arvo, normi, tieto, kulttuuri, hyvä, moraali, etiikka, ympäristö, ihmiskuva, identiteetti
ja elämänkatsomus. Etsitään yhdessä keskeisiä maailmankuvaan ja maailmankatsomukseen
liittyviä kysymyksiä ja teemoja käytännönläheisesti nuoren näkökulmasta. Käydään oppilaan
elämänkatsomuksen ja identiteetin rakentamista tukevia keskusteluja.
Tutustutaan ja perehdytään kulttuurin käsitteeseen ja esimerkkeihin historiallisista ja nykyisistä
kulttuureista paikallisesti ja globaalisti. Esimerkiksi uskonnoton tapakulttuuri, suomalaisen
kulttuurin moninaisuus, monikulttuurisuus, kulttuuriset ja kansalliset vähemmistöt. Tutustutaan
Unescon maailmanperintöohjelman lähtökohtiin ja esimerkkeihin sen suojelemasta maailman
kulttuuri- ja luonnonperinnöstä eri puolilla maailmaa. Pohditaan aineettoman ja aineellisen
kulttuuriperinnön vaikutuksia nykypäivään. Seurataan kulttuurin ilmenemistä muun muassa
mediassa ja taiteessa sekä tarkastellaan yksilöä ja ryhmiä kulttuuriensa uusintajina.
Perehdytään teistisiin ja ateistisiin katsomuksiin nykymaailmassa kuten sekulaariin humanismiin,
kristinuskoon ja islamiin. Tutustutaan valittuihin uskonnollisten ja uskonnottomien katsomusten
historiaan, kulttuurisiin ja yhteiskunnallisiin vaiheisiin sekä niiden vuorovaikutukseen.
Hahmotetaan erilaisia katsomuksellisia ratkaisuja sekä niiden taustalla olevia katsomuksellisia
perusteita. Arvioidaan katsomuksia tiedon ja tutkimuksen perusteella sekä tutustutaan
uskontokritiikkiin. Perehdytään katsomusvapauteen sekä sen kansalliseen ja kansainväliseen
turvaamiseen. Etsitään esimerkkejä, miten katsomusvapaus toteutuu eri ryhmissä ja
yhteiskunnissa sekä arvioidaan niitä. Perehdytään yhdenvertaisuuden käsitteeseen ja tutustutaan
yhdenvertaisuuden toteutumiseen eri ryhmissä ja yhteiskunnissa.
Etiikan perusteita
Tutustutaan etiikan peruskysymyksiin ja pääsuuntiin. Avainkäsitteitä kurssilla ovat esimerkiksi
etiikka, moraali, hyvä, arvo, normi, moraalinen harkinta, vastavuoroisuus, valinnat, moraalitaju,
tarve, tottumus, halu, tabu, vapaus, vastuu. Pohditaan hyvän elämän lähtökohtia
käytännönläheisesti sekä tarkastellaan ja pohditaan yleisinhimillisiä arvoja kuten totuutta,
hyvyyttä, kauneutta ja oikeudenmukaisuutta.
Tutustutaan erilaisiin etiikan teorioihin kuten hyve-etiikkaan ja seurausetiikkaan ja sovelletaan
näitä nuoren elämismaailmaan. Perehdytään teon eettisen arvioinnin näkökulmiin, kuten teon
tahallisuuteen, tekijän tarkoitukseen ja teon seurauksiin. Sovelletaan eettistä lähestymistapoja
ja käsitteistöä nuorten arjessa esiintyviin tilanteisiin. Hahmotetaan erilaisia eettisiä ratkaisuja eri
tilanteisiin ja niiden taustalla olevia yksilöllisiä ja yhteisöllisiä perusteita. Tarkastellaan nuoren
elämää ja hahmotetaan siitä eettisiä ulottuvuuksia. Sovelletaan eettisiä käsitteitä ja teorioita
nuoren omaan kehitysvaiheeseen ja elämismaailmaan sekä harjoitellaan eettisen argumentoinnin
taitoa ja kannustetaan nuorta kehittämään eettistä ajatteluaan.
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Perehdytään sosiaalisessa mediassa ja muissa tiedotusvälineissä esiintyviin ajankohtaisiin
kysymyksiin eettisestä näkökulmasta. Tarkastellaan kulttuurista moninaisuutta rikkautena,
oikeutena ja eettisenä kysymyksenä. Kannustetaan maailman moninaisuuden ja ihmisten
yhdenvertaisuuden hyväksymiseen.

Vuosiluokka 8
Vuosiluokan keskeiset sisältöalueet
S1 Katsomus ja kulttuuri
Perehdytään maailmankuvan ja maailmankatsomuksen käsitteisiin. Käydään oppilaan
elämänkatsomuksen ja identiteetin rakentamista tukevia keskusteluja. Perehdytään Unescon
suojelemaan maailman kulttuuri- ja luonnonperintöön ja seurataan kulttuurin ilmenemistä muun
muassa mediassa ja taiteessa. Perehdytään teistisiin ja ateistisiin katsomuksiin nykymaailmassa,
esimerkiksi sekulaariin humanismiin, kristinuskoon ja islamiin. Tutustutaan valittuihin
katsomusten historian ja niiden kohtaamisen käänteisiin sekä arvioidaan katsomusvapauden ja
yhdenvertaisuuden toteutumista erilaisissa yhteiskunnissa.
7-luokka:
Katsomus ja kulttuuri: Perehdytään maailmankuvan ja maailmankatsomuksen käsitteisiin.
Keskeisiä alakäsitteitä ovat arvo, normi, tieto, kulttuuri, hyvä, moraali, etiikka, ympäristö,
ihmiskuva, identiteetti ja elämänkatsomus. Etsitään yhdessä keskeisiä maailmankuvaan
ja maailmankatsomukseen liittyviä kysymyksiä ja teemoja käytännönläheisesti nuoren
näkökulmasta. Käydään oppilaan elämänkatsomuksen ja identiteetin rakentamista tukevia
keskusteluja.
Tutustutaan ja perehdytään kulttuurin käsitteeseen ja esimerkkeihin historiallisista ja nykyisistä
kulttuureista paikallisesti ja globaalisti. Esimerkiksi uskonnoton tapakulttuuri, suomalaisen
kulttuurin moninaisuus, monikulttuurisuus, kulttuuriset ja kansalliset vähemmistöt. Tutustutaan
Unescon maailmanperintöohjelman lähtökohtiin ja esimerkkeihin sen suojelemasta maailman
kulttuuri- ja luonnonperinnöstä eri puolilla maailmaa. Pohditaan aineettoman ja aineellisen
kulttuuriperinnön vaikutuksia nykypäivään. Seurataan kulttuurin ilmenemistä muun muassa
mediassa ja taiteessa sekä tarkastellaan yksilöä ja ryhmiä kulttuuriensa uusintajina.
Perehdytään teistisiin ja ateistisiin katsomuksiin nykymaailmassa kuten sekulaariin humanismiin,
kristinuskoon ja islamiin. Tutustutaan valittuihin uskonnollisten ja uskonnottomien katsomusten
historiaan, kulttuurisiin ja yhteiskunnallisiin vaiheisiin sekä niiden vuorovaikutukseen.
Hahmotetaan erilaisia katsomuksellisia ratkaisuja sekä niiden taustalla olevia katsomuksellisia
perusteita. Arvioidaan katsomuksia tiedon ja tutkimuksen perusteella sekä tutustutaan
uskontokritiikkiin. Perehdytään katsomusvapauteen sekä sen kansalliseen ja kansainväliseen
turvaamiseen. Etsitään esimerkkejä, miten katsomusvapaus toteutuu eri ryhmissä ja
yhteiskunnissa sekä arvioidaan niitä. Perehdytään yhdenvertaisuuden käsitteeseen ja tutustutaan
yhdenvertaisuuden toteutumiseen eri ryhmissä ja yhteiskunnissa.

S2 Etiikan perusteita

Vuosiluokat 7-9

Tutustutaan etiikan peruskysymyksiin ja pääsuuntiin. Pohditaan hyvän elämän lähtökohtia ja
yleisinhimillisiä arvoja: totuus, hyvyys, kauneus ja oikeudenmukaisuus. Perehdytään teon eettisen
arvioinnin näkökulmiin, kuten teon tahallisuuteen, tekijän tarkoitukseen ja teon seurauksiin.
Sovelletaan eettistä lähestymistapaa ja käsitteistöä nuorten arjessa esiintyviin tilanteisiin.
Perehdytään sosiaalisessa mediassa ja muissa tiedotusvälineissä esiintyviin ajankohtaisiin
kysymyksiin eettisestä näkökulmasta. Tarkastellaan kulttuurista moninaisuutta rikkautena,
oikeutena ja eettisenä kysymyksenä.
8-luokka:
Etiikan perusteita: Tutustutaan etiikan peruskysymyksiin ja pääsuuntiin. Avainkäsitteitä kurssilla
ovat esimerkiksi etiikka, moraali, hyvä, arvo, normi, moraalinen harkinta, vastavuoroisuus,
valinnat, moraalitaju, tarve, tottumus, halu, tabu, vapaus, vastuu. Pohditaan hyvän elämän
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lähtökohtia käytännönläheisesti sekä tarkastellaan ja pohditaan yleisinhimillisiä arvoja kuten
totuutta, hyvyyttä, kauneutta ja oikeudenmukaisuutta.
Tutustutaan erilaisiin etiikan teorioihin kuten hyve-etiikkaan ja seurausetiikkaan ja sovelletaan
näitä nuoren elämismaailmaan. Perehdytään teon eettisen arvioinnin näkökulmiin, kuten teon
tahallisuuteen, tekijän tarkoitukseen ja teon seurauksiin. Sovelletaan eettistä lähestymistapoja
ja käsitteistöä nuorten arjessa esiintyviin tilanteisiin. Hahmotetaan erilaisia eettisiä ratkaisuja eri
tilanteisiin ja niiden taustalla olevia yksilöllisiä ja yhteisöllisiä perusteita. Tarkastellaan nuoren
elämää ja hahmotetaan siitä eettisiä ulottuvuuksia. Sovelletaan eettisiä käsitteitä ja teorioita
nuoren omaan kehitysvaiheeseen ja elämismaailmaan sekä harjoitellaan eettisen argumentoinnin
taitoa ja kannustetaan nuorta kehittämään eettistä ajatteluaan.
Perehdytään sosiaalisessa mediassa ja muissa tiedotusvälineissä esiintyviin ajankohtaisiin
kysymyksiin eettisestä näkökulmasta. Tarkastellaan kulttuurista moninaisuutta rikkautena,
oikeutena ja eettisenä kysymyksenä. Kannustetaan maailman moninaisuuden ja ihmisten
yhdenvertaisuuden hyväksymiseen.
S3 Ihmisoikeudet ja kestävä tulevaisuus
Perehdytään ihmisarvoon, ihmisoikeuksiin ja ihmisten väliseen yhdenvertaisuuteen. Tutustutaan
ihmisoikeuksien kehitykseen ja ihmisoikeusloukkauksiin, kuten holokaustiin. Tutustutaan
erilaisiin käsityksiin ihmisen ja luonnon suhteesta, esim. humanistiseen, utilistiseen,
mystiseen ja luontokeskeiseen. Perehdytään luonnon ja yhteiskunnan kestävän tulevaisuuden
mahdollisuuksiin sekä ympäristöetiikkaan liittyviin kysymyksiin kuten eläinten oikeuksiin.
Pohditaan, miten voidaan toimia vastuullisesti kestävän tulevaisuuden hyväksi.
9-luokka
Ihmisoikeudet ja kestävä tulevaisuus: Keskeisiä käsitteitä kurssilla ovat esimerkiksi
oikeudet, velvollisuudet, ihmisoikeudet, ihmisarvo, yhdenvertaisuus, vapausoikeudet, juridiset ja
moraaliset oikeudet, vähemmistöt, stereotypiat, ihmisoikeusrikkomukset, ihmisoikeusjulistukset ja
–sopimukset, ryhmäoikeudet, ihmisoikeuksien valvonta ja toteutuminen, syrjintä, ympäristöetiikka,
eläinten oikeudet, kestävä kehitys ja ympäristön tulevaisuus. Tutustutaan ihmisoikeuksien
kehitykseen ja erilaisiin ihmisoikeusjulistuksiin ja -sopimuksiin. Hahmotetaan historiallisia
ja nykypäivässä tapahtuvia ihmisoikeusloukkauksia, esimerkkinä holokausti. Tarkastellaan
oppilaan kehitysvaiheen ja elämismaailman teemoja ihmisoikeusnäkökulmasta. Perehdytään
eri vähemmistöjen oikeuksiin ja niiden turvaamiseen. Tutustutaan ja tarkastellaan esimerkiksi
sukupuolista ja seksuaalista moninaisuutta ihmisoikeusasioina. Tutustutaan ihmisoikeuksia
suojeleviin kansallisiin ja kansainvälisiin lakeihin, järjestöihin ja käytäntöihin.
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Tutustutaan erilaisiin eettisiin käsityksiin ihmisen ja luonnon suhteesta kuten humanistiseen,
utilistiseen, mystiseen ja luontokeskeiseen ympäristöetiikkaan. Tarkastellaan ympäristöetiikkaan
liittyviä ajankohtaisia kysymyksiä ja perehdytään eläinten oikeuksiin. Perehdytään luonnon
ja yhteiskunnan kestävän tulevaisuuden mahdollisuuksiin. Tarkastellaan kestävää kehitystä
ekologiselta, sosiaaliselta ja kulttuuriselta kannalta. Opiskeltavat teemat valitaan myös Viikin
normaalikoulun kestävän kehityksen työn kulloisistakin teemoista. Pohditaan ja perustellaan,
miten voidaan toimia vastuullisesti kestävän tulevaisuuden hyväksi.

Opetuksen tavoitteet

Tavoitteisiin liittyvät
sisältöalueet

Laaja-alainen osaaminen

T4

S1, S3

L1, L3

T6

S1, S2, S3

L1, L2, L4

T7

S1, S2, S3

L2, L3, L7

T8

S2, S3

L5, L7

T9

S1, S2, S3

L5, L6, L7

T10

S2, S3

L1, L7

Vuosiluokan tavoitteet
T4 ohjata oppilasta tuntemaan uskonnollisen ajattelun ja uskontokritiikin
perusteita
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Uskonnollisen ajattelun ja uskontokritiikin
tunteminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa selittää uskonnollisen ajattelun
luonnetta ja antaa esimerkkejä uskontokritiikin
pääpiirteistä.

7-luokka:
Katsomus ja kulttuuri: Perehdytään maailmankuvan ja maailmankatsomuksen käsitteisiin.
Keskeisiä alakäsitteitä ovat arvo, normi, tieto, kulttuuri, hyvä, moraali, etiikka, ympäristö,
ihmiskuva, identiteetti ja elämänkatsomus. Etsitään yhdessä keskeisiä maailmankuvaan
ja maailmankatsomukseen liittyviä kysymyksiä ja teemoja käytännönläheisesti nuoren
näkökulmasta. Käydään oppilaan elämänkatsomuksen ja identiteetin rakentamista tukevia
keskusteluja.
Tutustutaan ja perehdytään kulttuurin käsitteeseen ja esimerkkeihin historiallisista ja nykyisistä
kulttuureista paikallisesti ja globaalisti. Esimerkiksi uskonnoton tapakulttuuri, suomalaisen
kulttuurin moninaisuus, monikulttuurisuus, kulttuuriset ja kansalliset vähemmistöt. Tutustutaan
Unescon maailmanperintöohjelman lähtökohtiin ja esimerkkeihin sen suojelemasta maailman
kulttuuri- ja luonnonperinnöstä eri puolilla maailmaa. Pohditaan aineettoman ja aineellisen
kulttuuriperinnön vaikutuksia nykypäivään. Seurataan kulttuurin ilmenemistä muun muassa
mediassa ja taiteessa sekä tarkastellaan yksilöä ja ryhmiä kulttuuriensa uusintajina.

Vuosiluokat 7-9

Perehdytään teistisiin ja ateistisiin katsomuksiin nykymaailmassa kuten sekulaariin humanismiin,
kristinuskoon ja islamiin. Tutustutaan valittuihin uskonnollisten ja uskonnottomien katsomusten
historiaan, kulttuurisiin ja yhteiskunnallisiin vaiheisiin sekä niiden vuorovaikutukseen.
Hahmotetaan erilaisia katsomuksellisia ratkaisuja sekä niiden taustalla olevia katsomuksellisia
perusteita. Arvioidaan katsomuksia tiedon ja tutkimuksen perusteella sekä tutustutaan
uskontokritiikkiin. Perehdytään katsomusvapauteen sekä sen kansalliseen ja kansainväliseen
turvaamiseen. Etsitään esimerkkejä, miten katsomusvapaus toteutuu eri ryhmissä ja
yhteiskunnissa sekä arvioidaan niitä. Perehdytään yhdenvertaisuuden käsitteeseen ja tutustutaan
yhdenvertaisuuden toteutumiseen eri ryhmissä ja yhteiskunnissa.

9-luokka
Ihmisoikeudet ja kestävä tulevaisuus: Keskeisiä käsitteitä kurssilla ovat esimerkiksi
oikeudet, velvollisuudet, ihmisoikeudet, ihmisarvo, yhdenvertaisuus, vapausoikeudet, juridiset ja
moraaliset oikeudet, vähemmistöt, stereotypiat, ihmisoikeusrikkomukset, ihmisoikeusjulistukset ja
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–sopimukset, ryhmäoikeudet, ihmisoikeuksien valvonta ja toteutuminen, syrjintä, ympäristöetiikka,
eläinten oikeudet, kestävä kehitys ja ympäristön tulevaisuus. Tutustutaan ihmisoikeuksien
kehitykseen ja erilaisiin ihmisoikeusjulistuksiin ja -sopimuksiin. Hahmotetaan historiallisia
ja nykypäivässä tapahtuvia ihmisoikeusloukkauksia, esimerkkinä holokausti. Tarkastellaan
oppilaan kehitysvaiheen ja elämismaailman teemoja ihmisoikeusnäkökulmasta. Perehdytään
eri vähemmistöjen oikeuksiin ja niiden turvaamiseen. Tutustutaan ja tarkastellaan esimerkiksi
sukupuolista ja seksuaalista moninaisuutta ihmisoikeusasioina. Tutustutaan ihmisoikeuksia
suojeleviin kansallisiin ja kansainvälisiin lakeihin, järjestöihin ja käytäntöihin.
Tutustutaan erilaisiin eettisiin käsityksiin ihmisen ja luonnon suhteesta kuten humanistiseen,
utilistiseen, mystiseen ja luontokeskeiseen ympäristöetiikkaan. Tarkastellaan ympäristöetiikkaan
liittyviä ajankohtaisia kysymyksiä ja perehdytään eläinten oikeuksiin. Perehdytään luonnon
ja yhteiskunnan kestävän tulevaisuuden mahdollisuuksiin. Tarkastellaan kestävää kehitystä
ekologiselta, sosiaaliselta ja kulttuuriselta kannalta. Opiskeltavat teemat valitaan myös Viikin
normaalikoulun kestävän kehityksen työn kulloisistakin teemoista. Pohditaan ja perustellaan,
miten voidaan toimia vastuullisesti kestävän tulevaisuuden hyväksi.

T6 ohjata oppilasta hahmottamaan erilaisia katsomuksellisia ratkaisuja
sekä niiden taustalla olevia yksilöllisiä ja yhteisöllisiä perusteita
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Katsomuksellisten valintojen perusteiden
tarkastelu

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa kuvata erilaisten ihmisten
katsomuksellisten valintojen taustalla olevia
yksilöllisiä ja yhteisöllisiä perusteita.

9-luokka
Ihmisoikeudet ja kestävä tulevaisuus: Keskeisiä käsitteitä kurssilla ovat esimerkiksi
oikeudet, velvollisuudet, ihmisoikeudet, ihmisarvo, yhdenvertaisuus, vapausoikeudet, juridiset ja
moraaliset oikeudet, vähemmistöt, stereotypiat, ihmisoikeusrikkomukset, ihmisoikeusjulistukset ja
–sopimukset, ryhmäoikeudet, ihmisoikeuksien valvonta ja toteutuminen, syrjintä, ympäristöetiikka,
eläinten oikeudet, kestävä kehitys ja ympäristön tulevaisuus. Tutustutaan ihmisoikeuksien
kehitykseen ja erilaisiin ihmisoikeusjulistuksiin ja -sopimuksiin. Hahmotetaan historiallisia
ja nykypäivässä tapahtuvia ihmisoikeusloukkauksia, esimerkkinä holokausti. Tarkastellaan
oppilaan kehitysvaiheen ja elämismaailman teemoja ihmisoikeusnäkökulmasta. Perehdytään
eri vähemmistöjen oikeuksiin ja niiden turvaamiseen. Tutustutaan ja tarkastellaan esimerkiksi
sukupuolista ja seksuaalista moninaisuutta ihmisoikeusasioina. Tutustutaan ihmisoikeuksia
suojeleviin kansallisiin ja kansainvälisiin lakeihin, järjestöihin ja käytäntöihin.

7-luokka:
Katsomus ja kulttuuri: Perehdytään maailmankuvan ja maailmankatsomuksen käsitteisiin.
Keskeisiä alakäsitteitä ovat arvo, normi, tieto, kulttuuri, hyvä, moraali, etiikka, ympäristö,
ihmiskuva, identiteetti ja elämänkatsomus. Etsitään yhdessä keskeisiä maailmankuvaan
ja maailmankatsomukseen liittyviä kysymyksiä ja teemoja käytännönläheisesti nuoren
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Tutustutaan erilaisiin eettisiin käsityksiin ihmisen ja luonnon suhteesta kuten humanistiseen,
utilistiseen, mystiseen ja luontokeskeiseen ympäristöetiikkaan. Tarkastellaan ympäristöetiikkaan
liittyviä ajankohtaisia kysymyksiä ja perehdytään eläinten oikeuksiin. Perehdytään luonnon
ja yhteiskunnan kestävän tulevaisuuden mahdollisuuksiin. Tarkastellaan kestävää kehitystä
ekologiselta, sosiaaliselta ja kulttuuriselta kannalta. Opiskeltavat teemat valitaan myös Viikin
normaalikoulun kestävän kehityksen työn kulloisistakin teemoista. Pohditaan ja perustellaan,
miten voidaan toimia vastuullisesti kestävän tulevaisuuden hyväksi.

näkökulmasta. Käydään oppilaan elämänkatsomuksen ja identiteetin rakentamista tukevia
keskusteluja.
Tutustutaan ja perehdytään kulttuurin käsitteeseen ja esimerkkeihin historiallisista ja nykyisistä
kulttuureista paikallisesti ja globaalisti. Esimerkiksi uskonnoton tapakulttuuri, suomalaisen
kulttuurin moninaisuus, monikulttuurisuus, kulttuuriset ja kansalliset vähemmistöt. Tutustutaan
Unescon maailmanperintöohjelman lähtökohtiin ja esimerkkeihin sen suojelemasta maailman
kulttuuri- ja luonnonperinnöstä eri puolilla maailmaa. Pohditaan aineettoman ja aineellisen
kulttuuriperinnön vaikutuksia nykypäivään. Seurataan kulttuurin ilmenemistä muun muassa
mediassa ja taiteessa sekä tarkastellaan yksilöä ja ryhmiä kulttuuriensa uusintajina.
Perehdytään teistisiin ja ateistisiin katsomuksiin nykymaailmassa kuten sekulaariin humanismiin,
kristinuskoon ja islamiin. Tutustutaan valittuihin uskonnollisten ja uskonnottomien katsomusten
historiaan, kulttuurisiin ja yhteiskunnallisiin vaiheisiin sekä niiden vuorovaikutukseen.
Hahmotetaan erilaisia katsomuksellisia ratkaisuja sekä niiden taustalla olevia katsomuksellisia
perusteita. Arvioidaan katsomuksia tiedon ja tutkimuksen perusteella sekä tutustutaan
uskontokritiikkiin. Perehdytään katsomusvapauteen sekä sen kansalliseen ja kansainväliseen
turvaamiseen. Etsitään esimerkkejä, miten katsomusvapaus toteutuu eri ryhmissä ja
yhteiskunnissa sekä arvioidaan niitä. Perehdytään yhdenvertaisuuden käsitteeseen ja tutustutaan
yhdenvertaisuuden toteutumiseen eri ryhmissä ja yhteiskunnissa.

8-luokka:
Etiikan perusteita: Tutustutaan etiikan peruskysymyksiin ja pääsuuntiin. Avainkäsitteitä kurssilla
ovat esimerkiksi etiikka, moraali, hyvä, arvo, normi, moraalinen harkinta, vastavuoroisuus,
valinnat, moraalitaju, tarve, tottumus, halu, tabu, vapaus, vastuu. Pohditaan hyvän elämän
lähtökohtia käytännönläheisesti sekä tarkastellaan ja pohditaan yleisinhimillisiä arvoja kuten
totuutta, hyvyyttä, kauneutta ja oikeudenmukaisuutta.
Tutustutaan erilaisiin etiikan teorioihin kuten hyve-etiikkaan ja seurausetiikkaan ja sovelletaan
näitä nuoren elämismaailmaan. Perehdytään teon eettisen arvioinnin näkökulmiin, kuten teon
tahallisuuteen, tekijän tarkoitukseen ja teon seurauksiin. Sovelletaan eettistä lähestymistapoja
ja käsitteistöä nuorten arjessa esiintyviin tilanteisiin. Hahmotetaan erilaisia eettisiä ratkaisuja eri
tilanteisiin ja niiden taustalla olevia yksilöllisiä ja yhteisöllisiä perusteita. Tarkastellaan nuoren
elämää ja hahmotetaan siitä eettisiä ulottuvuuksia. Sovelletaan eettisiä käsitteitä ja teorioita
nuoren omaan kehitysvaiheeseen ja elämismaailmaan sekä harjoitellaan eettisen argumentoinnin
taitoa ja kannustetaan nuorta kehittämään eettistä ajatteluaan.
Perehdytään sosiaalisessa mediassa ja muissa tiedotusvälineissä esiintyviin ajankohtaisiin
kysymyksiin eettisestä näkökulmasta. Tarkastellaan kulttuurista moninaisuutta rikkautena,
oikeutena ja eettisenä kysymyksenä. Kannustetaan maailman moninaisuuden ja ihmisten
yhdenvertaisuuden hyväksymiseen.

T7 kannustaa oppilasta maailman moninaisuuden ja kaikkien
yhdenvertaisen kohtelun hyväksymiseen ja ymmärtämiseen
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde

Vuosiluokat 7-9

Monikulttuurisuu-den ja yhdenvertaisuuden
hahmottaminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa kuvata monimuotoisuutta ja
antaa esimerkkejä ihmisten yhdenvertaisesta
kohtelusta

8-luokka:
Etiikan perusteita: Tutustutaan etiikan peruskysymyksiin ja pääsuuntiin. Avainkäsitteitä kurssilla
ovat esimerkiksi etiikka, moraali, hyvä, arvo, normi, moraalinen harkinta, vastavuoroisuus,
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valinnat, moraalitaju, tarve, tottumus, halu, tabu, vapaus, vastuu. Pohditaan hyvän elämän
lähtökohtia käytännönläheisesti sekä tarkastellaan ja pohditaan yleisinhimillisiä arvoja kuten
totuutta, hyvyyttä, kauneutta ja oikeudenmukaisuutta.
Tutustutaan erilaisiin etiikan teorioihin kuten hyve-etiikkaan ja seurausetiikkaan ja sovelletaan
näitä nuoren elämismaailmaan. Perehdytään teon eettisen arvioinnin näkökulmiin, kuten teon
tahallisuuteen, tekijän tarkoitukseen ja teon seurauksiin. Sovelletaan eettistä lähestymistapoja
ja käsitteistöä nuorten arjessa esiintyviin tilanteisiin. Hahmotetaan erilaisia eettisiä ratkaisuja eri
tilanteisiin ja niiden taustalla olevia yksilöllisiä ja yhteisöllisiä perusteita. Tarkastellaan nuoren
elämää ja hahmotetaan siitä eettisiä ulottuvuuksia. Sovelletaan eettisiä käsitteitä ja teorioita
nuoren omaan kehitysvaiheeseen ja elämismaailmaan sekä harjoitellaan eettisen argumentoinnin
taitoa ja kannustetaan nuorta kehittämään eettistä ajatteluaan.
Perehdytään sosiaalisessa mediassa ja muissa tiedotusvälineissä esiintyviin ajankohtaisiin
kysymyksiin eettisestä näkökulmasta. Tarkastellaan kulttuurista moninaisuutta rikkautena,
oikeutena ja eettisenä kysymyksenä. Kannustetaan maailman moninaisuuden ja ihmisten
yhdenvertaisuuden hyväksymiseen.
9-luokka
Ihmisoikeudet ja kestävä tulevaisuus: Keskeisiä käsitteitä kurssilla ovat esimerkiksi
oikeudet, velvollisuudet, ihmisoikeudet, ihmisarvo, yhdenvertaisuus, vapausoikeudet, juridiset ja
moraaliset oikeudet, vähemmistöt, stereotypiat, ihmisoikeusrikkomukset, ihmisoikeusjulistukset ja
–sopimukset, ryhmäoikeudet, ihmisoikeuksien valvonta ja toteutuminen, syrjintä, ympäristöetiikka,
eläinten oikeudet, kestävä kehitys ja ympäristön tulevaisuus. Tutustutaan ihmisoikeuksien
kehitykseen ja erilaisiin ihmisoikeusjulistuksiin ja -sopimuksiin. Hahmotetaan historiallisia
ja nykypäivässä tapahtuvia ihmisoikeusloukkauksia, esimerkkinä holokausti. Tarkastellaan
oppilaan kehitysvaiheen ja elämismaailman teemoja ihmisoikeusnäkökulmasta. Perehdytään
eri vähemmistöjen oikeuksiin ja niiden turvaamiseen. Tutustutaan ja tarkastellaan esimerkiksi
sukupuolista ja seksuaalista moninaisuutta ihmisoikeusasioina. Tutustutaan ihmisoikeuksia
suojeleviin kansallisiin ja kansainvälisiin lakeihin, järjestöihin ja käytäntöihin.
Tutustutaan erilaisiin eettisiin käsityksiin ihmisen ja luonnon suhteesta kuten humanistiseen,
utilistiseen, mystiseen ja luontokeskeiseen ympäristöetiikkaan. Tarkastellaan ympäristöetiikkaan
liittyviä ajankohtaisia kysymyksiä ja perehdytään eläinten oikeuksiin. Perehdytään luonnon
ja yhteiskunnan kestävän tulevaisuuden mahdollisuuksiin. Tarkastellaan kestävää kehitystä
ekologiselta, sosiaaliselta ja kulttuuriselta kannalta. Opiskeltavat teemat valitaan myös Viikin
normaalikoulun kestävän kehityksen työn kulloisistakin teemoista. Pohditaan ja perustellaan,
miten voidaan toimia vastuullisesti kestävän tulevaisuuden hyväksi.

7-luokka:

Tutustutaan ja perehdytään kulttuurin käsitteeseen ja esimerkkeihin historiallisista ja nykyisistä
kulttuureista paikallisesti ja globaalisti. Esimerkiksi uskonnoton tapakulttuuri, suomalaisen
kulttuurin moninaisuus, monikulttuurisuus, kulttuuriset ja kansalliset vähemmistöt. Tutustutaan
Unescon maailmanperintöohjelman lähtökohtiin ja esimerkkeihin sen suojelemasta maailman
kulttuuri- ja luonnonperinnöstä eri puolilla maailmaa. Pohditaan aineettoman ja aineellisen
kulttuuriperinnön vaikutuksia nykypäivään. Seurataan kulttuurin ilmenemistä muun muassa
mediassa ja taiteessa sekä tarkastellaan yksilöä ja ryhmiä kulttuuriensa uusintajina.
Perehdytään teistisiin ja ateistisiin katsomuksiin nykymaailmassa kuten sekulaariin humanismiin,
kristinuskoon ja islamiin. Tutustutaan valittuihin uskonnollisten ja uskonnottomien katsomusten
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Katsomus ja kulttuuri: Perehdytään maailmankuvan ja maailmankatsomuksen käsitteisiin.
Keskeisiä alakäsitteitä ovat arvo, normi, tieto, kulttuuri, hyvä, moraali, etiikka, ympäristö,
ihmiskuva, identiteetti ja elämänkatsomus. Etsitään yhdessä keskeisiä maailmankuvaan
ja maailmankatsomukseen liittyviä kysymyksiä ja teemoja käytännönläheisesti nuoren
näkökulmasta. Käydään oppilaan elämänkatsomuksen ja identiteetin rakentamista tukevia
keskusteluja.

historiaan, kulttuurisiin ja yhteiskunnallisiin vaiheisiin sekä niiden vuorovaikutukseen.
Hahmotetaan erilaisia katsomuksellisia ratkaisuja sekä niiden taustalla olevia katsomuksellisia
perusteita. Arvioidaan katsomuksia tiedon ja tutkimuksen perusteella sekä tutustutaan
uskontokritiikkiin. Perehdytään katsomusvapauteen sekä sen kansalliseen ja kansainväliseen
turvaamiseen. Etsitään esimerkkejä, miten katsomusvapaus toteutuu eri ryhmissä ja
yhteiskunnissa sekä arvioidaan niitä. Perehdytään yhdenvertaisuuden käsitteeseen ja tutustutaan
yhdenvertaisuuden toteutumiseen eri ryhmissä ja yhteiskunnissa.

T8 ohjata oppilasta huomaamaan eettisiä ulottuvuuksia elämästään ja
ympäristöstään sekä kehittämään eettistä ajatteluaan
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Eettisen ajattelun taidot

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa käyttää eettistä käsitteistöä sekä
tulkita ja soveltaa sitä

9-luokka
Ihmisoikeudet ja kestävä tulevaisuus: Keskeisiä käsitteitä kurssilla ovat esimerkiksi
oikeudet, velvollisuudet, ihmisoikeudet, ihmisarvo, yhdenvertaisuus, vapausoikeudet, juridiset ja
moraaliset oikeudet, vähemmistöt, stereotypiat, ihmisoikeusrikkomukset, ihmisoikeusjulistukset ja
–sopimukset, ryhmäoikeudet, ihmisoikeuksien valvonta ja toteutuminen, syrjintä, ympäristöetiikka,
eläinten oikeudet, kestävä kehitys ja ympäristön tulevaisuus. Tutustutaan ihmisoikeuksien
kehitykseen ja erilaisiin ihmisoikeusjulistuksiin ja -sopimuksiin. Hahmotetaan historiallisia
ja nykypäivässä tapahtuvia ihmisoikeusloukkauksia, esimerkkinä holokausti. Tarkastellaan
oppilaan kehitysvaiheen ja elämismaailman teemoja ihmisoikeusnäkökulmasta. Perehdytään
eri vähemmistöjen oikeuksiin ja niiden turvaamiseen. Tutustutaan ja tarkastellaan esimerkiksi
sukupuolista ja seksuaalista moninaisuutta ihmisoikeusasioina. Tutustutaan ihmisoikeuksia
suojeleviin kansallisiin ja kansainvälisiin lakeihin, järjestöihin ja käytäntöihin.
Tutustutaan erilaisiin eettisiin käsityksiin ihmisen ja luonnon suhteesta kuten humanistiseen,
utilistiseen, mystiseen ja luontokeskeiseen ympäristöetiikkaan. Tarkastellaan ympäristöetiikkaan
liittyviä ajankohtaisia kysymyksiä ja perehdytään eläinten oikeuksiin. Perehdytään luonnon
ja yhteiskunnan kestävän tulevaisuuden mahdollisuuksiin. Tarkastellaan kestävää kehitystä
ekologiselta, sosiaaliselta ja kulttuuriselta kannalta. Opiskeltavat teemat valitaan myös Viikin
normaalikoulun kestävän kehityksen työn kulloisistakin teemoista. Pohditaan ja perustellaan,
miten voidaan toimia vastuullisesti kestävän tulevaisuuden hyväksi.

8-luokka:
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Etiikan perusteita: Tutustutaan etiikan peruskysymyksiin ja pääsuuntiin. Avainkäsitteitä kurssilla
ovat esimerkiksi etiikka, moraali, hyvä, arvo, normi, moraalinen harkinta, vastavuoroisuus,
valinnat, moraalitaju, tarve, tottumus, halu, tabu, vapaus, vastuu. Pohditaan hyvän elämän
lähtökohtia käytännönläheisesti sekä tarkastellaan ja pohditaan yleisinhimillisiä arvoja kuten
totuutta, hyvyyttä, kauneutta ja oikeudenmukaisuutta.
Tutustutaan erilaisiin etiikan teorioihin kuten hyve-etiikkaan ja seurausetiikkaan ja sovelletaan
näitä nuoren elämismaailmaan. Perehdytään teon eettisen arvioinnin näkökulmiin, kuten teon
tahallisuuteen, tekijän tarkoitukseen ja teon seurauksiin. Sovelletaan eettistä lähestymistapoja
ja käsitteistöä nuorten arjessa esiintyviin tilanteisiin. Hahmotetaan erilaisia eettisiä ratkaisuja eri
tilanteisiin ja niiden taustalla olevia yksilöllisiä ja yhteisöllisiä perusteita. Tarkastellaan nuoren
elämää ja hahmotetaan siitä eettisiä ulottuvuuksia. Sovelletaan eettisiä käsitteitä ja teorioita
nuoren omaan kehitysvaiheeseen ja elämismaailmaan sekä harjoitellaan eettisen argumentoinnin
taitoa ja kannustetaan nuorta kehittämään eettistä ajatteluaan.
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Perehdytään sosiaalisessa mediassa ja muissa tiedotusvälineissä esiintyviin ajankohtaisiin
kysymyksiin eettisestä näkökulmasta. Tarkastellaan kulttuurista moninaisuutta rikkautena,
oikeutena ja eettisenä kysymyksenä. Kannustetaan maailman moninaisuuden ja ihmisten
yhdenvertaisuuden hyväksymiseen.

T9 innostaa oppilasta pohtimaan omien valintojensa vaikutusta kestävään
tulevaisuuteen paikallisesti ja globaalisti
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Kestävän elämäntavan periaatteiden
tunteminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa nimetä keskeisiä luonnon ja
yhteiskunnan kestävään tulevaisuuteen
liittyviä piirteitä ja tarkastella kestävän
elämäntavan merkitystä tulevaisuudelle.
Oppilas tuntee keinoja vaikuttaa paikallisesti
ja globaalisti.

8-luokka:
Etiikan perusteita: Tutustutaan etiikan peruskysymyksiin ja pääsuuntiin. Avainkäsitteitä kurssilla
ovat esimerkiksi etiikka, moraali, hyvä, arvo, normi, moraalinen harkinta, vastavuoroisuus,
valinnat, moraalitaju, tarve, tottumus, halu, tabu, vapaus, vastuu. Pohditaan hyvän elämän
lähtökohtia käytännönläheisesti sekä tarkastellaan ja pohditaan yleisinhimillisiä arvoja kuten
totuutta, hyvyyttä, kauneutta ja oikeudenmukaisuutta.
Tutustutaan erilaisiin etiikan teorioihin kuten hyve-etiikkaan ja seurausetiikkaan ja sovelletaan
näitä nuoren elämismaailmaan. Perehdytään teon eettisen arvioinnin näkökulmiin, kuten teon
tahallisuuteen, tekijän tarkoitukseen ja teon seurauksiin. Sovelletaan eettistä lähestymistapoja
ja käsitteistöä nuorten arjessa esiintyviin tilanteisiin. Hahmotetaan erilaisia eettisiä ratkaisuja eri
tilanteisiin ja niiden taustalla olevia yksilöllisiä ja yhteisöllisiä perusteita. Tarkastellaan nuoren
elämää ja hahmotetaan siitä eettisiä ulottuvuuksia. Sovelletaan eettisiä käsitteitä ja teorioita
nuoren omaan kehitysvaiheeseen ja elämismaailmaan sekä harjoitellaan eettisen argumentoinnin
taitoa ja kannustetaan nuorta kehittämään eettistä ajatteluaan.
Perehdytään sosiaalisessa mediassa ja muissa tiedotusvälineissä esiintyviin ajankohtaisiin
kysymyksiin eettisestä näkökulmasta. Tarkastellaan kulttuurista moninaisuutta rikkautena,
oikeutena ja eettisenä kysymyksenä. Kannustetaan maailman moninaisuuden ja ihmisten
yhdenvertaisuuden hyväksymiseen.

Ihmisoikeudet ja kestävä tulevaisuus: Keskeisiä käsitteitä kurssilla ovat esimerkiksi
oikeudet, velvollisuudet, ihmisoikeudet, ihmisarvo, yhdenvertaisuus, vapausoikeudet, juridiset ja
moraaliset oikeudet, vähemmistöt, stereotypiat, ihmisoikeusrikkomukset, ihmisoikeusjulistukset ja
–sopimukset, ryhmäoikeudet, ihmisoikeuksien valvonta ja toteutuminen, syrjintä, ympäristöetiikka,
eläinten oikeudet, kestävä kehitys ja ympäristön tulevaisuus. Tutustutaan ihmisoikeuksien
kehitykseen ja erilaisiin ihmisoikeusjulistuksiin ja -sopimuksiin. Hahmotetaan historiallisia
ja nykypäivässä tapahtuvia ihmisoikeusloukkauksia, esimerkkinä holokausti. Tarkastellaan
oppilaan kehitysvaiheen ja elämismaailman teemoja ihmisoikeusnäkökulmasta. Perehdytään
eri vähemmistöjen oikeuksiin ja niiden turvaamiseen. Tutustutaan ja tarkastellaan esimerkiksi
sukupuolista ja seksuaalista moninaisuutta ihmisoikeusasioina. Tutustutaan ihmisoikeuksia
suojeleviin kansallisiin ja kansainvälisiin lakeihin, järjestöihin ja käytäntöihin.
Tutustutaan erilaisiin eettisiin käsityksiin ihmisen ja luonnon suhteesta kuten humanistiseen,
utilistiseen, mystiseen ja luontokeskeiseen ympäristöetiikkaan. Tarkastellaan ympäristöetiikkaan
liittyviä ajankohtaisia kysymyksiä ja perehdytään eläinten oikeuksiin. Perehdytään luonnon
ja yhteiskunnan kestävän tulevaisuuden mahdollisuuksiin. Tarkastellaan kestävää kehitystä
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9-luokka

ekologiselta, sosiaaliselta ja kulttuuriselta kannalta. Opiskeltavat teemat valitaan myös Viikin
normaalikoulun kestävän kehityksen työn kulloisistakin teemoista. Pohditaan ja perustellaan,
miten voidaan toimia vastuullisesti kestävän tulevaisuuden hyväksi.

7-luokka:
Katsomus ja kulttuuri: Perehdytään maailmankuvan ja maailmankatsomuksen käsitteisiin.
Keskeisiä alakäsitteitä ovat arvo, normi, tieto, kulttuuri, hyvä, moraali, etiikka, ympäristö,
ihmiskuva, identiteetti ja elämänkatsomus. Etsitään yhdessä keskeisiä maailmankuvaan
ja maailmankatsomukseen liittyviä kysymyksiä ja teemoja käytännönläheisesti nuoren
näkökulmasta. Käydään oppilaan elämänkatsomuksen ja identiteetin rakentamista tukevia
keskusteluja.
Tutustutaan ja perehdytään kulttuurin käsitteeseen ja esimerkkeihin historiallisista ja nykyisistä
kulttuureista paikallisesti ja globaalisti. Esimerkiksi uskonnoton tapakulttuuri, suomalaisen
kulttuurin moninaisuus, monikulttuurisuus, kulttuuriset ja kansalliset vähemmistöt. Tutustutaan
Unescon maailmanperintöohjelman lähtökohtiin ja esimerkkeihin sen suojelemasta maailman
kulttuuri- ja luonnonperinnöstä eri puolilla maailmaa. Pohditaan aineettoman ja aineellisen
kulttuuriperinnön vaikutuksia nykypäivään. Seurataan kulttuurin ilmenemistä muun muassa
mediassa ja taiteessa sekä tarkastellaan yksilöä ja ryhmiä kulttuuriensa uusintajina.
Perehdytään teistisiin ja ateistisiin katsomuksiin nykymaailmassa kuten sekulaariin humanismiin,
kristinuskoon ja islamiin. Tutustutaan valittuihin uskonnollisten ja uskonnottomien katsomusten
historiaan, kulttuurisiin ja yhteiskunnallisiin vaiheisiin sekä niiden vuorovaikutukseen.
Hahmotetaan erilaisia katsomuksellisia ratkaisuja sekä niiden taustalla olevia katsomuksellisia
perusteita. Arvioidaan katsomuksia tiedon ja tutkimuksen perusteella sekä tutustutaan
uskontokritiikkiin. Perehdytään katsomusvapauteen sekä sen kansalliseen ja kansainväliseen
turvaamiseen. Etsitään esimerkkejä, miten katsomusvapaus toteutuu eri ryhmissä ja
yhteiskunnissa sekä arvioidaan niitä. Perehdytään yhdenvertaisuuden käsitteeseen ja tutustutaan
yhdenvertaisuuden toteutumiseen eri ryhmissä ja yhteiskunnissa.

T10 ohjata oppilas tuntemaan ihmisarvon, ihmisoikeuksien ja ihmisten
yhdenvertaisuuden merkitys ja eettinen perusta
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Eettisen ajattelun taidot

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa nimetä tärkeimmät
ihmisoikeuksiin ja yhdenvertaisuuteen
liittyvät käsitteet ja perustella ihmisoikeuksien
merkitystä.

8-luokka:
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Etiikan perusteita: Tutustutaan etiikan peruskysymyksiin ja pääsuuntiin. Avainkäsitteitä kurssilla
ovat esimerkiksi etiikka, moraali, hyvä, arvo, normi, moraalinen harkinta, vastavuoroisuus,
valinnat, moraalitaju, tarve, tottumus, halu, tabu, vapaus, vastuu. Pohditaan hyvän elämän
lähtökohtia käytännönläheisesti sekä tarkastellaan ja pohditaan yleisinhimillisiä arvoja kuten
totuutta, hyvyyttä, kauneutta ja oikeudenmukaisuutta.
Tutustutaan erilaisiin etiikan teorioihin kuten hyve-etiikkaan ja seurausetiikkaan ja sovelletaan
näitä nuoren elämismaailmaan. Perehdytään teon eettisen arvioinnin näkökulmiin, kuten teon
tahallisuuteen, tekijän tarkoitukseen ja teon seurauksiin. Sovelletaan eettistä lähestymistapoja
ja käsitteistöä nuorten arjessa esiintyviin tilanteisiin. Hahmotetaan erilaisia eettisiä ratkaisuja eri
tilanteisiin ja niiden taustalla olevia yksilöllisiä ja yhteisöllisiä perusteita. Tarkastellaan nuoren
elämää ja hahmotetaan siitä eettisiä ulottuvuuksia. Sovelletaan eettisiä käsitteitä ja teorioita
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nuoren omaan kehitysvaiheeseen ja elämismaailmaan sekä harjoitellaan eettisen argumentoinnin
taitoa ja kannustetaan nuorta kehittämään eettistä ajatteluaan.
Perehdytään sosiaalisessa mediassa ja muissa tiedotusvälineissä esiintyviin ajankohtaisiin
kysymyksiin eettisestä näkökulmasta. Tarkastellaan kulttuurista moninaisuutta rikkautena,
oikeutena ja eettisenä kysymyksenä. Kannustetaan maailman moninaisuuden ja ihmisten
yhdenvertaisuuden hyväksymiseen.
9-luokka
Ihmisoikeudet ja kestävä tulevaisuus: Keskeisiä käsitteitä kurssilla ovat esimerkiksi
oikeudet, velvollisuudet, ihmisoikeudet, ihmisarvo, yhdenvertaisuus, vapausoikeudet, juridiset ja
moraaliset oikeudet, vähemmistöt, stereotypiat, ihmisoikeusrikkomukset, ihmisoikeusjulistukset ja
–sopimukset, ryhmäoikeudet, ihmisoikeuksien valvonta ja toteutuminen, syrjintä, ympäristöetiikka,
eläinten oikeudet, kestävä kehitys ja ympäristön tulevaisuus. Tutustutaan ihmisoikeuksien
kehitykseen ja erilaisiin ihmisoikeusjulistuksiin ja -sopimuksiin. Hahmotetaan historiallisia
ja nykypäivässä tapahtuvia ihmisoikeusloukkauksia, esimerkkinä holokausti. Tarkastellaan
oppilaan kehitysvaiheen ja elämismaailman teemoja ihmisoikeusnäkökulmasta. Perehdytään
eri vähemmistöjen oikeuksiin ja niiden turvaamiseen. Tutustutaan ja tarkastellaan esimerkiksi
sukupuolista ja seksuaalista moninaisuutta ihmisoikeusasioina. Tutustutaan ihmisoikeuksia
suojeleviin kansallisiin ja kansainvälisiin lakeihin, järjestöihin ja käytäntöihin.
Tutustutaan erilaisiin eettisiin käsityksiin ihmisen ja luonnon suhteesta kuten humanistiseen,
utilistiseen, mystiseen ja luontokeskeiseen ympäristöetiikkaan. Tarkastellaan ympäristöetiikkaan
liittyviä ajankohtaisia kysymyksiä ja perehdytään eläinten oikeuksiin. Perehdytään luonnon
ja yhteiskunnan kestävän tulevaisuuden mahdollisuuksiin. Tarkastellaan kestävää kehitystä
ekologiselta, sosiaaliselta ja kulttuuriselta kannalta. Opiskeltavat teemat valitaan myös Viikin
normaalikoulun kestävän kehityksen työn kulloisistakin teemoista. Pohditaan ja perustellaan,
miten voidaan toimia vastuullisesti kestävän tulevaisuuden hyväksi.

Vuosiluokka 9
Vuosiluokan keskeiset sisältöalueet
S1 Katsomus ja kulttuuri
Perehdytään maailmankuvan ja maailmankatsomuksen käsitteisiin. Käydään oppilaan
elämänkatsomuksen ja identiteetin rakentamista tukevia keskusteluja. Perehdytään Unescon
suojelemaan maailman kulttuuri- ja luonnonperintöön ja seurataan kulttuurin ilmenemistä muun
muassa mediassa ja taiteessa. Perehdytään teistisiin ja ateistisiin katsomuksiin nykymaailmassa,
esimerkiksi sekulaariin humanismiin, kristinuskoon ja islamiin. Tutustutaan valittuihin
katsomusten historian ja niiden kohtaamisen käänteisiin sekä arvioidaan katsomusvapauden ja
yhdenvertaisuuden toteutumista erilaisissa yhteiskunnissa.

Tutustutaan etiikan peruskysymyksiin ja pääsuuntiin. Pohditaan hyvän elämän lähtökohtia ja
yleisinhimillisiä arvoja: totuus, hyvyys, kauneus ja oikeudenmukaisuus. Perehdytään teon eettisen
arvioinnin näkökulmiin, kuten teon tahallisuuteen, tekijän tarkoitukseen ja teon seurauksiin.
Sovelletaan eettistä lähestymistapaa ja käsitteistöä nuorten arjessa esiintyviin tilanteisiin.
Perehdytään sosiaalisessa mediassa ja muissa tiedotusvälineissä esiintyviin ajankohtaisiin
kysymyksiin eettisestä näkökulmasta. Tarkastellaan kulttuurista moninaisuutta rikkautena,
oikeutena ja eettisenä kysymyksenä.
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S2 Etiikan perusteita

S3 Ihmisoikeudet ja kestävä tulevaisuus
Perehdytään ihmisarvoon, ihmisoikeuksiin ja ihmisten väliseen yhdenvertaisuuteen. Tutustutaan
ihmisoikeuksien kehitykseen ja ihmisoikeusloukkauksiin, kuten holokaustiin. Tutustutaan
erilaisiin käsityksiin ihmisen ja luonnon suhteesta, esim. humanistiseen, utilistiseen,
mystiseen ja luontokeskeiseen. Perehdytään luonnon ja yhteiskunnan kestävän tulevaisuuden
mahdollisuuksiin sekä ympäristöetiikkaan liittyviin kysymyksiin kuten eläinten oikeuksiin.
Pohditaan, miten voidaan toimia vastuullisesti kestävän tulevaisuuden hyväksi.
Opetuksen tavoitteet

Tavoitteisiin liittyvät
sisältöalueet

Laaja-alainen osaaminen

T5

S1, S3

L2, L3, L6, L7

T6

S1, S2, S3

L1, L2, L4

T7

S1, S2, S3

L2, L3, L7

T8

S2, S3

L5, L7

T9

S1, S2, S3

L5, L6, L7

T10

S2, S3

L1, L7

Vuosiluokan tavoitteet
T5 ohjata oppilasta tuntemaan katsomusvapaus ihmisoikeutena sekä
katsomusvapauden turvaamisen kansallisia ja kansainvälisiä keinoja
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Katsomusvapauden merkityksen
hahmottaminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa antaa esimerkkejä
katsomusvapaudesta ihmisoikeutena ja
joistakin katsomusvapauden turvaamisen
mekanismeista sekä niiden puutteista
erilaisissa tilanteissa.

T6 ohjata oppilasta hahmottamaan erilaisia katsomuksellisia ratkaisuja
sekä niiden taustalla olevia yksilöllisiä ja yhteisöllisiä perusteita
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Katsomuksellisten valintojen perusteiden
tarkastelu

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa kuvata erilaisten ihmisten
katsomuksellisten valintojen taustalla olevia
yksilöllisiä ja yhteisöllisiä perusteita.

Vuosiluokat 7-9

T7 kannustaa oppilasta maailman moninaisuuden ja kaikkien
yhdenvertaisen kohtelun hyväksymiseen ja ymmärtämiseen
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Monikulttuurisuu-den ja yhdenvertaisuuden
hahmottaminen
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Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa kuvata monimuotoisuutta ja
antaa esimerkkejä ihmisten yhdenvertaisesta
kohtelusta

T8 ohjata oppilasta huomaamaan eettisiä ulottuvuuksia elämästään ja
ympäristöstään sekä kehittämään eettistä ajatteluaan
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Eettisen ajattelun taidot

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa käyttää eettistä käsitteistöä sekä
tulkita ja soveltaa sitä

T9 innostaa oppilasta pohtimaan omien valintojensa vaikutusta kestävään
tulevaisuuteen paikallisesti ja globaalisti
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Kestävän elämäntavan periaatteiden
tunteminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa nimetä keskeisiä luonnon ja
yhteiskunnan kestävään tulevaisuuteen
liittyviä piirteitä ja tarkastella kestävän
elämäntavan merkitystä tulevaisuudelle.
Oppilas tuntee keinoja vaikuttaa paikallisesti
ja globaalisti.

T10 ohjata oppilas tuntemaan ihmisarvon, ihmisoikeuksien ja ihmisten
yhdenvertaisuuden merkitys ja eettinen perusta
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Eettisen ajattelun taidot

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa nimetä tärkeimmät
ihmisoikeuksiin ja yhdenvertaisuuteen
liittyvät käsitteet ja perustella ihmisoikeuksien
merkitystä.

35.6.4. Fysiikka
Oppiaineen tehtävä

Fysiikan opetuksen tehtävänä on tukea fysiikkaan liittyvien käsitteiden rakentumista sekä
ilmiöiden ymmärtämistä. Vuosiluokilla 7-9 opiskelun pääpaino on kvalitatiivisella tasolla, mutta
oppilaiden abstraktin ajattelun ja matemaattisten taitojen kehittyessä laajennetaan työskentelyä
joidenkin ilmiöiden osalta kvantitatiiviselle tasolle. Aikaisemmat kokemukset, uudet havainnot
ja näkökulmat muokkautuvat oppilaiden ja opettajien vuorovaikutuksessa johdonmukaiseksi
kokonaisuudeksi kohti luonnontieteellisten teorioiden mukaista käsitystä ympäröivästä
todellisuudesta. Opetus ohjaa luonnontieteille ominaiseen ajatteluun, tiedonhankintaan, tietojen
käyttämiseen, ideointiin, vuorovaikutukseen sekä tiedon luotettavuuden ja merkityksen arviointiin
eri tilanteissa.
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Fysiikan opetuksen tehtävänä on tukea oppilaiden luonnontieteellisen ajattelun sekä
maailmankuvan kehittymistä. Fysiikan opetus auttaa ymmärtämään fysiikan ja teknologian
merkitystä jokapäiväisessä elämässä, elinympäristössä ja yhteiskunnassa. Opetus tukee
oppilaiden valmiuksia keskustella fysiikan ja teknologian asioista ja ilmiöistä. Opetus välittää
kuvaa fysiikan merkityksestä kestävän tulevaisuuden rakentamisessa: fysiikkaa tarvitaan
uusien teknologisten ratkaisujen kehittämisessä sekä ympäristön ja ihmisten hyvinvoinnin
turvaamisessa. Opetus ohjaa oppilaita ottamaan vastuuta ympäristöstään.

Fysiikan opetuksen lähtökohtana ovat luonnosta ja teknologisesta ympäristöstä tehdyt havainnot
ja tutkimukset. Tutkimusten tekemisellä on oleellinen merkitys käsitteiden omaksumisessa ja
ymmärtämisessä, tutkimisen taitojen oppimisessa ja luonnontieteiden luonteen hahmottamisessa.
Tutkimusten tekeminen kehittää työskentelyn ja yhteistyön taitoja, luovaa ja kriittistä ajattelua sekä
innostaa oppilaita fysiikan opiskeluun.
Opetuksen tehtävänä on ohjata oppilaita hahmottamaan fysiikan osaamisen merkitystä myös
jatko-opintojen ja työelämän kannalta. Yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa edistetään tarjoamalla
oppilaille mahdollisuuksia soveltaa fysiikkaa erilaisissa konteksteissa sekä tutustua monipuolisesti
ammatteihin, joissa tarvitaan fysiikan osaamista.

Fysiikan oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät tavoitteet
vuosiluokilla 7-9
Monipuolisilla työtavoilla ja oppimisympäristöillä tuetaan fysiikan tavoitteiden saavuttamista.
Tutkimuksellinen lähestymistapa tukee käsitteiden rakentumista ja tutkimisen taitojen oppimista.
Tavoitteiden kannalta keskeistä on oppilaiden osallisuus ja vuorovaikutus yksinkertaisten
tutkimusten suunnittelussa ja toteuttamisessa. Kokeellisessa työskentelyssä noudatetaan
työturvallisuuslainsäädäntöä ja erityisesti nuoria työntekijöitä koskevia rajoituksia.
Oppimisympäristöissä käytetään tieto- ja viestintäteknologiaa luontevalla tavalla. Jotta fysiikan ja
teknologian soveltamiseen voidaan tutustua monipuolisesti, koulun tilojen lisäksi hyödynnetään
paikallisia mahdollisuuksia kuten lähiympäristöä sekä yhteistyötä yritysten ja asiantuntijoiden
kanssa.

Ohjaus, eriyttäminen ja tuki fysiikassa vuosiluokilla 7-9
Fysiikan tavoitteiden kannalta keskeistä on ohjata oppilaita itsenäiseen ja pitkäjänteiseen
työskentelyyn sekä tunnistamaan oppimistapojaan. Käsitteiden omaksumista ja ymmärtämistä
tuetaan, jotta oppilaille muodostuu käsitteistä selkeitä kokonaisuuksia. Kokeellisessa
työskentelyssä oppilaita ohjataan turvalliseen ja sujuvaan työskentelyyn. Tutkimustehtävillä
voidaan eriyttää opetusta, jolloin oppilaat voivat toimia erilaisissa rooleissa tai edetä yksilöllisesti
ajattelutaitojen eri tasoille. Erilaisilla malleilla ja niiden käyttötavoilla voidaan myös haastaa
oppilaiden kehittyviä abstraktin ajattelun taitoja. Ohjaus ja tuki, työtapojen valinta, osallisuus
toiminnan suunnittelussa sekä onnistumisen kokemukset tukevat oppilaiden oppijaminäkuvan
vahvistumista.

Vuosiluokat 7-9

Oppilaan oppimisen arviointi fysiikassa vuosiluokilla 7-9
Työskentelyn jäsentäminen pienemmiksi kokonaisuuksiksi, projekteiksi tai kokeellisiksi töiksi,
joilla on omat tavoitteensa ja arviointiperusteensa, tukee monipuolista arviointia. Kokeellisen
työskentelyn arviointi voi edetä hierarkkisesti työskentelyn, havainnoinnin ja mittaamisen
perustaidoista ohjeistettuihin tutkimustehtäviin ja lopulta avoimiin tutkimuksiin. Oppilaita ohjataan
tunnistamaan omia ennakkotietojaan, -taitojaan ja -käsityksiään. Työskentelyn etenemistä
ohjataan rakentavan palautteen ja kysymysten avulla. Kannustava palaute tukee erityisesti
tutkimisen taitojen kehittymistä ja motivaation rakentumista. Kokonaisuuksien lopussa arvioidaan
asetettujen tavoitteiden saavuttamista ja suunnataan huomiota kohti uusia kehittämishaasteita.
Arviointi perustuu monimuotoisten tuotosten lisäksi työskentelyn havainnointiin. Tuotosten sisällön
lisäksi arvioidaan opiskeluprosessia ja työn eri vaiheita kuten kysymysten muodostamista, aiheen
rajaamista, tiedonhakua, näkökulmien perustelemista, käsitteiden käyttöä, ilmaisun selkeyttä
ja työn loppuun saattamista. Oppilaiden itsearviointia ja vertaispalautetta sekä opettajan ja
oppilaiden välisiä keskusteluja voidaan käyttää arvioinnin tukena.
Päättöarviointi sijoittuu siihen lukuvuoteen, jona fysiikan opiskelu päättyy kaikille yhteisenä
oppiaineena. Päättöarvioinnilla määritellään, miten oppilas on opiskelun päättyessä saavuttanut
fysiikan oppimäärän tavoitteet. Päättöarvosana muodostetaan suhteuttamalla oppilaan
osaamisen taso fysiikan päättöarvioinnin kriteereihin. Fysiikassa oppilaan osaaminen
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kehittyy yleensä eri tavoitealueilla oppimäärän päättövaiheeseen saakka. Päättöarvosanan
muodostamisessa otetaan huomioon kaikki valtakunnalliset päättöarvioinnin kriteerit riippumatta
siitä, mille vuosiluokalle vastaava tavoite on asetettu paikallisessa opetussuunnitelmassa. Oppilas
saa arvosanan kahdeksan (8), mikäli hän osoittaa keskimäärin kriteerien määrittämää osaamista.
Arvosanan kahdeksan tason ylittäminen joidenkin tavoitteiden osalta voi kompensoida tasoa
heikomman suoriutumisen joidenkin muiden tavoitteiden osalta.

Vuosiluokka 7
Vuosiluokan keskeiset sisältöalueet
S1 Luonnontieteellinen tutkimus
Eri sisältöalueista ja oppilaiden mielenkiinnon kohteista valitaan sopivia sisältöjä
tarkasti ohjeistettuihin ja avoimiin tutkimuksiin. Erilaisissa tutkimuksissa painotetaan
tarkoituksenmukaisesti tutkimisprosessin vaiheita kuten ongelman tai ilmiön pohtimista,
suunnittelua, koejärjestelyjen rakentamista, havainnointia ja mittaamista, tulosten koontia ja
käsittelyä sekä tulosten arviointia ja esittämistä. Tutustutaan tieto- ja viestintäteknologian
hyödyntämiseen tutkimusten eri vaiheissa.
Harjoitellaan tutkimisen taitoja esimerkiksi seuraavissa yhteyksissä:
•
•
•

mittaamisen perusteita
värähdys- ja aaltoliikkeeseen liittyviä ilmiöitä
ääneen ja valoon liittyviä ilmiöitä ja sovelluksia

S2 Fysiikka omassa elämässä ja elinympäristössä
Sisältöjä valitaan siten, että oman elämän ja elinympäristön ilmiöitä pohditaan erityisesti
terveyden ja turvallisuuden näkökulmista. Sisältöjen valinnassa otetaan huomioon paikallinen
toimintaympäristö. Tutustutaan sähkömagneettisen ja hiukkassäteilyn lajeihin. Joihinkin
lämpöilmiöihin syvennytään kvalitatiivisella tasolla.
Tarkastellaan erilaisia arkipäivän ääni- ja valoilmiöitä. Tarkastellaan erityisesti seuraavia aiheita
terveyden ja turvallisuuden näkökulmista:
•
•
•

meluntorjunta ja kuulonsuojaus
silmälasit ja näönsuojaus
äänen ja valon käyttö terveydenhuollossa

S3 Fysiikka yhteiskunnassa

Tarkastellaan esimerkiksi seuraavia aiheita erityisesti yhteiskunnan toiminnan ja kehittymisen
näkökulmista:
•
•
•

SI-järjestelmä ja mittaamisen perusteita
ääneen liittyvien ilmiöiden hyötykäyttö
sähkömagneettisen säteilyn hyötykäyttö
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Fysiikan ilmiöihin ja teknologisiin sovelluksiin liittyviä sisältöjä valitaan erityisesti yhteiskunnan
toiminnan ja kehittymisen näkökulmista. Pääpaino on energiantuotannossa ja kestävässä
energiavarojen käytössä. Tutustutaan erilaisiin koulutuspolkuihin ja ammatteihin, joissa tarvitaan
fysiikan osaamista.

S4 Fysiikka maailmankuvan rakentajana
Sisältöjä valitaan siten, että niissä tulevat esiin fysiikan luonne tieteenä, energian säilymisen
periaate sekä maailmankaikkeuden rakenteet ja mittasuhteet. Sisältöihin kuuluvat myös
tutustuminen fysiikkaan liittyviin uutisiin, ajankohtaisiin ilmiöihin, sovelluksiin ja nykypäivän
tutkimukseen.
Tarjotaan oppijalle mahdollisuus tieteellisen maailmankuvan rakentamiselle esimerkiksi
seuraavien sisältöjen avulla:
•
•
•

mittaamisen perusteita
optisten laitteiden merkitys maailmankuvan rakentajana
maailmankaikkeuden käsitteitä, mittasuhteita ja rakenteita

S5 Vuorovaikutus ja liike
Sisällöt liittyvät erilaisiin vuorovaikutuksiin ja kappaleiden liiketiloihin. Kahden kappaleen
vuorovaikutustilanteista siirrytään yhteen kappaleeseen vaikuttaviin voimiin ja niiden vaikutukseen
kappaleen liikkeeseen. Liiketilaa kuvataan tasaisen ja muuttuvan liikkeen malleilla myös
kvantitatiivisesti. Mekaaninen työ ja teho kytketään kvalitatiivisesti energiaan.
Tämä sisältöalue ei kuulu 7. luokalle.
S6 Sähkö
Virtapiirin tarkastelussa käytetään lähtökohtana jännitteen ja sähkövirran välistä yhteyttä. Sitä
tarkastellaan ensin kvalitatiivisesti ilmiöiden ja ominaisuuksien tasolla, sitten kvantitatiivisesti
mittaamalla suureiden arvoja ja tutkimalla suureiden välisiä riippuvuuksia. Sisältöjä valitaan
myös kodin sähköturvallisuuteen sekä sähkön käyttöön ja tuottamiseen liittyen. Sähköinen
varautuminen ja magnetismi yhdistetään kvalitatiivisesti virtapiirien ilmiömaailmaan.
Tämä sisältöalue ei kuulu 7. luokalle.
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Opetuksen tavoitteet

Tavoitteisiin liittyvät
sisältöalueet

Laaja-alainen osaaminen

T1

S1, S2, S3, S4, S5, S6

L1

T2

S1, S2, S3, S4, S5, S6

L1, L6

T3

S1, S2, S3, S4, S5, S6

L6, L7

T5

S1, S2, S3, S4, S5, S6

L1, L7

T6

S1, S2, S3, S4, S5, S6

L2, L5

T7

S1, S2, S3, S4, S5, S6

L2, L5

T8

S1, S2, S3, S4, S5, S6

L2, L3, L5

T9

S1, S2, S3, S4, S5, S6

L5

T10

S1, S2, S3, S4, S5, S6

L1

T11

S1, S2, S3, S4, S5, S6

L1

T12

S1, S2, S3, S4, S5, S6

L2, L4

T13

S1, S2, S3, S4, S5, S6

L1, L4
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Vuosiluokan tavoitteet
T1 kannustaa ja innostaa oppilasta fysiikan opiskeluun
Luoda motivaatio fysiikan opiskelulle yläkoulun fysiikan opiskelun alkaessa.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Ei käytetä arvosanan muodostamisen
perusteena. Oppilasta ohjataan pohtimaan
kokemuksiaan osana itsearviointia.

Harjoitellaan tutkimisen taitoja esimerkiksi seuraavissa yhteyksissä:
•
•
•

mittaamisen perusteita
värähdys- ja aaltoliikkeeseen liittyviä ilmiöitä
ääneen ja valoon liittyviä ilmiöitä ja sovelluksia

Tarjotaan oppijalle mahdollisuus tieteellisen maailmankuvan rakentamiselle esimerkiksi
seuraavien sisältöjen avulla:
•
•
•

mittaamisen perusteita
optisten laitteiden merkitys maailmankuvan rakentajana
maailmankaikkeuden käsitteitä, mittasuhteita ja rakenteita

Tarkastellaan erilaisia arkipäivän ääni- ja valoilmiöitä. Tarkastellaan erityisesti seuraavia aiheita
terveyden ja turvallisuuden näkökulmista:
•
•
•

meluntorjunta ja kuulonsuojaus
silmälasit ja näönsuojaus
äänen ja valon käyttö terveydenhuollossa

Tämä sisältöalue ei kuulu 7. luokalle.
Tämä sisältöalue ei kuulu 7. luokalle.
Tarkastellaan esimerkiksi seuraavia aiheita erityisesti yhteiskunnan toiminnan ja kehittymisen
näkökulmista:
SI-järjestelmä ja mittaamisen perusteita
ääneen liittyvien ilmiöiden hyötykäyttö
sähkömagneettisen säteilyn hyötykäyttö

T2 ohjata ja kannustaa oppilasta tunnistamaan omaa fysiikan
osaamistaan, asettamaan tavoitteita omalle työskentelylleen sekä
työskentelemään pitkäjänteisesti
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
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•
•
•

Arvioinnin kohde
Tavoitteellinen työskentely ja oppimaan
oppimisen taidot

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa asettaa omia tavoitteita pienten
kokonaisuuksien osalta ja työskennellä niiden
saavuttamiseksi. Oppilas osaa kuvata omaa
osaamistaan opettajan antaman palautteen,
vertaispalautteen ja itsearvioinnin perusteella.

Tarkastellaan erilaisia arkipäivän ääni- ja valoilmiöitä. Tarkastellaan erityisesti seuraavia aiheita
terveyden ja turvallisuuden näkökulmista:
•
•
•

meluntorjunta ja kuulonsuojaus
silmälasit ja näönsuojaus
äänen ja valon käyttö terveydenhuollossa

Tarkastellaan esimerkiksi seuraavia aiheita erityisesti yhteiskunnan toiminnan ja kehittymisen
näkökulmista:
•
•
•

SI-järjestelmä ja mittaamisen perusteita
ääneen liittyvien ilmiöiden hyötykäyttö
sähkömagneettisen säteilyn hyötykäyttö

Tämä sisältöalue ei kuulu 7. luokalle.
Tämä sisältöalue ei kuulu 7. luokalle.
Harjoitellaan tutkimisen taitoja esimerkiksi seuraavissa yhteyksissä:
•
•
•

mittaamisen perusteita
värähdys- ja aaltoliikkeeseen liittyviä ilmiöitä
ääneen ja valoon liittyviä ilmiöitä ja sovelluksia

Tarjotaan oppijalle mahdollisuus tieteellisen maailmankuvan rakentamiselle esimerkiksi
seuraavien sisältöjen avulla:
•
•
•

mittaamisen perusteita
optisten laitteiden merkitys maailmankuvan rakentajana
maailmankaikkeuden käsitteitä, mittasuhteita ja rakenteita

T3 ohjata oppilasta ymmärtämään fysiikan osaamisen merkitystä omassa
elämässä, elinympäristössä ja yhteiskunnassa
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
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Fysiikan merkityksen arvioiminen

Tämä sisältöalue ei kuulu 7. luokalle.
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Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa kuvata esimerkkien avulla, miten
fysiikan tietoja ja taitoja tarvitaan erilaisissa
tilanteissa. Oppilas osaa kuvata fysiikan
osaamisen merkitystä eri ammateissa ja jatkoopinnoissa.

Tarjotaan oppijalle mahdollisuus tieteellisen maailmankuvan rakentamiselle esimerkiksi
seuraavien sisältöjen avulla:
•
•
•

mittaamisen perusteita
optisten laitteiden merkitys maailmankuvan rakentajana
maailmankaikkeuden käsitteitä, mittasuhteita ja rakenteita

Tämä sisältöalue ei kuulu 7. luokalle.
Tarkastellaan esimerkiksi seuraavia aiheita erityisesti yhteiskunnan toiminnan ja kehittymisen
näkökulmista:
•
•
•

SI-järjestelmä ja mittaamisen perusteita
ääneen liittyvien ilmiöiden hyötykäyttö
sähkömagneettisen säteilyn hyötykäyttö

Tarkastellaan erilaisia arkipäivän ääni- ja valoilmiöitä. Tarkastellaan erityisesti seuraavia aiheita
terveyden ja turvallisuuden näkökulmista:
•
•
•

meluntorjunta ja kuulonsuojaus
silmälasit ja näönsuojaus
äänen ja valon käyttö terveydenhuollossa

Harjoitellaan tutkimisen taitoja esimerkiksi seuraavissa yhteyksissä:
•
•
•

mittaamisen perusteita
värähdys- ja aaltoliikkeeseen liittyviä ilmiöitä
ääneen ja valoon liittyviä ilmiöitä ja sovelluksia

T5 kannustaa oppilasta muodostamaan kysymyksiä tarkasteltavista
ilmiöistä sekä kehittämään kysymyksiä edelleen tutkimusten ja muun
toiminnan lähtökohdiksi
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen

Kysymysten muodostaminen sekä tutkimusten Oppilas osaa muodostaa kysymyksiä
ja muun toiminnan suunnittelu
tarkasteltavasta ilmiöstä. Oppilas osaa
tarkentaa kysymyksiä tutkimuksen tai muun
toiminnan kohteeksi esimerkiksi rajaamalla
muuttujia.
Tämä sisältöalue ei kuulu 7. luokalle.

Tarkastellaan esimerkiksi seuraavia aiheita erityisesti yhteiskunnan toiminnan ja kehittymisen
näkökulmista:
•
•
•

SI-järjestelmä ja mittaamisen perusteita
ääneen liittyvien ilmiöiden hyötykäyttö
sähkömagneettisen säteilyn hyötykäyttö
1283

Vuosiluokat 7-9

Tämä sisältöalue ei kuulu 7. luokalle.

Tarkastellaan erilaisia arkipäivän ääni- ja valoilmiöitä. Tarkastellaan erityisesti seuraavia aiheita
terveyden ja turvallisuuden näkökulmista:
•
•
•

meluntorjunta ja kuulonsuojaus
silmälasit ja näönsuojaus
äänen ja valon käyttö terveydenhuollossa

Tarjotaan oppijalle mahdollisuus tieteellisen maailmankuvan rakentamiselle esimerkiksi
seuraavien sisältöjen avulla:
•
•
•

mittaamisen perusteita
optisten laitteiden merkitys maailmankuvan rakentajana
maailmankaikkeuden käsitteitä, mittasuhteita ja rakenteita

Harjoitellaan tutkimisen taitoja esimerkiksi seuraavissa yhteyksissä:
•
•
•

mittaamisen perusteita
värähdys- ja aaltoliikkeeseen liittyviä ilmiöitä
ääneen ja valoon liittyviä ilmiöitä ja sovelluksia

T6 ohjata oppilasta toteuttamaan kokeellisia tutkimuksia yhteistyössä
muiden kanssa sekä työskentelemään turvallisesti ja johdonmukaisesti
Tavoitteena on, että oppija oppii yhteistyössä muiden kanssa tekemään pienimuotoisia
luonnontieteellisiä tutkimuksia tai niiden osia.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Kokeellisen tutkimuksen toteuttaminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa työskennellä turvallisesti sekä
tehdä havaintoja ja mittauksia ohjeiden
tai suunnitelman mukaan. Oppilas osaa
toteuttaa yhteistyössä muiden kanssa erilaisia
tutkimuksia.

Harjoitellaan tutkimisen taitoja esimerkiksi seuraavissa yhteyksissä:
•
•
•

mittaamisen perusteita
värähdys- ja aaltoliikkeeseen liittyviä ilmiöitä
ääneen ja valoon liittyviä ilmiöitä ja sovelluksia

Tämä sisältöalue ei kuulu 7. luokalle.
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Tarjotaan oppijalle mahdollisuus tieteellisen maailmankuvan rakentamiselle esimerkiksi
seuraavien sisältöjen avulla:
•
•
•

mittaamisen perusteita
optisten laitteiden merkitys maailmankuvan rakentajana
maailmankaikkeuden käsitteitä, mittasuhteita ja rakenteita

Tarkastellaan esimerkiksi seuraavia aiheita erityisesti yhteiskunnan toiminnan ja kehittymisen
näkökulmista:
•
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•
•

ääneen liittyvien ilmiöiden hyötykäyttö
sähkömagneettisen säteilyn hyötykäyttö

Tarkastellaan erilaisia arkipäivän ääni- ja valoilmiöitä. Tarkastellaan erityisesti seuraavia aiheita
terveyden ja turvallisuuden näkökulmista:
•
•
•

meluntorjunta ja kuulonsuojaus
silmälasit ja näönsuojaus
äänen ja valon käyttö terveydenhuollossa

Tämä sisältöalue ei kuulu 7. luokalle.

T7 ohjata oppilasta käsittelemään, tulkitsemaan ja esittämään omien
tutkimustensa tuloksia sekä arvioimaan niitä ja koko tutkimusprosessia
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Tutkimusten tulosten käsittely, esittäminen ja
arviointi

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa käsitellä, tulkita ja esittää
tutkimusten tuloksia. Oppilas osaa arvioida
tulosten oikeellisuutta ja luotettavuutta sekä
osaa kuvata tutkimusprosessin toimivuutta.

Tarkastellaan erilaisia arkipäivän ääni- ja valoilmiöitä. Tarkastellaan erityisesti seuraavia aiheita
terveyden ja turvallisuuden näkökulmista:
•
•
•

meluntorjunta ja kuulonsuojaus
silmälasit ja näönsuojaus
äänen ja valon käyttö terveydenhuollossa

Tämä sisältöalue ei kuulu 7. luokalle.
Tarkastellaan esimerkiksi seuraavia aiheita erityisesti yhteiskunnan toiminnan ja kehittymisen
näkökulmista:
•
•
•

SI-järjestelmä ja mittaamisen perusteita
ääneen liittyvien ilmiöiden hyötykäyttö
sähkömagneettisen säteilyn hyötykäyttö

Tämä sisältöalue ei kuulu 7. luokalle.
Harjoitellaan tutkimisen taitoja esimerkiksi seuraavissa yhteyksissä:
mittaamisen perusteita
värähdys- ja aaltoliikkeeseen liittyviä ilmiöitä
ääneen ja valoon liittyviä ilmiöitä ja sovelluksia

Tarjotaan oppijalle mahdollisuus tieteellisen maailmankuvan rakentamiselle esimerkiksi
seuraavien sisältöjen avulla:
•
•

mittaamisen perusteita
optisten laitteiden merkitys maailmankuvan rakentajana
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•
•
•

•

maailmankaikkeuden käsitteitä, mittasuhteita ja rakenteita

T8 ohjata oppilasta ymmärtämään teknologisten sovellusten
toimintaperiaatteita ja merkitystä sekä innostaa osallistumaan
yksinkertaisten teknologisten ratkaisujen ideointiin, suunnitteluun,
kehittämiseen ja soveltamiseen yhteistyössä muiden kanssa
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Teknologinen osaaminen ja yhteistyö
teknologisessa ongelmanratkaisussa

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa kuvata joitakin teknologisia
sovelluksia ja niiden toimintaperiaatteita.
Oppilas osaa työskennellä yhteistyössä
teknologisen ratkaisun ideoinnissa,
suunnittelussa, kehittämisessä ja
soveltamisessa.

Tarjotaan oppijalle mahdollisuus tieteellisen maailmankuvan rakentamiselle esimerkiksi
seuraavien sisältöjen avulla:
•
•
•

mittaamisen perusteita
optisten laitteiden merkitys maailmankuvan rakentajana
maailmankaikkeuden käsitteitä, mittasuhteita ja rakenteita

Harjoitellaan tutkimisen taitoja esimerkiksi seuraavissa yhteyksissä:
•
•
•

mittaamisen perusteita
värähdys- ja aaltoliikkeeseen liittyviä ilmiöitä
ääneen ja valoon liittyviä ilmiöitä ja sovelluksia

Tämä sisältöalue ei kuulu 7. luokalle.
Tarkastellaan esimerkiksi seuraavia aiheita erityisesti yhteiskunnan toiminnan ja kehittymisen
näkökulmista:
•
•
•

SI-järjestelmä ja mittaamisen perusteita
ääneen liittyvien ilmiöiden hyötykäyttö
sähkömagneettisen säteilyn hyötykäyttö

Tarkastellaan erilaisia arkipäivän ääni- ja valoilmiöitä. Tarkastellaan erityisesti seuraavia aiheita
terveyden ja turvallisuuden näkökulmista:
•
•
•

meluntorjunta ja kuulonsuojaus
silmälasit ja näönsuojaus
äänen ja valon käyttö terveydenhuollossa

Vuosiluokat 7-9

Tämä sisältöalue ei kuulu 7. luokalle.
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T9 opastaa oppilasta käyttämään tieto- ja viestintäteknologiaa tiedon ja
mittaustulosten hankkimiseen, käsittelemiseen ja esittämiseen sekä tukea
oppilaan oppimista havainnollistavien simulaatioiden avulla
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Tieto- ja viestintätekniikan käyttö

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa käyttää tieto- ja
viestintäteknologisia välineitä tai sovelluksia
tiedon ja mittaustulosten hankkimiseen,
käsittelemiseen ja esittämiseen. Oppilas osaa
tehdä havaintoja ja päätelmiä simulaatiosta.

Harjoitellaan tutkimisen taitoja esimerkiksi seuraavissa yhteyksissä:
•
•
•

mittaamisen perusteita
värähdys- ja aaltoliikkeeseen liittyviä ilmiöitä
ääneen ja valoon liittyviä ilmiöitä ja sovelluksia

Tarjotaan oppijalle mahdollisuus tieteellisen maailmankuvan rakentamiselle esimerkiksi
seuraavien sisältöjen avulla:
•
•
•

mittaamisen perusteita
optisten laitteiden merkitys maailmankuvan rakentajana
maailmankaikkeuden käsitteitä, mittasuhteita ja rakenteita

Tarkastellaan erilaisia arkipäivän ääni- ja valoilmiöitä. Tarkastellaan erityisesti seuraavia aiheita
terveyden ja turvallisuuden näkökulmista:
•
•
•

meluntorjunta ja kuulonsuojaus
silmälasit ja näönsuojaus
äänen ja valon käyttö terveydenhuollossa

Tarkastellaan esimerkiksi seuraavia aiheita erityisesti yhteiskunnan toiminnan ja kehittymisen
näkökulmista:
•
•
•

SI-järjestelmä ja mittaamisen perusteita
ääneen liittyvien ilmiöiden hyötykäyttö
sähkömagneettisen säteilyn hyötykäyttö

Tämä sisältöalue ei kuulu 7. luokalle.

T10 ohjata oppilasta käyttämään fysiikan käsitteitä täsmällisesti sekä
jäsentämään omia käsiterakenteitaan kohti luonnontieteellisten teorioiden
mukaisia käsityksiä
Ohjataan oppijaa ymmärtämään fysiikan käsitteiden täsmälliset merkitykset ja käyttämään
käsitteitä fysikaalisesti oikein.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
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Tämä sisältöalue ei kuulu 7. luokalle.

Arvioinnin kohde
Käsitteiden käyttö ja jäsentyminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa kuvata ja selittää ilmiöitä fysiikan
keskeisten käsitteiden avulla. Oppilas osaa
yhdistää ilmiöön siihen liittyvät ominaisuudet
ja ominaisuuksia kuvaavat suureet.

Tarkastellaan esimerkiksi seuraavia aiheita erityisesti yhteiskunnan toiminnan ja kehittymisen
näkökulmista:
•
•
•

SI-järjestelmä ja mittaamisen perusteita
ääneen liittyvien ilmiöiden hyötykäyttö
sähkömagneettisen säteilyn hyötykäyttö

Tämä sisältöalue ei kuulu 7. luokalle.
Tämä sisältöalue ei kuulu 7. luokalle.
Tarkastellaan erilaisia arkipäivän ääni- ja valoilmiöitä. Tarkastellaan erityisesti seuraavia aiheita
terveyden ja turvallisuuden näkökulmista:
•
•
•

meluntorjunta ja kuulonsuojaus
silmälasit ja näönsuojaus
äänen ja valon käyttö terveydenhuollossa

Harjoitellaan tutkimisen taitoja esimerkiksi seuraavissa yhteyksissä:
•
•
•

mittaamisen perusteita
värähdys- ja aaltoliikkeeseen liittyviä ilmiöitä
ääneen ja valoon liittyviä ilmiöitä ja sovelluksia

Tarjotaan oppijalle mahdollisuus tieteellisen maailmankuvan rakentamiselle esimerkiksi
seuraavien sisältöjen avulla:
•
•
•

mittaamisen perusteita
optisten laitteiden merkitys maailmankuvan rakentajana
maailmankaikkeuden käsitteitä, mittasuhteita ja rakenteita

T11 ohjata oppilasta käyttämään erilaisia malleja ilmiöiden kuvaamisessa
ja selittämisessä sekä ennusteiden tekemisessä
Ohjataan oppilasta käyttämään sopivaa mallia, kuten aaltoliike- tai sädemallia, aihealueen
ilmiöiden ymmärtämisessä ja kuvaamisessa.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
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Arvioinnin kohde
Mallien käyttäminen
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Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa käyttää yksinkertaisia malleja
ja tehdä ennusteita sekä harjoittelee
yksinkertaisten mallien muodostamista
mittaustuloksista. Oppilas osaa kuvata mallia
ja nimetä mallin rajoituksia tai puutteita.

Harjoitellaan tutkimisen taitoja esimerkiksi seuraavissa yhteyksissä:
•
•
•

mittaamisen perusteita
värähdys- ja aaltoliikkeeseen liittyviä ilmiöitä
ääneen ja valoon liittyviä ilmiöitä ja sovelluksia

Tarkastellaan erilaisia arkipäivän ääni- ja valoilmiöitä. Tarkastellaan erityisesti seuraavia aiheita
terveyden ja turvallisuuden näkökulmista:
•
•
•

meluntorjunta ja kuulonsuojaus
silmälasit ja näönsuojaus
äänen ja valon käyttö terveydenhuollossa

Tämä sisältöalue ei kuulu 7. luokalle.
Tarkastellaan esimerkiksi seuraavia aiheita erityisesti yhteiskunnan toiminnan ja kehittymisen
näkökulmista:
•
•
•

SI-järjestelmä ja mittaamisen perusteita
ääneen liittyvien ilmiöiden hyötykäyttö
sähkömagneettisen säteilyn hyötykäyttö

Tämä sisältöalue ei kuulu 7. luokalle.
Tarjotaan oppijalle mahdollisuus tieteellisen maailmankuvan rakentamiselle esimerkiksi
seuraavien sisältöjen avulla:
•
•
•

mittaamisen perusteita
optisten laitteiden merkitys maailmankuvan rakentajana
maailmankaikkeuden käsitteitä, mittasuhteita ja rakenteita

T12 ohjata oppilasta käyttämään ja arvioimaan kriittisesti eri tietolähteitä
sekä ilmaisemaan ja perustelemaan erilaisia näkemyksiä fysiikalle
ominaisella tavalla
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Argumentointi-taidot ja tietolähteiden
käyttäminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa hakea tietoa erilaisista
tietolähteistä ja valita joitakin luotettavia
tietolähteitä. Oppilas osaa ilmaista ja
perustella erilaisia näkemyksiä fysiikalle
ominaisella tavalla.

•
•
•

meluntorjunta ja kuulonsuojaus
silmälasit ja näönsuojaus
äänen ja valon käyttö terveydenhuollossa

Tarjotaan oppijalle mahdollisuus tieteellisen maailmankuvan rakentamiselle esimerkiksi
seuraavien sisältöjen avulla:
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Tarkastellaan erilaisia arkipäivän ääni- ja valoilmiöitä. Tarkastellaan erityisesti seuraavia aiheita
terveyden ja turvallisuuden näkökulmista:

•
•
•

mittaamisen perusteita
optisten laitteiden merkitys maailmankuvan rakentajana
maailmankaikkeuden käsitteitä, mittasuhteita ja rakenteita

Harjoitellaan tutkimisen taitoja esimerkiksi seuraavissa yhteyksissä:
•
•
•

mittaamisen perusteita
värähdys- ja aaltoliikkeeseen liittyviä ilmiöitä
ääneen ja valoon liittyviä ilmiöitä ja sovelluksia

Tämä sisältöalue ei kuulu 7. luokalle.
Tarkastellaan esimerkiksi seuraavia aiheita erityisesti yhteiskunnan toiminnan ja kehittymisen
näkökulmista:
•
•
•

SI-järjestelmä ja mittaamisen perusteita
ääneen liittyvien ilmiöiden hyötykäyttö
sähkömagneettisen säteilyn hyötykäyttö

Tämä sisältöalue ei kuulu 7. luokalle.

T13 ohjata oppilasta hahmottamaan luonnontieteellisen tiedon luonnetta
ja kehittymistä sekä tieteellisiä tapoja tuottaa tietoa
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Luonnontieteellisen tiedon luonteen
hahmottaminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa kuvata fysiikkaan liittyvien
esimerkkien avulla luonnontieteellisen tiedon
luonnetta ja kehittymistä. Oppilas osaa kuvata
esimerkkien avulla tieteellisiä tapoja tuottaa
tietoa.

Harjoitellaan tutkimisen taitoja esimerkiksi seuraavissa yhteyksissä:
•
•
•

mittaamisen perusteita
värähdys- ja aaltoliikkeeseen liittyviä ilmiöitä
ääneen ja valoon liittyviä ilmiöitä ja sovelluksia

Tarkastellaan esimerkiksi seuraavia aiheita erityisesti yhteiskunnan toiminnan ja kehittymisen
näkökulmista:
•
•
•

SI-järjestelmä ja mittaamisen perusteita
ääneen liittyvien ilmiöiden hyötykäyttö
sähkömagneettisen säteilyn hyötykäyttö
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Tämä sisältöalue ei kuulu 7. luokalle.
Tarjotaan oppijalle mahdollisuus tieteellisen maailmankuvan rakentamiselle esimerkiksi
seuraavien sisältöjen avulla:
•
•
•
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mittaamisen perusteita
optisten laitteiden merkitys maailmankuvan rakentajana
maailmankaikkeuden käsitteitä, mittasuhteita ja rakenteita

Tarkastellaan erilaisia arkipäivän ääni- ja valoilmiöitä. Tarkastellaan erityisesti seuraavia aiheita
terveyden ja turvallisuuden näkökulmista:
•
•
•

meluntorjunta ja kuulonsuojaus
silmälasit ja näönsuojaus
äänen ja valon käyttö terveydenhuollossa

Tämä sisältöalue ei kuulu 7. luokalle.

Vuosiluokka 8
Vuosiluokan keskeiset sisältöalueet
S1 Luonnontieteellinen tutkimus
Eri sisältöalueista ja oppilaiden mielenkiinnon kohteista valitaan sopivia sisältöjä
tarkasti ohjeistettuihin ja avoimiin tutkimuksiin. Erilaisissa tutkimuksissa painotetaan
tarkoituksenmukaisesti tutkimisprosessin vaiheita kuten ongelman tai ilmiön pohtimista,
suunnittelua, koejärjestelyjen rakentamista, havainnointia ja mittaamista, tulosten koontia ja
käsittelyä sekä tulosten arviointia ja esittämistä. Tutustutaan tieto- ja viestintäteknologian
hyödyntämiseen tutkimusten eri vaiheissa.
Harjoitellaan luonnontieteellisen tutkimuksen tekemisen taitoja esimerkiksi seuraavissa
yhteyksissä:
Mekaniikka
•
•
•
•
•
•
•

vuorovaikutus ja voima
liike ja liikkeen mallit
liikettä vastustavia voimia
voiman tekemä työ, mekaaninen energia ja teho
yksinkertaisia koneita ja niiden sovelluksia
painopiste ja tasapaino
paine, noste ja tiheys

Lämpö ja energia
•
•
•

lämpötila-asteikot
olomuodon muutoksiin, lämpölaajenemiseen ja lämmön siirtymiseen liittyviä ilmiöitä ja
sovelluksia
kappaleiden lämpenemiseen ja jäähtymiseen sekä lämmön varastoitumiseen liittyviä
ilmiöitä

Säteily
•
•

säteilylajit
säteilyltä suojautuminen

Sisältöjä valitaan siten, että oman elämän ja elinympäristön ilmiöitä pohditaan erityisesti
terveyden ja turvallisuuden näkökulmista. Sisältöjen valinnassa otetaan huomioon paikallinen
toimintaympäristö. Tutustutaan sähkömagneettisen ja hiukkassäteilyn lajeihin. Joihinkin
lämpöilmiöihin syvennytään kvalitatiivisella tasolla.
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S2 Fysiikka omassa elämässä ja elinympäristössä

Käsitellään esimerkiksi seuraavia ilmiöitä erityisesti terveyden ja turvallisuuden näkökulmista:
Mekaniikka
•
•

liikenneturvallisuus
sukeltajantauti, verenpaine

Lämpö ja energia
•
•

pukeutuminen ja lämpötila
palovammat ja paleltumat

Säteily
•
•
•

ionisoiva ja ionisoimaton säteily ja niiden vaikutukset elolliseen luontoon
säteilyltä suojautuminen
säteilyn terveysvaikutukset

S3 Fysiikka yhteiskunnassa
Fysiikan ilmiöihin ja teknologisiin sovelluksiin liittyviä sisältöjä valitaan erityisesti yhteiskunnan
toiminnan ja kehittymisen näkökulmista. Pääpaino on energiantuotannossa ja kestävässä
energiavarojen käytössä. Tutustutaan erilaisiin koulutuspolkuihin ja ammatteihin, joissa tarvitaan
fysiikan osaamista.
Käsitellään esimerkiksi seuraavia ilmiöitä ja teknologisiin sovelluksiin liittyviä sisältöjä
yhteiskunnan toiminnan ja kehittymisen näkökulmista:
Mekaniikka
•
•

yksinkertaiset koneet ja niiden sovelluksia
voiman tekemä työ, mekaaninen energia ja teho

Lämpö ja energia
•
•
•
•
•

kappaleiden lämpenemiseen ja jäähtymiseen sekä lämmön varastoitumiseen liittyviä
ilmiöitä, näihin liittyviä käsitteitä ja kokeellisia lakeja
energian säilyminen ja huononeminen
lämpöenergia energialajina
eri energialajeja ja energian muuntuminen erilaisissa prosesseissa
energiantuotanto ja lämpö: esimerkiksi lämpövoimalaitos huomioiden myös kestävän
kehityksen näkökulma

Säteily
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•
•
•
•
•

radioaktiivinen hajoaminen, fissio ja fuusio
ionisoiva ja ionisoimaton säteily
säteilyltä suojautuminen
säteilyn hyötykäyttö: teollisuus, tutkimus, terveydenhuolto
ydinreaktiot ja energiantuotto: aurinko ja ydinvoimalat

S4 Fysiikka maailmankuvan rakentajana
Sisältöjä valitaan siten, että niissä tulevat esiin fysiikan luonne tieteenä, energian säilymisen
periaate sekä maailmankaikkeuden rakenteet ja mittasuhteet. Sisältöihin kuuluvat myös
tutustuminen fysiikkaan liittyviin uutisiin, ajankohtaisiin ilmiöihin, sovelluksiin ja nykypäivän
tutkimukseen.
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Tarjotaan oppijalle mahdollisuuksia energian käsitteen hahmottamiseen ja tieteellisen
maailmankuvan rakentamiseen esimerkiksi seuraavien aiheiden kautta:
Mekaniikka
•
•

vuorovaikutusten merkitys maailmankaikkeuden rakenteiden ylläpitäjänä
liikeilmiöiden selittäminen vuorovaikutusten avulla

Lämpö ja energia
•
•

energian säilyminen ja huononeminen
eri energialajeja ja energian muuntuminen

Säteily
•
•
•
•

mikromaailman rakenteet ja mittasuhteet
rakenneosia koossa pitävät vuorovaikutukset
radioaktiivisuus
ydinreaktiot ja energiantuotto: aurinko ja ydinvoimalat

S5 Vuorovaikutus ja liike
Sisällöt liittyvät erilaisiin vuorovaikutuksiin ja kappaleiden liiketiloihin. Kahden kappaleen
vuorovaikutustilanteista siirrytään yhteen kappaleeseen vaikuttaviin voimiin ja niiden vaikutukseen
kappaleen liikkeeseen. Liiketilaa kuvataan tasaisen ja muuttuvan liikkeen malleilla myös
kvantitatiivisesti. Mekaaninen työ ja teho kytketään kvalitatiivisesti energiaan.
Tutkitaan erilaisia vuorovaikutustilanteita ja liikeilmiöitä sekä niihin liittyviä suureita ja lakeja.
Esimerkiksi:
Mekaniikka
•
•
•
•
•
•
•

vuorovaikutus ja vuorovaikutuksista syntyviä voimia
massa, paino, painopiste ja tasapaino
liike ja liikkeen malleja
liikettä vastustavia voimia
voiman tekemä työ, mekaaninen energia ja teho
yksinkertaisia koneita ja niiden sovelluksia
paine, noste ja tiheys

Lämpö ja energia
•

lämpöliike ja lämpötila

S6 Sähkö

Tätä aihealuetta ei käsitellä 8. luokalla.
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Virtapiirin tarkastelussa käytetään lähtökohtana jännitteen ja sähkövirran välistä yhteyttä. Sitä
tarkastellaan ensin kvalitatiivisesti ilmiöiden ja ominaisuuksien tasolla, sitten kvantitatiivisesti
mittaamalla suureiden arvoja ja tutkimalla suureiden välisiä riippuvuuksia. Sisältöjä valitaan
myös kodin sähköturvallisuuteen sekä sähkön käyttöön ja tuottamiseen liittyen. Sähköinen
varautuminen ja magnetismi yhdistetään kvalitatiivisesti virtapiirien ilmiömaailmaan.

Opetuksen tavoitteet

Tavoitteisiin liittyvät
sisältöalueet

Laaja-alainen osaaminen

T1

S1, S2, S3, S4, S5, S6

L1

T2

S1, S2, S3, S4, S5, S6

L1, L6

T3

S1, S2, S3, S4, S5, S6

L6, L7

T4

S1, S2, S3, S4, S5, S6

L3, L7

T5

S1, S2, S3, S4, S5, S6

L1, L7

T6

S1, S2, S3, S4, S5, S6

L2, L5

T7

S1, S2, S3, S4, S5, S6

L2, L5

T8

S1, S2, S3, S4, S5, S6

L2, L3, L5

T9

S1, S2, S3, S4, S5, S6

L5

T10

S1, S2, S3, S4, S5, S6

L1

T11

S1, S2, S3, S4, S5, S6

L1

T12

S1, S2, S3, S4, S5, S6

L2, L4

T13

S1, S2, S3, S4, S5, S6

L1, L4

T14

S5, S6

L1

Vuosiluokan tavoitteet
T1 kannustaa ja innostaa oppilasta fysiikan opiskeluun
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Ei käytetä arvosanan muodostamisen
perusteena. Oppilasta ohjataan pohtimaan
kokemuksiaan osana itsearviointia.

Käsitellään esimerkiksi seuraavia ilmiöitä erityisesti terveyden ja turvallisuuden näkökulmista:
Mekaniikka
•
•

liikenneturvallisuus
sukeltajantauti, verenpaine

Lämpö ja energia
•
•

pukeutuminen ja lämpötila
palovammat ja paleltumat

Vuosiluokat 7-9

Säteily
•
•
•

ionisoiva ja ionisoimaton säteily ja niiden vaikutukset elolliseen luontoon
säteilyltä suojautuminen
säteilyn terveysvaikutukset

Tätä aihealuetta ei käsitellä 8. luokalla.
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Harjoitellaan luonnontieteellisen tutkimuksen tekemisen taitoja esimerkiksi seuraavissa
yhteyksissä:
Mekaniikka
•
•
•
•
•
•
•

vuorovaikutus ja voima
liike ja liikkeen mallit
liikettä vastustavia voimia
voiman tekemä työ, mekaaninen energia ja teho
yksinkertaisia koneita ja niiden sovelluksia
painopiste ja tasapaino
paine, noste ja tiheys

Lämpö ja energia
•
•
•

lämpötila-asteikot
olomuodon muutoksiin, lämpölaajenemiseen ja lämmön siirtymiseen liittyviä ilmiöitä ja
sovelluksia
kappaleiden lämpenemiseen ja jäähtymiseen sekä lämmön varastoitumiseen liittyviä
ilmiöitä

Säteily
•
•

säteilylajit
säteilyltä suojautuminen

Tutkitaan erilaisia vuorovaikutustilanteita ja liikeilmiöitä sekä niihin liittyviä suureita ja lakeja.
Esimerkiksi:
Mekaniikka
•
•
•
•
•
•
•

vuorovaikutus ja vuorovaikutuksista syntyviä voimia
massa, paino, painopiste ja tasapaino
liike ja liikkeen malleja
liikettä vastustavia voimia
voiman tekemä työ, mekaaninen energia ja teho
yksinkertaisia koneita ja niiden sovelluksia
paine, noste ja tiheys

Lämpö ja energia
•

lämpöliike ja lämpötila

Käsitellään esimerkiksi seuraavia ilmiöitä ja teknologisiin sovelluksiin liittyviä sisältöjä
yhteiskunnan toiminnan ja kehittymisen näkökulmista:
Mekaniikka
•
•

yksinkertaiset koneet ja niiden sovelluksia
voiman tekemä työ, mekaaninen energia ja teho

•
•
•
•
•

kappaleiden lämpenemiseen ja jäähtymiseen sekä lämmön varastoitumiseen liittyviä
ilmiöitä, näihin liittyviä käsitteitä ja kokeellisia lakeja
energian säilyminen ja huononeminen
lämpöenergia energialajina
eri energialajeja ja energian muuntuminen erilaisissa prosesseissa
energiantuotanto ja lämpö: esimerkiksi lämpövoimalaitos huomioiden myös kestävän
kehityksen näkökulma
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Lämpö ja energia

Säteily
•
•
•
•
•

radioaktiivinen hajoaminen, fissio ja fuusio
ionisoiva ja ionisoimaton säteily
säteilyltä suojautuminen
säteilyn hyötykäyttö: teollisuus, tutkimus, terveydenhuolto
ydinreaktiot ja energiantuotto: aurinko ja ydinvoimalat

Tarjotaan oppijalle mahdollisuuksia energian käsitteen hahmottamiseen ja tieteellisen
maailmankuvan rakentamiseen esimerkiksi seuraavien aiheiden kautta:
Mekaniikka
•
•

vuorovaikutusten merkitys maailmankaikkeuden rakenteiden ylläpitäjänä
liikeilmiöiden selittäminen vuorovaikutusten avulla

Lämpö ja energia
•
•

energian säilyminen ja huononeminen
eri energialajeja ja energian muuntuminen

Säteily
•
•
•
•

mikromaailman rakenteet ja mittasuhteet
rakenneosia koossa pitävät vuorovaikutukset
radioaktiivisuus
ydinreaktiot ja energiantuotto: aurinko ja ydinvoimalat

T2 ohjata ja kannustaa oppilasta tunnistamaan omaa fysiikan
osaamistaan, asettamaan tavoitteita omalle työskentelylleen sekä
työskentelemään pitkäjänteisesti
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Tavoitteellinen työskentely ja oppimaan
oppimisen taidot

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa asettaa omia tavoitteita pienten
kokonaisuuksien osalta ja työskennellä niiden
saavuttamiseksi. Oppilas osaa kuvata omaa
osaamistaan opettajan antaman palautteen,
vertaispalautteen ja itsearvioinnin perusteella.

Harjoitellaan luonnontieteellisen tutkimuksen tekemisen taitoja esimerkiksi seuraavissa
yhteyksissä:
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Mekaniikka
•
•
•
•
•
•
•

vuorovaikutus ja voima
liike ja liikkeen mallit
liikettä vastustavia voimia
voiman tekemä työ, mekaaninen energia ja teho
yksinkertaisia koneita ja niiden sovelluksia
painopiste ja tasapaino
paine, noste ja tiheys

Lämpö ja energia
•
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lämpötila-asteikot

•
•

olomuodon muutoksiin, lämpölaajenemiseen ja lämmön siirtymiseen liittyviä ilmiöitä ja
sovelluksia
kappaleiden lämpenemiseen ja jäähtymiseen sekä lämmön varastoitumiseen liittyviä
ilmiöitä

Säteily
•
•

säteilylajit
säteilyltä suojautuminen

Käsitellään esimerkiksi seuraavia ilmiöitä ja teknologisiin sovelluksiin liittyviä sisältöjä
yhteiskunnan toiminnan ja kehittymisen näkökulmista:
Mekaniikka
•
•

yksinkertaiset koneet ja niiden sovelluksia
voiman tekemä työ, mekaaninen energia ja teho

Lämpö ja energia
•
•
•
•
•

kappaleiden lämpenemiseen ja jäähtymiseen sekä lämmön varastoitumiseen liittyviä
ilmiöitä, näihin liittyviä käsitteitä ja kokeellisia lakeja
energian säilyminen ja huononeminen
lämpöenergia energialajina
eri energialajeja ja energian muuntuminen erilaisissa prosesseissa
energiantuotanto ja lämpö: esimerkiksi lämpövoimalaitos huomioiden myös kestävän
kehityksen näkökulma

Säteily
•
•
•
•
•

radioaktiivinen hajoaminen, fissio ja fuusio
ionisoiva ja ionisoimaton säteily
säteilyltä suojautuminen
säteilyn hyötykäyttö: teollisuus, tutkimus, terveydenhuolto
ydinreaktiot ja energiantuotto: aurinko ja ydinvoimalat

Käsitellään esimerkiksi seuraavia ilmiöitä erityisesti terveyden ja turvallisuuden näkökulmista:
Mekaniikka
•
•

liikenneturvallisuus
sukeltajantauti, verenpaine

Lämpö ja energia
•
•

pukeutuminen ja lämpötila
palovammat ja paleltumat

•
•
•

ionisoiva ja ionisoimaton säteily ja niiden vaikutukset elolliseen luontoon
säteilyltä suojautuminen
säteilyn terveysvaikutukset

Tarjotaan oppijalle mahdollisuuksia energian käsitteen hahmottamiseen ja tieteellisen
maailmankuvan rakentamiseen esimerkiksi seuraavien aiheiden kautta:
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Säteily

Mekaniikka
•
•

vuorovaikutusten merkitys maailmankaikkeuden rakenteiden ylläpitäjänä
liikeilmiöiden selittäminen vuorovaikutusten avulla

Lämpö ja energia
•
•

energian säilyminen ja huononeminen
eri energialajeja ja energian muuntuminen

Säteily
•
•
•
•

mikromaailman rakenteet ja mittasuhteet
rakenneosia koossa pitävät vuorovaikutukset
radioaktiivisuus
ydinreaktiot ja energiantuotto: aurinko ja ydinvoimalat

Tutkitaan erilaisia vuorovaikutustilanteita ja liikeilmiöitä sekä niihin liittyviä suureita ja lakeja.
Esimerkiksi:
Mekaniikka
•
•
•
•
•
•
•

vuorovaikutus ja vuorovaikutuksista syntyviä voimia
massa, paino, painopiste ja tasapaino
liike ja liikkeen malleja
liikettä vastustavia voimia
voiman tekemä työ, mekaaninen energia ja teho
yksinkertaisia koneita ja niiden sovelluksia
paine, noste ja tiheys

Lämpö ja energia
•

lämpöliike ja lämpötila

Tätä aihealuetta ei käsitellä 8. luokalla.

T3 ohjata oppilasta ymmärtämään fysiikan osaamisen merkitystä omassa
elämässä, elinympäristössä ja yhteiskunnassa
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Fysiikan merkityksen arvioiminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa kuvata esimerkkien avulla, miten
fysiikan tietoja ja taitoja tarvitaan erilaisissa
tilanteissa. Oppilas osaa kuvata fysiikan
osaamisen merkitystä eri ammateissa ja jatkoopinnoissa.
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Tutkitaan erilaisia vuorovaikutustilanteita ja liikeilmiöitä sekä niihin liittyviä suureita ja lakeja.
Esimerkiksi:
Mekaniikka
•
•
•
•
•
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vuorovaikutus ja vuorovaikutuksista syntyviä voimia
massa, paino, painopiste ja tasapaino
liike ja liikkeen malleja
liikettä vastustavia voimia
voiman tekemä työ, mekaaninen energia ja teho

•
•

yksinkertaisia koneita ja niiden sovelluksia
paine, noste ja tiheys

Lämpö ja energia
•

lämpöliike ja lämpötila

Harjoitellaan luonnontieteellisen tutkimuksen tekemisen taitoja esimerkiksi seuraavissa
yhteyksissä:
Mekaniikka
•
•
•
•
•
•
•

vuorovaikutus ja voima
liike ja liikkeen mallit
liikettä vastustavia voimia
voiman tekemä työ, mekaaninen energia ja teho
yksinkertaisia koneita ja niiden sovelluksia
painopiste ja tasapaino
paine, noste ja tiheys

Lämpö ja energia
•
•
•

lämpötila-asteikot
olomuodon muutoksiin, lämpölaajenemiseen ja lämmön siirtymiseen liittyviä ilmiöitä ja
sovelluksia
kappaleiden lämpenemiseen ja jäähtymiseen sekä lämmön varastoitumiseen liittyviä
ilmiöitä

Säteily
•
•

säteilylajit
säteilyltä suojautuminen

Tarjotaan oppijalle mahdollisuuksia energian käsitteen hahmottamiseen ja tieteellisen
maailmankuvan rakentamiseen esimerkiksi seuraavien aiheiden kautta:
Mekaniikka
•
•

vuorovaikutusten merkitys maailmankaikkeuden rakenteiden ylläpitäjänä
liikeilmiöiden selittäminen vuorovaikutusten avulla

Lämpö ja energia
•
•

energian säilyminen ja huononeminen
eri energialajeja ja energian muuntuminen

Säteily
mikromaailman rakenteet ja mittasuhteet
rakenneosia koossa pitävät vuorovaikutukset
radioaktiivisuus
ydinreaktiot ja energiantuotto: aurinko ja ydinvoimalat

Käsitellään esimerkiksi seuraavia ilmiöitä erityisesti terveyden ja turvallisuuden näkökulmista:
Mekaniikka
•
•

liikenneturvallisuus
sukeltajantauti, verenpaine
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•
•
•
•

Lämpö ja energia
•
•

pukeutuminen ja lämpötila
palovammat ja paleltumat

Säteily
•
•
•

ionisoiva ja ionisoimaton säteily ja niiden vaikutukset elolliseen luontoon
säteilyltä suojautuminen
säteilyn terveysvaikutukset

Käsitellään esimerkiksi seuraavia ilmiöitä ja teknologisiin sovelluksiin liittyviä sisältöjä
yhteiskunnan toiminnan ja kehittymisen näkökulmista:
Mekaniikka
•
•

yksinkertaiset koneet ja niiden sovelluksia
voiman tekemä työ, mekaaninen energia ja teho

Lämpö ja energia
•
•
•
•
•

kappaleiden lämpenemiseen ja jäähtymiseen sekä lämmön varastoitumiseen liittyviä
ilmiöitä, näihin liittyviä käsitteitä ja kokeellisia lakeja
energian säilyminen ja huononeminen
lämpöenergia energialajina
eri energialajeja ja energian muuntuminen erilaisissa prosesseissa
energiantuotanto ja lämpö: esimerkiksi lämpövoimalaitos huomioiden myös kestävän
kehityksen näkökulma

Säteily
•
•
•
•
•

radioaktiivinen hajoaminen, fissio ja fuusio
ionisoiva ja ionisoimaton säteily
säteilyltä suojautuminen
säteilyn hyötykäyttö: teollisuus, tutkimus, terveydenhuolto
ydinreaktiot ja energiantuotto: aurinko ja ydinvoimalat

Tätä aihealuetta ei käsitellä 8. luokalla.

T4 ohjata oppilasta käyttämään fysiikan osaamistaan kestävän
tulevaisuuden rakentamisessa sekä arvioimaan omia valintojaan
energiavarojen kestävän käytön kannalta
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
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Kestävän kehityksen tiedot ja taidot fysiikan
kannalta

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa kuvata esimerkkien avulla,
miten fysiikan osaamista tarvitaan kestävän
tulevaisuuden rakentamiseksi. Oppilas osaa
kuvata erilaisia valintoja energiavarojen
kestävän käytön kannalta.

Harjoitellaan luonnontieteellisen tutkimuksen tekemisen taitoja esimerkiksi seuraavissa
yhteyksissä:
Mekaniikka
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•
•
•
•
•
•
•

vuorovaikutus ja voima
liike ja liikkeen mallit
liikettä vastustavia voimia
voiman tekemä työ, mekaaninen energia ja teho
yksinkertaisia koneita ja niiden sovelluksia
painopiste ja tasapaino
paine, noste ja tiheys

Lämpö ja energia
•
•
•

lämpötila-asteikot
olomuodon muutoksiin, lämpölaajenemiseen ja lämmön siirtymiseen liittyviä ilmiöitä ja
sovelluksia
kappaleiden lämpenemiseen ja jäähtymiseen sekä lämmön varastoitumiseen liittyviä
ilmiöitä

Säteily
•
•

säteilylajit
säteilyltä suojautuminen

Tutkitaan erilaisia vuorovaikutustilanteita ja liikeilmiöitä sekä niihin liittyviä suureita ja lakeja.
Esimerkiksi:
Mekaniikka
•
•
•
•
•
•
•

vuorovaikutus ja vuorovaikutuksista syntyviä voimia
massa, paino, painopiste ja tasapaino
liike ja liikkeen malleja
liikettä vastustavia voimia
voiman tekemä työ, mekaaninen energia ja teho
yksinkertaisia koneita ja niiden sovelluksia
paine, noste ja tiheys

Lämpö ja energia
•

lämpöliike ja lämpötila

Käsitellään esimerkiksi seuraavia ilmiöitä ja teknologisiin sovelluksiin liittyviä sisältöjä
yhteiskunnan toiminnan ja kehittymisen näkökulmista:
Mekaniikka
•
•

yksinkertaiset koneet ja niiden sovelluksia
voiman tekemä työ, mekaaninen energia ja teho

•
•
•
•
•

kappaleiden lämpenemiseen ja jäähtymiseen sekä lämmön varastoitumiseen liittyviä
ilmiöitä, näihin liittyviä käsitteitä ja kokeellisia lakeja
energian säilyminen ja huononeminen
lämpöenergia energialajina
eri energialajeja ja energian muuntuminen erilaisissa prosesseissa
energiantuotanto ja lämpö: esimerkiksi lämpövoimalaitos huomioiden myös kestävän
kehityksen näkökulma

Säteily
•

radioaktiivinen hajoaminen, fissio ja fuusio
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Lämpö ja energia

•
•
•
•

ionisoiva ja ionisoimaton säteily
säteilyltä suojautuminen
säteilyn hyötykäyttö: teollisuus, tutkimus, terveydenhuolto
ydinreaktiot ja energiantuotto: aurinko ja ydinvoimalat

Tarjotaan oppijalle mahdollisuuksia energian käsitteen hahmottamiseen ja tieteellisen
maailmankuvan rakentamiseen esimerkiksi seuraavien aiheiden kautta:
Mekaniikka
•
•

vuorovaikutusten merkitys maailmankaikkeuden rakenteiden ylläpitäjänä
liikeilmiöiden selittäminen vuorovaikutusten avulla

Lämpö ja energia
•
•

energian säilyminen ja huononeminen
eri energialajeja ja energian muuntuminen

Säteily
•
•
•
•

mikromaailman rakenteet ja mittasuhteet
rakenneosia koossa pitävät vuorovaikutukset
radioaktiivisuus
ydinreaktiot ja energiantuotto: aurinko ja ydinvoimalat

Käsitellään esimerkiksi seuraavia ilmiöitä erityisesti terveyden ja turvallisuuden näkökulmista:
Mekaniikka
•
•

liikenneturvallisuus
sukeltajantauti, verenpaine

Lämpö ja energia
•
•

pukeutuminen ja lämpötila
palovammat ja paleltumat

Säteily
•
•
•

ionisoiva ja ionisoimaton säteily ja niiden vaikutukset elolliseen luontoon
säteilyltä suojautuminen
säteilyn terveysvaikutukset

Tätä aihealuetta ei käsitellä 8. luokalla.

T5 kannustaa oppilasta muodostamaan kysymyksiä tarkasteltavista
ilmiöistä sekä kehittämään kysymyksiä edelleen tutkimusten ja muun
toiminnan lähtökohdiksi
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Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi

1302

Arvioinnin kohde

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen

Kysymysten muodostaminen sekä tutkimusten Oppilas osaa muodostaa kysymyksiä
ja muun toiminnan suunnittelu
tarkasteltavasta ilmiöstä. Oppilas osaa
tarkentaa kysymyksiä tutkimuksen tai muun
toiminnan kohteeksi esimerkiksi rajaamalla
muuttujia.
Tarjotaan oppijalle mahdollisuuksia energian käsitteen hahmottamiseen ja tieteellisen
maailmankuvan rakentamiseen esimerkiksi seuraavien aiheiden kautta:
Mekaniikka
•
•

vuorovaikutusten merkitys maailmankaikkeuden rakenteiden ylläpitäjänä
liikeilmiöiden selittäminen vuorovaikutusten avulla

Lämpö ja energia
•
•

energian säilyminen ja huononeminen
eri energialajeja ja energian muuntuminen

Säteily
•
•
•
•

mikromaailman rakenteet ja mittasuhteet
rakenneosia koossa pitävät vuorovaikutukset
radioaktiivisuus
ydinreaktiot ja energiantuotto: aurinko ja ydinvoimalat

Tutkitaan erilaisia vuorovaikutustilanteita ja liikeilmiöitä sekä niihin liittyviä suureita ja lakeja.
Esimerkiksi:
Mekaniikka
•
•
•
•
•
•
•

vuorovaikutus ja vuorovaikutuksista syntyviä voimia
massa, paino, painopiste ja tasapaino
liike ja liikkeen malleja
liikettä vastustavia voimia
voiman tekemä työ, mekaaninen energia ja teho
yksinkertaisia koneita ja niiden sovelluksia
paine, noste ja tiheys

Lämpö ja energia
•

lämpöliike ja lämpötila

Harjoitellaan luonnontieteellisen tutkimuksen tekemisen taitoja esimerkiksi seuraavissa
yhteyksissä:

•
•
•
•
•
•
•

vuorovaikutus ja voima
liike ja liikkeen mallit
liikettä vastustavia voimia
voiman tekemä työ, mekaaninen energia ja teho
yksinkertaisia koneita ja niiden sovelluksia
painopiste ja tasapaino
paine, noste ja tiheys

Lämpö ja energia
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Mekaniikka

•
•
•

lämpötila-asteikot
olomuodon muutoksiin, lämpölaajenemiseen ja lämmön siirtymiseen liittyviä ilmiöitä ja
sovelluksia
kappaleiden lämpenemiseen ja jäähtymiseen sekä lämmön varastoitumiseen liittyviä
ilmiöitä

Säteily
•
•

säteilylajit
säteilyltä suojautuminen

Käsitellään esimerkiksi seuraavia ilmiöitä erityisesti terveyden ja turvallisuuden näkökulmista:
Mekaniikka
•
•

liikenneturvallisuus
sukeltajantauti, verenpaine

Lämpö ja energia
•
•

pukeutuminen ja lämpötila
palovammat ja paleltumat

Säteily
•
•
•

ionisoiva ja ionisoimaton säteily ja niiden vaikutukset elolliseen luontoon
säteilyltä suojautuminen
säteilyn terveysvaikutukset

Käsitellään esimerkiksi seuraavia ilmiöitä ja teknologisiin sovelluksiin liittyviä sisältöjä
yhteiskunnan toiminnan ja kehittymisen näkökulmista:
Mekaniikka
•
•

yksinkertaiset koneet ja niiden sovelluksia
voiman tekemä työ, mekaaninen energia ja teho

Lämpö ja energia
•
•
•
•
•

kappaleiden lämpenemiseen ja jäähtymiseen sekä lämmön varastoitumiseen liittyviä
ilmiöitä, näihin liittyviä käsitteitä ja kokeellisia lakeja
energian säilyminen ja huononeminen
lämpöenergia energialajina
eri energialajeja ja energian muuntuminen erilaisissa prosesseissa
energiantuotanto ja lämpö: esimerkiksi lämpövoimalaitos huomioiden myös kestävän
kehityksen näkökulma
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Säteily
•
•
•
•
•

radioaktiivinen hajoaminen, fissio ja fuusio
ionisoiva ja ionisoimaton säteily
säteilyltä suojautuminen
säteilyn hyötykäyttö: teollisuus, tutkimus, terveydenhuolto
ydinreaktiot ja energiantuotto: aurinko ja ydinvoimalat

Tätä aihealuetta ei käsitellä 8. luokalla.
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T6 ohjata oppilasta toteuttamaan kokeellisia tutkimuksia yhteistyössä
muiden kanssa sekä työskentelemään turvallisesti ja johdonmukaisesti
Ohjataan oppijaa suunnittelemaan ja toteuttamaan aiempaa laajempia luonnontieteellisiä
tutkimuksia tai niiden osia yhteistyössä muiden kanssa. Ohjataan oppijaa huomioimaan turvallinen
työskentely erityisesti lämpöopin tutkimuksissa.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Kokeellisen tutkimuksen toteuttaminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa työskennellä turvallisesti sekä
tehdä havaintoja ja mittauksia ohjeiden
tai suunnitelman mukaan. Oppilas osaa
toteuttaa yhteistyössä muiden kanssa erilaisia
tutkimuksia.

Käsitellään esimerkiksi seuraavia ilmiöitä ja teknologisiin sovelluksiin liittyviä sisältöjä
yhteiskunnan toiminnan ja kehittymisen näkökulmista:
Mekaniikka
•
•

yksinkertaiset koneet ja niiden sovelluksia
voiman tekemä työ, mekaaninen energia ja teho

Lämpö ja energia
•
•
•
•
•

kappaleiden lämpenemiseen ja jäähtymiseen sekä lämmön varastoitumiseen liittyviä
ilmiöitä, näihin liittyviä käsitteitä ja kokeellisia lakeja
energian säilyminen ja huononeminen
lämpöenergia energialajina
eri energialajeja ja energian muuntuminen erilaisissa prosesseissa
energiantuotanto ja lämpö: esimerkiksi lämpövoimalaitos huomioiden myös kestävän
kehityksen näkökulma

Säteily
•
•
•
•
•

radioaktiivinen hajoaminen, fissio ja fuusio
ionisoiva ja ionisoimaton säteily
säteilyltä suojautuminen
säteilyn hyötykäyttö: teollisuus, tutkimus, terveydenhuolto
ydinreaktiot ja energiantuotto: aurinko ja ydinvoimalat

Tutkitaan erilaisia vuorovaikutustilanteita ja liikeilmiöitä sekä niihin liittyviä suureita ja lakeja.
Esimerkiksi:

•
•
•
•
•
•
•

vuorovaikutus ja vuorovaikutuksista syntyviä voimia
massa, paino, painopiste ja tasapaino
liike ja liikkeen malleja
liikettä vastustavia voimia
voiman tekemä työ, mekaaninen energia ja teho
yksinkertaisia koneita ja niiden sovelluksia
paine, noste ja tiheys

Lämpö ja energia
•

lämpöliike ja lämpötila
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Mekaniikka

Käsitellään esimerkiksi seuraavia ilmiöitä erityisesti terveyden ja turvallisuuden näkökulmista:
Mekaniikka
•
•

liikenneturvallisuus
sukeltajantauti, verenpaine

Lämpö ja energia
•
•

pukeutuminen ja lämpötila
palovammat ja paleltumat

Säteily
•
•
•

ionisoiva ja ionisoimaton säteily ja niiden vaikutukset elolliseen luontoon
säteilyltä suojautuminen
säteilyn terveysvaikutukset

Harjoitellaan luonnontieteellisen tutkimuksen tekemisen taitoja esimerkiksi seuraavissa
yhteyksissä:
Mekaniikka
•
•
•
•
•
•
•

vuorovaikutus ja voima
liike ja liikkeen mallit
liikettä vastustavia voimia
voiman tekemä työ, mekaaninen energia ja teho
yksinkertaisia koneita ja niiden sovelluksia
painopiste ja tasapaino
paine, noste ja tiheys

Lämpö ja energia
•
•
•

lämpötila-asteikot
olomuodon muutoksiin, lämpölaajenemiseen ja lämmön siirtymiseen liittyviä ilmiöitä ja
sovelluksia
kappaleiden lämpenemiseen ja jäähtymiseen sekä lämmön varastoitumiseen liittyviä
ilmiöitä

Säteily
•
•

säteilylajit
säteilyltä suojautuminen

Tätä aihealuetta ei käsitellä 8. luokalla.
Tarjotaan oppijalle mahdollisuuksia energian käsitteen hahmottamiseen ja tieteellisen
maailmankuvan rakentamiseen esimerkiksi seuraavien aiheiden kautta:
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Mekaniikka
•
•

vuorovaikutusten merkitys maailmankaikkeuden rakenteiden ylläpitäjänä
liikeilmiöiden selittäminen vuorovaikutusten avulla

Lämpö ja energia
•
•
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energian säilyminen ja huononeminen
eri energialajeja ja energian muuntuminen

Säteily
•
•
•
•

mikromaailman rakenteet ja mittasuhteet
rakenneosia koossa pitävät vuorovaikutukset
radioaktiivisuus
ydinreaktiot ja energiantuotto: aurinko ja ydinvoimalat

T7 ohjata oppilasta käsittelemään, tulkitsemaan ja esittämään omien
tutkimustensa tuloksia sekä arvioimaan niitä ja koko tutkimusprosessia
Ohjataan oppijaa tuottamaan ja tulkitsemaan graafisia esityksiä.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Tutkimusten tulosten käsittely, esittäminen ja
arviointi

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa käsitellä, tulkita ja esittää
tutkimusten tuloksia. Oppilas osaa arvioida
tulosten oikeellisuutta ja luotettavuutta sekä
osaa kuvata tutkimusprosessin toimivuutta.

Tätä aihealuetta ei käsitellä 8. luokalla.
Tarjotaan oppijalle mahdollisuuksia energian käsitteen hahmottamiseen ja tieteellisen
maailmankuvan rakentamiseen esimerkiksi seuraavien aiheiden kautta:
Mekaniikka
•
•

vuorovaikutusten merkitys maailmankaikkeuden rakenteiden ylläpitäjänä
liikeilmiöiden selittäminen vuorovaikutusten avulla

Lämpö ja energia
•
•

energian säilyminen ja huononeminen
eri energialajeja ja energian muuntuminen

Säteily
•
•
•
•

mikromaailman rakenteet ja mittasuhteet
rakenneosia koossa pitävät vuorovaikutukset
radioaktiivisuus
ydinreaktiot ja energiantuotto: aurinko ja ydinvoimalat

Tutkitaan erilaisia vuorovaikutustilanteita ja liikeilmiöitä sekä niihin liittyviä suureita ja lakeja.
Esimerkiksi:

•
•
•
•
•
•
•

vuorovaikutus ja vuorovaikutuksista syntyviä voimia
massa, paino, painopiste ja tasapaino
liike ja liikkeen malleja
liikettä vastustavia voimia
voiman tekemä työ, mekaaninen energia ja teho
yksinkertaisia koneita ja niiden sovelluksia
paine, noste ja tiheys

Lämpö ja energia
•

lämpöliike ja lämpötila
1307

Vuosiluokat 7-9

Mekaniikka

Käsitellään esimerkiksi seuraavia ilmiöitä erityisesti terveyden ja turvallisuuden näkökulmista:
Mekaniikka
•
•

liikenneturvallisuus
sukeltajantauti, verenpaine

Lämpö ja energia
•
•

pukeutuminen ja lämpötila
palovammat ja paleltumat

Säteily
•
•
•

ionisoiva ja ionisoimaton säteily ja niiden vaikutukset elolliseen luontoon
säteilyltä suojautuminen
säteilyn terveysvaikutukset

Käsitellään esimerkiksi seuraavia ilmiöitä ja teknologisiin sovelluksiin liittyviä sisältöjä
yhteiskunnan toiminnan ja kehittymisen näkökulmista:
Mekaniikka
•
•

yksinkertaiset koneet ja niiden sovelluksia
voiman tekemä työ, mekaaninen energia ja teho

Lämpö ja energia
•
•
•
•
•

kappaleiden lämpenemiseen ja jäähtymiseen sekä lämmön varastoitumiseen liittyviä
ilmiöitä, näihin liittyviä käsitteitä ja kokeellisia lakeja
energian säilyminen ja huononeminen
lämpöenergia energialajina
eri energialajeja ja energian muuntuminen erilaisissa prosesseissa
energiantuotanto ja lämpö: esimerkiksi lämpövoimalaitos huomioiden myös kestävän
kehityksen näkökulma

Säteily
•
•
•
•
•

radioaktiivinen hajoaminen, fissio ja fuusio
ionisoiva ja ionisoimaton säteily
säteilyltä suojautuminen
säteilyn hyötykäyttö: teollisuus, tutkimus, terveydenhuolto
ydinreaktiot ja energiantuotto: aurinko ja ydinvoimalat

Harjoitellaan luonnontieteellisen tutkimuksen tekemisen taitoja esimerkiksi seuraavissa
yhteyksissä:
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Mekaniikka
•
•
•
•
•
•
•

vuorovaikutus ja voima
liike ja liikkeen mallit
liikettä vastustavia voimia
voiman tekemä työ, mekaaninen energia ja teho
yksinkertaisia koneita ja niiden sovelluksia
painopiste ja tasapaino
paine, noste ja tiheys

Lämpö ja energia
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•
•
•

lämpötila-asteikot
olomuodon muutoksiin, lämpölaajenemiseen ja lämmön siirtymiseen liittyviä ilmiöitä ja
sovelluksia
kappaleiden lämpenemiseen ja jäähtymiseen sekä lämmön varastoitumiseen liittyviä
ilmiöitä

Säteily
•
•

säteilylajit
säteilyltä suojautuminen

T8 ohjata oppilasta ymmärtämään teknologisten sovellusten
toimintaperiaatteita ja merkitystä sekä innostaa osallistumaan
yksinkertaisten teknologisten ratkaisujen ideointiin, suunnitteluun,
kehittämiseen ja soveltamiseen yhteistyössä muiden kanssa
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Teknologinen osaaminen ja yhteistyö
teknologisessa ongelmanratkaisussa

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa kuvata joitakin teknologisia
sovelluksia ja niiden toimintaperiaatteita.
Oppilas osaa työskennellä yhteistyössä
teknologisen ratkaisun ideoinnissa,
suunnittelussa, kehittämisessä ja
soveltamisessa.

Käsitellään esimerkiksi seuraavia ilmiöitä erityisesti terveyden ja turvallisuuden näkökulmista:
Mekaniikka
•
•

liikenneturvallisuus
sukeltajantauti, verenpaine

Lämpö ja energia
•
•

pukeutuminen ja lämpötila
palovammat ja paleltumat

Säteily
•
•
•

ionisoiva ja ionisoimaton säteily ja niiden vaikutukset elolliseen luontoon
säteilyltä suojautuminen
säteilyn terveysvaikutukset

Tätä aihealuetta ei käsitellä 8. luokalla.

Mekaniikka
•
•

yksinkertaiset koneet ja niiden sovelluksia
voiman tekemä työ, mekaaninen energia ja teho

Lämpö ja energia
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Käsitellään esimerkiksi seuraavia ilmiöitä ja teknologisiin sovelluksiin liittyviä sisältöjä
yhteiskunnan toiminnan ja kehittymisen näkökulmista:

•
•
•
•
•

kappaleiden lämpenemiseen ja jäähtymiseen sekä lämmön varastoitumiseen liittyviä
ilmiöitä, näihin liittyviä käsitteitä ja kokeellisia lakeja
energian säilyminen ja huononeminen
lämpöenergia energialajina
eri energialajeja ja energian muuntuminen erilaisissa prosesseissa
energiantuotanto ja lämpö: esimerkiksi lämpövoimalaitos huomioiden myös kestävän
kehityksen näkökulma

Säteily
•
•
•
•
•

radioaktiivinen hajoaminen, fissio ja fuusio
ionisoiva ja ionisoimaton säteily
säteilyltä suojautuminen
säteilyn hyötykäyttö: teollisuus, tutkimus, terveydenhuolto
ydinreaktiot ja energiantuotto: aurinko ja ydinvoimalat

Tarjotaan oppijalle mahdollisuuksia energian käsitteen hahmottamiseen ja tieteellisen
maailmankuvan rakentamiseen esimerkiksi seuraavien aiheiden kautta:
Mekaniikka
•
•

vuorovaikutusten merkitys maailmankaikkeuden rakenteiden ylläpitäjänä
liikeilmiöiden selittäminen vuorovaikutusten avulla

Lämpö ja energia
•
•

energian säilyminen ja huononeminen
eri energialajeja ja energian muuntuminen

Säteily
•
•
•
•

mikromaailman rakenteet ja mittasuhteet
rakenneosia koossa pitävät vuorovaikutukset
radioaktiivisuus
ydinreaktiot ja energiantuotto: aurinko ja ydinvoimalat

Harjoitellaan luonnontieteellisen tutkimuksen tekemisen taitoja esimerkiksi seuraavissa
yhteyksissä:
Mekaniikka
•
•
•
•
•
•
•

vuorovaikutus ja voima
liike ja liikkeen mallit
liikettä vastustavia voimia
voiman tekemä työ, mekaaninen energia ja teho
yksinkertaisia koneita ja niiden sovelluksia
painopiste ja tasapaino
paine, noste ja tiheys
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Lämpö ja energia
•
•
•

lämpötila-asteikot
olomuodon muutoksiin, lämpölaajenemiseen ja lämmön siirtymiseen liittyviä ilmiöitä ja
sovelluksia
kappaleiden lämpenemiseen ja jäähtymiseen sekä lämmön varastoitumiseen liittyviä
ilmiöitä

Säteily
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•
•

säteilylajit
säteilyltä suojautuminen

Tutkitaan erilaisia vuorovaikutustilanteita ja liikeilmiöitä sekä niihin liittyviä suureita ja lakeja.
Esimerkiksi:
Mekaniikka
•
•
•
•
•
•
•

vuorovaikutus ja vuorovaikutuksista syntyviä voimia
massa, paino, painopiste ja tasapaino
liike ja liikkeen malleja
liikettä vastustavia voimia
voiman tekemä työ, mekaaninen energia ja teho
yksinkertaisia koneita ja niiden sovelluksia
paine, noste ja tiheys

Lämpö ja energia
•

lämpöliike ja lämpötila

T9 opastaa oppilasta käyttämään tieto- ja viestintäteknologiaa tiedon ja
mittaustulosten hankkimiseen, käsittelemiseen ja esittämiseen sekä tukea
oppilaan oppimista havainnollistavien simulaatioiden avulla
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Tieto- ja viestintätekniikan käyttö

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa käyttää tieto- ja
viestintäteknologisia välineitä tai sovelluksia
tiedon ja mittaustulosten hankkimiseen,
käsittelemiseen ja esittämiseen. Oppilas osaa
tehdä havaintoja ja päätelmiä simulaatiosta.

Tätä aihealuetta ei käsitellä 8. luokalla.
Tutkitaan erilaisia vuorovaikutustilanteita ja liikeilmiöitä sekä niihin liittyviä suureita ja lakeja.
Esimerkiksi:
Mekaniikka
•
•
•
•
•
•
•

vuorovaikutus ja vuorovaikutuksista syntyviä voimia
massa, paino, painopiste ja tasapaino
liike ja liikkeen malleja
liikettä vastustavia voimia
voiman tekemä työ, mekaaninen energia ja teho
yksinkertaisia koneita ja niiden sovelluksia
paine, noste ja tiheys

•

lämpöliike ja lämpötila

Käsitellään esimerkiksi seuraavia ilmiöitä erityisesti terveyden ja turvallisuuden näkökulmista:
Mekaniikka
•

liikenneturvallisuus
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Lämpö ja energia

•

sukeltajantauti, verenpaine

Lämpö ja energia
•
•

pukeutuminen ja lämpötila
palovammat ja paleltumat

Säteily
•
•
•

ionisoiva ja ionisoimaton säteily ja niiden vaikutukset elolliseen luontoon
säteilyltä suojautuminen
säteilyn terveysvaikutukset

Käsitellään esimerkiksi seuraavia ilmiöitä ja teknologisiin sovelluksiin liittyviä sisältöjä
yhteiskunnan toiminnan ja kehittymisen näkökulmista:
Mekaniikka
•
•

yksinkertaiset koneet ja niiden sovelluksia
voiman tekemä työ, mekaaninen energia ja teho

Lämpö ja energia
•
•
•
•
•

kappaleiden lämpenemiseen ja jäähtymiseen sekä lämmön varastoitumiseen liittyviä
ilmiöitä, näihin liittyviä käsitteitä ja kokeellisia lakeja
energian säilyminen ja huononeminen
lämpöenergia energialajina
eri energialajeja ja energian muuntuminen erilaisissa prosesseissa
energiantuotanto ja lämpö: esimerkiksi lämpövoimalaitos huomioiden myös kestävän
kehityksen näkökulma

Säteily
•
•
•
•
•

radioaktiivinen hajoaminen, fissio ja fuusio
ionisoiva ja ionisoimaton säteily
säteilyltä suojautuminen
säteilyn hyötykäyttö: teollisuus, tutkimus, terveydenhuolto
ydinreaktiot ja energiantuotto: aurinko ja ydinvoimalat

Tarjotaan oppijalle mahdollisuuksia energian käsitteen hahmottamiseen ja tieteellisen
maailmankuvan rakentamiseen esimerkiksi seuraavien aiheiden kautta:
Mekaniikka
•
•

vuorovaikutusten merkitys maailmankaikkeuden rakenteiden ylläpitäjänä
liikeilmiöiden selittäminen vuorovaikutusten avulla

Lämpö ja energia
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•
•

energian säilyminen ja huononeminen
eri energialajeja ja energian muuntuminen

Säteily
•
•
•
•
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mikromaailman rakenteet ja mittasuhteet
rakenneosia koossa pitävät vuorovaikutukset
radioaktiivisuus
ydinreaktiot ja energiantuotto: aurinko ja ydinvoimalat

Harjoitellaan luonnontieteellisen tutkimuksen tekemisen taitoja esimerkiksi seuraavissa
yhteyksissä:
Mekaniikka
•
•
•
•
•
•
•

vuorovaikutus ja voima
liike ja liikkeen mallit
liikettä vastustavia voimia
voiman tekemä työ, mekaaninen energia ja teho
yksinkertaisia koneita ja niiden sovelluksia
painopiste ja tasapaino
paine, noste ja tiheys

Lämpö ja energia
•
•
•

lämpötila-asteikot
olomuodon muutoksiin, lämpölaajenemiseen ja lämmön siirtymiseen liittyviä ilmiöitä ja
sovelluksia
kappaleiden lämpenemiseen ja jäähtymiseen sekä lämmön varastoitumiseen liittyviä
ilmiöitä

Säteily
•
•

säteilylajit
säteilyltä suojautuminen

T10 ohjata oppilasta käyttämään fysiikan käsitteitä täsmällisesti sekä
jäsentämään omia käsiterakenteitaan kohti luonnontieteellisten teorioiden
mukaisia käsityksiä
Ohjataan oppijaa entistä täsmällisempään fysikaaliseen kielenkäyttöön.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Käsitteiden käyttö ja jäsentyminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa kuvata ja selittää ilmiöitä fysiikan
keskeisten käsitteiden avulla. Oppilas osaa
yhdistää ilmiöön siihen liittyvät ominaisuudet
ja ominaisuuksia kuvaavat suureet.

Tätä aihealuetta ei käsitellä 8. luokalla.
Käsitellään esimerkiksi seuraavia ilmiöitä erityisesti terveyden ja turvallisuuden näkökulmista:
Mekaniikka
•
•

liikenneturvallisuus
sukeltajantauti, verenpaine

•
•

pukeutuminen ja lämpötila
palovammat ja paleltumat

Säteily
•

ionisoiva ja ionisoimaton säteily ja niiden vaikutukset elolliseen luontoon
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Lämpö ja energia

•
•

säteilyltä suojautuminen
säteilyn terveysvaikutukset

Käsitellään esimerkiksi seuraavia ilmiöitä ja teknologisiin sovelluksiin liittyviä sisältöjä
yhteiskunnan toiminnan ja kehittymisen näkökulmista:
Mekaniikka
•
•

yksinkertaiset koneet ja niiden sovelluksia
voiman tekemä työ, mekaaninen energia ja teho

Lämpö ja energia
•
•
•
•
•

kappaleiden lämpenemiseen ja jäähtymiseen sekä lämmön varastoitumiseen liittyviä
ilmiöitä, näihin liittyviä käsitteitä ja kokeellisia lakeja
energian säilyminen ja huononeminen
lämpöenergia energialajina
eri energialajeja ja energian muuntuminen erilaisissa prosesseissa
energiantuotanto ja lämpö: esimerkiksi lämpövoimalaitos huomioiden myös kestävän
kehityksen näkökulma

Säteily
•
•
•
•
•

radioaktiivinen hajoaminen, fissio ja fuusio
ionisoiva ja ionisoimaton säteily
säteilyltä suojautuminen
säteilyn hyötykäyttö: teollisuus, tutkimus, terveydenhuolto
ydinreaktiot ja energiantuotto: aurinko ja ydinvoimalat

Tarjotaan oppijalle mahdollisuuksia energian käsitteen hahmottamiseen ja tieteellisen
maailmankuvan rakentamiseen esimerkiksi seuraavien aiheiden kautta:
Mekaniikka
•
•

vuorovaikutusten merkitys maailmankaikkeuden rakenteiden ylläpitäjänä
liikeilmiöiden selittäminen vuorovaikutusten avulla

Lämpö ja energia
•
•

energian säilyminen ja huononeminen
eri energialajeja ja energian muuntuminen

Säteily
•
•
•
•

mikromaailman rakenteet ja mittasuhteet
rakenneosia koossa pitävät vuorovaikutukset
radioaktiivisuus
ydinreaktiot ja energiantuotto: aurinko ja ydinvoimalat
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Harjoitellaan luonnontieteellisen tutkimuksen tekemisen taitoja esimerkiksi seuraavissa
yhteyksissä:
Mekaniikka
•
•
•
•
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vuorovaikutus ja voima
liike ja liikkeen mallit
liikettä vastustavia voimia
voiman tekemä työ, mekaaninen energia ja teho

•
•
•

yksinkertaisia koneita ja niiden sovelluksia
painopiste ja tasapaino
paine, noste ja tiheys

Lämpö ja energia
•
•
•

lämpötila-asteikot
olomuodon muutoksiin, lämpölaajenemiseen ja lämmön siirtymiseen liittyviä ilmiöitä ja
sovelluksia
kappaleiden lämpenemiseen ja jäähtymiseen sekä lämmön varastoitumiseen liittyviä
ilmiöitä

Säteily
•
•

säteilylajit
säteilyltä suojautuminen

Tutkitaan erilaisia vuorovaikutustilanteita ja liikeilmiöitä sekä niihin liittyviä suureita ja lakeja.
Esimerkiksi:
Mekaniikka
•
•
•
•
•
•
•

vuorovaikutus ja vuorovaikutuksista syntyviä voimia
massa, paino, painopiste ja tasapaino
liike ja liikkeen malleja
liikettä vastustavia voimia
voiman tekemä työ, mekaaninen energia ja teho
yksinkertaisia koneita ja niiden sovelluksia
paine, noste ja tiheys

Lämpö ja energia
•

lämpöliike ja lämpötila

T11 ohjata oppilasta käyttämään erilaisia malleja ilmiöiden kuvaamisessa
ja selittämisessä sekä ennusteiden tekemisessä
Ohjataan oppijaa käyttämään sopivia malleja liikeilmiöiden kuvaamisessa.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Mallien käyttäminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa käyttää yksinkertaisia malleja
ja tehdä ennusteita sekä harjoittelee
yksinkertaisten mallien muodostamista
mittaustuloksista. Oppilas osaa kuvata mallia
ja nimetä mallin rajoituksia tai puutteita.

Käsitellään esimerkiksi seuraavia ilmiöitä erityisesti terveyden ja turvallisuuden näkökulmista:
Mekaniikka
•
•

liikenneturvallisuus
sukeltajantauti, verenpaine
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Tätä aihealuetta ei käsitellä 8. luokalla.

Lämpö ja energia
•
•

pukeutuminen ja lämpötila
palovammat ja paleltumat

Säteily
•
•
•

ionisoiva ja ionisoimaton säteily ja niiden vaikutukset elolliseen luontoon
säteilyltä suojautuminen
säteilyn terveysvaikutukset

Käsitellään esimerkiksi seuraavia ilmiöitä ja teknologisiin sovelluksiin liittyviä sisältöjä
yhteiskunnan toiminnan ja kehittymisen näkökulmista:
Mekaniikka
•
•

yksinkertaiset koneet ja niiden sovelluksia
voiman tekemä työ, mekaaninen energia ja teho

Lämpö ja energia
•
•
•
•
•

kappaleiden lämpenemiseen ja jäähtymiseen sekä lämmön varastoitumiseen liittyviä
ilmiöitä, näihin liittyviä käsitteitä ja kokeellisia lakeja
energian säilyminen ja huononeminen
lämpöenergia energialajina
eri energialajeja ja energian muuntuminen erilaisissa prosesseissa
energiantuotanto ja lämpö: esimerkiksi lämpövoimalaitos huomioiden myös kestävän
kehityksen näkökulma

Säteily
•
•
•
•
•

radioaktiivinen hajoaminen, fissio ja fuusio
ionisoiva ja ionisoimaton säteily
säteilyltä suojautuminen
säteilyn hyötykäyttö: teollisuus, tutkimus, terveydenhuolto
ydinreaktiot ja energiantuotto: aurinko ja ydinvoimalat

Tarjotaan oppijalle mahdollisuuksia energian käsitteen hahmottamiseen ja tieteellisen
maailmankuvan rakentamiseen esimerkiksi seuraavien aiheiden kautta:
Mekaniikka
•
•

vuorovaikutusten merkitys maailmankaikkeuden rakenteiden ylläpitäjänä
liikeilmiöiden selittäminen vuorovaikutusten avulla

Lämpö ja energia
•
•

energian säilyminen ja huononeminen
eri energialajeja ja energian muuntuminen

Vuosiluokat 7-9

Säteily
•
•
•
•
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mikromaailman rakenteet ja mittasuhteet
rakenneosia koossa pitävät vuorovaikutukset
radioaktiivisuus
ydinreaktiot ja energiantuotto: aurinko ja ydinvoimalat

Tutkitaan erilaisia vuorovaikutustilanteita ja liikeilmiöitä sekä niihin liittyviä suureita ja lakeja.
Esimerkiksi:
Mekaniikka
•
•
•
•
•
•
•

vuorovaikutus ja vuorovaikutuksista syntyviä voimia
massa, paino, painopiste ja tasapaino
liike ja liikkeen malleja
liikettä vastustavia voimia
voiman tekemä työ, mekaaninen energia ja teho
yksinkertaisia koneita ja niiden sovelluksia
paine, noste ja tiheys

Lämpö ja energia
•

lämpöliike ja lämpötila

Harjoitellaan luonnontieteellisen tutkimuksen tekemisen taitoja esimerkiksi seuraavissa
yhteyksissä:
Mekaniikka
•
•
•
•
•
•
•

vuorovaikutus ja voima
liike ja liikkeen mallit
liikettä vastustavia voimia
voiman tekemä työ, mekaaninen energia ja teho
yksinkertaisia koneita ja niiden sovelluksia
painopiste ja tasapaino
paine, noste ja tiheys

Lämpö ja energia
•
•
•

lämpötila-asteikot
olomuodon muutoksiin, lämpölaajenemiseen ja lämmön siirtymiseen liittyviä ilmiöitä ja
sovelluksia
kappaleiden lämpenemiseen ja jäähtymiseen sekä lämmön varastoitumiseen liittyviä
ilmiöitä

Säteily
•
•

säteilylajit
säteilyltä suojautuminen

T12 ohjata oppilasta käyttämään ja arvioimaan kriittisesti eri tietolähteitä
sekä ilmaisemaan ja perustelemaan erilaisia näkemyksiä fysiikalle
ominaisella tavalla
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Argumentointi-taidot ja tietolähteiden
käyttäminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa hakea tietoa erilaisista
tietolähteistä ja valita joitakin luotettavia
tietolähteitä. Oppilas osaa ilmaista ja
perustella erilaisia näkemyksiä fysiikalle
ominaisella tavalla.
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Arvioinnin kohde

Tarjotaan oppijalle mahdollisuuksia energian käsitteen hahmottamiseen ja tieteellisen
maailmankuvan rakentamiseen esimerkiksi seuraavien aiheiden kautta:
Mekaniikka
•
•

vuorovaikutusten merkitys maailmankaikkeuden rakenteiden ylläpitäjänä
liikeilmiöiden selittäminen vuorovaikutusten avulla

Lämpö ja energia
•
•

energian säilyminen ja huononeminen
eri energialajeja ja energian muuntuminen

Säteily
•
•
•
•

mikromaailman rakenteet ja mittasuhteet
rakenneosia koossa pitävät vuorovaikutukset
radioaktiivisuus
ydinreaktiot ja energiantuotto: aurinko ja ydinvoimalat

Käsitellään esimerkiksi seuraavia ilmiöitä erityisesti terveyden ja turvallisuuden näkökulmista:
Mekaniikka
•
•

liikenneturvallisuus
sukeltajantauti, verenpaine

Lämpö ja energia
•
•

pukeutuminen ja lämpötila
palovammat ja paleltumat

Säteily
•
•
•

ionisoiva ja ionisoimaton säteily ja niiden vaikutukset elolliseen luontoon
säteilyltä suojautuminen
säteilyn terveysvaikutukset

Tutkitaan erilaisia vuorovaikutustilanteita ja liikeilmiöitä sekä niihin liittyviä suureita ja lakeja.
Esimerkiksi:
Mekaniikka
•
•
•
•
•
•
•

vuorovaikutus ja vuorovaikutuksista syntyviä voimia
massa, paino, painopiste ja tasapaino
liike ja liikkeen malleja
liikettä vastustavia voimia
voiman tekemä työ, mekaaninen energia ja teho
yksinkertaisia koneita ja niiden sovelluksia
paine, noste ja tiheys

Lämpö ja energia
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•

lämpöliike ja lämpötila

Käsitellään esimerkiksi seuraavia ilmiöitä ja teknologisiin sovelluksiin liittyviä sisältöjä
yhteiskunnan toiminnan ja kehittymisen näkökulmista:
Mekaniikka
1318

•
•

yksinkertaiset koneet ja niiden sovelluksia
voiman tekemä työ, mekaaninen energia ja teho

Lämpö ja energia
•
•
•
•
•

kappaleiden lämpenemiseen ja jäähtymiseen sekä lämmön varastoitumiseen liittyviä
ilmiöitä, näihin liittyviä käsitteitä ja kokeellisia lakeja
energian säilyminen ja huononeminen
lämpöenergia energialajina
eri energialajeja ja energian muuntuminen erilaisissa prosesseissa
energiantuotanto ja lämpö: esimerkiksi lämpövoimalaitos huomioiden myös kestävän
kehityksen näkökulma

Säteily
•
•
•
•
•

radioaktiivinen hajoaminen, fissio ja fuusio
ionisoiva ja ionisoimaton säteily
säteilyltä suojautuminen
säteilyn hyötykäyttö: teollisuus, tutkimus, terveydenhuolto
ydinreaktiot ja energiantuotto: aurinko ja ydinvoimalat

Tätä aihealuetta ei käsitellä 8. luokalla.
Harjoitellaan luonnontieteellisen tutkimuksen tekemisen taitoja esimerkiksi seuraavissa
yhteyksissä:
Mekaniikka
•
•
•
•
•
•
•

vuorovaikutus ja voima
liike ja liikkeen mallit
liikettä vastustavia voimia
voiman tekemä työ, mekaaninen energia ja teho
yksinkertaisia koneita ja niiden sovelluksia
painopiste ja tasapaino
paine, noste ja tiheys

Lämpö ja energia
•
•
•

lämpötila-asteikot
olomuodon muutoksiin, lämpölaajenemiseen ja lämmön siirtymiseen liittyviä ilmiöitä ja
sovelluksia
kappaleiden lämpenemiseen ja jäähtymiseen sekä lämmön varastoitumiseen liittyviä
ilmiöitä

Säteily
säteilylajit
säteilyltä suojautuminen

T13 ohjata oppilasta hahmottamaan luonnontieteellisen tiedon luonnetta
ja kehittymistä sekä tieteellisiä tapoja tuottaa tietoa
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
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•
•

Arvioinnin kohde
Luonnontieteellisen tiedon luonteen
hahmottaminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa kuvata fysiikkaan liittyvien
esimerkkien avulla luonnontieteellisen tiedon
luonnetta ja kehittymistä. Oppilas osaa kuvata
esimerkkien avulla tieteellisiä tapoja tuottaa
tietoa.

Harjoitellaan luonnontieteellisen tutkimuksen tekemisen taitoja esimerkiksi seuraavissa
yhteyksissä:
Mekaniikka
•
•
•
•
•
•
•

vuorovaikutus ja voima
liike ja liikkeen mallit
liikettä vastustavia voimia
voiman tekemä työ, mekaaninen energia ja teho
yksinkertaisia koneita ja niiden sovelluksia
painopiste ja tasapaino
paine, noste ja tiheys

Lämpö ja energia
•
•
•

lämpötila-asteikot
olomuodon muutoksiin, lämpölaajenemiseen ja lämmön siirtymiseen liittyviä ilmiöitä ja
sovelluksia
kappaleiden lämpenemiseen ja jäähtymiseen sekä lämmön varastoitumiseen liittyviä
ilmiöitä

Säteily
•
•

säteilylajit
säteilyltä suojautuminen

Tutkitaan erilaisia vuorovaikutustilanteita ja liikeilmiöitä sekä niihin liittyviä suureita ja lakeja.
Esimerkiksi:
Mekaniikka
•
•
•
•
•
•
•

vuorovaikutus ja vuorovaikutuksista syntyviä voimia
massa, paino, painopiste ja tasapaino
liike ja liikkeen malleja
liikettä vastustavia voimia
voiman tekemä työ, mekaaninen energia ja teho
yksinkertaisia koneita ja niiden sovelluksia
paine, noste ja tiheys

Lämpö ja energia
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•

lämpöliike ja lämpötila

Tätä aihealuetta ei käsitellä 8. luokalla.
Käsitellään esimerkiksi seuraavia ilmiöitä ja teknologisiin sovelluksiin liittyviä sisältöjä
yhteiskunnan toiminnan ja kehittymisen näkökulmista:
Mekaniikka
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•
•

yksinkertaiset koneet ja niiden sovelluksia
voiman tekemä työ, mekaaninen energia ja teho

Lämpö ja energia
•
•
•
•
•

kappaleiden lämpenemiseen ja jäähtymiseen sekä lämmön varastoitumiseen liittyviä
ilmiöitä, näihin liittyviä käsitteitä ja kokeellisia lakeja
energian säilyminen ja huononeminen
lämpöenergia energialajina
eri energialajeja ja energian muuntuminen erilaisissa prosesseissa
energiantuotanto ja lämpö: esimerkiksi lämpövoimalaitos huomioiden myös kestävän
kehityksen näkökulma

Säteily
•
•
•
•
•

radioaktiivinen hajoaminen, fissio ja fuusio
ionisoiva ja ionisoimaton säteily
säteilyltä suojautuminen
säteilyn hyötykäyttö: teollisuus, tutkimus, terveydenhuolto
ydinreaktiot ja energiantuotto: aurinko ja ydinvoimalat

Tarjotaan oppijalle mahdollisuuksia energian käsitteen hahmottamiseen ja tieteellisen
maailmankuvan rakentamiseen esimerkiksi seuraavien aiheiden kautta:
Mekaniikka
•
•

vuorovaikutusten merkitys maailmankaikkeuden rakenteiden ylläpitäjänä
liikeilmiöiden selittäminen vuorovaikutusten avulla

Lämpö ja energia
•
•

energian säilyminen ja huononeminen
eri energialajeja ja energian muuntuminen

Säteily
•
•
•
•

mikromaailman rakenteet ja mittasuhteet
rakenneosia koossa pitävät vuorovaikutukset
radioaktiivisuus
ydinreaktiot ja energiantuotto: aurinko ja ydinvoimalat

Käsitellään esimerkiksi seuraavia ilmiöitä erityisesti terveyden ja turvallisuuden näkökulmista:
Mekaniikka
•
•

liikenneturvallisuus
sukeltajantauti, verenpaine

Lämpö ja energia
pukeutuminen ja lämpötila
palovammat ja paleltumat

Säteily
•
•
•

ionisoiva ja ionisoimaton säteily ja niiden vaikutukset elolliseen luontoon
säteilyltä suojautuminen
säteilyn terveysvaikutukset
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•
•

T14 ohjata oppilasta saavuttamaan riittävät tiedolliset valmiudet jatkoopintoja varten vuorovaikutuksesta ja liikkeestä sekä sähköstä
Ohjataan oppijaa saavuttamaan riittävät tiedolliset valmiudet jatko-opintoja
vuorovaikutuksesta ja liikkeestä. Sähkö ei kuulu 8. vuosiluokan sisältöihin.

varten

Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Tiedollisten jatko-opinto-valmiuksien
saavuttaminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa käyttää vuorovaikutuksen ja
liikkeen sekä sähkön keskeisiä käsitteitä,
olioita, ilmiöitä, ominaisuuksia, suureita,
malleja ja lakeja tutuissa tilanteissa.

Tätä aihealuetta ei käsitellä 8. luokalla.
Tutkitaan erilaisia vuorovaikutustilanteita ja liikeilmiöitä sekä niihin liittyviä suureita ja lakeja.
Esimerkiksi:
Mekaniikka
•
•
•
•
•
•
•

vuorovaikutus ja vuorovaikutuksista syntyviä voimia
massa, paino, painopiste ja tasapaino
liike ja liikkeen malleja
liikettä vastustavia voimia
voiman tekemä työ, mekaaninen energia ja teho
yksinkertaisia koneita ja niiden sovelluksia
paine, noste ja tiheys

Lämpö ja energia
•

lämpöliike ja lämpötila

Vuosiluokka 9
Vuosiluokan keskeiset sisältöalueet
S1 Luonnontieteellinen tutkimus
Eri sisältöalueista ja oppilaiden mielenkiinnon kohteista valitaan sopivia sisältöjä
tarkasti ohjeistettuihin ja avoimiin tutkimuksiin. Erilaisissa tutkimuksissa painotetaan
tarkoituksenmukaisesti tutkimisprosessin vaiheita kuten ongelman tai ilmiön pohtimista,
suunnittelua, koejärjestelyjen rakentamista, havainnointia ja mittaamista, tulosten koontia ja
käsittelyä sekä tulosten arviointia ja esittämistä. Tutustutaan tieto- ja viestintäteknologian
hyödyntämiseen tutkimusten eri vaiheissa.
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Tehdään luonnontieteellisiä tutkimuksia esimerkiksi seuraavista aiheista:
•
•
•

sähköinen ja magneettinen vuorovaikutus
tasavirtapiiri ja virtapiirin perusilmiöt
sähkömagneettinen induktio ja energian siirto

S2 Fysiikka omassa elämässä ja elinympäristössä
Sisältöjä valitaan siten, että oman elämän ja elinympäristön ilmiöitä pohditaan erityisesti
terveyden ja turvallisuuden näkökulmista. Sisältöjen valinnassa otetaan huomioon paikallinen
1322

toimintaympäristö. Tutustutaan sähkömagneettisen ja hiukkassäteilyn lajeihin. Joihinkin
lämpöilmiöihin syvennytään kvalitatiivisella tasolla.
Käsitellään esimerkiksi seuraavia ilmiöitä erityisesti terveyden ja turvallisuuden näkökulmista:
•
•

sähköturvallisuus: kodin sähkötyöt ja sähkön turvallinen käyttö kotona
sähköenergian tuottaminen voimalaitoksessa sekä erilaisten voimalaitosten hyötyjen ja
haittojen arvioiminen myös kestävän kehityksen näkökulmasta

S3 Fysiikka yhteiskunnassa
Fysiikan ilmiöihin ja teknologisiin sovelluksiin liittyviä sisältöjä valitaan erityisesti yhteiskunnan
toiminnan ja kehittymisen näkökulmista. Pääpaino on energiantuotannossa ja kestävässä
energiavarojen käytössä. Tutustutaan erilaisiin koulutuspolkuihin ja ammatteihin, joissa tarvitaan
fysiikan osaamista.
Käsitellään esimerkiksi seuraavia ilmiöitä ja teknologisiin sovelluksiin liittyviä sisältöjä
yhteiskunnan toiminnan ja kehittymisen näkökulmista:
•
•
•
•
•
•

sähkömoottori ja generaattori
energiantuotanto ja -jakelu
energian tuotantotapojen ympäristövaikutuksia
sähkömagneettinen viestintä
induktio ja vaihtovirta
sähkön käyttökustannukset

S4 Fysiikka maailmankuvan rakentajana
Sisältöjä valitaan siten, että niissä tulevat esiin fysiikan luonne tieteenä, energian säilymisen
periaate sekä maailmankaikkeuden rakenteet ja mittasuhteet. Sisältöihin kuuluvat myös
tutustuminen fysiikkaan liittyviin uutisiin, ajankohtaisiin ilmiöihin, sovelluksiin ja nykypäivän
tutkimukseen.
•
•

energiantuotannon merkitys ihmiskunnan kehittymiselle
sähkömagnetismin merkitys tiedon välittäjänä maailmankaikkeuden
selvittämisestä nykypäivän viestintään

rakenteiden

S5 Vuorovaikutus ja liike
Sisällöt liittyvät erilaisiin vuorovaikutuksiin ja kappaleiden liiketiloihin. Kahden kappaleen
vuorovaikutustilanteista siirrytään yhteen kappaleeseen vaikuttaviin voimiin ja niiden vaikutukseen
kappaleen liikkeeseen. Liiketilaa kuvataan tasaisen ja muuttuvan liikkeen malleilla myös
kvantitatiivisesti. Mekaaninen työ ja teho kytketään kvalitatiivisesti energiaan.
Sähköiset ja magneettiset vuorovaikutukset.

Virtapiirin tarkastelussa käytetään lähtökohtana jännitteen ja sähkövirran välistä yhteyttä. Sitä
tarkastellaan ensin kvalitatiivisesti ilmiöiden ja ominaisuuksien tasolla, sitten kvantitatiivisesti
mittaamalla suureiden arvoja ja tutkimalla suureiden välisiä riippuvuuksia. Sisältöjä valitaan
myös kodin sähköturvallisuuteen sekä sähkön käyttöön ja tuottamiseen liittyen. Sähköinen
varautuminen ja magnetismi yhdistetään kvalitatiivisesti virtapiirien ilmiömaailmaan.
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S6 Sähkö

Tarkastellaan esimerkiksi seuraavia sähköön ja magnetismiin liittyviä olioita, ilmiöitä, suureita ja
lakeja:
•
•
•
•
•
•

kappaleiden väliset sähköiset ja magneettiset vuorovaikutukset
tasavirtapiiri ja virtapiirin perusilmiöt
kytkentäkaavion käyttö virtapiirin mallina
Ohmin laki, erilaisia vastussysteemejä, virran ja jännitteen välinen yhteys
sähkölaitteiden teho ja energiankulutus
sähkömagneettinen induktio

Sähköturvallisuus: edellisten soveltaminen turvallisesti jokapäiväisessä elämässä.
Sähkön käyttö: sähkölaitteiden käyttökustannuksia ja taloudellisen käytön periaatteita.
Opetuksen tavoitteet

Tavoitteisiin liittyvät
sisältöalueet

Laaja-alainen osaaminen

T1

S1, S2, S3, S4, S5, S6

L1

T2

S1, S2, S3, S4, S5, S6

L1, L6

T3

S1, S2, S3, S4, S5, S6

L6, L7

T4

S1, S2, S3, S4, S5, S6

L3, L7

T5

S1, S2, S3, S4, S5, S6

L1, L7

T6

S1, S2, S3, S4, S5, S6

L2, L5

T7

S1, S2, S3, S4, S5, S6

L2, L5

T8

S1, S2, S3, S4, S5, S6

L2, L3, L5

T9

S1, S2, S3, S4, S5, S6

L5

T10

S1, S2, S3, S4, S5, S6

L1

T11

S1, S2, S3, S4, S5, S6

L1

T12

S1, S2, S3, S4, S5, S6

L2, L4

T13

S1, S2, S3, S4, S5, S6

L1, L4

T14

S5, S6

L1

T15

S1, S2, S3, S4, S5, S6

L6

Vuosiluokan tavoitteet
T1 kannustaa ja innostaa oppilasta fysiikan opiskeluun
Motivoidaan oppijaa huomaamaan fysiikan opiskelun tarve ja hyöty jatko-opinnoissa ja
työelämässä.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
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Arvioinnin kohde

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Ei käytetä arvosanan muodostamisen
perusteena. Oppilasta ohjataan pohtimaan
kokemuksiaan osana itsearviointia.
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Tarkastellaan esimerkiksi seuraavia sähköön ja magnetismiin liittyviä olioita, ilmiöitä, suureita ja
lakeja:
•
•
•
•
•
•

kappaleiden väliset sähköiset ja magneettiset vuorovaikutukset
tasavirtapiiri ja virtapiirin perusilmiöt
kytkentäkaavion käyttö virtapiirin mallina
Ohmin laki, erilaisia vastussysteemejä, virran ja jännitteen välinen yhteys
sähkölaitteiden teho ja energiankulutus
sähkömagneettinen induktio

Sähköturvallisuus: edellisten soveltaminen turvallisesti jokapäiväisessä elämässä.
Sähkön käyttö: sähkölaitteiden käyttökustannuksia ja taloudellisen käytön periaatteita.
Käsitellään esimerkiksi seuraavia ilmiöitä ja teknologisiin sovelluksiin liittyviä sisältöjä
yhteiskunnan toiminnan ja kehittymisen näkökulmista:
•
•
•
•
•
•

sähkömoottori ja generaattori
energiantuotanto ja -jakelu
energian tuotantotapojen ympäristövaikutuksia
sähkömagneettinen viestintä
induktio ja vaihtovirta
sähkön käyttökustannukset

Käsitellään esimerkiksi seuraavia ilmiöitä erityisesti terveyden ja turvallisuuden näkökulmista:
•
•

sähköturvallisuus: kodin sähkötyöt ja sähkön turvallinen käyttö kotona
sähköenergian tuottaminen voimalaitoksessa sekä erilaisten voimalaitosten hyötyjen ja
haittojen arvioiminen myös kestävän kehityksen näkökulmasta

Tehdään luonnontieteellisiä tutkimuksia esimerkiksi seuraavista aiheista:
•
•
•

sähköinen ja magneettinen vuorovaikutus
tasavirtapiiri ja virtapiirin perusilmiöt
sähkömagneettinen induktio ja energian siirto

•
•

energiantuotannon merkitys ihmiskunnan kehittymiselle
sähkömagnetismin merkitys tiedon välittäjänä maailmankaikkeuden
selvittämisestä nykypäivän viestintään

rakenteiden

Sähköiset ja magneettiset vuorovaikutukset.

T2 ohjata ja kannustaa oppilasta tunnistamaan omaa fysiikan
osaamistaan, asettamaan tavoitteita omalle työskentelylleen sekä
työskentelemään pitkäjänteisesti
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Tavoitteellinen työskentely ja oppimaan
oppimisen taidot

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa asettaa omia tavoitteita pienten
kokonaisuuksien osalta ja työskennellä niiden
saavuttamiseksi. Oppilas osaa kuvata omaa
osaamistaan opettajan antaman palautteen,
vertaispalautteen ja itsearvioinnin perusteella.
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Arvioinnin kohde

Tarkastellaan esimerkiksi seuraavia sähköön ja magnetismiin liittyviä olioita, ilmiöitä, suureita ja
lakeja:
•
•
•
•
•
•

kappaleiden väliset sähköiset ja magneettiset vuorovaikutukset
tasavirtapiiri ja virtapiirin perusilmiöt
kytkentäkaavion käyttö virtapiirin mallina
Ohmin laki, erilaisia vastussysteemejä, virran ja jännitteen välinen yhteys
sähkölaitteiden teho ja energiankulutus
sähkömagneettinen induktio

Sähköturvallisuus: edellisten soveltaminen turvallisesti jokapäiväisessä elämässä.
Sähkön käyttö: sähkölaitteiden käyttökustannuksia ja taloudellisen käytön periaatteita.
Käsitellään esimerkiksi seuraavia ilmiöitä ja teknologisiin sovelluksiin liittyviä sisältöjä
yhteiskunnan toiminnan ja kehittymisen näkökulmista:
•
•
•
•
•
•

sähkömoottori ja generaattori
energiantuotanto ja -jakelu
energian tuotantotapojen ympäristövaikutuksia
sähkömagneettinen viestintä
induktio ja vaihtovirta
sähkön käyttökustannukset

•
•

energiantuotannon merkitys ihmiskunnan kehittymiselle
sähkömagnetismin merkitys tiedon välittäjänä maailmankaikkeuden
selvittämisestä nykypäivän viestintään

rakenteiden

Tehdään luonnontieteellisiä tutkimuksia esimerkiksi seuraavista aiheista:
•
•
•

sähköinen ja magneettinen vuorovaikutus
tasavirtapiiri ja virtapiirin perusilmiöt
sähkömagneettinen induktio ja energian siirto

Käsitellään esimerkiksi seuraavia ilmiöitä erityisesti terveyden ja turvallisuuden näkökulmista:
•
•

sähköturvallisuus: kodin sähkötyöt ja sähkön turvallinen käyttö kotona
sähköenergian tuottaminen voimalaitoksessa sekä erilaisten voimalaitosten hyötyjen ja
haittojen arvioiminen myös kestävän kehityksen näkökulmasta

Sähköiset ja magneettiset vuorovaikutukset.

T3 ohjata oppilasta ymmärtämään fysiikan osaamisen merkitystä omassa
elämässä, elinympäristössä ja yhteiskunnassa
Oppija ymmärtää fysiikan osaamisen merkityksen omassa arkielämässään, jatko-opintojensa ja
työelämän kannalta sekä käyttää fysiikan tietojaan valintojensa pohjana.
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Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
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Arvioinnin kohde
Fysiikan merkityksen arvioiminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa kuvata esimerkkien avulla, miten
fysiikan tietoja ja taitoja tarvitaan erilaisissa
tilanteissa. Oppilas osaa kuvata fysiikan
osaamisen merkitystä eri ammateissa ja jatkoopinnoissa.

Käsitellään esimerkiksi seuraavia ilmiöitä erityisesti terveyden ja turvallisuuden näkökulmista:
•
•

sähköturvallisuus: kodin sähkötyöt ja sähkön turvallinen käyttö kotona
sähköenergian tuottaminen voimalaitoksessa sekä erilaisten voimalaitosten hyötyjen ja
haittojen arvioiminen myös kestävän kehityksen näkökulmasta

Tarkastellaan esimerkiksi seuraavia sähköön ja magnetismiin liittyviä olioita, ilmiöitä, suureita ja
lakeja:
•
•
•
•
•
•

kappaleiden väliset sähköiset ja magneettiset vuorovaikutukset
tasavirtapiiri ja virtapiirin perusilmiöt
kytkentäkaavion käyttö virtapiirin mallina
Ohmin laki, erilaisia vastussysteemejä, virran ja jännitteen välinen yhteys
sähkölaitteiden teho ja energiankulutus
sähkömagneettinen induktio

Sähköturvallisuus: edellisten soveltaminen turvallisesti jokapäiväisessä elämässä.
Sähkön käyttö: sähkölaitteiden käyttökustannuksia ja taloudellisen käytön periaatteita.
Tehdään luonnontieteellisiä tutkimuksia esimerkiksi seuraavista aiheista:
•
•
•

sähköinen ja magneettinen vuorovaikutus
tasavirtapiiri ja virtapiirin perusilmiöt
sähkömagneettinen induktio ja energian siirto

Sähköiset ja magneettiset vuorovaikutukset.
•
•

energiantuotannon merkitys ihmiskunnan kehittymiselle
sähkömagnetismin merkitys tiedon välittäjänä maailmankaikkeuden
selvittämisestä nykypäivän viestintään

rakenteiden

Käsitellään esimerkiksi seuraavia ilmiöitä ja teknologisiin sovelluksiin liittyviä sisältöjä
yhteiskunnan toiminnan ja kehittymisen näkökulmista:
sähkömoottori ja generaattori
energiantuotanto ja -jakelu
energian tuotantotapojen ympäristövaikutuksia
sähkömagneettinen viestintä
induktio ja vaihtovirta
sähkön käyttökustannukset

T4 ohjata oppilasta käyttämään fysiikan osaamistaan kestävän
tulevaisuuden rakentamisessa sekä arvioimaan omia valintojaan
energiavarojen kestävän käytön kannalta
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
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•
•
•
•
•
•

Arvioinnin kohde
Kestävän kehityksen tiedot ja taidot fysiikan
kannalta

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa kuvata esimerkkien avulla,
miten fysiikan osaamista tarvitaan kestävän
tulevaisuuden rakentamiseksi. Oppilas osaa
kuvata erilaisia valintoja energiavarojen
kestävän käytön kannalta.

Sähköiset ja magneettiset vuorovaikutukset.
•
•

energiantuotannon merkitys ihmiskunnan kehittymiselle
sähkömagnetismin merkitys tiedon välittäjänä maailmankaikkeuden
selvittämisestä nykypäivän viestintään

rakenteiden

Tehdään luonnontieteellisiä tutkimuksia esimerkiksi seuraavista aiheista:
•
•
•

sähköinen ja magneettinen vuorovaikutus
tasavirtapiiri ja virtapiirin perusilmiöt
sähkömagneettinen induktio ja energian siirto

Käsitellään esimerkiksi seuraavia ilmiöitä ja teknologisiin sovelluksiin liittyviä sisältöjä
yhteiskunnan toiminnan ja kehittymisen näkökulmista:
•
•
•
•
•
•

sähkömoottori ja generaattori
energiantuotanto ja -jakelu
energian tuotantotapojen ympäristövaikutuksia
sähkömagneettinen viestintä
induktio ja vaihtovirta
sähkön käyttökustannukset

Käsitellään esimerkiksi seuraavia ilmiöitä erityisesti terveyden ja turvallisuuden näkökulmista:
•
•

sähköturvallisuus: kodin sähkötyöt ja sähkön turvallinen käyttö kotona
sähköenergian tuottaminen voimalaitoksessa sekä erilaisten voimalaitosten hyötyjen ja
haittojen arvioiminen myös kestävän kehityksen näkökulmasta

Tarkastellaan esimerkiksi seuraavia sähköön ja magnetismiin liittyviä olioita, ilmiöitä, suureita ja
lakeja:
•
•
•
•
•
•

kappaleiden väliset sähköiset ja magneettiset vuorovaikutukset
tasavirtapiiri ja virtapiirin perusilmiöt
kytkentäkaavion käyttö virtapiirin mallina
Ohmin laki, erilaisia vastussysteemejä, virran ja jännitteen välinen yhteys
sähkölaitteiden teho ja energiankulutus
sähkömagneettinen induktio

Sähköturvallisuus: edellisten soveltaminen turvallisesti jokapäiväisessä elämässä.
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Sähkön käyttö: sähkölaitteiden käyttökustannuksia ja taloudellisen käytön periaatteita.

T5 kannustaa oppilasta muodostamaan kysymyksiä tarkasteltavista
ilmiöistä sekä kehittämään kysymyksiä edelleen tutkimusten ja muun
toiminnan lähtökohdiksi
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
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Arvioinnin kohde

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen

Kysymysten muodostaminen sekä tutkimusten Oppilas osaa muodostaa kysymyksiä
ja muun toiminnan suunnittelu
tarkasteltavasta ilmiöstä. Oppilas osaa
tarkentaa kysymyksiä tutkimuksen tai muun
toiminnan kohteeksi esimerkiksi rajaamalla
muuttujia.
Tarkastellaan esimerkiksi seuraavia sähköön ja magnetismiin liittyviä olioita, ilmiöitä, suureita ja
lakeja:
•
•
•
•
•
•

kappaleiden väliset sähköiset ja magneettiset vuorovaikutukset
tasavirtapiiri ja virtapiirin perusilmiöt
kytkentäkaavion käyttö virtapiirin mallina
Ohmin laki, erilaisia vastussysteemejä, virran ja jännitteen välinen yhteys
sähkölaitteiden teho ja energiankulutus
sähkömagneettinen induktio

Sähköturvallisuus: edellisten soveltaminen turvallisesti jokapäiväisessä elämässä.
Sähkön käyttö: sähkölaitteiden käyttökustannuksia ja taloudellisen käytön periaatteita.
Tehdään luonnontieteellisiä tutkimuksia esimerkiksi seuraavista aiheista:
•
•
•

sähköinen ja magneettinen vuorovaikutus
tasavirtapiiri ja virtapiirin perusilmiöt
sähkömagneettinen induktio ja energian siirto

Käsitellään esimerkiksi seuraavia ilmiöitä ja teknologisiin sovelluksiin liittyviä sisältöjä
yhteiskunnan toiminnan ja kehittymisen näkökulmista:
•
•
•
•
•
•

sähkömoottori ja generaattori
energiantuotanto ja -jakelu
energian tuotantotapojen ympäristövaikutuksia
sähkömagneettinen viestintä
induktio ja vaihtovirta
sähkön käyttökustannukset

Käsitellään esimerkiksi seuraavia ilmiöitä erityisesti terveyden ja turvallisuuden näkökulmista:
•
•

sähköturvallisuus: kodin sähkötyöt ja sähkön turvallinen käyttö kotona
sähköenergian tuottaminen voimalaitoksessa sekä erilaisten voimalaitosten hyötyjen ja
haittojen arvioiminen myös kestävän kehityksen näkökulmasta

•
•

energiantuotannon merkitys ihmiskunnan kehittymiselle
sähkömagnetismin merkitys tiedon välittäjänä maailmankaikkeuden
selvittämisestä nykypäivän viestintään

rakenteiden

T6 ohjata oppilasta toteuttamaan kokeellisia tutkimuksia yhteistyössä
muiden kanssa sekä työskentelemään turvallisesti ja johdonmukaisesti
Oppija osaa suunnitella ja toteuttaa yksin tai yhteistyössä muiden kanssa luonnontieteellisen
tutkimuksen.
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Sähköiset ja magneettiset vuorovaikutukset.

Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Kokeellisen tutkimuksen toteuttaminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa työskennellä turvallisesti sekä
tehdä havaintoja ja mittauksia ohjeiden
tai suunnitelman mukaan. Oppilas osaa
toteuttaa yhteistyössä muiden kanssa erilaisia
tutkimuksia.

Sähköiset ja magneettiset vuorovaikutukset.
•
•

energiantuotannon merkitys ihmiskunnan kehittymiselle
sähkömagnetismin merkitys tiedon välittäjänä maailmankaikkeuden
selvittämisestä nykypäivän viestintään

rakenteiden

Käsitellään esimerkiksi seuraavia ilmiöitä erityisesti terveyden ja turvallisuuden näkökulmista:
•
•

sähköturvallisuus: kodin sähkötyöt ja sähkön turvallinen käyttö kotona
sähköenergian tuottaminen voimalaitoksessa sekä erilaisten voimalaitosten hyötyjen ja
haittojen arvioiminen myös kestävän kehityksen näkökulmasta

Tarkastellaan esimerkiksi seuraavia sähköön ja magnetismiin liittyviä olioita, ilmiöitä, suureita ja
lakeja:
•
•
•
•
•
•

kappaleiden väliset sähköiset ja magneettiset vuorovaikutukset
tasavirtapiiri ja virtapiirin perusilmiöt
kytkentäkaavion käyttö virtapiirin mallina
Ohmin laki, erilaisia vastussysteemejä, virran ja jännitteen välinen yhteys
sähkölaitteiden teho ja energiankulutus
sähkömagneettinen induktio

Sähköturvallisuus: edellisten soveltaminen turvallisesti jokapäiväisessä elämässä.
Sähkön käyttö: sähkölaitteiden käyttökustannuksia ja taloudellisen käytön periaatteita.
Käsitellään esimerkiksi seuraavia ilmiöitä ja teknologisiin sovelluksiin liittyviä sisältöjä
yhteiskunnan toiminnan ja kehittymisen näkökulmista:
•
•
•
•
•
•

sähkömoottori ja generaattori
energiantuotanto ja -jakelu
energian tuotantotapojen ympäristövaikutuksia
sähkömagneettinen viestintä
induktio ja vaihtovirta
sähkön käyttökustannukset

Tehdään luonnontieteellisiä tutkimuksia esimerkiksi seuraavista aiheista:
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•
•
•

sähköinen ja magneettinen vuorovaikutus
tasavirtapiiri ja virtapiirin perusilmiöt
sähkömagneettinen induktio ja energian siirto

T7 ohjata oppilasta käsittelemään, tulkitsemaan ja esittämään omien
tutkimustensa tuloksia sekä arvioimaan niitä ja koko tutkimusprosessia
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
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Arvioinnin kohde
Tutkimusten tulosten käsittely, esittäminen ja
arviointi

•
•

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa käsitellä, tulkita ja esittää
tutkimusten tuloksia. Oppilas osaa arvioida
tulosten oikeellisuutta ja luotettavuutta sekä
osaa kuvata tutkimusprosessin toimivuutta.

energiantuotannon merkitys ihmiskunnan kehittymiselle
sähkömagnetismin merkitys tiedon välittäjänä maailmankaikkeuden
selvittämisestä nykypäivän viestintään

rakenteiden

Tehdään luonnontieteellisiä tutkimuksia esimerkiksi seuraavista aiheista:
•
•
•

sähköinen ja magneettinen vuorovaikutus
tasavirtapiiri ja virtapiirin perusilmiöt
sähkömagneettinen induktio ja energian siirto

Tarkastellaan esimerkiksi seuraavia sähköön ja magnetismiin liittyviä olioita, ilmiöitä, suureita ja
lakeja:
•
•
•
•
•
•

kappaleiden väliset sähköiset ja magneettiset vuorovaikutukset
tasavirtapiiri ja virtapiirin perusilmiöt
kytkentäkaavion käyttö virtapiirin mallina
Ohmin laki, erilaisia vastussysteemejä, virran ja jännitteen välinen yhteys
sähkölaitteiden teho ja energiankulutus
sähkömagneettinen induktio

Sähköturvallisuus: edellisten soveltaminen turvallisesti jokapäiväisessä elämässä.
Sähkön käyttö: sähkölaitteiden käyttökustannuksia ja taloudellisen käytön periaatteita.
Käsitellään esimerkiksi seuraavia ilmiöitä ja teknologisiin sovelluksiin liittyviä sisältöjä
yhteiskunnan toiminnan ja kehittymisen näkökulmista:
•
•
•
•
•
•

sähkömoottori ja generaattori
energiantuotanto ja -jakelu
energian tuotantotapojen ympäristövaikutuksia
sähkömagneettinen viestintä
induktio ja vaihtovirta
sähkön käyttökustannukset

Käsitellään esimerkiksi seuraavia ilmiöitä erityisesti terveyden ja turvallisuuden näkökulmista:
•
•

sähköturvallisuus: kodin sähkötyöt ja sähkön turvallinen käyttö kotona
sähköenergian tuottaminen voimalaitoksessa sekä erilaisten voimalaitosten hyötyjen ja
haittojen arvioiminen myös kestävän kehityksen näkökulmasta

T8 ohjata oppilasta ymmärtämään teknologisten sovellusten
toimintaperiaatteita ja merkitystä sekä innostaa osallistumaan
yksinkertaisten teknologisten ratkaisujen ideointiin, suunnitteluun,
kehittämiseen ja soveltamiseen yhteistyössä muiden kanssa
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
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Sähköiset ja magneettiset vuorovaikutukset.

Arvioinnin kohde
Teknologinen osaaminen ja yhteistyö
teknologisessa ongelmanratkaisussa

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa kuvata joitakin teknologisia
sovelluksia ja niiden toimintaperiaatteita.
Oppilas osaa työskennellä yhteistyössä
teknologisen ratkaisun ideoinnissa,
suunnittelussa, kehittämisessä ja
soveltamisessa.

Käsitellään esimerkiksi seuraavia ilmiöitä ja teknologisiin sovelluksiin liittyviä sisältöjä
yhteiskunnan toiminnan ja kehittymisen näkökulmista:
•
•
•
•
•
•

sähkömoottori ja generaattori
energiantuotanto ja -jakelu
energian tuotantotapojen ympäristövaikutuksia
sähkömagneettinen viestintä
induktio ja vaihtovirta
sähkön käyttökustannukset

Tarkastellaan esimerkiksi seuraavia sähköön ja magnetismiin liittyviä olioita, ilmiöitä, suureita ja
lakeja:
•
•
•
•
•
•

kappaleiden väliset sähköiset ja magneettiset vuorovaikutukset
tasavirtapiiri ja virtapiirin perusilmiöt
kytkentäkaavion käyttö virtapiirin mallina
Ohmin laki, erilaisia vastussysteemejä, virran ja jännitteen välinen yhteys
sähkölaitteiden teho ja energiankulutus
sähkömagneettinen induktio

Sähköturvallisuus: edellisten soveltaminen turvallisesti jokapäiväisessä elämässä.
Sähkön käyttö: sähkölaitteiden käyttökustannuksia ja taloudellisen käytön periaatteita.
Käsitellään esimerkiksi seuraavia ilmiöitä erityisesti terveyden ja turvallisuuden näkökulmista:
•
•

sähköturvallisuus: kodin sähkötyöt ja sähkön turvallinen käyttö kotona
sähköenergian tuottaminen voimalaitoksessa sekä erilaisten voimalaitosten hyötyjen ja
haittojen arvioiminen myös kestävän kehityksen näkökulmasta

Tehdään luonnontieteellisiä tutkimuksia esimerkiksi seuraavista aiheista:
•
•
•

sähköinen ja magneettinen vuorovaikutus
tasavirtapiiri ja virtapiirin perusilmiöt
sähkömagneettinen induktio ja energian siirto

Sähköiset ja magneettiset vuorovaikutukset.
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•
•
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energiantuotannon merkitys ihmiskunnan kehittymiselle
sähkömagnetismin merkitys tiedon välittäjänä maailmankaikkeuden
selvittämisestä nykypäivän viestintään

rakenteiden

T9 opastaa oppilasta käyttämään tieto- ja viestintäteknologiaa tiedon ja
mittaustulosten hankkimiseen, käsittelemiseen ja esittämiseen sekä tukea
oppilaan oppimista havainnollistavien simulaatioiden avulla
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Tieto- ja viestintätekniikan käyttö

•
•

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa käyttää tieto- ja
viestintäteknologisia välineitä tai sovelluksia
tiedon ja mittaustulosten hankkimiseen,
käsittelemiseen ja esittämiseen. Oppilas osaa
tehdä havaintoja ja päätelmiä simulaatiosta.

energiantuotannon merkitys ihmiskunnan kehittymiselle
sähkömagnetismin merkitys tiedon välittäjänä maailmankaikkeuden
selvittämisestä nykypäivän viestintään

rakenteiden

Tehdään luonnontieteellisiä tutkimuksia esimerkiksi seuraavista aiheista:
•
•
•

sähköinen ja magneettinen vuorovaikutus
tasavirtapiiri ja virtapiirin perusilmiöt
sähkömagneettinen induktio ja energian siirto

Tarkastellaan esimerkiksi seuraavia sähköön ja magnetismiin liittyviä olioita, ilmiöitä, suureita ja
lakeja:
•
•
•
•
•
•

kappaleiden väliset sähköiset ja magneettiset vuorovaikutukset
tasavirtapiiri ja virtapiirin perusilmiöt
kytkentäkaavion käyttö virtapiirin mallina
Ohmin laki, erilaisia vastussysteemejä, virran ja jännitteen välinen yhteys
sähkölaitteiden teho ja energiankulutus
sähkömagneettinen induktio

Sähköturvallisuus: edellisten soveltaminen turvallisesti jokapäiväisessä elämässä.
Sähkön käyttö: sähkölaitteiden käyttökustannuksia ja taloudellisen käytön periaatteita.
Käsitellään esimerkiksi seuraavia ilmiöitä ja teknologisiin sovelluksiin liittyviä sisältöjä
yhteiskunnan toiminnan ja kehittymisen näkökulmista:
•
•
•
•
•
•

sähkömoottori ja generaattori
energiantuotanto ja -jakelu
energian tuotantotapojen ympäristövaikutuksia
sähkömagneettinen viestintä
induktio ja vaihtovirta
sähkön käyttökustannukset

Käsitellään esimerkiksi seuraavia ilmiöitä erityisesti terveyden ja turvallisuuden näkökulmista:
•
•

sähköturvallisuus: kodin sähkötyöt ja sähkön turvallinen käyttö kotona
sähköenergian tuottaminen voimalaitoksessa sekä erilaisten voimalaitosten hyötyjen ja
haittojen arvioiminen myös kestävän kehityksen näkökulmasta
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Sähköiset ja magneettiset vuorovaikutukset.

T10 ohjata oppilasta käyttämään fysiikan käsitteitä täsmällisesti sekä
jäsentämään omia käsiterakenteitaan kohti luonnontieteellisten teorioiden
mukaisia käsityksiä
Oppija tunnistaa käsitteiden arkikielisen ja fysikaalisen kielenkäytön erot. Oppija on tutustunut
fysiikan käsitehierarkiaan.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Käsitteiden käyttö ja jäsentyminen

•
•

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa kuvata ja selittää ilmiöitä fysiikan
keskeisten käsitteiden avulla. Oppilas osaa
yhdistää ilmiöön siihen liittyvät ominaisuudet
ja ominaisuuksia kuvaavat suureet.

energiantuotannon merkitys ihmiskunnan kehittymiselle
sähkömagnetismin merkitys tiedon välittäjänä maailmankaikkeuden
selvittämisestä nykypäivän viestintään

rakenteiden

Tehdään luonnontieteellisiä tutkimuksia esimerkiksi seuraavista aiheista:
•
•
•

sähköinen ja magneettinen vuorovaikutus
tasavirtapiiri ja virtapiirin perusilmiöt
sähkömagneettinen induktio ja energian siirto

Tarkastellaan esimerkiksi seuraavia sähköön ja magnetismiin liittyviä olioita, ilmiöitä, suureita ja
lakeja:
•
•
•
•
•
•

kappaleiden väliset sähköiset ja magneettiset vuorovaikutukset
tasavirtapiiri ja virtapiirin perusilmiöt
kytkentäkaavion käyttö virtapiirin mallina
Ohmin laki, erilaisia vastussysteemejä, virran ja jännitteen välinen yhteys
sähkölaitteiden teho ja energiankulutus
sähkömagneettinen induktio

Sähköturvallisuus: edellisten soveltaminen turvallisesti jokapäiväisessä elämässä.
Sähkön käyttö: sähkölaitteiden käyttökustannuksia ja taloudellisen käytön periaatteita.
Käsitellään esimerkiksi seuraavia ilmiöitä ja teknologisiin sovelluksiin liittyviä sisältöjä
yhteiskunnan toiminnan ja kehittymisen näkökulmista:
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•
•
•
•
•
•

sähkömoottori ja generaattori
energiantuotanto ja -jakelu
energian tuotantotapojen ympäristövaikutuksia
sähkömagneettinen viestintä
induktio ja vaihtovirta
sähkön käyttökustannukset

Käsitellään esimerkiksi seuraavia ilmiöitä erityisesti terveyden ja turvallisuuden näkökulmista:
•
•

1334

sähköturvallisuus: kodin sähkötyöt ja sähkön turvallinen käyttö kotona
sähköenergian tuottaminen voimalaitoksessa sekä erilaisten voimalaitosten hyötyjen ja
haittojen arvioiminen myös kestävän kehityksen näkökulmasta

Sähköiset ja magneettiset vuorovaikutukset.

T11 ohjata oppilasta käyttämään erilaisia malleja ilmiöiden kuvaamisessa
ja selittämisessä sekä ennusteiden tekemisessä
Oppijaa ohjataan tutustumaan sähkövirran malliin ja selittämään sen avulla yksinkertaisia virtapiiriilmiöitä.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Mallien käyttäminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa käyttää yksinkertaisia malleja
ja tehdä ennusteita sekä harjoittelee
yksinkertaisten mallien muodostamista
mittaustuloksista. Oppilas osaa kuvata mallia
ja nimetä mallin rajoituksia tai puutteita.

Käsitellään esimerkiksi seuraavia ilmiöitä erityisesti terveyden ja turvallisuuden näkökulmista:
•
•

sähköturvallisuus: kodin sähkötyöt ja sähkön turvallinen käyttö kotona
sähköenergian tuottaminen voimalaitoksessa sekä erilaisten voimalaitosten hyötyjen ja
haittojen arvioiminen myös kestävän kehityksen näkökulmasta

Käsitellään esimerkiksi seuraavia ilmiöitä ja teknologisiin sovelluksiin liittyviä sisältöjä
yhteiskunnan toiminnan ja kehittymisen näkökulmista:
•
•
•
•
•
•

sähkömoottori ja generaattori
energiantuotanto ja -jakelu
energian tuotantotapojen ympäristövaikutuksia
sähkömagneettinen viestintä
induktio ja vaihtovirta
sähkön käyttökustannukset

•
•

energiantuotannon merkitys ihmiskunnan kehittymiselle
sähkömagnetismin merkitys tiedon välittäjänä maailmankaikkeuden
selvittämisestä nykypäivän viestintään

rakenteiden

Sähköiset ja magneettiset vuorovaikutukset.
Tehdään luonnontieteellisiä tutkimuksia esimerkiksi seuraavista aiheista:
•
•
•

sähköinen ja magneettinen vuorovaikutus
tasavirtapiiri ja virtapiirin perusilmiöt
sähkömagneettinen induktio ja energian siirto

•
•
•
•
•
•

kappaleiden väliset sähköiset ja magneettiset vuorovaikutukset
tasavirtapiiri ja virtapiirin perusilmiöt
kytkentäkaavion käyttö virtapiirin mallina
Ohmin laki, erilaisia vastussysteemejä, virran ja jännitteen välinen yhteys
sähkölaitteiden teho ja energiankulutus
sähkömagneettinen induktio
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Tarkastellaan esimerkiksi seuraavia sähköön ja magnetismiin liittyviä olioita, ilmiöitä, suureita ja
lakeja:

Sähköturvallisuus: edellisten soveltaminen turvallisesti jokapäiväisessä elämässä.
Sähkön käyttö: sähkölaitteiden käyttökustannuksia ja taloudellisen käytön periaatteita.

T12 ohjata oppilasta käyttämään ja arvioimaan kriittisesti eri tietolähteitä
sekä ilmaisemaan ja perustelemaan erilaisia näkemyksiä fysiikalle
ominaisella tavalla
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Argumentointi-taidot ja tietolähteiden
käyttäminen

•
•

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa hakea tietoa erilaisista
tietolähteistä ja valita joitakin luotettavia
tietolähteitä. Oppilas osaa ilmaista ja
perustella erilaisia näkemyksiä fysiikalle
ominaisella tavalla.

energiantuotannon merkitys ihmiskunnan kehittymiselle
sähkömagnetismin merkitys tiedon välittäjänä maailmankaikkeuden
selvittämisestä nykypäivän viestintään

rakenteiden

Tehdään luonnontieteellisiä tutkimuksia esimerkiksi seuraavista aiheista:
•
•
•

sähköinen ja magneettinen vuorovaikutus
tasavirtapiiri ja virtapiirin perusilmiöt
sähkömagneettinen induktio ja energian siirto

Tarkastellaan esimerkiksi seuraavia sähköön ja magnetismiin liittyviä olioita, ilmiöitä, suureita ja
lakeja:
•
•
•
•
•
•

kappaleiden väliset sähköiset ja magneettiset vuorovaikutukset
tasavirtapiiri ja virtapiirin perusilmiöt
kytkentäkaavion käyttö virtapiirin mallina
Ohmin laki, erilaisia vastussysteemejä, virran ja jännitteen välinen yhteys
sähkölaitteiden teho ja energiankulutus
sähkömagneettinen induktio

Sähköturvallisuus: edellisten soveltaminen turvallisesti jokapäiväisessä elämässä.
Sähkön käyttö: sähkölaitteiden käyttökustannuksia ja taloudellisen käytön periaatteita.
Käsitellään esimerkiksi seuraavia ilmiöitä ja teknologisiin sovelluksiin liittyviä sisältöjä
yhteiskunnan toiminnan ja kehittymisen näkökulmista:
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•
•
•
•
•
•

sähkömoottori ja generaattori
energiantuotanto ja -jakelu
energian tuotantotapojen ympäristövaikutuksia
sähkömagneettinen viestintä
induktio ja vaihtovirta
sähkön käyttökustannukset

Sähköiset ja magneettiset vuorovaikutukset.
Käsitellään esimerkiksi seuraavia ilmiöitä erityisesti terveyden ja turvallisuuden näkökulmista:
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•
•

sähköturvallisuus: kodin sähkötyöt ja sähkön turvallinen käyttö kotona
sähköenergian tuottaminen voimalaitoksessa sekä erilaisten voimalaitosten hyötyjen ja
haittojen arvioiminen myös kestävän kehityksen näkökulmasta

T13 ohjata oppilasta hahmottamaan luonnontieteellisen tiedon luonnetta
ja kehittymistä sekä tieteellisiä tapoja tuottaa tietoa
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Luonnontieteellisen tiedon luonteen
hahmottaminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa kuvata fysiikkaan liittyvien
esimerkkien avulla luonnontieteellisen tiedon
luonnetta ja kehittymistä. Oppilas osaa kuvata
esimerkkien avulla tieteellisiä tapoja tuottaa
tietoa.

Tarkastellaan esimerkiksi seuraavia sähköön ja magnetismiin liittyviä olioita, ilmiöitä, suureita ja
lakeja:
•
•
•
•
•
•

kappaleiden väliset sähköiset ja magneettiset vuorovaikutukset
tasavirtapiiri ja virtapiirin perusilmiöt
kytkentäkaavion käyttö virtapiirin mallina
Ohmin laki, erilaisia vastussysteemejä, virran ja jännitteen välinen yhteys
sähkölaitteiden teho ja energiankulutus
sähkömagneettinen induktio

Sähköturvallisuus: edellisten soveltaminen turvallisesti jokapäiväisessä elämässä.
Sähkön käyttö: sähkölaitteiden käyttökustannuksia ja taloudellisen käytön periaatteita.
Sähköiset ja magneettiset vuorovaikutukset.
•
•

energiantuotannon merkitys ihmiskunnan kehittymiselle
sähkömagnetismin merkitys tiedon välittäjänä maailmankaikkeuden
selvittämisestä nykypäivän viestintään

rakenteiden

Tehdään luonnontieteellisiä tutkimuksia esimerkiksi seuraavista aiheista:
•
•
•

sähköinen ja magneettinen vuorovaikutus
tasavirtapiiri ja virtapiirin perusilmiöt
sähkömagneettinen induktio ja energian siirto

Käsitellään esimerkiksi seuraavia ilmiöitä erityisesti terveyden ja turvallisuuden näkökulmista:
sähköturvallisuus: kodin sähkötyöt ja sähkön turvallinen käyttö kotona
sähköenergian tuottaminen voimalaitoksessa sekä erilaisten voimalaitosten hyötyjen ja
haittojen arvioiminen myös kestävän kehityksen näkökulmasta

Käsitellään esimerkiksi seuraavia ilmiöitä ja teknologisiin sovelluksiin liittyviä sisältöjä
yhteiskunnan toiminnan ja kehittymisen näkökulmista:
•
•
•
•

sähkömoottori ja generaattori
energiantuotanto ja -jakelu
energian tuotantotapojen ympäristövaikutuksia
sähkömagneettinen viestintä
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•
•

•
•

induktio ja vaihtovirta
sähkön käyttökustannukset

T14 ohjata oppilasta saavuttamaan riittävät tiedolliset valmiudet jatkoopintoja varten vuorovaikutuksesta ja liikkeestä sekä sähköstä
Ohjataan oppijaa saavuttamaan riittävät tiedolliset ja taidolliset valmiudet jatko-opintoja varten
sähkön ja magnetismin keskeisten ilmiöiden osalta. Liikeilmiöt on käsitelty jo aiemmin 8.
vuosiluokalla.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Tiedollisten jatko-opinto-valmiuksien
saavuttaminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa käyttää vuorovaikutuksen ja
liikkeen sekä sähkön keskeisiä käsitteitä,
olioita, ilmiöitä, ominaisuuksia, suureita,
malleja ja lakeja tutuissa tilanteissa.

Sähköiset ja magneettiset vuorovaikutukset.
Tarkastellaan esimerkiksi seuraavia sähköön ja magnetismiin liittyviä olioita, ilmiöitä, suureita ja
lakeja:
•
•
•
•
•
•

kappaleiden väliset sähköiset ja magneettiset vuorovaikutukset
tasavirtapiiri ja virtapiirin perusilmiöt
kytkentäkaavion käyttö virtapiirin mallina
Ohmin laki, erilaisia vastussysteemejä, virran ja jännitteen välinen yhteys
sähkölaitteiden teho ja energiankulutus
sähkömagneettinen induktio

Sähköturvallisuus: edellisten soveltaminen turvallisesti jokapäiväisessä elämässä.
Sähkön käyttö: sähkölaitteiden käyttökustannuksia ja taloudellisen käytön periaatteita.

T15 ohjata oppilasta soveltamaan fysiikan tietojaan ja taitojaan
monialaisissa oppimiskokonaisuuksissa sekä tarjota mahdollisuuksia
tutustua fysiikan soveltamiseen erilaisissa tilanteissa kuten luonnossa,
elinkeinoelämässä, järjestöissä tai tiedeyhteisöissä
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen

Vuosiluokat 7-9

Tietojen ja taitojen soveltaminen eri tilanteissa Oppilas osaa käyttää fysiikan
tietojaan ja taitojaan monialaisessa
oppimiskokonaisuudessa tai tilanteessa, jossa
fysiikkaa sovelletaan eri ympäristöissä.
Käsitellään esimerkiksi seuraavia ilmiöitä erityisesti terveyden ja turvallisuuden näkökulmista:
•
•

sähköturvallisuus: kodin sähkötyöt ja sähkön turvallinen käyttö kotona
sähköenergian tuottaminen voimalaitoksessa sekä erilaisten voimalaitosten hyötyjen ja
haittojen arvioiminen myös kestävän kehityksen näkökulmasta

Tehdään luonnontieteellisiä tutkimuksia esimerkiksi seuraavista aiheista:
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•
•
•

sähköinen ja magneettinen vuorovaikutus
tasavirtapiiri ja virtapiirin perusilmiöt
sähkömagneettinen induktio ja energian siirto

Käsitellään esimerkiksi seuraavia ilmiöitä ja teknologisiin sovelluksiin liittyviä sisältöjä
yhteiskunnan toiminnan ja kehittymisen näkökulmista:
•
•
•
•
•
•

sähkömoottori ja generaattori
energiantuotanto ja -jakelu
energian tuotantotapojen ympäristövaikutuksia
sähkömagneettinen viestintä
induktio ja vaihtovirta
sähkön käyttökustannukset

•
•

energiantuotannon merkitys ihmiskunnan kehittymiselle
sähkömagnetismin merkitys tiedon välittäjänä maailmankaikkeuden
selvittämisestä nykypäivän viestintään

rakenteiden

Sähköiset ja magneettiset vuorovaikutukset.
Tarkastellaan esimerkiksi seuraavia sähköön ja magnetismiin liittyviä olioita, ilmiöitä, suureita ja
lakeja:
•
•
•
•
•
•

kappaleiden väliset sähköiset ja magneettiset vuorovaikutukset
tasavirtapiiri ja virtapiirin perusilmiöt
kytkentäkaavion käyttö virtapiirin mallina
Ohmin laki, erilaisia vastussysteemejä, virran ja jännitteen välinen yhteys
sähkölaitteiden teho ja energiankulutus
sähkömagneettinen induktio

Sähköturvallisuus: edellisten soveltaminen turvallisesti jokapäiväisessä elämässä.
Sähkön käyttö: sähkölaitteiden käyttökustannuksia ja taloudellisen käytön periaatteita.

35.6.5. Historia
Oppiaineen tehtävä

Historianopetuksessa oppilaat paneutuvat erilaisten toimijoiden tuottaman tiedon kriittiseen
käsittelyyn ja historiallisen lähdeaineiston ulottuvuuksiin. Opetuksessa syvennytään lisäksi
historiantutkimuksen lähtökohtaan, jonka mukaan menneestä pyritään muodostamaan
mahdollisimman luotettava kuva saatavilla olevan todistusaineiston perusteella. Opetuksen
tavoitteena on kehittää historian tekstitaitoja: taitoa lukea ja analysoida menneisyyden toimijoiden
tuottamia lähteitä sekä tehdä päteviä tulkintoja niiden tarkoituksesta ja merkityksestä.
Oppilaita ohjataan ymmärtämään historiatiedon tulkinnallisuutta ja moniperspektiivisyyttä sekä
selittämään historiallisessa kehityksessä ilmenevää muutosta ja jatkuvuutta. Historianopetus
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Historian opetuksen tehtävänä on kehittää oppilaiden historiatietoisuutta ja kulttuurien tuntemusta
sekä kannustaa heitä omaksumaan vastuullisen kansalaisuuden periaatteet. Menneisyyttä
koskevan tiedon avulla oppilaita ohjataan ymmärtämään nykyisyyteen johtanutta kehitystä,
henkisen ja aineellisen työn arvoa sekä pohtimaan tulevaisuuden valintoja. Oppilaita ohjataan
näkemään yksilön merkitys historiallisena toimijana sekä oivaltamaan toiminnan taustalla
esiintyviä tekijöitä ja ihmisten motiiveja. Tarkoituksena on tukea oppilaiden identiteetin
rakentumista sekä edistää heidän kasvuaan aktiivisiksi ja erilaisuutta ymmärtäviksi yhteiskunnan
jäseniksi.

auttaa oppilaita tunnistamaan yhteiskunnassa olevia arvoja, arvojännitteitä ja niissä tapahtuneita
muutoksia eri aikoina.

Oppiaineen tehtävä vuosiluokilla 7-9
Vuosiluokilla 7-9 historian opetuksen tehtävänä on syventää oppilaiden käsitystä historiallisen
tiedon luonteesta. Opetus tukee oppilaiden oman identiteetin kehittymistä ja perehdyttää
kulttuurien vaikutuksiin yksilöihin ja yhteiskuntiin. Opetuksessa korostetaan vuorovaikutuksellisia
ja tutkimuksellisia työtapoja.

Historian oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät tavoitteet
vuosiluokilla 7-9
Ajankohtaisten tapahtumien historiallisia juuria tarkastelemalla liitetään opiskeltavat sisällöt
yhteiskuntaopin keskeisiin käsitteisiin.
Oppiaineiden tavoitteiden kannalta keskeistä on korostaa tutkimuksellisia työtapoja, esimerkiksi
erilaisten ikätasolle sopivien ensi- ja toisen käden lähteiden tutkimista sekä avoimien
oppimisympäristöjen käyttöä historiallisissa tutkimustehtävissä. Tavoitteena on kannustaa
oppilaita omien tulkintojen tekemiseen ja eriävien tulkintojen arvioimiseen.
Oppilaita innostetaan hankkimaan tietoa koulun ulkopuolisesta historiakulttuurista, kuten peleistä,
elokuvista ja kirjallisuudesta, sekä kehittämään historiallisen ajattelun taitojaan ja kriittistä
arviointikykyään niiden avulla.
Historiakulttuurin kohdalla painotetaan kriittisen ajattelun taitoja ja lähdekritiikkiä. Vuosiluokilla
7-8 syvennetään oppilaan käsitystä historian tiedon luonteesta. Historian opetuksen tehtävänä
on tukea oppilaan oman identiteetin muodostumista ja auttaa ymmärtämään, miten erilaiset
kulttuurit vaikuttavat yksilöihin ja yhteiskuntiin. perehdyttää hänet kulttuurien vaikutuksiin yksilöihin
ja yhteiskuntiin. Opetuksessa käytetään mielellään tutkimuksellisia ja vuorovaikutuksellisia
työtapoja.
Oppilas oppii ymmärtämään historiallista aikaa ja siihen liittyviä käsitteitä sekä ymmärtämään
ihmisen toimintaan vaikuttaneita tekijöitä erilaisissa historiallisissa tilanteissa. Oppilas oppii
selittämään toiminnan tarkoitusperiä, vaikutuksia ja ymmärtämään historiallista muutosta ja
jatkuvuutta. Oppilas kykenee hankkimaan historiallista tietoa erilaisia ikätasolle sopivia lähteitä
käyttäen sekä vertailemaan niitä ja arvioimaan niiden luotettavuutta. Oppilas oppi arvioimaan syitä
historiallisille tapahtumille ja ilmiöille ja tekemään perusteltuja tulkintoja menneisyydestä myös
itse tutkimiensa ja vertailemiensa lähteiden pohjalta. Oppilaita kannustetaan arvioimaan kriittisesti
historiasta tehtyjä tulkintoja ja arvioimaan tietojensa avulla nykypäivän ja lähitulevaisuuden
vaihtoehtoja.

Ohjaus, eriyttäminen ja tuki historiassa vuosiluokilla 7-9

Vuosiluokat 7-9

Historian opiskelussa rohkaistaan monipuoliseen havainnointiin, kommunikointiin, tekstin ja
puheen tuottamiseen ja tulkintaan sekä draaman ja kuvallisen ilmaisun käyttöön. Tarvittaessa
erilaisten tekstien ymmärtämiseen ohjataan yksinkertaistamalla tekstejä ja avaamalla tekstissä
käytettyjä käsitteitä.
Jotkut historianopetuksessa käytetyt käsitteet (esimerkiksi yhteiskunta ja demokratia) ovat
sellaisia, joiden ymmärtämistä syvennetään koko peruskoulun ajan oppilaan siirtyessä
konkreettisesta ajattelusta käsitteelliseen ajatteluun.
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Oppilaan oppimisen arviointi historiassa vuosiluokilla 7-9
Historian opetuksessa palautteella pyritään rohkaisemaan oppilaita omiin tulkintoihin ja
näkemystensä argumentointiin. Kirjallisten tehtävien ohella arvioinnissa on otettava huomioon
oppilaiden monimuotoiset työskentelyn ja tuottamisen tavat. Sisältöjen muistamisen sijasta
arvioinnissa kiinnitetään huomiota tiedon soveltamiseen ja historiallisen ajattelun hallintaan.
Päättöarviointi sijoittuu siihen lukuvuoteen, jona historian opiskelu päättyy kaikille yhteisenä
oppiaineena. Päättöarvioinnilla määritellään, miten kukin oppilas on opiskelun päättyessä
saavuttanut historian oppimäärän tavoitteet. Päättöarvosana muodostetaan suhteuttamalla
jokaisen oppilaan osaamisen taso historian valtakunnallisiin päättöarvioinnin kriteereihin.
Historian osaamisen kehittyminen on kumulatiivinen prosessi, jossa opiskeltavia sisältöjä
käytetään oppilaiden historiallisen ajattelun vahvistamiseen. Päättöarvosanan muodostamisessa
otetaan huomioon kaikki valtakunnalliset päättöarvioinnin kriteerit riippumatta siitä, mille
vuosiluokalle vastaava tavoite on asetettu paikallisessa opetussuunnitelmassa. Oppilas saa
arvosanan kahdeksan (8), mikäli hän osoittaa keskimäärin kriteerien määrittämää osaamista.
Arvosanan kahdeksan tason ylittäminen joidenkin tavoitteiden osalta voi kompensoida tasoa
heikomman suoriutumisen joidenkin muiden tavoitteiden osalta.
Viikin normaalikoulussa arvioinnissa kiinnitetään huomiota tiedon soveltamiseen ja historiallisen
ajattelun hallintaan ja tietosisältöjen omaksumiseen.

Vuosiluokka 7
Vuosiluokan keskeiset sisältöalueet
S1 Teollisuusyhteiskunnan synty ja kehitys
Perehdytään ilmiöön, joka on muuttanut ihmisen elämää, ihmisen ja luonnon suhdetta sekä
maailmaa.
Tutustutaan teollisen vallankumouksen syntyyn ja leviämiseen maailmalla sekä sen vaikutuksiin.
Yhdysvaltojen nousu maailmantalouden vaikuttajaksi. Suomen teollistumisen yleispiirteitten
lisäksi tutustutaan työläisten Helsinkiin.
S2 Ihmiset muuttavat maailmaa
Tutustutaan yhteiskunnallisiin aatteisiin, niiden merkitykseen ja seurauksiin sekä siihen, miten
ihmiset ovat pystyneet vaikuttamaan omana aikanaan.
Tutustutaan 1800-1900 –luvun keskeisiin aatteisiin konservatismiin, liberalismiin, nationalismiin
ja sosialismiin ja niiden vaikutuksiin maailmalla ja Suomessa. Tutkitaan miten 1800-luvun ihmiset
pystyivät vaikuttamaan omana aikanaan. Selvitetään miten Suomen alueesta tuli osa Venäjän
imperiumia ja minkälainen keisarinajan Helsingistä muotoutui.
S3 Suomea luodaan, rakennetaan ja puolustetaan

Perehdytään kulttuurin merkitykseen identiteetin rakentamisessa autonomian ajalla ja 1800luvun lopulta alkaneeseen kehitykseen, jonka seurauksena Suomi itsenäistyi. Tutkitaan, miksi
Suomessa syttyi sisällissota, mitä siitä seurasi ja miltä tapahtumat näyttivät Helsingissä.
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Perehdytään kulttuurin merkitykseen identiteetin rakentamisessa autonomian ajalla ja itsenäisen
Suomen alkutaipaleeseen.

S4 Suurten sotien aika
Perehdytään maailmansotiin, kylmään sotaan ja sodista selviytymiseen erityisesti tavallisten
ihmisten ja ihmisoikeuskysymysten näkökulmasta. Paneudutaan ihmisoikeusrikoksiin kuten
holokaustiin ja muihin kansanvainoihin sekä ihmisoikeuksien edistämiseen.
Perehdytään ensimmäiseen maailmansotaan ja sen syihin ja seurauksiin. Kiinnitetään
huomiota Helsinkiin ensimmäisessä maailmasodassa, ja tutustutaan paikallisiin ensimmäisen
maailmansodan jäänteisiin.
S5 Hyvinvointiyhteiskunnan rakentaminen
Tarkastellaan arkielämän historiaa ja tämän päivän juuria. Kehityksen yksilölle tuomien
saavutusten ohella perehdytään elinkeinorakenteen muutokseen ja palveluammattien
yleistymiseen sekä kaupungistumiseen.
Tarkastellaan arkielämän historiaa, elinkeinorakenteen muutosta, ja kaupungistumista erityisesti
helsinkiläisten näkökulmasta.
S6 Nykyisen maailmanpolitiikan juuret
Syvennytään kehittyneiden ja kehittyvien maiden yhteiseen historiaan sekä uudenlaisten
poliittisten jännitteiden syntyyn ja ratkaisuihin maailmassa.
Perehdytään imperialismin syntyyn ja länsimaiden ja siirtomaiden suhteisiin. Kiinnitetään
huomiota rakenteisiin, jotka syntyivät imperialismin ajalla mutta vaikuttavat yhä edelleen.

Vuosiluokat 7-9

Opetuksen tavoitteet

Tavoitteisiin liittyvät
sisältöalueet

Laaja-alainen osaaminen

T1

S1, S2, S3, S4, S5, S6

L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7

T2

S1, S2, S3, S4, S5, S6

L1, L2, L3, L4, L5

T3

S1, S2, S3, S4, S5, S6

L1, L2, L4

T4

S1, S2, S3, S4, S5, S6

L1, L2, L3

T5

S1, S2, S3, S4, S5, S6

L1, L2, L3, L4, L6, L7

T6

S1, S2, S3, S4, S5, S6

L1, L2, L4

T7

S1, S2, S3, S4, S5, S6

L1, L2, L4

T8

S1, S2, S3, S4, S5, S6

L1, L2, L4

T9

S1, S2, S3, S4, S5, S6

L1, L2, L3, L4, L7

T10

S1, S2, S3, S4, S5, S6

L1, L2, L4, L5

T11

S1, S2, S3, S4, S5, S6

L1, L2, L4, L5

T12

S1, S2, S3, S4, S5, S6

L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7
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Vuosiluokan tavoitteet
T1 vahvistaa oppilaan kiinnostusta historiasta tiedonalana ja identiteettiä
rakentavana oppiaineena
Vuosiluokilla 7-8 syvennetään oppilaan käsitystä historian tiedon luonteesta. Historian opetuksen
tehtävänä on tukea oppilaan oman identiteetin muodostumista ja auttaa ymmärtämään, miten
erilaiset kulttuurit vaikuttavat yksilöihin ja yhteiskuntiin. Opetuksessa käytetään mielellään
tutkimuksellisia ja vuorovaikutuksellisia työtapoja. Voidaan käyttää esimerkkejä Helsingistä ja
Viikistä.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Ei käytetä arvosanan muodostumisen
periaatteena. Oppilasta ohjataan pohtimaan
kokemuksiaan osana itsearviointia.

Tutustutaan 1800-1900 –luvun keskeisiin aatteisiin konservatismiin, liberalismiin, nationalismiin
ja sosialismiin ja niiden vaikutuksiin maailmalla ja Suomessa. Tutkitaan miten 1800-luvun ihmiset
pystyivät vaikuttamaan omana aikanaan. Selvitetään miten Suomen alueesta tuli osa Venäjän
imperiumia ja minkälainen keisarinajan Helsingistä muotoutui.
Tarkastellaan arkielämän historiaa, elinkeinorakenteen muutosta, ja kaupungistumista erityisesti
helsinkiläisten näkökulmasta.
Perehdytään ensimmäiseen maailmansotaan ja sen syihin ja seurauksiin. Kiinnitetään
huomiota Helsinkiin ensimmäisessä maailmasodassa, ja tutustutaan paikallisiin ensimmäisen
maailmansodan jäänteisiin.
Perehdytään kulttuurin merkitykseen identiteetin rakentamisessa autonomian ajalla ja 1800luvun lopulta alkaneeseen kehitykseen, jonka seurauksena Suomi itsenäistyi. Tutkitaan, miksi
Suomessa syttyi sisällissota, mitä siitä seurasi ja miltä tapahtumat näyttivät Helsingissä.
Tutustutaan teollisen vallankumouksen syntyyn ja leviämiseen maailmalla sekä sen vaikutuksiin.
Yhdysvaltojen nousu maailmantalouden vaikuttajaksi. Suomen teollistumisen yleispiirteitten
lisäksi tutustutaan työläisten Helsinkiin.
Perehdytään imperialismin syntyyn ja länsimaiden ja siirtomaiden suhteisiin. Kiinnitetään
huomiota rakenteisiin, jotka syntyivät imperialismin ajalla mutta vaikuttavat yhä edelleen.

Oppilas kykenee hankkimaan historiallista tietoa erilaisista ikätasolle sopivista tiedonlähteistä,
esimerkiksi kirjoista ja Internetistä. Oppilasta ohjataan näkemään lähteissä eroja. erojen lisäksi
pohditaan sitä, millä perusteella yksi lähde on luotettavampi kuin toinen.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
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T2 aktivoida oppilasta hankkimaan historiallista tietoa sekä arvioimaan
tiedonlähteiden luotettavuutta

Arvioinnin kohde
Historiatiedon hankkiminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa etsiä tietoa erilaisista
historian tiedonlähteistä ja havaitsee niiden
luotettavuudessa eroja.

Perehdytään kulttuurin merkitykseen identiteetin rakentamisessa autonomian ajalla ja 1800luvun lopulta alkaneeseen kehitykseen, jonka seurauksena Suomi itsenäistyi. Tutkitaan, miksi
Suomessa syttyi sisällissota, mitä siitä seurasi ja miltä tapahtumat näyttivät Helsingissä.
Tutustutaan teollisen vallankumouksen syntyyn ja leviämiseen maailmalla sekä sen vaikutuksiin.
Yhdysvaltojen nousu maailmantalouden vaikuttajaksi. Suomen teollistumisen yleispiirteitten
lisäksi tutustutaan työläisten Helsinkiin.
Tarkastellaan arkielämän historiaa, elinkeinorakenteen muutosta, ja kaupungistumista erityisesti
helsinkiläisten näkökulmasta.
Perehdytään imperialismin syntyyn ja länsimaiden ja siirtomaiden suhteisiin. Kiinnitetään
huomiota rakenteisiin, jotka syntyivät imperialismin ajalla mutta vaikuttavat yhä edelleen.
Tutustutaan 1800-1900 –luvun keskeisiin aatteisiin konservatismiin, liberalismiin, nationalismiin
ja sosialismiin ja niiden vaikutuksiin maailmalla ja Suomessa. Tutkitaan miten 1800-luvun ihmiset
pystyivät vaikuttamaan omana aikanaan. Selvitetään miten Suomen alueesta tuli osa Venäjän
imperiumia ja minkälainen keisarinajan Helsingistä muotoutui.
Perehdytään ensimmäiseen maailmansotaan ja sen syihin ja seurauksiin. Kiinnitetään
huomiota Helsinkiin ensimmäisessä maailmasodassa, ja tutustutaan paikallisiin ensimmäisen
maailmansodan jäänteisiin.

T3 auttaa oppilasta ymmärtämään, että historiallista tietoa voidaan tulkita
eri tavoin
Oppitunneilla avataan yhdessä esimerkiksi kirjallisia ja kuvallisia lähteitä. Kiinnitetään huomio
siihen, että lähde tulee ymmärretyksi jonka jälkeen pyritään ymmärtämään lähteen erilaisia
tulkintavaihtoehtoja.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Lähteiden tulkitseminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa lukea ja tulkita erilaisia lähteitä.

Vuosiluokat 7-9

Tutustutaan 1800-1900 –luvun keskeisiin aatteisiin konservatismiin, liberalismiin, nationalismiin
ja sosialismiin ja niiden vaikutuksiin maailmalla ja Suomessa. Tutkitaan miten 1800-luvun ihmiset
pystyivät vaikuttamaan omana aikanaan. Selvitetään miten Suomen alueesta tuli osa Venäjän
imperiumia ja minkälainen keisarinajan Helsingistä muotoutui.
Tutustutaan teollisen vallankumouksen syntyyn ja leviämiseen maailmalla sekä sen vaikutuksiin.
Yhdysvaltojen nousu maailmantalouden vaikuttajaksi. Suomen teollistumisen yleispiirteitten
lisäksi tutustutaan työläisten Helsinkiin.
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Perehdytään ensimmäiseen maailmansotaan ja sen syihin ja seurauksiin. Kiinnitetään
huomiota Helsinkiin ensimmäisessä maailmasodassa, ja tutustutaan paikallisiin ensimmäisen
maailmansodan jäänteisiin.
Perehdytään kulttuurin merkitykseen identiteetin rakentamisessa autonomian ajalla ja 1800luvun lopulta alkaneeseen kehitykseen, jonka seurauksena Suomi itsenäistyi. Tutkitaan, miksi
Suomessa syttyi sisällissota, mitä siitä seurasi ja miltä tapahtumat näyttivät Helsingissä.
Tarkastellaan arkielämän historiaa, elinkeinorakenteen muutosta, ja kaupungistumista erityisesti
helsinkiläisten näkökulmasta.
Perehdytään imperialismin syntyyn ja länsimaiden ja siirtomaiden suhteisiin. Kiinnitetään
huomiota rakenteisiin, jotka syntyivät imperialismin ajalla mutta vaikuttavat yhä edelleen.

T4 vahvistaa oppilaan kykyä ymmärtää historiallista aikaa ja siihen liittyviä
käsitteitä
Oppilasta ohjataan ymmärtämään historian aikakausia
Tapahtumajärjestyksen merkitystä korostetaan oppilaalle.

ja

niihin

liittyviä

käsitteitä.

Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Kronologian ymmärtäminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa sijoittaa opiskelemansa
asiat ajallisiin yhteyksiinsä ja niiden avulla
aikajärjestykseen.

Tutustutaan teollisen vallankumouksen syntyyn ja leviämiseen maailmalla sekä sen vaikutuksiin.
Yhdysvaltojen nousu maailmantalouden vaikuttajaksi. Suomen teollistumisen yleispiirteitten
lisäksi tutustutaan työläisten Helsinkiin.
Perehdytään kulttuurin merkitykseen identiteetin rakentamisessa autonomian ajalla ja 1800luvun lopulta alkaneeseen kehitykseen, jonka seurauksena Suomi itsenäistyi. Tutkitaan, miksi
Suomessa syttyi sisällissota, mitä siitä seurasi ja miltä tapahtumat näyttivät Helsingissä.
Tutustutaan 1800-1900 –luvun keskeisiin aatteisiin konservatismiin, liberalismiin, nationalismiin
ja sosialismiin ja niiden vaikutuksiin maailmalla ja Suomessa. Tutkitaan miten 1800-luvun ihmiset
pystyivät vaikuttamaan omana aikanaan. Selvitetään miten Suomen alueesta tuli osa Venäjän
imperiumia ja minkälainen keisarinajan Helsingistä muotoutui.

Tarkastellaan arkielämän historiaa, elinkeinorakenteen muutosta, ja kaupungistumista erityisesti
helsinkiläisten näkökulmasta.
Perehdytään imperialismin syntyyn ja länsimaiden ja siirtomaiden suhteisiin. Kiinnitetään
huomiota rakenteisiin, jotka syntyivät imperialismin ajalla mutta vaikuttavat yhä edelleen.
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Perehdytään ensimmäiseen maailmansotaan ja sen syihin ja seurauksiin. Kiinnitetään
huomiota Helsinkiin ensimmäisessä maailmasodassa, ja tutustutaan paikallisiin ensimmäisen
maailmansodan jäänteisiin.

T5 ohjata oppilasta ymmärtämään ihmisen toimintaan ja päätöksentekoon
vaikuttaneita tekijöitä erilaisissa historiallisissa tilanteissa
Oppilas pystyy selittämään toiminnan tarkoitusperiä, vaikutuksia ja ymmärtämään miten
menneisyyden ihmisen toimintavaihtoehdot nousevat kulloisestakin historiallisesta tilanteesta.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Historiallinen empatia

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas pystyy asettautumaan menneen ajan
ihmisen asemaan ja kuvailemaan tämän
toiminnan motiiveja.

Perehdytään imperialismin syntyyn ja länsimaiden ja siirtomaiden suhteisiin. Kiinnitetään
huomiota rakenteisiin, jotka syntyivät imperialismin ajalla mutta vaikuttavat yhä edelleen.
Perehdytään ensimmäiseen maailmansotaan ja sen syihin ja seurauksiin. Kiinnitetään
huomiota Helsinkiin ensimmäisessä maailmasodassa, ja tutustutaan paikallisiin ensimmäisen
maailmansodan jäänteisiin.
Tarkastellaan arkielämän historiaa, elinkeinorakenteen muutosta, ja kaupungistumista erityisesti
helsinkiläisten näkökulmasta.
Tutustutaan teollisen vallankumouksen syntyyn ja leviämiseen maailmalla sekä sen vaikutuksiin.
Yhdysvaltojen nousu maailmantalouden vaikuttajaksi. Suomen teollistumisen yleispiirteitten
lisäksi tutustutaan työläisten Helsinkiin.
Perehdytään kulttuurin merkitykseen identiteetin rakentamisessa autonomian ajalla ja 1800luvun lopulta alkaneeseen kehitykseen, jonka seurauksena Suomi itsenäistyi. Tutkitaan, miksi
Suomessa syttyi sisällissota, mitä siitä seurasi ja miltä tapahtumat näyttivät Helsingissä.
Tutustutaan 1800-1900 –luvun keskeisiin aatteisiin konservatismiin, liberalismiin, nationalismiin
ja sosialismiin ja niiden vaikutuksiin maailmalla ja Suomessa. Tutkitaan miten 1800-luvun ihmiset
pystyivät vaikuttamaan omana aikanaan. Selvitetään miten Suomen alueesta tuli osa Venäjän
imperiumia ja minkälainen keisarinajan Helsingistä muotoutui.

T6 auttaa oppilasta arvioimaan erilaisia syitä historiallisille tapahtumille ja
ilmiöille
Oppilasta ohjataan etsimään syitä historiallisille tapahtumille ja ilmiöille ja arvioimaan löytämiensä
syiden uskottavuutta.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi

Vuosiluokat 7-9

Arvioinnin kohde
Syy- ja seuraus-suhteiden ymmärtäminen
historiassa

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa erotella historiallisia tapahtumia
tai ilmiöitä selittävät tekijät vähemmän
tärkeistä.

Tarkastellaan arkielämän historiaa, elinkeinorakenteen muutosta, ja kaupungistumista erityisesti
helsinkiläisten näkökulmasta.
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Perehdytään ensimmäiseen maailmansotaan ja sen syihin ja seurauksiin. Kiinnitetään
huomiota Helsinkiin ensimmäisessä maailmasodassa, ja tutustutaan paikallisiin ensimmäisen
maailmansodan jäänteisiin.
Perehdytään imperialismin syntyyn ja länsimaiden ja siirtomaiden suhteisiin. Kiinnitetään
huomiota rakenteisiin, jotka syntyivät imperialismin ajalla mutta vaikuttavat yhä edelleen.
Tutustutaan teollisen vallankumouksen syntyyn ja leviämiseen maailmalla sekä sen vaikutuksiin.
Yhdysvaltojen nousu maailmantalouden vaikuttajaksi. Suomen teollistumisen yleispiirteitten
lisäksi tutustutaan työläisten Helsinkiin.
Perehdytään kulttuurin merkitykseen identiteetin rakentamisessa autonomian ajalla ja 1800luvun lopulta alkaneeseen kehitykseen, jonka seurauksena Suomi itsenäistyi. Tutkitaan, miksi
Suomessa syttyi sisällissota, mitä siitä seurasi ja miltä tapahtumat näyttivät Helsingissä.
Tutustutaan 1800-1900 –luvun keskeisiin aatteisiin konservatismiin, liberalismiin, nationalismiin
ja sosialismiin ja niiden vaikutuksiin maailmalla ja Suomessa. Tutkitaan miten 1800-luvun ihmiset
pystyivät vaikuttamaan omana aikanaan. Selvitetään miten Suomen alueesta tuli osa Venäjän
imperiumia ja minkälainen keisarinajan Helsingistä muotoutui.

T7 ohjata oppilasta analysoimaan historiallista muutosta ja jatkuvuutta
Ohjataan oppilasta ymmärtämään historillista muutosta,ja siihen vaikuttaneita tekijöitä. Ohjataan
oppilasta ymmärtämään, että muutokset ovat usein pitkäaikaisen kehityksen tulos, ja muutoksen
rinnalla on nähtävissä hitaasti muuttuvia ilmiöitä.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Muutoksen ja jatkuvuuden ymmärtäminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa selittää, miksi joillain
elämänalueilla toimittiin ennen samoin tai
toisin kuin nykyään.

Tarkastellaan arkielämän historiaa, elinkeinorakenteen muutosta, ja kaupungistumista erityisesti
helsinkiläisten näkökulmasta.
Perehdytään ensimmäiseen maailmansotaan ja sen syihin ja seurauksiin. Kiinnitetään
huomiota Helsinkiin ensimmäisessä maailmasodassa, ja tutustutaan paikallisiin ensimmäisen
maailmansodan jäänteisiin.

Tutustutaan teollisen vallankumouksen syntyyn ja leviämiseen maailmalla sekä sen vaikutuksiin.
Yhdysvaltojen nousu maailmantalouden vaikuttajaksi. Suomen teollistumisen yleispiirteitten
lisäksi tutustutaan työläisten Helsinkiin.
Perehdytään kulttuurin merkitykseen identiteetin rakentamisessa autonomian ajalla ja 1800luvun lopulta alkaneeseen kehitykseen, jonka seurauksena Suomi itsenäistyi. Tutkitaan, miksi
Suomessa syttyi sisällissota, mitä siitä seurasi ja miltä tapahtumat näyttivät Helsingissä.
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Perehdytään imperialismin syntyyn ja länsimaiden ja siirtomaiden suhteisiin. Kiinnitetään
huomiota rakenteisiin, jotka syntyivät imperialismin ajalla mutta vaikuttavat yhä edelleen.

Tutustutaan 1800-1900 –luvun keskeisiin aatteisiin konservatismiin, liberalismiin, nationalismiin
ja sosialismiin ja niiden vaikutuksiin maailmalla ja Suomessa. Tutkitaan miten 1800-luvun ihmiset
pystyivät vaikuttamaan omana aikanaan. Selvitetään miten Suomen alueesta tuli osa Venäjän
imperiumia ja minkälainen keisarinajan Helsingistä muotoutui.

T8 kannustaa oppilasta tulkintojen tekemiseen
Oppilas arvioi syitä historiallisille tapahtumille ja ilmiöille ja tekee perusteltuja tulkintoja
menneisyydestä myös itse tutkimiensa ja vertailemiensa lähteiden pohjalta.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Historian tulkitseminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa muodostaa historian
tapahtumista ja ilmiöistä omia perusteltuja
tulkintoja.

Tutustutaan 1800-1900 –luvun keskeisiin aatteisiin konservatismiin, liberalismiin, nationalismiin
ja sosialismiin ja niiden vaikutuksiin maailmalla ja Suomessa. Tutkitaan miten 1800-luvun ihmiset
pystyivät vaikuttamaan omana aikanaan. Selvitetään miten Suomen alueesta tuli osa Venäjän
imperiumia ja minkälainen keisarinajan Helsingistä muotoutui.
Perehdytään imperialismin syntyyn ja länsimaiden ja siirtomaiden suhteisiin. Kiinnitetään
huomiota rakenteisiin, jotka syntyivät imperialismin ajalla mutta vaikuttavat yhä edelleen.
Perehdytään ensimmäiseen maailmansotaan ja sen syihin ja seurauksiin. Kiinnitetään
huomiota Helsinkiin ensimmäisessä maailmasodassa, ja tutustutaan paikallisiin ensimmäisen
maailmansodan jäänteisiin.
Tutustutaan teollisen vallankumouksen syntyyn ja leviämiseen maailmalla sekä sen vaikutuksiin.
Yhdysvaltojen nousu maailmantalouden vaikuttajaksi. Suomen teollistumisen yleispiirteitten
lisäksi tutustutaan työläisten Helsinkiin.
Perehdytään kulttuurin merkitykseen identiteetin rakentamisessa autonomian ajalla ja 1800luvun lopulta alkaneeseen kehitykseen, jonka seurauksena Suomi itsenäistyi. Tutkitaan, miksi
Suomessa syttyi sisällissota, mitä siitä seurasi ja miltä tapahtumat näyttivät Helsingissä.
Tarkastellaan arkielämän historiaa, elinkeinorakenteen muutosta, ja kaupungistumista erityisesti
helsinkiläisten näkökulmasta.

T9 ohjata oppilasta selittämään ihmisen toiminnan tarkoitusperiä

Vuosiluokat 7-9

Perehdytään kulttuurin, talouden ja poliittisen järjestelmän vaikutuksiin yksilöihin ja yhteiskuntiin,
sekä yksilön kulttuuri-identiteetin muodostumiseen.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Ihmisen toiminnan selittäminen
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Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa kuvailla ihmisen toiminnan
tarkoitusperiä

Perehdytään ensimmäiseen maailmansotaan ja sen syihin ja seurauksiin. Kiinnitetään
huomiota Helsinkiin ensimmäisessä maailmasodassa, ja tutustutaan paikallisiin ensimmäisen
maailmansodan jäänteisiin.
Tutustutaan teollisen vallankumouksen syntyyn ja leviämiseen maailmalla sekä sen vaikutuksiin.
Yhdysvaltojen nousu maailmantalouden vaikuttajaksi. Suomen teollistumisen yleispiirteitten
lisäksi tutustutaan työläisten Helsinkiin.
Perehdytään imperialismin syntyyn ja länsimaiden ja siirtomaiden suhteisiin. Kiinnitetään
huomiota rakenteisiin, jotka syntyivät imperialismin ajalla mutta vaikuttavat yhä edelleen.
Tarkastellaan arkielämän historiaa, elinkeinorakenteen muutosta, ja kaupungistumista erityisesti
helsinkiläisten näkökulmasta.
Tutustutaan 1800-1900 –luvun keskeisiin aatteisiin konservatismiin, liberalismiin, nationalismiin
ja sosialismiin ja niiden vaikutuksiin maailmalla ja Suomessa. Tutkitaan miten 1800-luvun ihmiset
pystyivät vaikuttamaan omana aikanaan. Selvitetään miten Suomen alueesta tuli osa Venäjän
imperiumia ja minkälainen keisarinajan Helsingistä muotoutui.
Perehdytään kulttuurin merkitykseen identiteetin rakentamisessa autonomian ajalla ja 1800luvun lopulta alkaneeseen kehitykseen, jonka seurauksena Suomi itsenäistyi. Tutkitaan, miksi
Suomessa syttyi sisällissota, mitä siitä seurasi ja miltä tapahtumat näyttivät Helsingissä.

T10 ohjata oppilasta selittämään, miksi historiallista tietoa voidaan tulkita
ja käyttää eri tavoin eri tilanteissa ja arvioimaan kriittisesti tulkintojen
luotettavuutta
Oppilas ymmärtää mitä lähdekritiikillä tarkoitetaan.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Historiallisten tulkintojen selittäminen ja
arvioiminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa arvioida historian tapahtumista
tai ilmiöistä tehtyjen tulkintojen luotettavuutta.

Tutustutaan 1800-1900 –luvun keskeisiin aatteisiin konservatismiin, liberalismiin, nationalismiin
ja sosialismiin ja niiden vaikutuksiin maailmalla ja Suomessa. Tutkitaan miten 1800-luvun ihmiset
pystyivät vaikuttamaan omana aikanaan. Selvitetään miten Suomen alueesta tuli osa Venäjän
imperiumia ja minkälainen keisarinajan Helsingistä muotoutui.

Tutustutaan teollisen vallankumouksen syntyyn ja leviämiseen maailmalla sekä sen vaikutuksiin.
Yhdysvaltojen nousu maailmantalouden vaikuttajaksi. Suomen teollistumisen yleispiirteitten
lisäksi tutustutaan työläisten Helsinkiin.
Tarkastellaan arkielämän historiaa, elinkeinorakenteen muutosta, ja kaupungistumista erityisesti
helsinkiläisten näkökulmasta.
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Perehdytään kulttuurin merkitykseen identiteetin rakentamisessa autonomian ajalla ja 1800luvun lopulta alkaneeseen kehitykseen, jonka seurauksena Suomi itsenäistyi. Tutkitaan, miksi
Suomessa syttyi sisällissota, mitä siitä seurasi ja miltä tapahtumat näyttivät Helsingissä.

Perehdytään imperialismin syntyyn ja länsimaiden ja siirtomaiden suhteisiin. Kiinnitetään
huomiota rakenteisiin, jotka syntyivät imperialismin ajalla mutta vaikuttavat yhä edelleen.
Perehdytään ensimmäiseen maailmansotaan ja sen syihin ja seurauksiin. Kiinnitetään
huomiota Helsinkiin ensimmäisessä maailmasodassa, ja tutustutaan paikallisiin ensimmäisen
maailmansodan jäänteisiin.

T11 harjaannuttaa oppilasta käyttämään erilaisia lähteitä, vertailemaan
niitä ja muodostamaan oman perustellun tulkintansa niiden pohjalta
Oppilas ymmärtää ikätasolle sopivan materiaalin avulla lähteiden erilaiset luonteet ja
tarkoitusperät. Oppilas osaa vertailla erilaisia ja erityyppisiä lähteitä toisiinsa, ja muodostaa niistä
itsenäisen käsityksensä.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Historiatiedon tuottaminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa vastata menneisyyttä koskeviin
kysymyksiin käyttämällä eri lähteistä
saamaansa informaatiota.

Tarkastellaan arkielämän historiaa, elinkeinorakenteen muutosta, ja kaupungistumista erityisesti
helsinkiläisten näkökulmasta.
Tutustutaan 1800-1900 –luvun keskeisiin aatteisiin konservatismiin, liberalismiin, nationalismiin
ja sosialismiin ja niiden vaikutuksiin maailmalla ja Suomessa. Tutkitaan miten 1800-luvun ihmiset
pystyivät vaikuttamaan omana aikanaan. Selvitetään miten Suomen alueesta tuli osa Venäjän
imperiumia ja minkälainen keisarinajan Helsingistä muotoutui.
Tutustutaan teollisen vallankumouksen syntyyn ja leviämiseen maailmalla sekä sen vaikutuksiin.
Yhdysvaltojen nousu maailmantalouden vaikuttajaksi. Suomen teollistumisen yleispiirteitten
lisäksi tutustutaan työläisten Helsinkiin.
Perehdytään kulttuurin merkitykseen identiteetin rakentamisessa autonomian ajalla ja 1800luvun lopulta alkaneeseen kehitykseen, jonka seurauksena Suomi itsenäistyi. Tutkitaan, miksi
Suomessa syttyi sisällissota, mitä siitä seurasi ja miltä tapahtumat näyttivät Helsingissä.
Perehdytään ensimmäiseen maailmansotaan ja sen syihin ja seurauksiin. Kiinnitetään
huomiota Helsinkiin ensimmäisessä maailmasodassa, ja tutustutaan paikallisiin ensimmäisen
maailmansodan jäänteisiin.

Vuosiluokat 7-9

Perehdytään imperialismin syntyyn ja länsimaiden ja siirtomaiden suhteisiin. Kiinnitetään
huomiota rakenteisiin, jotka syntyivät imperialismin ajalla mutta vaikuttavat yhä edelleen.

T12 ohjata oppilasta arvioimaan tulevaisuuden vaihtoehtoja
historiatietämyksensä avulla
Oppilaita kannustetaan arvioimaan tietojensa avulla nykypäivän ja lähitulevaisuuden vaihtoehtoja.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
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Arvioinnin kohde
Historiatietoisuus

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa kuvailla, miten menneisyyden
tulkinnoilla perustellaan tulevaisuuden
valintoja

Tarkastellaan arkielämän historiaa, elinkeinorakenteen muutosta, ja kaupungistumista erityisesti
helsinkiläisten näkökulmasta.
Tutustutaan 1800-1900 –luvun keskeisiin aatteisiin konservatismiin, liberalismiin, nationalismiin
ja sosialismiin ja niiden vaikutuksiin maailmalla ja Suomessa. Tutkitaan miten 1800-luvun ihmiset
pystyivät vaikuttamaan omana aikanaan. Selvitetään miten Suomen alueesta tuli osa Venäjän
imperiumia ja minkälainen keisarinajan Helsingistä muotoutui.
Tutustutaan teollisen vallankumouksen syntyyn ja leviämiseen maailmalla sekä sen vaikutuksiin.
Yhdysvaltojen nousu maailmantalouden vaikuttajaksi. Suomen teollistumisen yleispiirteitten
lisäksi tutustutaan työläisten Helsinkiin.
Perehdytään kulttuurin merkitykseen identiteetin rakentamisessa autonomian ajalla ja 1800luvun lopulta alkaneeseen kehitykseen, jonka seurauksena Suomi itsenäistyi. Tutkitaan, miksi
Suomessa syttyi sisällissota, mitä siitä seurasi ja miltä tapahtumat näyttivät Helsingissä.
Perehdytään imperialismin syntyyn ja länsimaiden ja siirtomaiden suhteisiin. Kiinnitetään
huomiota rakenteisiin, jotka syntyivät imperialismin ajalla mutta vaikuttavat yhä edelleen.
Perehdytään ensimmäiseen maailmansotaan ja sen syihin ja seurauksiin. Kiinnitetään
huomiota Helsinkiin ensimmäisessä maailmasodassa, ja tutustutaan paikallisiin ensimmäisen
maailmansodan jäänteisiin.

Vuosiluokka 8
Vuosiluokan keskeiset sisältöalueet
S1 Teollisuusyhteiskunnan synty ja kehitys
Perehdytään ilmiöön, joka on muuttanut ihmisen elämää, ihmisen ja luonnon suhdetta sekä
maailmaa.
Yhdysvaltojen nousu maailmantalouden keskeiseksi vaikuttajaksi, taloudelliset muutokset ja
taloudellinen eriarvoisuus, globalisaatio ja sen vaikutukset, tarkastellaan historiallista muutosta
kestävän kehityksen näkökulmasta.
S2 Ihmiset muuttavat maailmaa

Perehdytään demokratioihin ja diktatuureihin sekä totalitaarisiin yhteiskuntiin ja niihin liittyviin
aatteisiin.
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Tutustutaan yhteiskunnallisiin aatteisiin, niiden merkitykseen ja seurauksiin sekä siihen, miten
ihmiset ovat pystyneet vaikuttamaan omana aikanaan.

S3 Suomea luodaan, rakennetaan ja puolustetaan
Perehdytään kulttuurin merkitykseen identiteetin rakentamisessa autonomian ajalla ja itsenäisen
Suomen alkutaipaleeseen.
Perehdytään itsenäisen Suomen ensimmäisiin vuosikymmeniin ja suomalaisen demokratian
kehitykseen.
S4 Suurten sotien aika
Perehdytään maailmansotiin, kylmään sotaan ja sodista selviytymiseen erityisesti tavallisten
ihmisten ja ihmisoikeuskysymysten näkökulmasta. Paneudutaan ihmisoikeusrikoksiin kuten
holokaustiin ja muihin kansanvainoihin sekä ihmisoikeuksien edistämiseen.
Perehdytään toiseen maailmansotaan ja kylmään sotaan sekä sodista selviytymiseen erityisesti
tavallisten ihmisen näkökulmasta. Paneudutaan ihmisoikeusrikoksiin kuten holokaustiin ja
muihin kansanvainoihin sekä ihmisoikeuksien edistämiseen. Asioita käsitellään myös Suomen
näkökulmasta.
S5 Hyvinvointiyhteiskunnan rakentaminen
Tarkastellaan arkielämän historiaa ja tämän päivän juuria. Kehityksen yksilölle tuomien
saavutusten ohella perehdytään elinkeinorakenteen muutokseen ja palveluammattien
yleistymiseen sekä kaupungistumiseen.
Tarkastellaan arkielämän historiaa, elinkeinorakenteen muutosta, ja kaupungistumista erityisesti
helsinkiläisten näkökulmasta. Tutustutaan hyvinvointiyhteiskunnan rakentamiseen Suomessa,
monikulttuuristuvaan Suomeen sekä kulutusyhteiskunnan syntyyn ja sen merkitykseen myös
ympäristölle.
S6 Nykyisen maailmanpolitiikan juuret
Syvennytään kehittyneiden ja kehittyvien maiden yhteiseen historiaan sekä uudenlaisten
poliittisten jännitteiden syntyyn ja ratkaisuihin maailmassa.

Vuosiluokat 7-9

Syvennytään kehittyneiden ja kehittyvien maiden yhteiseen historiaan imperialismin
purkautumisesta nykypäivään asti. Tutustutaan esim. Kiinan, Intian tai/sekä joidenkin Afrikan
tai Etelä-Amerikan maiden kehitykseen. Tutkitaan Euroopan integraatiokehitystä sekä Lähi-idän
tilannetta.
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Opetuksen tavoitteet

Tavoitteisiin liittyvät
sisältöalueet

Laaja-alainen osaaminen

T1

S1, S2, S3, S4, S5, S6

L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7

T2

S1, S2, S3, S4, S5, S6

L1, L2, L3, L4, L5

T3

S1, S2, S3, S4, S5, S6

L1, L2, L4

T4

S1, S2, S3, S4, S5, S6

L1, L2, L3

T5

S1, S2, S3, S4, S5, S6

L1, L2, L3, L4, L6, L7

T6

S1, S2, S3, S4, S5, S6

L1, L2, L4

T7

S1, S2, S3, S4, S5, S6

L1, L2, L4

T8

S1, S2, S3, S4, S5, S6

L1, L2, L4

T9

S1, S2, S3, S4, S5, S6

L1, L2, L3, L4, L7

T10

S1, S2, S3, S4, S5, S6

L1, L2, L4, L5

T11

S1, S2, S3, S4, S5, S6

L1, L2, L4, L5

T12

S1, S2, S3, S4, S5, S6

L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7

Vuosiluokan tavoitteet
T1 vahvistaa oppilaan kiinnostusta historiasta tiedonalana ja identiteettiä
rakentavana oppiaineena
Vuosiluokilla 7-8 syvennetään oppilaan käsitystä historian tiedon luonteesta. Historian opetuksen
tehtävänä on tukea oppilaan oman identiteetin muodostumista ja auttaa ymmärtämään,
miten erilaiset kulttuurit vaikuttavat yksilöihin ja yhteiskuntiin. perehdyttää hänet kulttuurien
vaikutuksiin yksilöihin ja yhteiskuntiin. Opetuksessa käytetään mielellään tutkimuksellisia ja
vuorovaikutuksellisia työtapoja. Voidaan käyttää esimerkkejä Helsingistä ja Viikistä.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Ei käytetä arvosanan muodostumisen
periaatteena. Oppilasta ohjataan pohtimaan
kokemuksiaan osana itsearviointia.

Yhdysvaltojen nousu maailmantalouden keskeiseksi vaikuttajaksi, taloudelliset muutokset ja
taloudellinen eriarvoisuus, globalisaatio ja sen vaikutukset, tarkastellaan historiallista muutosta
kestävän kehityksen näkökulmasta.

Perehdytään demokratioihin ja diktatuureihin sekä totalitaarisiin yhteiskuntiin ja niihin liittyviin
aatteisiin.
Tarkastellaan arkielämän historiaa, elinkeinorakenteen muutosta, ja kaupungistumista erityisesti
helsinkiläisten näkökulmasta. Tutustutaan hyvinvointiyhteiskunnan rakentamiseen Suomessa,
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Perehdytään toiseen maailmansotaan ja kylmään sotaan sekä sodista selviytymiseen erityisesti
tavallisten ihmisen näkökulmasta. Paneudutaan ihmisoikeusrikoksiin kuten holokaustiin ja
muihin kansanvainoihin sekä ihmisoikeuksien edistämiseen. Asioita käsitellään myös Suomen
näkökulmasta.

monikulttuuristuvaan Suomeen sekä kulutusyhteiskunnan syntyyn ja sen merkitykseen myös
ympäristölle.
Perehdytään itsenäisen Suomen ensimmäisiin vuosikymmeniin ja suomalaisen demokratian
kehitykseen.
Syvennytään kehittyneiden ja kehittyvien maiden yhteiseen historiaan imperialismin
purkautumisesta nykypäivään asti. Tutustutaan esim. Kiinan, Intian tai/sekä joidenkin Afrikan
tai Etelä-Amerikan maiden kehitykseen. Tutkitaan Euroopan integraatiokehitystä sekä Lähi-idän
tilannetta.

T2 aktivoida oppilasta hankkimaan historiallista tietoa sekä arvioimaan
tiedonlähteiden luotettavuutta
Oppilas kykenee hankkimaan historiallista tietoa erilaisista ikätasolle sopivista tiedonlähteistä,
esimerkiksi kirjoista ja internetistä. Oppilasta ohjataan näkemään lähteissä eroja. Erojen lisäksi
pohditaan sitä, millä perusteella yksi lähde on luotettavampi kuin toinen.
Totalitaaristen yhteiskuntien ja kylmän sodan yhteydessä perehdytään propagandan ja
sananvapauden käsitteeseen.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Historiatiedon hankkiminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa etsiä tietoa erilaisista
historian tiedonlähteistä ja havaitsee niiden
luotettavuudessa eroja.

Syvennytään kehittyneiden ja kehittyvien maiden yhteiseen historiaan imperialismin
purkautumisesta nykypäivään asti. Tutustutaan esim. Kiinan, Intian tai/sekä joidenkin Afrikan
tai Etelä-Amerikan maiden kehitykseen. Tutkitaan Euroopan integraatiokehitystä sekä Lähi-idän
tilannetta.
Tarkastellaan arkielämän historiaa, elinkeinorakenteen muutosta, ja kaupungistumista erityisesti
helsinkiläisten näkökulmasta. Tutustutaan hyvinvointiyhteiskunnan rakentamiseen Suomessa,
monikulttuuristuvaan Suomeen sekä kulutusyhteiskunnan syntyyn ja sen merkitykseen myös
ympäristölle.
Perehdytään demokratioihin ja diktatuureihin sekä totalitaarisiin yhteiskuntiin ja niihin liittyviin
aatteisiin.

Vuosiluokat 7-9

Perehdytään itsenäisen Suomen ensimmäisiin vuosikymmeniin ja suomalaisen demokratian
kehitykseen.
Yhdysvaltojen nousu maailmantalouden keskeiseksi vaikuttajaksi, taloudelliset muutokset ja
taloudellinen eriarvoisuus, globalisaatio ja sen vaikutukset, tarkastellaan historiallista muutosta
kestävän kehityksen näkökulmasta.
Perehdytään toiseen maailmansotaan ja kylmään sotaan sekä sodista selviytymiseen erityisesti
tavallisten ihmisen näkökulmasta. Paneudutaan ihmisoikeusrikoksiin kuten holokaustiin ja
muihin kansanvainoihin sekä ihmisoikeuksien edistämiseen. Asioita käsitellään myös Suomen
näkökulmasta.
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T3 auttaa oppilasta ymmärtämään, että historiallista tietoa voidaan tulkita
eri tavoin
Oppitunneilla avataan yhdessä esimerkiksi kirjallisia ja kuvallisia lähteitä. Kiinnitetään huomio
siihen, että lähde tulee ymmärretyksi jonka jälkeen pyritään ymmärtämään lähteen erilaisia
tulkintavaihtoehtoja. Oppilaat ymmärtävät erilaisten ideologioiden ja kulttuurien viitekehykset.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Lähteiden tulkitseminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa lukea ja tulkita erilaisia lähteitä.

Tarkastellaan arkielämän historiaa, elinkeinorakenteen muutosta, ja kaupungistumista erityisesti
helsinkiläisten näkökulmasta. Tutustutaan hyvinvointiyhteiskunnan rakentamiseen Suomessa,
monikulttuuristuvaan Suomeen sekä kulutusyhteiskunnan syntyyn ja sen merkitykseen myös
ympäristölle.
Perehdytään demokratioihin ja diktatuureihin sekä totalitaarisiin yhteiskuntiin ja niihin liittyviin
aatteisiin.
Perehdytään itsenäisen Suomen ensimmäisiin vuosikymmeniin ja suomalaisen demokratian
kehitykseen.
Perehdytään toiseen maailmansotaan ja kylmään sotaan sekä sodista selviytymiseen erityisesti
tavallisten ihmisen näkökulmasta. Paneudutaan ihmisoikeusrikoksiin kuten holokaustiin ja
muihin kansanvainoihin sekä ihmisoikeuksien edistämiseen. Asioita käsitellään myös Suomen
näkökulmasta.
Syvennytään kehittyneiden ja kehittyvien maiden yhteiseen historiaan imperialismin
purkautumisesta nykypäivään asti. Tutustutaan esim. Kiinan, Intian tai/sekä joidenkin Afrikan
tai Etelä-Amerikan maiden kehitykseen. Tutkitaan Euroopan integraatiokehitystä sekä Lähi-idän
tilannetta.
Yhdysvaltojen nousu maailmantalouden keskeiseksi vaikuttajaksi, taloudelliset muutokset ja
taloudellinen eriarvoisuus, globalisaatio ja sen vaikutukset, tarkastellaan historiallista muutosta
kestävän kehityksen näkökulmasta.

T4 vahvistaa oppilaan kykyä ymmärtää historiallista aikaa ja siihen liittyviä
käsitteitä
Oppilasta ohjataan ymmärtämään historian aikakausia ja niihin liittyviä käsitteitä.
Tapahtumajärjestyksen merkitystä korostetaan oppilaalle. Oppilas ymmärtää keskeiset 1900 luvun maailmantapahtumat ja niiden syy ja seuraussuhteet.

Arvioinnin kohde
Kronologian ymmärtäminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa sijoittaa opiskelemansa
asiat ajallisiin yhteyksiinsä ja niiden avulla
aikajärjestykseen.
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Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi

Perehdytään demokratioihin ja diktatuureihin sekä totalitaarisiin yhteiskuntiin ja niihin liittyviin
aatteisiin.
Tarkastellaan arkielämän historiaa, elinkeinorakenteen muutosta, ja kaupungistumista erityisesti
helsinkiläisten näkökulmasta. Tutustutaan hyvinvointiyhteiskunnan rakentamiseen Suomessa,
monikulttuuristuvaan Suomeen sekä kulutusyhteiskunnan syntyyn ja sen merkitykseen myös
ympäristölle.
Perehdytään itsenäisen Suomen ensimmäisiin vuosikymmeniin ja suomalaisen demokratian
kehitykseen.
Yhdysvaltojen nousu maailmantalouden keskeiseksi vaikuttajaksi, taloudelliset muutokset ja
taloudellinen eriarvoisuus, globalisaatio ja sen vaikutukset, tarkastellaan historiallista muutosta
kestävän kehityksen näkökulmasta.
Perehdytään toiseen maailmansotaan ja kylmään sotaan sekä sodista selviytymiseen erityisesti
tavallisten ihmisen näkökulmasta. Paneudutaan ihmisoikeusrikoksiin kuten holokaustiin ja
muihin kansanvainoihin sekä ihmisoikeuksien edistämiseen. Asioita käsitellään myös Suomen
näkökulmasta.
Syvennytään kehittyneiden ja kehittyvien maiden yhteiseen historiaan imperialismin
purkautumisesta nykypäivään asti. Tutustutaan esim. Kiinan, Intian tai/sekä joidenkin Afrikan
tai Etelä-Amerikan maiden kehitykseen. Tutkitaan Euroopan integraatiokehitystä sekä Lähi-idän
tilannetta.

T5 ohjata oppilasta ymmärtämään ihmisen toimintaan ja päätöksentekoon
vaikuttaneita tekijöitä erilaisissa historiallisissa tilanteissa
Oppilas pystyy selittämään toiminnan tarkoitusperiä, vaikutuksia ja ymmärtää miten
menneisyyden ihmisen toimintavaihtoehtoja rajaa kulloinenkin historiallinen tilanne.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Historiallinen empatia

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas pystyy asettautumaan menneen ajan
ihmisen asemaan ja kuvailemaan tämän
toiminnan motiiveja.

Vuosiluokat 7-9

Syvennytään kehittyneiden ja kehittyvien maiden yhteiseen historiaan imperialismin
purkautumisesta nykypäivään asti. Tutustutaan esim. Kiinan, Intian tai/sekä joidenkin Afrikan
tai Etelä-Amerikan maiden kehitykseen. Tutkitaan Euroopan integraatiokehitystä sekä Lähi-idän
tilannetta.
Tarkastellaan arkielämän historiaa, elinkeinorakenteen muutosta, ja kaupungistumista erityisesti
helsinkiläisten näkökulmasta. Tutustutaan hyvinvointiyhteiskunnan rakentamiseen Suomessa,
monikulttuuristuvaan Suomeen sekä kulutusyhteiskunnan syntyyn ja sen merkitykseen myös
ympäristölle.
Perehdytään demokratioihin ja diktatuureihin sekä totalitaarisiin yhteiskuntiin ja niihin liittyviin
aatteisiin.
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Yhdysvaltojen nousu maailmantalouden keskeiseksi vaikuttajaksi, taloudelliset muutokset ja
taloudellinen eriarvoisuus, globalisaatio ja sen vaikutukset, tarkastellaan historiallista muutosta
kestävän kehityksen näkökulmasta.
Perehdytään itsenäisen Suomen ensimmäisiin vuosikymmeniin ja suomalaisen demokratian
kehitykseen.
Perehdytään toiseen maailmansotaan ja kylmään sotaan sekä sodista selviytymiseen erityisesti
tavallisten ihmisen näkökulmasta. Paneudutaan ihmisoikeusrikoksiin kuten holokaustiin ja
muihin kansanvainoihin sekä ihmisoikeuksien edistämiseen. Asioita käsitellään myös Suomen
näkökulmasta.

T6 auttaa oppilasta arvioimaan erilaisia syitä historiallisille tapahtumille ja
ilmiöille
Oppilas kykenee arvioimaan syitä historiallisille tapahtumille ja ilmiöille ja arvioimaan löytämiensä
syiden uskottavuutta.
.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Syy- ja seuraus-suhteiden ymmärtäminen
historiassa

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa erotella historiallisia tapahtumia
tai ilmiöitä selittävät tekijät vähemmän
tärkeistä.

Yhdysvaltojen nousu maailmantalouden keskeiseksi vaikuttajaksi, taloudelliset muutokset ja
taloudellinen eriarvoisuus, globalisaatio ja sen vaikutukset, tarkastellaan historiallista muutosta
kestävän kehityksen näkökulmasta.
Perehdytään demokratioihin ja diktatuureihin sekä totalitaarisiin yhteiskuntiin ja niihin liittyviin
aatteisiin.
Perehdytään itsenäisen Suomen ensimmäisiin vuosikymmeniin ja suomalaisen demokratian
kehitykseen.
Perehdytään toiseen maailmansotaan ja kylmään sotaan sekä sodista selviytymiseen erityisesti
tavallisten ihmisen näkökulmasta. Paneudutaan ihmisoikeusrikoksiin kuten holokaustiin ja
muihin kansanvainoihin sekä ihmisoikeuksien edistämiseen. Asioita käsitellään myös Suomen
näkökulmasta.

Tarkastellaan arkielämän historiaa, elinkeinorakenteen muutosta, ja kaupungistumista erityisesti
helsinkiläisten näkökulmasta. Tutustutaan hyvinvointiyhteiskunnan rakentamiseen Suomessa,
monikulttuuristuvaan Suomeen sekä kulutusyhteiskunnan syntyyn ja sen merkitykseen myös
ympäristölle.
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Syvennytään kehittyneiden ja kehittyvien maiden yhteiseen historiaan imperialismin
purkautumisesta nykypäivään asti. Tutustutaan esim. Kiinan, Intian tai/sekä joidenkin Afrikan
tai Etelä-Amerikan maiden kehitykseen. Tutkitaan Euroopan integraatiokehitystä sekä Lähi-idän
tilannetta.

T7 ohjata oppilasta analysoimaan historiallista muutosta ja jatkuvuutta
Ohjataan oppilasta ymmärtämään historillista muutosta,ja siihen vaikuttaneita tekijöitä. Ohjataan
oppilasta ymmärtämään, että muutokset ovat usein pitkäaikaisen kehityksen tulos, ja muutoksen
rinnalla on nähtävissä pitkäkestoisia, hitaasti muuttuvia ilmiöitä. Oppilas ymmärtää historiallisen
muutosprosessin, ja historiallisten rakenteiden vaikutukset siihen.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Muutoksen ja jatkuvuuden ymmärtäminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa selittää, miksi joillain
elämänalueilla toimittiin ennen samoin tai
toisin kuin nykyään.

Perehdytään toiseen maailmansotaan ja kylmään sotaan sekä sodista selviytymiseen erityisesti
tavallisten ihmisen näkökulmasta. Paneudutaan ihmisoikeusrikoksiin kuten holokaustiin ja
muihin kansanvainoihin sekä ihmisoikeuksien edistämiseen. Asioita käsitellään myös Suomen
näkökulmasta.
Yhdysvaltojen nousu maailmantalouden keskeiseksi vaikuttajaksi, taloudelliset muutokset ja
taloudellinen eriarvoisuus, globalisaatio ja sen vaikutukset, tarkastellaan historiallista muutosta
kestävän kehityksen näkökulmasta.
Syvennytään kehittyneiden ja kehittyvien maiden yhteiseen historiaan imperialismin
purkautumisesta nykypäivään asti. Tutustutaan esim. Kiinan, Intian tai/sekä joidenkin Afrikan
tai Etelä-Amerikan maiden kehitykseen. Tutkitaan Euroopan integraatiokehitystä sekä Lähi-idän
tilannetta.
Perehdytään demokratioihin ja diktatuureihin sekä totalitaarisiin yhteiskuntiin ja niihin liittyviin
aatteisiin.
Tarkastellaan arkielämän historiaa, elinkeinorakenteen muutosta, ja kaupungistumista erityisesti
helsinkiläisten näkökulmasta. Tutustutaan hyvinvointiyhteiskunnan rakentamiseen Suomessa,
monikulttuuristuvaan Suomeen sekä kulutusyhteiskunnan syntyyn ja sen merkitykseen myös
ympäristölle.
Perehdytään itsenäisen Suomen ensimmäisiin vuosikymmeniin ja suomalaisen demokratian
kehitykseen.

T8 kannustaa oppilasta tulkintojen tekemiseen
Oppilas kykenee arvioimaan syitä historiallisille tapahtumille ja ilmiöille ja tekemään perusteltuja
tulkintoja menneisyydestä myös itse tutkimiensa ja vertailemiensa lähteiden pohjalta. Oppilas
ymmärtää erilaisia maailmankatsomuksia niiden omaa näkökulmaa hyödyntäen.

Vuosiluokat 7-9

Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Historian tulkitseminen
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Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa muodostaa historian
tapahtumista ja ilmiöistä omia perusteltuja
tulkintoja.

Yhdysvaltojen nousu maailmantalouden keskeiseksi vaikuttajaksi, taloudelliset muutokset ja
taloudellinen eriarvoisuus, globalisaatio ja sen vaikutukset, tarkastellaan historiallista muutosta
kestävän kehityksen näkökulmasta.
Perehdytään toiseen maailmansotaan ja kylmään sotaan sekä sodista selviytymiseen erityisesti
tavallisten ihmisen näkökulmasta. Paneudutaan ihmisoikeusrikoksiin kuten holokaustiin ja
muihin kansanvainoihin sekä ihmisoikeuksien edistämiseen. Asioita käsitellään myös Suomen
näkökulmasta.
Perehdytään demokratioihin ja diktatuureihin sekä totalitaarisiin yhteiskuntiin ja niihin liittyviin
aatteisiin.
Perehdytään itsenäisen Suomen ensimmäisiin vuosikymmeniin ja suomalaisen demokratian
kehitykseen.
Tarkastellaan arkielämän historiaa, elinkeinorakenteen muutosta, ja kaupungistumista erityisesti
helsinkiläisten näkökulmasta. Tutustutaan hyvinvointiyhteiskunnan rakentamiseen Suomessa,
monikulttuuristuvaan Suomeen sekä kulutusyhteiskunnan syntyyn ja sen merkitykseen myös
ympäristölle.
Syvennytään kehittyneiden ja kehittyvien maiden yhteiseen historiaan imperialismin
purkautumisesta nykypäivään asti. Tutustutaan esim. Kiinan, Intian tai/sekä joidenkin Afrikan
tai Etelä-Amerikan maiden kehitykseen. Tutkitaan Euroopan integraatiokehitystä sekä Lähi-idän
tilannetta.

T9 ohjata oppilasta selittämään ihmisen toiminnan tarkoitusperiä
Perehdytään kulttuurin, talouden ja poliittisen järjestelmän vaikutuksiin yksilöihin ja yhteiskuntiin,
sekä yksilön kulttuuri-identiteetin muodostumiseen.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Ihmisen toiminnan selittäminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa kuvailla ihmisen toiminnan
tarkoitusperiä

Syvennytään kehittyneiden ja kehittyvien maiden yhteiseen historiaan imperialismin
purkautumisesta nykypäivään asti. Tutustutaan esim. Kiinan, Intian tai/sekä joidenkin Afrikan
tai Etelä-Amerikan maiden kehitykseen. Tutkitaan Euroopan integraatiokehitystä sekä Lähi-idän
tilannetta.

Perehdytään demokratioihin ja diktatuureihin sekä totalitaarisiin yhteiskuntiin ja niihin liittyviin
aatteisiin.
Perehdytään itsenäisen Suomen ensimmäisiin vuosikymmeniin ja suomalaisen demokratian
kehitykseen.
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Tarkastellaan arkielämän historiaa, elinkeinorakenteen muutosta, ja kaupungistumista erityisesti
helsinkiläisten näkökulmasta. Tutustutaan hyvinvointiyhteiskunnan rakentamiseen Suomessa,
monikulttuuristuvaan Suomeen sekä kulutusyhteiskunnan syntyyn ja sen merkitykseen myös
ympäristölle.

Yhdysvaltojen nousu maailmantalouden keskeiseksi vaikuttajaksi, taloudelliset muutokset ja
taloudellinen eriarvoisuus, globalisaatio ja sen vaikutukset, tarkastellaan historiallista muutosta
kestävän kehityksen näkökulmasta.
Perehdytään toiseen maailmansotaan ja kylmään sotaan sekä sodista selviytymiseen erityisesti
tavallisten ihmisen näkökulmasta. Paneudutaan ihmisoikeusrikoksiin kuten holokaustiin ja
muihin kansanvainoihin sekä ihmisoikeuksien edistämiseen. Asioita käsitellään myös Suomen
näkökulmasta.

T10 ohjata oppilasta selittämään, miksi historiallista tietoa voidaan tulkita
ja käyttää eri tavoin eri tilanteissa ja arvioimaan kriittisesti tulkintojen
luotettavuutta
Oppilas ymmärtää mitä lähdekritiikillä tarkoitetaan. Oppilas ymmärtää miten erilaiset kulttuurit ja
taloudelliset järjestelmät vaikuttavat historian tulkintaan.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Historiallisten tulkintojen selittäminen ja
arvioiminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa arvioida historian tapahtumista
tai ilmiöistä tehtyjen tulkintojen luotettavuutta.

Syvennytään kehittyneiden ja kehittyvien maiden yhteiseen historiaan imperialismin
purkautumisesta nykypäivään asti. Tutustutaan esim. Kiinan, Intian tai/sekä joidenkin Afrikan
tai Etelä-Amerikan maiden kehitykseen. Tutkitaan Euroopan integraatiokehitystä sekä Lähi-idän
tilannetta.
Perehdytään demokratioihin ja diktatuureihin sekä totalitaarisiin yhteiskuntiin ja niihin liittyviin
aatteisiin.
Tarkastellaan arkielämän historiaa, elinkeinorakenteen muutosta, ja kaupungistumista erityisesti
helsinkiläisten näkökulmasta. Tutustutaan hyvinvointiyhteiskunnan rakentamiseen Suomessa,
monikulttuuristuvaan Suomeen sekä kulutusyhteiskunnan syntyyn ja sen merkitykseen myös
ympäristölle.
Perehdytään itsenäisen Suomen ensimmäisiin vuosikymmeniin ja suomalaisen demokratian
kehitykseen.

Vuosiluokat 7-9

Yhdysvaltojen nousu maailmantalouden keskeiseksi vaikuttajaksi, taloudelliset muutokset ja
taloudellinen eriarvoisuus, globalisaatio ja sen vaikutukset, tarkastellaan historiallista muutosta
kestävän kehityksen näkökulmasta.
Perehdytään toiseen maailmansotaan ja kylmään sotaan sekä sodista selviytymiseen erityisesti
tavallisten ihmisen näkökulmasta. Paneudutaan ihmisoikeusrikoksiin kuten holokaustiin ja
muihin kansanvainoihin sekä ihmisoikeuksien edistämiseen. Asioita käsitellään myös Suomen
näkökulmasta.
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T11 harjaannuttaa oppilasta käyttämään erilaisia lähteitä, vertailemaan
niitä ja muodostamaan oman perustellun tulkintansa niiden pohjalta
Oppilaat ymmärtävät lähdekritiikin käsitteen. Oppilas oppii tunnistamaan lähteiden historiallisen
kontekstin.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Historiatiedon tuottaminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa vastata menneisyyttä koskeviin
kysymyksiin käyttämällä eri lähteistä
saamaansa informaatiota.

Yhdysvaltojen nousu maailmantalouden keskeiseksi vaikuttajaksi, taloudelliset muutokset ja
taloudellinen eriarvoisuus, globalisaatio ja sen vaikutukset, tarkastellaan historiallista muutosta
kestävän kehityksen näkökulmasta.
Perehdytään toiseen maailmansotaan ja kylmään sotaan sekä sodista selviytymiseen erityisesti
tavallisten ihmisen näkökulmasta. Paneudutaan ihmisoikeusrikoksiin kuten holokaustiin ja
muihin kansanvainoihin sekä ihmisoikeuksien edistämiseen. Asioita käsitellään myös Suomen
näkökulmasta.
Tarkastellaan arkielämän historiaa, elinkeinorakenteen muutosta, ja kaupungistumista erityisesti
helsinkiläisten näkökulmasta. Tutustutaan hyvinvointiyhteiskunnan rakentamiseen Suomessa,
monikulttuuristuvaan Suomeen sekä kulutusyhteiskunnan syntyyn ja sen merkitykseen myös
ympäristölle.
Syvennytään kehittyneiden ja kehittyvien maiden yhteiseen historiaan imperialismin
purkautumisesta nykypäivään asti. Tutustutaan esim. Kiinan, Intian tai/sekä joidenkin Afrikan
tai Etelä-Amerikan maiden kehitykseen. Tutkitaan Euroopan integraatiokehitystä sekä Lähi-idän
tilannetta.
Perehdytään demokratioihin ja diktatuureihin sekä totalitaarisiin yhteiskuntiin ja niihin liittyviin
aatteisiin.
Perehdytään itsenäisen Suomen ensimmäisiin vuosikymmeniin ja suomalaisen demokratian
kehitykseen.

T12 ohjata oppilasta arvioimaan tulevaisuuden vaihtoehtoja
historiatietämyksensä avulla

Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Historiatietoisuus

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa kuvailla, miten menneisyyden
tulkinnoilla perustellaan tulevaisuuden
valintoja
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Oppilaita kannustetaan arvioimaan tietojensa avulla nykypäivän ja lähitulevaisuuden vaihtoehtoja.
Oppilas ymmärtää suuren muutoksen, joka on tapahtunut kylmän sodan päättymisen ja
globalisaation myötä.

Syvennytään kehittyneiden ja kehittyvien maiden yhteiseen historiaan imperialismin
purkautumisesta nykypäivään asti. Tutustutaan esim. Kiinan, Intian tai/sekä joidenkin Afrikan
tai Etelä-Amerikan maiden kehitykseen. Tutkitaan Euroopan integraatiokehitystä sekä Lähi-idän
tilannetta.
Yhdysvaltojen nousu maailmantalouden keskeiseksi vaikuttajaksi, taloudelliset muutokset ja
taloudellinen eriarvoisuus, globalisaatio ja sen vaikutukset, tarkastellaan historiallista muutosta
kestävän kehityksen näkökulmasta.
Perehdytään demokratioihin ja diktatuureihin sekä totalitaarisiin yhteiskuntiin ja niihin liittyviin
aatteisiin.
Tarkastellaan arkielämän historiaa, elinkeinorakenteen muutosta, ja kaupungistumista erityisesti
helsinkiläisten näkökulmasta. Tutustutaan hyvinvointiyhteiskunnan rakentamiseen Suomessa,
monikulttuuristuvaan Suomeen sekä kulutusyhteiskunnan syntyyn ja sen merkitykseen myös
ympäristölle.
Perehdytään itsenäisen Suomen ensimmäisiin vuosikymmeniin ja suomalaisen demokratian
kehitykseen.
Perehdytään toiseen maailmansotaan ja kylmään sotaan sekä sodista selviytymiseen erityisesti
tavallisten ihmisen näkökulmasta. Paneudutaan ihmisoikeusrikoksiin kuten holokaustiin ja
muihin kansanvainoihin sekä ihmisoikeuksien edistämiseen. Asioita käsitellään myös Suomen
näkökulmasta.

35.6.6. Kemia
Oppiaineen tehtävä
Kemian opetuksen tehtävänä on tukea oppilaiden luonnontieteellisen ajattelun sekä
maailmankuvan kehittymistä. Kemian opetus auttaa ymmärtämään kemian ja sen sovellusten
merkitystä jokapäiväisessä elämässä, elinympäristössä, yhteiskunnassa ja teknologiassa.
Opetus tukee oppilaiden valmiuksia tehdä valintoja sekä käyttää tietoja ja taitoja elämän eri
tilanteissa. Opetus välittää kuvaa kemian merkityksestä kestävän tulevaisuuden rakentamisessa:
kemiaa tarvitaan uusien ratkaisujen kehittämisessä sekä ympäristön ja ihmisten hyvinvoinnin
turvaamisessa. Opetus ohjaa oppilaita ottamaan vastuuta ympäristöstään.

Vuosiluokat 7-9

Kemian opetuksen tehtävänä on tukea kemiaan liittyvien käsitteiden rakentumista sekä
ilmiöiden ymmärtämistä. Vuosiluokilla 7-9 opiskelun pääpaino on makroskooppisella tasolla,
mutta oppilaiden abstraktin ajattelun kehittyessä yhteyttä submikroskooppisiin ja symbolisiin
malleihin vahvistetaan. Oppilaiden aikaisemmista kokemuksista ja havainnoista edetään ilmiöiden
kuvaamiseen ja selittämiseen sekä aineen rakenteen ja kemiallisten reaktioiden mallintamiseen
kemian merkkikielellä. Opetus ohjaa luonnontieteille ominaiseen ajatteluun, tiedonhankintaan,
tietojen käyttämiseen, ideointiin, vuorovaikutukseen sekä tiedon luotettavuuden ja merkityksen
arviointiin eri tilanteissa.
Kemian opetuksen lähtökohtana on elinympäristöön liittyvien aineiden ja ilmiöiden havainnointi ja
tutkiminen. Tutkimusten tekemisellä on oleellinen merkitys käsitteiden sisäistämisessä, tutkimisen
taitojen oppimisessa ja luonnontieteiden luonteen hahmottamisessa. Tutkimusten tekeminen
kehittää työskentelyn ja yhteistyön taitoja, luovaa ja kriittistä ajattelua sekä innostaa oppilaita
kemian opiskeluun.
Opetuksen tehtävänä on ohjata oppilaita hahmottamaan kemian osaamisen merkitystä myös
jatko-opintojen ja työelämän kannalta. Yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa edistetään tarjoamalla
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oppilaille mahdollisuuksia soveltaa kemiaa erilaisissa konteksteissa sekä tutustua monipuolisesti
ammatteihin, joissa tarvitaan kemian osaamista.

Kemian oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät tavoitteet
vuosiluokilla 7-9
Monipuolisilla työtavoilla ja oppimisympäristöillä tuetaan kemian tavoitteiden saavuttamista.
Tutkimuksellinen lähestymistapa tukee käsitteiden rakentumista ja tutkimisen taitojen oppimista.
Tavoitteiden kannalta keskeistä on oppilaiden osallisuus ja vuorovaikutus yksinkertaisten
tutkimusten suunnittelussa ja toteuttamisessa. Kokeellisessa työskentelyssä noudatetaan
kemikaali- ja jätelainsäädäntöä sekä työturvallisuuslainsäädäntöä ja erityisesti nuoria työntekijöitä
koskevia rajoituksia.
Oppimisympäristöissä käytetään tieto- ja viestintäteknologiaa luontevalla tavalla. Jotta kemian ja
teknologian soveltamiseen voidaan tutustua monipuolisesti, koulun tilojen lisäksi hyödynnetään
paikallisia mahdollisuuksia kuten lähiympäristöä sekä yhteistyötä yritysten ja asiantuntijoiden
kanssa.

Ohjaus, eriyttäminen ja tuki kemiassa vuosiluokilla 7-9
Kemian tavoitteiden kannalta keskeistä on ohjata oppilaita itsenäiseen ja pitkäjänteiseen
työskentelyyn sekä tunnistamaan oppimistapojaan. Käsitteiden omaksumista ja ymmärtämistä
tuetaan, jotta oppilaille muodostuu käsitteistä selkeitä kokonaisuuksia. Kokeellisessa
työskentelyssä oppilaita ohjataan turvalliseen ja sujuvaan työskentelyyn. Tutkimustehtävillä
voidaan eriyttää opetusta, jolloin oppilaat voivat toimia erilaisissa rooleissa tai edetä yksilöllisesti
ajattelutaitojen eri tasoille. Erilaisilla malleilla ja niiden käyttötavoilla voidaan myös haastaa
oppilaiden kehittyviä abstraktin ajattelun taitoja. Ohjaus ja tuki, työtapojen valinta, osallisuus
toiminnan suunnittelussa sekä onnistumisen kokemukset tukevat oppilaiden oppijaminäkuvan
vahvistumista.

Oppilaan oppimisen arviointi kemiassa vuosiluokilla 7-9

Päättöarviointi sijoittuu siihen lukuvuoteen, jona kemian opiskelu päättyy kaikille yhteisenä
oppiaineena. Päättöarvioinnilla määritellään, miten oppilas on opiskelun päättyessä
saavuttanut kemian oppimäärän tavoitteet. Päättöarvosana muodostetaan suhteuttamalla
oppilaan osaamisen taso kemian päättöarvioinnin kriteereihin. Kemiassa oppilaan osaaminen
kehittyy yleensä eri tavoitealueilla oppimäärän päättövaiheeseen saakka. Päättöarvosanan
muodostamisessa otetaan huomioon kaikki valtakunnalliset päättöarvioinnin kriteerit riippumatta
siitä, mille vuosiluokalle vastaava tavoite on asetettu paikallisessa opetussuunnitelmassa. Oppilas
saa arvosanan kahdeksan (8), mikäli hän osoittaa keskimäärin kriteerien määrittämää osaamista.
Arvosanan kahdeksan tason ylittäminen joidenkin tavoitteiden osalta voi kompensoida tasoa
heikomman suoriutumisen joidenkin muiden tavoitteiden osalta.
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Työskentelyn jäsentäminen pienemmiksi kokonaisuuksiksi, projekteiksi tai kokeellisiksi töiksi,
joilla on omat tavoitteensa ja arviointiperusteensa, tukee monipuolista arviointia. Kokeellisen
työskentelyn arviointi voi edetä hierarkkisesti turvallisen työskentelyn periaatteista taitotehtäviin
ja suljetuista tutkimustehtävistä aina avoimiin tutkimuksiin asti. Oppilaita ohjataan tunnistamaan
omia ennakkotietojaan, -taitojaan ja -käsityksiään. Työskentelyn etenemistä ohjataan rakentavan
palautteen ja kysymysten avulla. Kannustava palaute tukee erityisesti tutkimisen taitojen
kehittymistä ja motivaation rakentumista. Kokonaisuuksien lopussa arvioidaan asetettujen
tavoitteiden saavuttamista ja suunnataan huomiota kohti uusia kehittämishaasteita. Arviointi
perustuu monimuotoisten tuotosten lisäksi työskentelyn havainnointiin. Tuotosten sisällön lisäksi
arvioidaan opiskeluprosessia ja työn eri vaiheita kuten kysymysten muodostamista, aiheen
rajaamista, tiedonhakua, näkökulmien perustelemista, käsitteiden käyttöä, ilmaisun selkeyttä
ja työn loppuun saattamista. Oppilaiden itsearviointia ja vertaispalautetta sekä opettajan ja
oppilaiden välisiä keskusteluja voidaan käyttää arvioinnin tukena.

Vuosiluokka 7
Vuosiluokan keskeiset sisältöalueet
S1 Luonnontieteellinen tutkimus
Turvallisen työskentelyn periaatteet ja perustyötaidot luovat pohjan kokeelliselle työskentelylle.
Eri sisältöalueista ja oppilaiden mielenkiinnon kohteista valitaan sopivia aihepiirejä
suljettuihin ja avoimiin tutkimuksiin. Erilaisissa tutkimuksissa painotetaan tarkoituksenmukaisesti
tutkimusprosessin eri vaiheita kuten ongelman tai ilmiön pohtimista, suunnittelua, koejärjestelyn
toteuttamista, havainnointia, tulosten koontia ja käsittelyä sekä tulosten arviointia ja esittämistä.
Tutustutaan tieto- ja viestintäteknologian hyödyntämiseen tutkimusten eri vaiheissa.
S2 Kemia omassa elämässä ja elinympäristössä
Sisältöjä valitaan siten, että oman elämän ja elinympäristön ilmiöitä pohditaan erityisesti
terveyden ja turvallisuuden näkökulmista. Sisältöjen valinnassa otetaan huomioon paikallinen
toimintaympäristö ja lähiympäristön tila. Tutustutaan kodin kemikaaleihin ja paloturvallisuuteen.
Tutkitaan olomuotojen muutoksia.
Kurssi johdattaa kemiaan ja oppilas omaksuu turvalliset tavat työskennellä kemikaalien kanssa
(työturvallisuus).
Oppilas oppii veden ominaisuuksia ja ymmärtää veden kiertokulun. Oppilas perehtyy
ilmakehän koostumukseen.
S3 Kemia yhteiskunnassa
Kemian ilmiöihin ja sovelluksiin liittyviä sisältöjä valitaan erityisesti ihmiskunnan hyvinvoinnin
ja teknologian näkökulmista. Pääpaino on kestävässä luonnonvarojen käytössä, ja tuotteiden
elinkaariajattelu on yhtenä tarkastelutapana. Tutustutaan erilaisiin koulutuspolkuihin ja
ammatteihin, joissa tarvitaan kemian osaamista.
Kurssilla käsitellään kemiaa kotona, ympäristössä ja eri ammateissa. Oppilas tutustuu kemiaan
muissa oppiaineissa ja teollisuudessa.
S4 Kemia maailmankuvan rakentajana
Sisältöjä valitaan siten, että niissä tulee esiin kemian luonne tieteenä, aineen ja energian
säilymisen periaatteet sekä luonnon mittasuhteet. Sisältöihin kuuluvat myös tutustuminen
kemiaan liittyviin uutisiin, ajankohtaisiin ilmiöihin, sovelluksiin ja nykypäivän tutkimukseen.
Oppilas tutustuu tieteellisen tiedon ja arkiuskomuksien välisiin eroavuuksiin ja ymmärtää aineen
häviämättömyyden periaatteen mm. kokeeellisuuden avulla.

Vuosiluokat 7-9

S5 Aineiden ominaisuudet ja rakenne
Tutkitaan monipuolisesti seosten ja puhtaiden aineiden ominaisuuksia kuten vesi- ja
rasvaliukoisuutta. Alkuaineiden ominaisuuksien pohjalta tutustutaan aineen koostumiseen
atomeista, atomin rakenteeseen ja jaksolliseen järjestelmään. Malleja ja simulaatioita
käytetään yhdisteiden rakentumisen hahmottamisessa. Tutustutaan hiileen, sen yhdisteisiin ja
ravintoaineisiin. Perehdytään johonkin orgaaniseen yhdisteryhmään.
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Oppilas tutustuu alkuaineisiin ja jaksolliseen järjestelmään. Oppilas ymmärtää eron
alkuaineen ja yhdisteen välillä. Oppilas tutustuu johonkin molekyylimallinnusohjelmaan.
Oppilas tutustuu monipuolisesti, esim. kokeellisesti aineiden ominaisuuksiin, olomuotoihin,
happamuuteen ja liukoisuuteen. Oppilas ymmärtää seoksen ja puhtaan aineen eron sekä.
Tutustutaan myös erilaisiin erotusmenetelmiin.
S6 Aineiden ominaisuudet ja muutokset
Tutustutaan energian ja aineiden muuttumiseen kemiallisissa reaktioissa. Havainnoidaan
reaktionnopeutta ja pohditaan siihen vaikuttavia tekijöitä. Perehdytään hiilen kiertokulkuun ja
sen merkitykseen elämälle. Tutustutaan pitoisuuteen ja happamuuteen arkisten esimerkkien
yhteydessä. Harjoitellaan kemian merkkikielen ja yksinkertaisten reaktioyhtälöiden tulkitsemista.
Oppilas tutustuu teoriassa ja kokeellisesti erilaisiin reaktioihin ja niitä kuvaaviin
reaktioyhtälöihin. Oppilas osaa nimetä erilaisia reaktionopeuteen vaikuttavia tekijöitä.
Opetuksen tavoitteet

Tavoitteisiin liittyvät
sisältöalueet

Laaja-alainen osaaminen

T1

S1, S2, S3, S4, S5, S6

L1

T2

S1, S2, S3, S4, S5, S6

L1, L6

T3

S1, S2, S3, S4, S5, S6

L6, L7

T4

S1, S2, S3, S4, S5, S6

L3, L7

T5

S1, S2, S3, S4, S5, S6

L1, L7

T6

S1, S2, S3, S4, S5, S6

L2, L5

T7

S1, S2, S3, S4, S5, S6

L2, L5

T8

S1, S2, S3, S4, S5, S6

L2, L3, L5

T9

S1, S2, S3, S4, S5, S6

L5

T10

S1, S2, S3, S4, S5, S6

L1

T11

S1, S2, S3, S4, S5, S6

L1

T12

S1, S2, S3, S4, S5, S6

L2, L4

T13

S1, S2, S3, S4, S5, S6

L1, L4

T14

S5, S6

L1

T15

S1, S2, S3, S4, S5, S6

L6

Vuosiluokan tavoitteet

Kemia on kokeellinen tiede. Kokeellisuuden kautta oppilas innostuu kemian ilmiöistä ja
maailmasta.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
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T1 kannustaa ja innostaa oppilasta kemian opiskeluun

Arvioinnin kohde

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Ei käytetä arvosanan muodostamisen
perusteena. Oppilasta ohjataan pohtimaan
kokemuksiaan osana itsearviointia.

Oppilas tutustuu alkuaineisiin ja jaksolliseen järjestelmään. Oppilas ymmärtää eron
alkuaineen ja yhdisteen välillä. Oppilas tutustuu johonkin molekyylimallinnusohjelmaan.
Oppilas tutustuu monipuolisesti, esim. kokeellisesti aineiden ominaisuuksiin, olomuotoihin,
happamuuteen ja liukoisuuteen. Oppilas ymmärtää seoksen ja puhtaan aineen eron sekä.
Tutustutaan myös erilaisiin erotusmenetelmiin.
Kurssilla käsitellään kemiaa kotona, ympäristössä ja eri ammateissa. Oppilas tutustuu kemiaan
muissa oppiaineissa ja teollisuudessa.
Oppilas tutustuu tieteellisen tiedon ja arkiuskomuksien välisiin eroavuuksiin ja ymmärtää aineen
häviämättömyyden periaatteen mm. kokeeellisuuden avulla.
Oppilas tutustuu teoriassa ja kokeellisesti erilaisiin reaktioihin ja niitä kuvaaviin
reaktioyhtälöihin. Oppilas osaa nimetä erilaisia reaktionopeuteen vaikuttavia tekijöitä.
Kurssi johdattaa kemiaan ja oppilas omaksuu turvalliset tavat työskennellä kemikaalien kanssa
(työturvallisuus).
Oppilas oppii veden ominaisuuksia ja ymmärtää veden kiertokulun. Oppilas perehtyy
ilmakehän koostumukseen.

T2 ohjata ja kannustaa oppilasta tunnistamaan omaa kemian osaamistaan,
asettamaan tavoitteita omalle työskentelylleen sekä työskentelemään
pitkäjänteisesti
(7.lk) Oppilas oppii dokumentoimaan kemian havaintoja ja ilmiöitä.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Tavoitteellinen työskentely ja oppimaan
oppimisen taidot

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa asettaa omia tavoitteita pienten
kokonaisuuksien osalta ja työskennellä niiden
saavuttamiseksi. Oppilas osaa kuvata omaa
osaamistaan opettajan antaman palautteen,
vertaispalautteen ja itsearvioinnin perusteella.

Vuosiluokat 7-9

Oppilas tutustuu alkuaineisiin ja jaksolliseen järjestelmään. Oppilas ymmärtää eron
alkuaineen ja yhdisteen välillä. Oppilas tutustuu johonkin molekyylimallinnusohjelmaan.
Oppilas tutustuu monipuolisesti, esim. kokeellisesti aineiden ominaisuuksiin, olomuotoihin,
happamuuteen ja liukoisuuteen. Oppilas ymmärtää seoksen ja puhtaan aineen eron sekä.
Tutustutaan myös erilaisiin erotusmenetelmiin.
Kurssi johdattaa kemiaan ja oppilas omaksuu turvalliset tavat työskennellä kemikaalien kanssa
(työturvallisuus).
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Oppilas oppii veden ominaisuuksia ja ymmärtää veden kiertokulun. Oppilas perehtyy
ilmakehän koostumukseen.
Oppilas tutustuu teoriassa ja kokeellisesti erilaisiin reaktioihin ja niitä kuvaaviin
reaktioyhtälöihin. Oppilas osaa nimetä erilaisia reaktionopeuteen vaikuttavia tekijöitä.
Oppilas tutustuu tieteellisen tiedon ja arkiuskomuksien välisiin eroavuuksiin ja ymmärtää aineen
häviämättömyyden periaatteen mm. kokeeellisuuden avulla.
Kurssilla käsitellään kemiaa kotona, ympäristössä ja eri ammateissa. Oppilas tutustuu kemiaan
muissa oppiaineissa ja teollisuudessa.

T3 ohjata oppilasta ymmärtämään kemian osaamisen merkitystä omassa
elämässä, elinympäristössä ja yhteiskunnassa
(7.lk) Oppilas oppii havainnoimaan kemian merkitystä elinympäristössä.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Kemian merkityksen arvioiminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa kuvata esimerkkien avulla, miten
kemian tietoja ja taitoja tarvitaan erilaisissa
tilanteissa. Oppilas osaa kuvata kemian
osaamisen merkitystä eri ammateissa ja jatkoopinnoissa.

Oppilas tutustuu tieteellisen tiedon ja arkiuskomuksien välisiin eroavuuksiin ja ymmärtää aineen
häviämättömyyden periaatteen mm. kokeeellisuuden avulla.
Oppilas tutustuu alkuaineisiin ja jaksolliseen järjestelmään. Oppilas ymmärtää eron
alkuaineen ja yhdisteen välillä. Oppilas tutustuu johonkin molekyylimallinnusohjelmaan.
Oppilas tutustuu monipuolisesti, esim. kokeellisesti aineiden ominaisuuksiin, olomuotoihin,
happamuuteen ja liukoisuuteen. Oppilas ymmärtää seoksen ja puhtaan aineen eron sekä.
Tutustutaan myös erilaisiin erotusmenetelmiin.
Oppilas tutustuu teoriassa ja kokeellisesti erilaisiin reaktioihin ja niitä kuvaaviin
reaktioyhtälöihin. Oppilas osaa nimetä erilaisia reaktionopeuteen vaikuttavia tekijöitä.
Kurssi johdattaa kemiaan ja oppilas omaksuu turvalliset tavat työskennellä kemikaalien kanssa
(työturvallisuus).

Kurssilla käsitellään kemiaa kotona, ympäristössä ja eri ammateissa. Oppilas tutustuu kemiaan
muissa oppiaineissa ja teollisuudessa.

1367

Vuosiluokat 7-9

Oppilas oppii veden ominaisuuksia ja ymmärtää veden kiertokulun. Oppilas perehtyy
ilmakehän koostumukseen.

T4 ohjata oppilasta käyttämään kemian osaamistaan kestävän
tulevaisuuden rakentamisessa sekä arvioimaan omia valintojaan
luonnonvarojen kestävän käytön ja tuotteen elinkaaren kannalta
(7.lk) Oppilas tutustuu elinkaariajatteluun.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Kestävän kehityksen tiedot ja taidot kemian
kannalta

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa kuvata esimerkkien avulla,
miten kemian osaamista tarvitaan kestävän
tulevaisuuden rakentamiseksi. Oppilas osaa
kuvata erilaisia valintoja luonnonvarojen
kestävän käytön ja tuotteen elinkaaren
kannalta.

Kurssilla käsitellään kemiaa kotona, ympäristössä ja eri ammateissa. Oppilas tutustuu kemiaan
muissa oppiaineissa ja teollisuudessa.
Oppilas tutustuu alkuaineisiin ja jaksolliseen järjestelmään. Oppilas ymmärtää eron
alkuaineen ja yhdisteen välillä. Oppilas tutustuu johonkin molekyylimallinnusohjelmaan.
Oppilas tutustuu monipuolisesti, esim. kokeellisesti aineiden ominaisuuksiin, olomuotoihin,
happamuuteen ja liukoisuuteen. Oppilas ymmärtää seoksen ja puhtaan aineen eron sekä.
Tutustutaan myös erilaisiin erotusmenetelmiin.
Oppilas tutustuu tieteellisen tiedon ja arkiuskomuksien välisiin eroavuuksiin ja ymmärtää aineen
häviämättömyyden periaatteen mm. kokeeellisuuden avulla.
Oppilas tutustuu teoriassa ja kokeellisesti erilaisiin reaktioihin ja niitä kuvaaviin
reaktioyhtälöihin. Oppilas osaa nimetä erilaisia reaktionopeuteen vaikuttavia tekijöitä.
Kurssi johdattaa kemiaan ja oppilas omaksuu turvalliset tavat työskennellä kemikaalien kanssa
(työturvallisuus).
Oppilas oppii veden ominaisuuksia ja ymmärtää veden kiertokulun. Oppilas perehtyy
ilmakehän koostumukseen.

T5 kannustaa oppilasta muodostamaan kysymyksiä tarkasteltavista
ilmiöistä sekä kehittämään kysymyksiä edelleen tutkimusten ja muun
toiminnan lähtökohdiksi
(7.lk) Oppilas osaa havainnoida ilmiöitä ja asettaa kysymyksiä johtopäätöksien tekemiseen.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi

Vuosiluokat 7-9

Arvioinnin kohde

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen

Kysymysten muodostaminen sekä tutkimusten Oppilas osaa muodostaa kysymyksiä
ja muun toiminnan suunnittelu
tarkasteltavasta ilmiöstä. Oppilas osaa
tarkentaa kysymyksiä tutkimuksen tai muun
toiminnan kohteeksi esimerkiksi rajaamalla
muuttujia.
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Oppilas tutustuu tieteellisen tiedon ja arkiuskomuksien välisiin eroavuuksiin ja ymmärtää aineen
häviämättömyyden periaatteen mm. kokeeellisuuden avulla.
Kurssilla käsitellään kemiaa kotona, ympäristössä ja eri ammateissa. Oppilas tutustuu kemiaan
muissa oppiaineissa ja teollisuudessa.
Oppilas tutustuu alkuaineisiin ja jaksolliseen järjestelmään. Oppilas ymmärtää eron
alkuaineen ja yhdisteen välillä. Oppilas tutustuu johonkin molekyylimallinnusohjelmaan.
Oppilas tutustuu monipuolisesti, esim. kokeellisesti aineiden ominaisuuksiin, olomuotoihin,
happamuuteen ja liukoisuuteen. Oppilas ymmärtää seoksen ja puhtaan aineen eron sekä.
Tutustutaan myös erilaisiin erotusmenetelmiin.
Kurssi johdattaa kemiaan ja oppilas omaksuu turvalliset tavat työskennellä kemikaalien kanssa
(työturvallisuus).
Oppilas oppii veden ominaisuuksia ja ymmärtää veden kiertokulun. Oppilas perehtyy
ilmakehän koostumukseen.
Oppilas tutustuu teoriassa ja kokeellisesti erilaisiin reaktioihin ja niitä kuvaaviin
reaktioyhtälöihin. Oppilas osaa nimetä erilaisia reaktionopeuteen vaikuttavia tekijöitä.

T6 ohjata oppilasta toteuttamaan kokeellisia tutkimuksia yhteistyössä
muiden kanssa sekä työskentelemään turvallisesti ja johdonmukaisesti
(7.lk) Oppilas oppii työskentelemään turvallisesti yksin ja ryhmässä.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Kokeellisen tutkimuksen toteuttaminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas hallitsee perustyötaidot, osaa
työskennellä turvallisesti sekä tehdä
havaintoja ohjeiden tai suunnitelman mukaan.
Oppilas osaa toteuttaa yhteistyössä muiden
kanssa suljettuja ja avoimia tutkimuksia.

Oppilas tutustuu teoriassa ja kokeellisesti erilaisiin reaktioihin ja niitä kuvaaviin
reaktioyhtälöihin. Oppilas osaa nimetä erilaisia reaktionopeuteen vaikuttavia tekijöitä.
Oppilas tutustuu tieteellisen tiedon ja arkiuskomuksien välisiin eroavuuksiin ja ymmärtää aineen
häviämättömyyden periaatteen mm. kokeeellisuuden avulla.

Oppilas tutustuu monipuolisesti, esim. kokeellisesti aineiden ominaisuuksiin, olomuotoihin,
happamuuteen ja liukoisuuteen. Oppilas ymmärtää seoksen ja puhtaan aineen eron sekä.
Tutustutaan myös erilaisiin erotusmenetelmiin.
Kurssilla käsitellään kemiaa kotona, ympäristössä ja eri ammateissa. Oppilas tutustuu kemiaan
muissa oppiaineissa ja teollisuudessa.
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Oppilas tutustuu alkuaineisiin ja jaksolliseen järjestelmään. Oppilas ymmärtää eron
alkuaineen ja yhdisteen välillä. Oppilas tutustuu johonkin molekyylimallinnusohjelmaan.

Kurssi johdattaa kemiaan ja oppilas omaksuu turvalliset tavat työskennellä kemikaalien kanssa
(työturvallisuus).
Oppilas oppii veden ominaisuuksia ja ymmärtää veden kiertokulun. Oppilas perehtyy
ilmakehän koostumukseen.

T7 ohjata oppilasta käsittelemään, tulkitsemaan ja esittämään omien
tutkimustensa tuloksia sekä arvioimaan niitä ja koko tutkimusprosessia
(7.lk) Oppilas osaa käsitellä ja tulkita ilmiöitä ja esiittää tuloksia monipuolisesti esim. graafisesti.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Tutkimusten tulosten käsittely, esittäminen ja
arviointi

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa käsitellä, tulkita ja esittää
tutkimusten tuloksia. Oppilas osaa arvioida
tulosten oikeellisuutta ja luotettavuutta sekä
osaa kuvata tutkimusprosessin toimivuutta.

Oppilas tutustuu alkuaineisiin ja jaksolliseen järjestelmään. Oppilas ymmärtää eron
alkuaineen ja yhdisteen välillä. Oppilas tutustuu johonkin molekyylimallinnusohjelmaan.
Oppilas tutustuu monipuolisesti, esim. kokeellisesti aineiden ominaisuuksiin, olomuotoihin,
happamuuteen ja liukoisuuteen. Oppilas ymmärtää seoksen ja puhtaan aineen eron sekä.
Tutustutaan myös erilaisiin erotusmenetelmiin.
Kurssilla käsitellään kemiaa kotona, ympäristössä ja eri ammateissa. Oppilas tutustuu kemiaan
muissa oppiaineissa ja teollisuudessa.
Oppilas tutustuu teoriassa ja kokeellisesti erilaisiin reaktioihin ja niitä kuvaaviin
reaktioyhtälöihin. Oppilas osaa nimetä erilaisia reaktionopeuteen vaikuttavia tekijöitä.
Kurssi johdattaa kemiaan ja oppilas omaksuu turvalliset tavat työskennellä kemikaalien kanssa
(työturvallisuus).
Oppilas oppii veden ominaisuuksia ja ymmärtää veden kiertokulun. Oppilas perehtyy
ilmakehän koostumukseen.
Oppilas tutustuu tieteellisen tiedon ja arkiuskomuksien välisiin eroavuuksiin ja ymmärtää aineen
häviämättömyyden periaatteen mm. kokeeellisuuden avulla.

T8 ohjata oppilasta hahmottamaan kemian soveltamista teknologiassa
sekä osallistumaan kemiaa soveltavien ratkaisujen ideointiin,
suunnitteluun, kehittämiseen ja soveltamiseen yhteistyössä muiden
kanssa
Vuosiluokat 7-9

(7.lk) Oppilas tutustuu kemianteknologiaan.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi

1370

Arvioinnin kohde
Teknologinen osaaminen ja yhteistyö
teknologisessa ongelmanratkaisussa

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa kuvata joitakin esimerkkejä
kemian soveltamisesta teknologiassa.
Oppilas osaa työskennellä yhteistyössä
yksinkertaisen kemiaa soveltavan ratkaisun
ideoinnissa, suunnittelussa, kehittämisessä ja
soveltamisessa.

Kurssilla käsitellään kemiaa kotona, ympäristössä ja eri ammateissa. Oppilas tutustuu kemiaan
muissa oppiaineissa ja teollisuudessa.
Oppilas tutustuu teoriassa ja kokeellisesti erilaisiin reaktioihin ja niitä kuvaaviin
reaktioyhtälöihin. Oppilas osaa nimetä erilaisia reaktionopeuteen vaikuttavia tekijöitä.
Oppilas tutustuu tieteellisen tiedon ja arkiuskomuksien välisiin eroavuuksiin ja ymmärtää aineen
häviämättömyyden periaatteen mm. kokeeellisuuden avulla.
Oppilas tutustuu alkuaineisiin ja jaksolliseen järjestelmään. Oppilas ymmärtää eron
alkuaineen ja yhdisteen välillä. Oppilas tutustuu johonkin molekyylimallinnusohjelmaan.
Oppilas tutustuu monipuolisesti, esim. kokeellisesti aineiden ominaisuuksiin, olomuotoihin,
happamuuteen ja liukoisuuteen. Oppilas ymmärtää seoksen ja puhtaan aineen eron sekä.
Tutustutaan myös erilaisiin erotusmenetelmiin.
Kurssi johdattaa kemiaan ja oppilas omaksuu turvalliset tavat työskennellä kemikaalien kanssa
(työturvallisuus).
Oppilas oppii veden ominaisuuksia ja ymmärtää veden kiertokulun. Oppilas perehtyy
ilmakehän koostumukseen.

T9 ohjata oppilasta käyttämään tieto- ja viestintäteknologiaa tiedon ja
tutkimustulosten hankkimiseen, käsittelemiseen ja esittämiseen sekä
tukea oppilaan oppimista havainnollistavien simulaatioiden avulla
Oppilas oppii hakemaan kemian tietoa ja arvioimaan sen käyttökelpoisuutta omassa työssä.
Oppilas osaa dokumentoida omaa laboratoriotyöskentelyä, esim. kirjallisesti.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Tieto- ja viestintätekniikan käyttö

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa käyttää tieto- ja
viestintäteknologisia välineitä tai sovelluksia
tiedon ja tutkimustulosten hankkimiseen,
käsittelemiseen ja esittämiseen. Oppilas osaa
tehdä havaintoja ja päätelmiä simulaatiosta.

Kurssi johdattaa kemiaan ja oppilas omaksuu turvalliset tavat työskennellä kemikaalien kanssa
(työturvallisuus).
Oppilas oppii veden ominaisuuksia ja ymmärtää veden kiertokulun. Oppilas perehtyy
ilmakehän koostumukseen.
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Arvioinnin kohde

Oppilas tutustuu alkuaineisiin ja jaksolliseen järjestelmään. Oppilas ymmärtää eron
alkuaineen ja yhdisteen välillä. Oppilas tutustuu johonkin molekyylimallinnusohjelmaan.
Oppilas tutustuu monipuolisesti, esim. kokeellisesti aineiden ominaisuuksiin, olomuotoihin,
happamuuteen ja liukoisuuteen. Oppilas ymmärtää seoksen ja puhtaan aineen eron sekä.
Tutustutaan myös erilaisiin erotusmenetelmiin.
Kurssilla käsitellään kemiaa kotona, ympäristössä ja eri ammateissa. Oppilas tutustuu kemiaan
muissa oppiaineissa ja teollisuudessa.
Oppilas tutustuu teoriassa ja kokeellisesti erilaisiin reaktioihin ja niitä kuvaaviin
reaktioyhtälöihin. Oppilas osaa nimetä erilaisia reaktionopeuteen vaikuttavia tekijöitä.
Oppilas tutustuu tieteellisen tiedon ja arkiuskomuksien välisiin eroavuuksiin ja ymmärtää aineen
häviämättömyyden periaatteen mm. kokeeellisuuden avulla.

T10 ohjata oppilasta käyttämään kemian käsitteitä täsmällisesti sekä
jäsentämään omia käsiterakenteitaan kohti luonnontieteellisten teorioiden
mukaisia käsityksiä
(7.lk) Oppilas tunnistaa kemian käsitteitä ja harjoittelee niiden käyttöä.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Käsitteiden käyttö ja jäsentyminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa käyttää kemian keskeisiä
käsitteitä oikeassa asiayhteydessä ja yhdistää
niitä toisiinsa. Oppilas osaa kuvata ja selittää
ilmiöitä kemian keskeisten käsitteiden avulla.

Oppilas tutustuu tieteellisen tiedon ja arkiuskomuksien välisiin eroavuuksiin ja ymmärtää aineen
häviämättömyyden periaatteen mm. kokeeellisuuden avulla.
Kurssilla käsitellään kemiaa kotona, ympäristössä ja eri ammateissa. Oppilas tutustuu kemiaan
muissa oppiaineissa ja teollisuudessa.
Kurssi johdattaa kemiaan ja oppilas omaksuu turvalliset tavat työskennellä kemikaalien kanssa
(työturvallisuus).
Oppilas oppii veden ominaisuuksia ja ymmärtää veden kiertokulun. Oppilas perehtyy
ilmakehän koostumukseen.
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Oppilas tutustuu alkuaineisiin ja jaksolliseen järjestelmään. Oppilas ymmärtää eron
alkuaineen ja yhdisteen välillä. Oppilas tutustuu johonkin molekyylimallinnusohjelmaan.
Oppilas tutustuu monipuolisesti, esim. kokeellisesti aineiden ominaisuuksiin, olomuotoihin,
happamuuteen ja liukoisuuteen. Oppilas ymmärtää seoksen ja puhtaan aineen eron sekä.
Tutustutaan myös erilaisiin erotusmenetelmiin.
Oppilas tutustuu teoriassa ja kokeellisesti erilaisiin reaktioihin ja niitä kuvaaviin
reaktioyhtälöihin. Oppilas osaa nimetä erilaisia reaktionopeuteen vaikuttavia tekijöitä.
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T11 ohjata oppilasta käyttämään erilaisia malleja kuvaamaan ja
selittämään aineen rakennetta ja kemiallisia ilmiöitä
(7.lk) Tutustutaan erilaisten mallien käyttöön esim. aineen rakenteiden selittämisessä. Tutustutaan
johonkin tietotekniikan työkaluun, jolla kuvataan aineen rakennetta tai kemiallista ilmiötä.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Mallien käyttäminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa kuvata aineen rakennetta ja
kemiallisia ilmiöitä malleilla tai kuvauksilla.

Kurssilla käsitellään kemiaa kotona, ympäristössä ja eri ammateissa. Oppilas tutustuu kemiaan
muissa oppiaineissa ja teollisuudessa.
Kurssi johdattaa kemiaan ja oppilas omaksuu turvalliset tavat työskennellä kemikaalien kanssa
(työturvallisuus).
Oppilas oppii veden ominaisuuksia ja ymmärtää veden kiertokulun. Oppilas perehtyy
ilmakehän koostumukseen.
Oppilas tutustuu tieteellisen tiedon ja arkiuskomuksien välisiin eroavuuksiin ja ymmärtää aineen
häviämättömyyden periaatteen mm. kokeeellisuuden avulla.
Oppilas tutustuu teoriassa ja kokeellisesti erilaisiin reaktioihin ja niitä kuvaaviin
reaktioyhtälöihin. Oppilas osaa nimetä erilaisia reaktionopeuteen vaikuttavia tekijöitä.
Oppilas tutustuu alkuaineisiin ja jaksolliseen järjestelmään. Oppilas ymmärtää eron
alkuaineen ja yhdisteen välillä. Oppilas tutustuu johonkin molekyylimallinnusohjelmaan.
Oppilas tutustuu monipuolisesti, esim. kokeellisesti aineiden ominaisuuksiin, olomuotoihin,
happamuuteen ja liukoisuuteen. Oppilas ymmärtää seoksen ja puhtaan aineen eron sekä.
Tutustutaan myös erilaisiin erotusmenetelmiin.

T12 ohjata oppilasta käyttämään ja arvioimaan kriittisesti eri tietolähteitä
sekä ilmaisemaan ja perustelemaan erilaisia näkemyksiä kemialle
ominaisella tavalla
(7.lk) Oppilas oppii käyttämään moninaisia tietolähteitä.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Argumentointitaidot ja tietolähteiden
käyttäminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa hakea tietoa erilaisista
tietolähteistä ja valita joitakin luotettavia
tietolähteitä. Oppilas osaa ilmaista ja
perustella erilaisia näkemyksiä kemialle
ominaisella tavalla.

Oppilas tutustuu alkuaineisiin ja jaksolliseen järjestelmään. Oppilas ymmärtää eron
alkuaineen ja yhdisteen välillä. Oppilas tutustuu johonkin molekyylimallinnusohjelmaan.
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Arvioinnin kohde

Oppilas tutustuu monipuolisesti, esim. kokeellisesti aineiden ominaisuuksiin, olomuotoihin,
happamuuteen ja liukoisuuteen. Oppilas ymmärtää seoksen ja puhtaan aineen eron sekä.
Tutustutaan myös erilaisiin erotusmenetelmiin.
Kurssilla käsitellään kemiaa kotona, ympäristössä ja eri ammateissa. Oppilas tutustuu kemiaan
muissa oppiaineissa ja teollisuudessa.
Kurssi johdattaa kemiaan ja oppilas omaksuu turvalliset tavat työskennellä kemikaalien kanssa
(työturvallisuus).
Oppilas oppii veden ominaisuuksia ja ymmärtää veden kiertokulun. Oppilas perehtyy
ilmakehän koostumukseen.
Oppilas tutustuu teoriassa ja kokeellisesti erilaisiin reaktioihin ja niitä kuvaaviin
reaktioyhtälöihin. Oppilas osaa nimetä erilaisia reaktionopeuteen vaikuttavia tekijöitä.
Oppilas tutustuu tieteellisen tiedon ja arkiuskomuksien välisiin eroavuuksiin ja ymmärtää aineen
häviämättömyyden periaatteen mm. kokeeellisuuden avulla.

T13 ohjata oppilasta hahmottamaan luonnontieteellisen tiedon luonnetta
ja kehittymistä sekä tieteellisiä tapoja tuottaa tietoa
(7.lk) Oppilas tutustuu tieteellisen tiedon ja arkiuskomuksien välisiin eroavuuksiin sekä kokeellisen
toimintatavan merkitykseen kemiassa.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Luonnontieteellisen tiedon luonteen
hahmottaminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa kuvata kemiaan liittyvien
esimerkkien avulla luonnontieteellisen tiedon
luonnetta ja kehittymistä. Oppilas osaa kuvata
esimerkkien avulla tieteellisiä tapoja tuottaa
tietoa.

Oppilas tutustuu alkuaineisiin ja jaksolliseen järjestelmään. Oppilas ymmärtää eron
alkuaineen ja yhdisteen välillä. Oppilas tutustuu johonkin molekyylimallinnusohjelmaan.
Oppilas tutustuu monipuolisesti, esim. kokeellisesti aineiden ominaisuuksiin, olomuotoihin,
happamuuteen ja liukoisuuteen. Oppilas ymmärtää seoksen ja puhtaan aineen eron sekä.
Tutustutaan myös erilaisiin erotusmenetelmiin.
Kurssi johdattaa kemiaan ja oppilas omaksuu turvalliset tavat työskennellä kemikaalien kanssa
(työturvallisuus).
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Oppilas oppii veden ominaisuuksia ja ymmärtää veden kiertokulun. Oppilas perehtyy
ilmakehän koostumukseen.
Oppilas tutustuu teoriassa ja kokeellisesti erilaisiin reaktioihin ja niitä kuvaaviin
reaktioyhtälöihin. Oppilas osaa nimetä erilaisia reaktionopeuteen vaikuttavia tekijöitä.
Kurssilla käsitellään kemiaa kotona, ympäristössä ja eri ammateissa. Oppilas tutustuu kemiaan
muissa oppiaineissa ja teollisuudessa.
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Oppilas tutustuu tieteellisen tiedon ja arkiuskomuksien välisiin eroavuuksiin ja ymmärtää aineen
häviämättömyyden periaatteen mm. kokeeellisuuden avulla.

T14 ohjata oppilasta ymmärtämään perusperiaatteita aineen
ominaisuuksista, rakenteesta ja aineiden muutoksista
(7.lk) Oppilas tutustuu aineen ominaisuuksiin ja joihinkin kemian ilmiöihin ja malleihin, esim.
palaminen.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Tiedollisten jatko-opintovalmiuksien
saavuttaminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa käyttää aineen ominaisuuksien,
rakenteiden ja aineiden muutoksien keskeisiä
käsitteitä, ilmiöitä ja malleja tutuissa
tilanteissa.

Oppilas tutustuu alkuaineisiin ja jaksolliseen järjestelmään. Oppilas ymmärtää eron
alkuaineen ja yhdisteen välillä. Oppilas tutustuu johonkin molekyylimallinnusohjelmaan.
Oppilas tutustuu monipuolisesti, esim. kokeellisesti aineiden ominaisuuksiin, olomuotoihin,
happamuuteen ja liukoisuuteen. Oppilas ymmärtää seoksen ja puhtaan aineen eron sekä.
Tutustutaan myös erilaisiin erotusmenetelmiin.
Oppilas tutustuu teoriassa ja kokeellisesti erilaisiin reaktioihin ja niitä kuvaaviin
reaktioyhtälöihin. Oppilas osaa nimetä erilaisia reaktionopeuteen vaikuttavia tekijöitä.

T15 ohjata oppilasta soveltamaan kemian tietojaan ja taitojaan
monialaisissa oppimiskokonaisuuksissa sekä tarjota mahdollisuuksia
tutustua kemian soveltamiseen erilaisissa tilanteissa kuten luonnossa,
elinkeinoelämässä, järjestöissä tai tiedeyhteisöissä
Oppilasta osallistuu monialaisiin oppimiskokonaisuuksiin, joissa sovelletaan kemian tietoja ja
taitoja.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen

Tietojen ja taitojen soveltaminen eri tilanteissa Oppilas osaa käyttää kemian
tietojaan ja taitojaan monialaisessa
oppimiskokonaisuudessa tai tilanteessa, jossa
kemiaa sovelletaan eri ympäristöissä.

Oppilas tutustuu alkuaineisiin ja jaksolliseen järjestelmään. Oppilas ymmärtää eron
alkuaineen ja yhdisteen välillä. Oppilas tutustuu johonkin molekyylimallinnusohjelmaan.
Oppilas tutustuu monipuolisesti, esim. kokeellisesti aineiden ominaisuuksiin, olomuotoihin,
happamuuteen ja liukoisuuteen. Oppilas ymmärtää seoksen ja puhtaan aineen eron sekä.
Tutustutaan myös erilaisiin erotusmenetelmiin.
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Kurssilla käsitellään kemiaa kotona, ympäristössä ja eri ammateissa. Oppilas tutustuu kemiaan
muissa oppiaineissa ja teollisuudessa.

Oppilas tutustuu tieteellisen tiedon ja arkiuskomuksien välisiin eroavuuksiin ja ymmärtää aineen
häviämättömyyden periaatteen mm. kokeeellisuuden avulla.
Oppilas tutustuu teoriassa ja kokeellisesti erilaisiin reaktioihin ja niitä kuvaaviin
reaktioyhtälöihin. Oppilas osaa nimetä erilaisia reaktionopeuteen vaikuttavia tekijöitä.
Kurssi johdattaa kemiaan ja oppilas omaksuu turvalliset tavat työskennellä kemikaalien kanssa
(työturvallisuus).
Oppilas oppii veden ominaisuuksia ja ymmärtää veden kiertokulun. Oppilas perehtyy
ilmakehän koostumukseen.

Vuosiluokka 8
Vuosiluokan keskeiset sisältöalueet
S1 Luonnontieteellinen tutkimus
Turvallisen työskentelyn periaatteet ja perustyötaidot luovat pohjan kokeelliselle työskentelylle.
Eri sisältöalueista ja oppilaiden mielenkiinnon kohteista valitaan sopivia aihepiirejä
suljettuihin ja avoimiin tutkimuksiin. Erilaisissa tutkimuksissa painotetaan tarkoituksenmukaisesti
tutkimusprosessin eri vaiheita kuten ongelman tai ilmiön pohtimista, suunnittelua, koejärjestelyn
toteuttamista, havainnointia, tulosten koontia ja käsittelyä sekä tulosten arviointia ja esittämistä.
Tutustutaan tieto- ja viestintäteknologian hyödyntämiseen tutkimusten eri vaiheissa.
S2 Kemia omassa elämässä ja elinympäristössä
Sisältöjä valitaan siten, että oman elämän ja elinympäristön ilmiöitä pohditaan erityisesti
terveyden ja turvallisuuden näkökulmista. Sisältöjen valinnassa otetaan huomioon paikallinen
toimintaympäristö ja lähiympäristön tila. Tutustutaan kodin kemikaaleihin ja paloturvallisuuteen.
Tutkitaan olomuotojen muutoksia.
Oppilas harjaantuu turvallisiin työskentelytapoihin kemikaalien kanssa (työturvallisuus).
S3 Kemia yhteiskunnassa
Kemian ilmiöihin ja sovelluksiin liittyviä sisältöjä valitaan erityisesti ihmiskunnan hyvinvoinnin
ja teknologian näkökulmista. Pääpaino on kestävässä luonnonvarojen käytössä, ja tuotteiden
elinkaariajattelu on yhtenä tarkastelutapana. Tutustutaan erilaisiin koulutuspolkuihin ja
ammatteihin, joissa tarvitaan kemian osaamista.
Oppilas tutustuu korroosioon ja sen vaikutuksiin ja ennaltaehkäisyyn teorian ja kokeelisuuden
kautta. Oppilas tutustuu valitun aineen kiertokulkuun.
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S4 Kemia maailmankuvan rakentajana
Sisältöjä valitaan siten, että niissä tulee esiin kemian luonne tieteenä, aineen ja energian
säilymisen periaatteet sekä luonnon mittasuhteet. Sisältöihin kuuluvat myös tutustuminen
kemiaan liittyviin uutisiin, ajankohtaisiin ilmiöihin, sovelluksiin ja nykypäivän tutkimukseen.
S5 Aineiden ominaisuudet ja rakenne
Tutkitaan monipuolisesti seosten ja puhtaiden aineiden ominaisuuksia kuten vesi- ja
rasvaliukoisuutta. Alkuaineiden ominaisuuksien pohjalta tutustutaan aineen koostumiseen
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atomeista, atomin rakenteeseen ja jaksolliseen järjestelmään. Malleja ja simulaatioita
käytetään yhdisteiden rakentumisen hahmottamisessa. Tutustutaan hiileen, sen yhdisteisiin ja
ravintoaineisiin. Perehdytään johonkin orgaaniseen yhdisteryhmään.
Oppilas tutustuu atomin rakenteeseen, alkuaineisiin ja jaksolliseen järjestelmään. Erilaisia
malleja ja simulaatioita käyttäen oppilas oppii elektronien siirtymisen merkitykseen erilaisten
sidoksien muodostumisessa, esim. ionien muodostumisessa. Oppilas tutustuu erilaisiin
happiyhdisteisiin.
S6 Aineiden ominaisuudet ja muutokset
Tutustutaan energian ja aineiden muuttumiseen kemiallisissa reaktioissa. Havainnoidaan
reaktionnopeutta ja pohditaan siihen vaikuttavia tekijöitä. Perehdytään hiilen kiertokulkuun ja
sen merkitykseen elämälle. Tutustutaan pitoisuuteen ja happamuuteen arkisten esimerkkien
yhteydessä. Harjoitellaan kemian merkkikielen ja yksinkertaisten reaktioyhtälöiden tulkitsemista.
Oppilas tutustuu happamuuden muutoksiin ja tämän muutoksen vaikutuksiin elinympäristössä.
Oppilas oppii ymmärtämään neutraloitumiseen liittyviä käsiteitä, esim. happo, emäs,
pH teorian ja kokeellisuuden avulla. Oppilas tutustuu mm. kokeellisuuden avulla
sähkökemialliseen jännitesarjaan ja sen soveltaminen.
Tavoitteisiin liittyvät
sisältöalueet

Laaja-alainen osaaminen

T1

S1, S2, S3, S4, S5, S6

L1

T2

S1, S2, S3, S4, S5, S6

L1, L6

T3

S1, S2, S3, S4, S5, S6

L6, L7

T4

S1, S2, S3, S4, S5, S6

L3, L7

T5

S1, S2, S3, S4, S5, S6

L1, L7

T6

S1, S2, S3, S4, S5, S6

L2, L5

T7

S1, S2, S3, S4, S5, S6

L2, L5

T8

S1, S2, S3, S4, S5, S6

L2, L3, L5

T9

S1, S2, S3, S4, S5, S6

L5

T10

S1, S2, S3, S4, S5, S6

L1

T11

S1, S2, S3, S4, S5, S6

L1

T12

S1, S2, S3, S4, S5, S6

L2, L4

T13

S1, S2, S3, S4, S5, S6

L1, L4

T14

S5, S6

L1

T15

S1, S2, S3, S4, S5, S6

L6

Vuosiluokan tavoitteet
T1 kannustaa ja innostaa oppilasta kemian opiskeluun
Kemia on kokeellinen tiede. Kokeellisuuden kautta oppilas innostuu kemian ilmiöistä ja
maailmasta. Laboratoriomainen työskentely tuo monipuolisuutta opiskeluun.
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Opetuksen tavoitteet

Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Ei käytetä arvosanan muodostamisen
perusteena. Oppilasta ohjataan pohtimaan
kokemuksiaan osana itsearviointia.

Oppilas tutustuu happamuuden muutoksiin ja tämän muutoksen vaikutuksiin elinympäristössä.
Oppilas oppii ymmärtämään neutraloitumiseen liittyviä käsiteitä, esim. happo, emäs,
pH teorian ja kokeellisuuden avulla. Oppilas tutustuu mm. kokeellisuuden avulla
sähkökemialliseen jännitesarjaan ja sen soveltaminen.
Oppilas tutustuu korroosioon ja sen vaikutuksiin ja ennaltaehkäisyyn teorian ja kokeelisuuden
kautta. Oppilas tutustuu valitun aineen kiertokulkuun.
Oppilas tutustuu atomin rakenteeseen, alkuaineisiin ja jaksolliseen järjestelmään. Erilaisia
malleja ja simulaatioita käyttäen oppilas oppii elektronien siirtymisen merkitykseen erilaisten
sidoksien muodostumisessa, esim. ionien muodostumisessa. Oppilas tutustuu erilaisiin
happiyhdisteisiin.
Oppilas harjaantuu turvallisiin työskentelytapoihin kemikaalien kanssa (työturvallisuus).

T2 ohjata ja kannustaa oppilasta tunnistamaan omaa kemian osaamistaan,
asettamaan tavoitteita omalle työskentelylleen sekä työskentelemään
pitkäjänteisesti
(8.lk) Oppilas oppii dokumentoimaan kemian havaintoja ja ilmiöitä. Oppilas pystyy selittämään
näitä havaintoja ja ilmiöitä sekä suunnittelemaan itsenäisemmin työskentelyään kemian tunneilla.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Tavoitteellinen työskentely ja oppimaan
oppimisen taidot

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa asettaa omia tavoitteita pienten
kokonaisuuksien osalta ja työskennellä niiden
saavuttamiseksi. Oppilas osaa kuvata omaa
osaamistaan opettajan antaman palautteen,
vertaispalautteen ja itsearvioinnin perusteella.

Oppilas tutustuu korroosioon ja sen vaikutuksiin ja ennaltaehkäisyyn teorian ja kokeelisuuden
kautta. Oppilas tutustuu valitun aineen kiertokulkuun.
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Oppilas tutustuu happamuuden muutoksiin ja tämän muutoksen vaikutuksiin elinympäristössä.
Oppilas oppii ymmärtämään neutraloitumiseen liittyviä käsiteitä, esim. happo, emäs,
pH teorian ja kokeellisuuden avulla. Oppilas tutustuu mm. kokeellisuuden avulla
sähkökemialliseen jännitesarjaan ja sen soveltaminen.
Oppilas harjaantuu turvallisiin työskentelytapoihin kemikaalien kanssa (työturvallisuus).
Oppilas tutustuu atomin rakenteeseen, alkuaineisiin ja jaksolliseen järjestelmään. Erilaisia
malleja ja simulaatioita käyttäen oppilas oppii elektronien siirtymisen merkitykseen erilaisten
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sidoksien muodostumisessa, esim. ionien muodostumisessa. Oppilas tutustuu erilaisiin
happiyhdisteisiin.

T3 ohjata oppilasta ymmärtämään kemian osaamisen merkitystä omassa
elämässä, elinympäristössä ja yhteiskunnassa
(8.lk) Oppilas oppii havainnoimaan kemian merkitystä yhteiskunnassa.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Kemian merkityksen arvioiminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa kuvata esimerkkien avulla, miten
kemian tietoja ja taitoja tarvitaan erilaisissa
tilanteissa. Oppilas osaa kuvata kemian
osaamisen merkitystä eri ammateissa ja jatkoopinnoissa.

Oppilas tutustuu korroosioon ja sen vaikutuksiin ja ennaltaehkäisyyn teorian ja kokeelisuuden
kautta. Oppilas tutustuu valitun aineen kiertokulkuun.
Oppilas tutustuu happamuuden muutoksiin ja tämän muutoksen vaikutuksiin elinympäristössä.
Oppilas oppii ymmärtämään neutraloitumiseen liittyviä käsiteitä, esim. happo, emäs,
pH teorian ja kokeellisuuden avulla. Oppilas tutustuu mm. kokeellisuuden avulla
sähkökemialliseen jännitesarjaan ja sen soveltaminen.
Oppilas harjaantuu turvallisiin työskentelytapoihin kemikaalien kanssa (työturvallisuus).
Oppilas tutustuu atomin rakenteeseen, alkuaineisiin ja jaksolliseen järjestelmään. Erilaisia
malleja ja simulaatioita käyttäen oppilas oppii elektronien siirtymisen merkitykseen erilaisten
sidoksien muodostumisessa, esim. ionien muodostumisessa. Oppilas tutustuu erilaisiin
happiyhdisteisiin.

T4 ohjata oppilasta käyttämään kemian osaamistaan kestävän
tulevaisuuden rakentamisessa sekä arvioimaan omia valintojaan
luonnonvarojen kestävän käytön ja tuotteen elinkaaren kannalta
(8.lk) Oppilas oppii ymmärtämään elinkaariajattelun merkityksen laajemmin luonnonvarojen ja
ympäristön näkökulmasta.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Kestävän kehityksen tiedot ja taidot kemian
kannalta

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa kuvata esimerkkien avulla,
miten kemian osaamista tarvitaan kestävän
tulevaisuuden rakentamiseksi. Oppilas osaa
kuvata erilaisia valintoja luonnonvarojen
kestävän käytön ja tuotteen elinkaaren
kannalta.

Oppilas tutustuu happamuuden muutoksiin ja tämän muutoksen vaikutuksiin elinympäristössä.
Oppilas oppii ymmärtämään neutraloitumiseen liittyviä käsiteitä, esim. happo, emäs,
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Arvioinnin kohde

pH teorian ja kokeellisuuden avulla. Oppilas tutustuu mm. kokeellisuuden avulla
sähkökemialliseen jännitesarjaan ja sen soveltaminen.
Oppilas harjaantuu turvallisiin työskentelytapoihin kemikaalien kanssa (työturvallisuus).
Oppilas tutustuu atomin rakenteeseen, alkuaineisiin ja jaksolliseen järjestelmään. Erilaisia
malleja ja simulaatioita käyttäen oppilas oppii elektronien siirtymisen merkitykseen erilaisten
sidoksien muodostumisessa, esim. ionien muodostumisessa. Oppilas tutustuu erilaisiin
happiyhdisteisiin.
Oppilas tutustuu korroosioon ja sen vaikutuksiin ja ennaltaehkäisyyn teorian ja kokeelisuuden
kautta. Oppilas tutustuu valitun aineen kiertokulkuun.

T5 kannustaa oppilasta muodostamaan kysymyksiä tarkasteltavista
ilmiöistä sekä kehittämään kysymyksiä edelleen tutkimusten ja muun
toiminnan lähtökohdiksi
(8.lk) Oppilas osaa havainnoida ilmiöitä ja asettaa kysymyksiä johtopäätöksien tekemiseen.
Pohjustetaan tieteellisten käytäntöjen rakentamista, sitä miten on mielekästä lähestyä ilmiötä.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen

Kysymysten muodostaminen sekä tutkimusten Oppilas osaa muodostaa kysymyksiä
ja muun toiminnan suunnittelu
tarkasteltavasta ilmiöstä. Oppilas osaa
tarkentaa kysymyksiä tutkimuksen tai muun
toiminnan kohteeksi esimerkiksi rajaamalla
muuttujia.
Oppilas harjaantuu turvallisiin työskentelytapoihin kemikaalien kanssa (työturvallisuus).
Oppilas tutustuu atomin rakenteeseen, alkuaineisiin ja jaksolliseen järjestelmään. Erilaisia
malleja ja simulaatioita käyttäen oppilas oppii elektronien siirtymisen merkitykseen erilaisten
sidoksien muodostumisessa, esim. ionien muodostumisessa. Oppilas tutustuu erilaisiin
happiyhdisteisiin.
Oppilas tutustuu happamuuden muutoksiin ja tämän muutoksen vaikutuksiin elinympäristössä.
Oppilas oppii ymmärtämään neutraloitumiseen liittyviä käsiteitä, esim. happo, emäs,
pH teorian ja kokeellisuuden avulla. Oppilas tutustuu mm. kokeellisuuden avulla
sähkökemialliseen jännitesarjaan ja sen soveltaminen.

Vuosiluokat 7-9

Oppilas tutustuu korroosioon ja sen vaikutuksiin ja ennaltaehkäisyyn teorian ja kokeelisuuden
kautta. Oppilas tutustuu valitun aineen kiertokulkuun.

T6 ohjata oppilasta toteuttamaan kokeellisia tutkimuksia yhteistyössä
muiden kanssa sekä työskentelemään turvallisesti ja johdonmukaisesti
(8.lk) Oppilas oppii työskentelemään turvallisesti yksin ja ryhmässä.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
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Arvioinnin kohde
Kokeellisen tutkimuksen toteuttaminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas hallitsee perustyötaidot, osaa
työskennellä turvallisesti sekä tehdä
havaintoja ohjeiden tai suunnitelman mukaan.
Oppilas osaa toteuttaa yhteistyössä muiden
kanssa suljettuja ja avoimia tutkimuksia.

Oppilas tutustuu korroosioon ja sen vaikutuksiin ja ennaltaehkäisyyn teorian ja kokeelisuuden
kautta. Oppilas tutustuu valitun aineen kiertokulkuun.
Oppilas tutustuu atomin rakenteeseen, alkuaineisiin ja jaksolliseen järjestelmään. Erilaisia
malleja ja simulaatioita käyttäen oppilas oppii elektronien siirtymisen merkitykseen erilaisten
sidoksien muodostumisessa, esim. ionien muodostumisessa. Oppilas tutustuu erilaisiin
happiyhdisteisiin.
Oppilas tutustuu happamuuden muutoksiin ja tämän muutoksen vaikutuksiin elinympäristössä.
Oppilas oppii ymmärtämään neutraloitumiseen liittyviä käsiteitä, esim. happo, emäs,
pH teorian ja kokeellisuuden avulla. Oppilas tutustuu mm. kokeellisuuden avulla
sähkökemialliseen jännitesarjaan ja sen soveltaminen.
Oppilas harjaantuu turvallisiin työskentelytapoihin kemikaalien kanssa (työturvallisuus).

T7 ohjata oppilasta käsittelemään, tulkitsemaan ja esittämään omien
tutkimustensa tuloksia sekä arvioimaan niitä ja koko tutkimusprosessia
(8.lk) Oppilas osaa käsitellä ja tulkita kokeellisen työn tuloksia ja harjaantuu kemiallisten
havaintojen kirjalliseen esittämiseen.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Tutkimusten tulosten käsittely, esittäminen ja
arviointi

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa käsitellä, tulkita ja esittää
tutkimusten tuloksia. Oppilas osaa arvioida
tulosten oikeellisuutta ja luotettavuutta sekä
osaa kuvata tutkimusprosessin toimivuutta.

Oppilas tutustuu korroosioon ja sen vaikutuksiin ja ennaltaehkäisyyn teorian ja kokeelisuuden
kautta. Oppilas tutustuu valitun aineen kiertokulkuun.

Oppilas harjaantuu turvallisiin työskentelytapoihin kemikaalien kanssa (työturvallisuus).
Oppilas tutustuu atomin rakenteeseen, alkuaineisiin ja jaksolliseen järjestelmään. Erilaisia
malleja ja simulaatioita käyttäen oppilas oppii elektronien siirtymisen merkitykseen erilaisten
sidoksien muodostumisessa, esim. ionien muodostumisessa. Oppilas tutustuu erilaisiin
happiyhdisteisiin.
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Oppilas tutustuu happamuuden muutoksiin ja tämän muutoksen vaikutuksiin elinympäristössä.
Oppilas oppii ymmärtämään neutraloitumiseen liittyviä käsiteitä, esim. happo, emäs,
pH teorian ja kokeellisuuden avulla. Oppilas tutustuu mm. kokeellisuuden avulla
sähkökemialliseen jännitesarjaan ja sen soveltaminen.

T8 ohjata oppilasta hahmottamaan kemian soveltamista teknologiassa
sekä osallistumaan kemiaa soveltavien ratkaisujen ideointiin,
suunnitteluun, kehittämiseen ja soveltamiseen yhteistyössä muiden
kanssa
(8.lk) Oppilas tutustuu kemien teollisuuden jo olemassa oleviin ja uusiin tuotantoprosesseihin ja
kemian soveltamiseen teknologiassa.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Teknologinen osaaminen ja yhteistyö
teknologisessa ongelmanratkaisussa

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa kuvata joitakin esimerkkejä
kemian soveltamisesta teknologiassa.
Oppilas osaa työskennellä yhteistyössä
yksinkertaisen kemiaa soveltavan ratkaisun
ideoinnissa, suunnittelussa, kehittämisessä ja
soveltamisessa.

Oppilas tutustuu korroosioon ja sen vaikutuksiin ja ennaltaehkäisyyn teorian ja kokeelisuuden
kautta. Oppilas tutustuu valitun aineen kiertokulkuun.
Oppilas tutustuu atomin rakenteeseen, alkuaineisiin ja jaksolliseen järjestelmään. Erilaisia
malleja ja simulaatioita käyttäen oppilas oppii elektronien siirtymisen merkitykseen erilaisten
sidoksien muodostumisessa, esim. ionien muodostumisessa. Oppilas tutustuu erilaisiin
happiyhdisteisiin.
Oppilas harjaantuu turvallisiin työskentelytapoihin kemikaalien kanssa (työturvallisuus).
Oppilas tutustuu happamuuden muutoksiin ja tämän muutoksen vaikutuksiin elinympäristössä.
Oppilas oppii ymmärtämään neutraloitumiseen liittyviä käsiteitä, esim. happo, emäs,
pH teorian ja kokeellisuuden avulla. Oppilas tutustuu mm. kokeellisuuden avulla
sähkökemialliseen jännitesarjaan ja sen soveltaminen.

T9 ohjata oppilasta käyttämään tieto- ja viestintäteknologiaa tiedon ja
tutkimustulosten hankkimiseen, käsittelemiseen ja esittämiseen sekä
tukea oppilaan oppimista havainnollistavien simulaatioiden avulla
(8.lk) Oppilas osaa opettajan tuella tulkita kemian simulaatioita. Oppilas osaa esittää tieto- ja
viestintätekniikkaa hyödyntäen kemian tietoa.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde

Vuosiluokat 7-9

Tieto- ja viestintätekniikan käyttö

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa käyttää tieto- ja
viestintäteknologisia välineitä tai sovelluksia
tiedon ja tutkimustulosten hankkimiseen,
käsittelemiseen ja esittämiseen. Oppilas osaa
tehdä havaintoja ja päätelmiä simulaatiosta.

Oppilas tutustuu atomin rakenteeseen, alkuaineisiin ja jaksolliseen järjestelmään. Erilaisia
malleja ja simulaatioita käyttäen oppilas oppii elektronien siirtymisen merkitykseen erilaisten
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sidoksien muodostumisessa, esim. ionien muodostumisessa. Oppilas tutustuu erilaisiin
happiyhdisteisiin.
Oppilas tutustuu happamuuden muutoksiin ja tämän muutoksen vaikutuksiin elinympäristössä.
Oppilas oppii ymmärtämään neutraloitumiseen liittyviä käsiteitä, esim. happo, emäs,
pH teorian ja kokeellisuuden avulla. Oppilas tutustuu mm. kokeellisuuden avulla
sähkökemialliseen jännitesarjaan ja sen soveltaminen.
Oppilas harjaantuu turvallisiin työskentelytapoihin kemikaalien kanssa (työturvallisuus).
Oppilas tutustuu korroosioon ja sen vaikutuksiin ja ennaltaehkäisyyn teorian ja kokeelisuuden
kautta. Oppilas tutustuu valitun aineen kiertokulkuun.

T10 ohjata oppilasta käyttämään kemian käsitteitä täsmällisesti sekä
jäsentämään omia käsiterakenteitaan kohti luonnontieteellisten teorioiden
mukaisia käsityksiä
(8.lk) Oppilas osaa käyttää yksinkertaisia kemian käsitteitä ja oppii jäsentämään käsitteiden
keskinäisiä suhteita.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Käsitteiden käyttö ja jäsentyminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa käyttää kemian keskeisiä
käsitteitä oikeassa asiayhteydessä ja yhdistää
niitä toisiinsa. Oppilas osaa kuvata ja selittää
ilmiöitä kemian keskeisten käsitteiden avulla.

Oppilas tutustuu korroosioon ja sen vaikutuksiin ja ennaltaehkäisyyn teorian ja kokeelisuuden
kautta. Oppilas tutustuu valitun aineen kiertokulkuun.
Oppilas tutustuu atomin rakenteeseen, alkuaineisiin ja jaksolliseen järjestelmään. Erilaisia
malleja ja simulaatioita käyttäen oppilas oppii elektronien siirtymisen merkitykseen erilaisten
sidoksien muodostumisessa, esim. ionien muodostumisessa. Oppilas tutustuu erilaisiin
happiyhdisteisiin.
Oppilas harjaantuu turvallisiin työskentelytapoihin kemikaalien kanssa (työturvallisuus).

T11 ohjata oppilasta käyttämään erilaisia malleja kuvaamaan ja
selittämään aineen rakennetta ja kemiallisia ilmiöitä
(8.lk) Oppilas käyttää erilaisia malleja kemian ilmiöiden selittämisessä. Oppilas oppi käyttämään
jotakin tietotekniikan työkalua, jolla kuvataan esim. aineen rakennetta tai kemiallista ilmiötä .
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
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Oppilas tutustuu happamuuden muutoksiin ja tämän muutoksen vaikutuksiin elinympäristössä.
Oppilas oppii ymmärtämään neutraloitumiseen liittyviä käsiteitä, esim. happo, emäs,
pH teorian ja kokeellisuuden avulla. Oppilas tutustuu mm. kokeellisuuden avulla
sähkökemialliseen jännitesarjaan ja sen soveltaminen.

Arvioinnin kohde
Mallien käyttäminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa kuvata aineen rakennetta ja
kemiallisia ilmiöitä malleilla tai kuvauksilla.

Oppilas tutustuu happamuuden muutoksiin ja tämän muutoksen vaikutuksiin elinympäristössä.
Oppilas oppii ymmärtämään neutraloitumiseen liittyviä käsiteitä, esim. happo, emäs,
pH teorian ja kokeellisuuden avulla. Oppilas tutustuu mm. kokeellisuuden avulla
sähkökemialliseen jännitesarjaan ja sen soveltaminen.
Oppilas tutustuu korroosioon ja sen vaikutuksiin ja ennaltaehkäisyyn teorian ja kokeelisuuden
kautta. Oppilas tutustuu valitun aineen kiertokulkuun.
Oppilas tutustuu atomin rakenteeseen, alkuaineisiin ja jaksolliseen järjestelmään. Erilaisia
malleja ja simulaatioita käyttäen oppilas oppii elektronien siirtymisen merkitykseen erilaisten
sidoksien muodostumisessa, esim. ionien muodostumisessa. Oppilas tutustuu erilaisiin
happiyhdisteisiin.
Oppilas harjaantuu turvallisiin työskentelytapoihin kemikaalien kanssa (työturvallisuus).

T12 ohjata oppilasta käyttämään ja arvioimaan kriittisesti eri tietolähteitä
sekä ilmaisemaan ja perustelemaan erilaisia näkemyksiä kemialle
ominaisella tavalla
(8.lk) Oppilas harjaantuu käyttämään ja arvioimaan kriittisesti eri tietolähteitä.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Argumentointitaidot ja tietolähteiden
käyttäminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa hakea tietoa erilaisista
tietolähteistä ja valita joitakin luotettavia
tietolähteitä. Oppilas osaa ilmaista ja
perustella erilaisia näkemyksiä kemialle
ominaisella tavalla.

Oppilas tutustuu happamuuden muutoksiin ja tämän muutoksen vaikutuksiin elinympäristössä.
Oppilas oppii ymmärtämään neutraloitumiseen liittyviä käsiteitä, esim. happo, emäs,
pH teorian ja kokeellisuuden avulla. Oppilas tutustuu mm. kokeellisuuden avulla
sähkökemialliseen jännitesarjaan ja sen soveltaminen.
Oppilas harjaantuu turvallisiin työskentelytapoihin kemikaalien kanssa (työturvallisuus).

Vuosiluokat 7-9

Oppilas tutustuu korroosioon ja sen vaikutuksiin ja ennaltaehkäisyyn teorian ja kokeelisuuden
kautta. Oppilas tutustuu valitun aineen kiertokulkuun.
Oppilas tutustuu atomin rakenteeseen, alkuaineisiin ja jaksolliseen järjestelmään. Erilaisia
malleja ja simulaatioita käyttäen oppilas oppii elektronien siirtymisen merkitykseen erilaisten
sidoksien muodostumisessa, esim. ionien muodostumisessa. Oppilas tutustuu erilaisiin
happiyhdisteisiin.
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T13 ohjata oppilasta hahmottamaan luonnontieteellisen tiedon luonnetta
ja kehittymistä sekä tieteellisiä tapoja tuottaa tietoa
(8.lk) Oppilas tutustuu tieteellisen tiedon ja arkiuskomuksien välisiin eroavuuksiin sekä kokeellisen
toimintatavan merkitykseen kemiassa. Oppilas osaa kuvata esimerkkien avulla tieteellisiä tapoja
tuottaa tietoa.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Luonnontieteellisen tiedon luonteen
hahmottaminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa kuvata kemiaan liittyvien
esimerkkien avulla luonnontieteellisen tiedon
luonnetta ja kehittymistä. Oppilas osaa kuvata
esimerkkien avulla tieteellisiä tapoja tuottaa
tietoa.

Oppilas harjaantuu turvallisiin työskentelytapoihin kemikaalien kanssa (työturvallisuus).
Oppilas tutustuu atomin rakenteeseen, alkuaineisiin ja jaksolliseen järjestelmään. Erilaisia
malleja ja simulaatioita käyttäen oppilas oppii elektronien siirtymisen merkitykseen erilaisten
sidoksien muodostumisessa, esim. ionien muodostumisessa. Oppilas tutustuu erilaisiin
happiyhdisteisiin.
Oppilas tutustuu korroosioon ja sen vaikutuksiin ja ennaltaehkäisyyn teorian ja kokeelisuuden
kautta. Oppilas tutustuu valitun aineen kiertokulkuun.
Oppilas tutustuu happamuuden muutoksiin ja tämän muutoksen vaikutuksiin elinympäristössä.
Oppilas oppii ymmärtämään neutraloitumiseen liittyviä käsiteitä, esim. happo, emäs,
pH teorian ja kokeellisuuden avulla. Oppilas tutustuu mm. kokeellisuuden avulla
sähkökemialliseen jännitesarjaan ja sen soveltaminen.

T14 ohjata oppilasta ymmärtämään perusperiaatteita aineen
ominaisuuksista, rakenteesta ja aineiden muutoksista
Oppilas ymmärtää aineen ominaisuuksia, rakenteiden ja aineiden muutoksien keskeisiä käsitteitä,
ilmiöitä ja malleja tutuissa tilanteissa.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Tiedollisten jatko-opintovalmiuksien
saavuttaminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa käyttää aineen ominaisuuksien,
rakenteiden ja aineiden muutoksien keskeisiä
käsitteitä, ilmiöitä ja malleja tutuissa
tilanteissa.

Oppilas tutustuu atomin rakenteeseen, alkuaineisiin ja jaksolliseen järjestelmään. Erilaisia
malleja ja simulaatioita käyttäen oppilas oppii elektronien siirtymisen merkitykseen erilaisten
sidoksien muodostumisessa, esim. ionien muodostumisessa. Oppilas tutustuu erilaisiin
happiyhdisteisiin.
Oppilas tutustuu happamuuden muutoksiin ja tämän muutoksen vaikutuksiin elinympäristössä.
Oppilas oppii ymmärtämään neutraloitumiseen liittyviä käsiteitä, esim. happo, emäs,
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Arvioinnin kohde

pH teorian ja kokeellisuuden avulla. Oppilas tutustuu mm. kokeellisuuden avulla
sähkökemialliseen jännitesarjaan ja sen soveltaminen.

T15 ohjata oppilasta soveltamaan kemian tietojaan ja taitojaan
monialaisissa oppimiskokonaisuuksissa sekä tarjota mahdollisuuksia
tutustua kemian soveltamiseen erilaisissa tilanteissa kuten luonnossa,
elinkeinoelämässä, järjestöissä tai tiedeyhteisöissä
Oppilasta osallistuu monialaisiin oppimiskokonaisuuksiin, joissa sovelletaan kemian tietoja ja
taitoja.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen

Tietojen ja taitojen soveltaminen eri tilanteissa Oppilas osaa käyttää kemian
tietojaan ja taitojaan monialaisessa
oppimiskokonaisuudessa tai tilanteessa, jossa
kemiaa sovelletaan eri ympäristöissä.
Oppilas tutustuu happamuuden muutoksiin ja tämän muutoksen vaikutuksiin elinympäristössä.
Oppilas oppii ymmärtämään neutraloitumiseen liittyviä käsiteitä, esim. happo, emäs,
pH teorian ja kokeellisuuden avulla. Oppilas tutustuu mm. kokeellisuuden avulla
sähkökemialliseen jännitesarjaan ja sen soveltaminen.
Oppilas harjaantuu turvallisiin työskentelytapoihin kemikaalien kanssa (työturvallisuus).
Oppilas tutustuu atomin rakenteeseen, alkuaineisiin ja jaksolliseen järjestelmään. Erilaisia
malleja ja simulaatioita käyttäen oppilas oppii elektronien siirtymisen merkitykseen erilaisten
sidoksien muodostumisessa, esim. ionien muodostumisessa. Oppilas tutustuu erilaisiin
happiyhdisteisiin.
Oppilas tutustuu korroosioon ja sen vaikutuksiin ja ennaltaehkäisyyn teorian ja kokeelisuuden
kautta. Oppilas tutustuu valitun aineen kiertokulkuun.

Vuosiluokka 9
Vuosiluokan keskeiset sisältöalueet
S1 Luonnontieteellinen tutkimus

Vuosiluokat 7-9

Turvallisen työskentelyn periaatteet ja perustyötaidot luovat pohjan kokeelliselle työskentelylle.
Eri sisältöalueista ja oppilaiden mielenkiinnon kohteista valitaan sopivia aihepiirejä
suljettuihin ja avoimiin tutkimuksiin. Erilaisissa tutkimuksissa painotetaan tarkoituksenmukaisesti
tutkimusprosessin eri vaiheita kuten ongelman tai ilmiön pohtimista, suunnittelua, koejärjestelyn
toteuttamista, havainnointia, tulosten koontia ja käsittelyä sekä tulosten arviointia ja esittämistä.
Tutustutaan tieto- ja viestintäteknologian hyödyntämiseen tutkimusten eri vaiheissa.
S2 Kemia omassa elämässä ja elinympäristössä
Sisältöjä valitaan siten, että oman elämän ja elinympäristön ilmiöitä pohditaan erityisesti
terveyden ja turvallisuuden näkökulmista. Sisältöjen valinnassa otetaan huomioon paikallinen
toimintaympäristö ja lähiympäristön tila. Tutustutaan kodin kemikaaleihin ja paloturvallisuuteen.
Tutkitaan olomuotojen muutoksia.
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Oppilas tutustuu saippuan ja pesuaineiden valmistuksen ja kemiallisiin ominaisuuksiin
terveyden ja turvallisuuden näkökulmasta. Tutustutaan öljyihin ja muoveihin sekä
polymeroitumiseen (polymeerit). Oppilas oppii eri aineiden liukenemisesta toisiin aineisiin ja
ymmärtää eron vesi- ja rasvaliukoisuudessa. Tutustutaan erilaisiin esim. tekstiileihin ja niiden
ominaisuuksiin. Työskentely painottuu kokeellisuuden kautta tapahtuvaan havainnointiin.
S3 Kemia yhteiskunnassa
Kemian ilmiöihin ja sovelluksiin liittyviä sisältöjä valitaan erityisesti ihmiskunnan hyvinvoinnin
ja teknologian näkökulmista. Pääpaino on kestävässä luonnonvarojen käytössä, ja tuotteiden
elinkaariajattelu on yhtenä tarkastelutapana. Tutustutaan erilaisiin koulutuspolkuihin ja
ammatteihin, joissa tarvitaan kemian osaamista.
Oppilas ymmärtää hiilen merkityksen yhteiskunnallisesti.
S4 Kemia maailmankuvan rakentajana
Sisältöjä valitaan siten, että niissä tulee esiin kemian luonne tieteenä, aineen ja energian
säilymisen periaatteet sekä luonnon mittasuhteet. Sisältöihin kuuluvat myös tutustuminen
kemiaan liittyviin uutisiin, ajankohtaisiin ilmiöihin, sovelluksiin ja nykypäivän tutkimukseen.
S5 Aineiden ominaisuudet ja rakenne
Tutkitaan monipuolisesti seosten ja puhtaiden aineiden ominaisuuksia kuten vesi- ja
rasvaliukoisuutta. Alkuaineiden ominaisuuksien pohjalta tutustutaan aineen koostumiseen
atomeista, atomin rakenteeseen ja jaksolliseen järjestelmään. Malleja ja simulaatioita
käytetään yhdisteiden rakentumisen hahmottamisessa. Tutustutaan hiileen, sen yhdisteisiin ja
ravintoaineisiin. Perehdytään johonkin orgaaniseen yhdisteryhmään.
Oppilas tutustuu hiiliyhdisteisiin, niiden rakentumiseen mm. kovalenttisen sidoksen kautta.
Oppilas perehdytään kurssilla valittuihin orgaanisiin yhdisteryhmiin, mm. mallintamalla ja
kokeellisesti.
S6 Aineiden ominaisuudet ja muutokset
Tutustutaan energian ja aineiden muuttumiseen kemiallisissa reaktioissa. Havainnoidaan
reaktionnopeutta ja pohditaan siihen vaikuttavia tekijöitä. Perehdytään hiilen kiertokulkuun ja
sen merkitykseen elämälle. Tutustutaan pitoisuuteen ja happamuuteen arkisten esimerkkien
yhteydessä. Harjoitellaan kemian merkkikielen ja yksinkertaisten reaktioyhtälöiden tulkitsemista.
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Oppilas tutustuu aineen pitoisuuteen arkisten esimerkkien ja kokeellisten töiden yhteydessä.
Oppilas harjoittelee merkkikielen ja yksikertaisten reaktioyhtälöiden tulkintaa.

Opetuksen tavoitteet

Tavoitteisiin liittyvät
sisältöalueet

Laaja-alainen osaaminen

T1

S1, S2, S3, S4, S5, S6

L1

T2

S1, S2, S3, S4, S5, S6

L1, L6

T3

S1, S2, S3, S4, S5, S6

L6, L7

T4

S1, S2, S3, S4, S5, S6

L3, L7

T5

S1, S2, S3, S4, S5, S6

L1, L7

T6

S1, S2, S3, S4, S5, S6

L2, L5

T7

S1, S2, S3, S4, S5, S6

L2, L5

T8

S1, S2, S3, S4, S5, S6

L2, L3, L5

T9

S1, S2, S3, S4, S5, S6

L5

T10

S1, S2, S3, S4, S5, S6

L1

T11

S1, S2, S3, S4, S5, S6

L1

T12

S1, S2, S3, S4, S5, S6

L2, L4

T13

S1, S2, S3, S4, S5, S6

L1, L4

T14

S5, S6

L1

T15

S1, S2, S3, S4, S5, S6

L6

Vuosiluokan tavoitteet
T1 kannustaa ja innostaa oppilasta kemian opiskeluun
Kemia on kokeellinen tiede. Kokeellisuuden kautta oppilas innostuu kemian ilmiöistä ja
maailmasta. Oppilas havaitsee kemian merkityksen omaan elämään.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Ei käytetä arvosanan muodostamisen
perusteena. Oppilasta ohjataan pohtimaan
kokemuksiaan osana itsearviointia.

Oppilas ymmärtää hiilen merkityksen yhteiskunnallisesti.

Vuosiluokat 7-9

Oppilas tutustuu saippuan ja pesuaineiden valmistuksen ja kemiallisiin ominaisuuksiin
terveyden ja turvallisuuden näkökulmasta. Tutustutaan öljyihin ja muoveihin sekä
polymeroitumiseen (polymeerit). Oppilas oppii eri aineiden liukenemisesta toisiin aineisiin ja
ymmärtää eron vesi- ja rasvaliukoisuudessa. Tutustutaan erilaisiin esim. tekstiileihin ja niiden
ominaisuuksiin. Työskentely painottuu kokeellisuuden kautta tapahtuvaan havainnointiin.
Oppilas tutustuu aineen pitoisuuteen arkisten esimerkkien ja kokeellisten töiden yhteydessä.
Oppilas harjoittelee merkkikielen ja yksikertaisten reaktioyhtälöiden tulkintaa.
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Oppilas tutustuu hiiliyhdisteisiin, niiden rakentumiseen mm. kovalenttisen sidoksen kautta.
Oppilas perehdytään kurssilla valittuihin orgaanisiin yhdisteryhmiin, mm. mallintamalla ja
kokeellisesti.

T2 ohjata ja kannustaa oppilasta tunnistamaan omaa kemian osaamistaan,
asettamaan tavoitteita omalle työskentelylleen sekä työskentelemään
pitkäjänteisesti
(9.lk) Oppilas oppii dokumentoimaan havaintoja ja ilmiöitä. Oppilas pystyy selittämään näitä
havaintoja ja ilmiöitä sekä suunnittelemaan itsenäisemmin työskentelyään. Oppilas osaa asettaa
tavoitteet, laatia suunnitelman ja toteuttaa laajempia projekteja ja tuntityötä.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Tavoitteellinen työskentely ja oppimaan
oppimisen taidot

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa asettaa omia tavoitteita pienten
kokonaisuuksien osalta ja työskennellä niiden
saavuttamiseksi. Oppilas osaa kuvata omaa
osaamistaan opettajan antaman palautteen,
vertaispalautteen ja itsearvioinnin perusteella.

Oppilas ymmärtää hiilen merkityksen yhteiskunnallisesti.
Oppilas tutustuu hiiliyhdisteisiin, niiden rakentumiseen mm. kovalenttisen sidoksen kautta.
Oppilas perehdytään kurssilla valittuihin orgaanisiin yhdisteryhmiin, mm. mallintamalla ja
kokeellisesti.
Oppilas tutustuu saippuan ja pesuaineiden valmistuksen ja kemiallisiin ominaisuuksiin
terveyden ja turvallisuuden näkökulmasta. Tutustutaan öljyihin ja muoveihin sekä
polymeroitumiseen (polymeerit). Oppilas oppii eri aineiden liukenemisesta toisiin aineisiin ja
ymmärtää eron vesi- ja rasvaliukoisuudessa. Tutustutaan erilaisiin esim. tekstiileihin ja niiden
ominaisuuksiin. Työskentely painottuu kokeellisuuden kautta tapahtuvaan havainnointiin.
Oppilas tutustuu aineen pitoisuuteen arkisten esimerkkien ja kokeellisten töiden yhteydessä.
Oppilas harjoittelee merkkikielen ja yksikertaisten reaktioyhtälöiden tulkintaa.

T3 ohjata oppilasta ymmärtämään kemian osaamisen merkitystä omassa
elämässä, elinympäristössä ja yhteiskunnassa
(9.lk) Oppilas oppii havainnoimaan kemian merkitystä etenkin omassa elämässä.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Kemian merkityksen arvioiminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa kuvata esimerkkien avulla, miten
kemian tietoja ja taitoja tarvitaan erilaisissa
tilanteissa. Oppilas osaa kuvata kemian
osaamisen merkitystä eri ammateissa ja jatkoopinnoissa.

Oppilas ymmärtää hiilen merkityksen yhteiskunnallisesti.
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Vuosiluokat 7-9

Arvioinnin kohde

Oppilas tutustuu hiiliyhdisteisiin, niiden rakentumiseen mm. kovalenttisen sidoksen kautta.
Oppilas perehdytään kurssilla valittuihin orgaanisiin yhdisteryhmiin, mm. mallintamalla ja
kokeellisesti.
Oppilas tutustuu saippuan ja pesuaineiden valmistuksen ja kemiallisiin ominaisuuksiin
terveyden ja turvallisuuden näkökulmasta. Tutustutaan öljyihin ja muoveihin sekä
polymeroitumiseen (polymeerit). Oppilas oppii eri aineiden liukenemisesta toisiin aineisiin ja
ymmärtää eron vesi- ja rasvaliukoisuudessa. Tutustutaan erilaisiin esim. tekstiileihin ja niiden
ominaisuuksiin. Työskentely painottuu kokeellisuuden kautta tapahtuvaan havainnointiin.
Oppilas tutustuu aineen pitoisuuteen arkisten esimerkkien ja kokeellisten töiden yhteydessä.
Oppilas harjoittelee merkkikielen ja yksikertaisten reaktioyhtälöiden tulkintaa.

T4 ohjata oppilasta käyttämään kemian osaamistaan kestävän
tulevaisuuden rakentamisessa sekä arvioimaan omia valintojaan
luonnonvarojen kestävän käytön ja tuotteen elinkaaren kannalta
(9.lk) Oppilas osaa soveltaa elinkaariajattelua elämän ja ympäristön näkökulmasta.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Kestävän kehityksen tiedot ja taidot kemian
kannalta

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa kuvata esimerkkien avulla,
miten kemian osaamista tarvitaan kestävän
tulevaisuuden rakentamiseksi. Oppilas osaa
kuvata erilaisia valintoja luonnonvarojen
kestävän käytön ja tuotteen elinkaaren
kannalta.

Oppilas tutustuu saippuan ja pesuaineiden valmistuksen ja kemiallisiin ominaisuuksiin
terveyden ja turvallisuuden näkökulmasta. Tutustutaan öljyihin ja muoveihin sekä
polymeroitumiseen (polymeerit). Oppilas oppii eri aineiden liukenemisesta toisiin aineisiin ja
ymmärtää eron vesi- ja rasvaliukoisuudessa. Tutustutaan erilaisiin esim. tekstiileihin ja niiden
ominaisuuksiin. Työskentely painottuu kokeellisuuden kautta tapahtuvaan havainnointiin.
Oppilas tutustuu aineen pitoisuuteen arkisten esimerkkien ja kokeellisten töiden yhteydessä.
Oppilas harjoittelee merkkikielen ja yksikertaisten reaktioyhtälöiden tulkintaa.
Oppilas ymmärtää hiilen merkityksen yhteiskunnallisesti.

Vuosiluokat 7-9

Oppilas tutustuu hiiliyhdisteisiin, niiden rakentumiseen mm. kovalenttisen sidoksen kautta.
Oppilas perehdytään kurssilla valittuihin orgaanisiin yhdisteryhmiin, mm. mallintamalla ja
kokeellisesti.

T5 kannustaa oppilasta muodostamaan kysymyksiä tarkasteltavista
ilmiöistä sekä kehittämään kysymyksiä edelleen tutkimusten ja muun
toiminnan lähtökohdiksi
(9.lk) Oppilas osaa havainnoida ilmiöitä ja asettaa kysymyksiä johtopäätöksien tekemiseen.
Pohjustetaan tieteellisten käytäntöjen rakentamista, sitä miten on mielekästä lähetyä ilmiötä.
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Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen

Kysymysten muodostaminen sekä tutkimusten Oppilas osaa muodostaa kysymyksiä
ja muun toiminnan suunnittelu
tarkasteltavasta ilmiöstä. Oppilas osaa
tarkentaa kysymyksiä tutkimuksen tai muun
toiminnan kohteeksi esimerkiksi rajaamalla
muuttujia.
Oppilas ymmärtää hiilen merkityksen yhteiskunnallisesti.
Oppilas tutustuu saippuan ja pesuaineiden valmistuksen ja kemiallisiin ominaisuuksiin
terveyden ja turvallisuuden näkökulmasta. Tutustutaan öljyihin ja muoveihin sekä
polymeroitumiseen (polymeerit). Oppilas oppii eri aineiden liukenemisesta toisiin aineisiin ja
ymmärtää eron vesi- ja rasvaliukoisuudessa. Tutustutaan erilaisiin esim. tekstiileihin ja niiden
ominaisuuksiin. Työskentely painottuu kokeellisuuden kautta tapahtuvaan havainnointiin.
Oppilas tutustuu hiiliyhdisteisiin, niiden rakentumiseen mm. kovalenttisen sidoksen kautta.
Oppilas perehdytään kurssilla valittuihin orgaanisiin yhdisteryhmiin, mm. mallintamalla ja
kokeellisesti.
Oppilas tutustuu aineen pitoisuuteen arkisten esimerkkien ja kokeellisten töiden yhteydessä.
Oppilas harjoittelee merkkikielen ja yksikertaisten reaktioyhtälöiden tulkintaa.

T6 ohjata oppilasta toteuttamaan kokeellisia tutkimuksia yhteistyössä
muiden kanssa sekä työskentelemään turvallisesti ja johdonmukaisesti
(9.lk) Oppilas oppii työskentelemään turvallisesti yksin ja ryhmässä. Oppilas osaa toteuttaa
itsenäisesti annetun ohjeen mukaisesti kokeellisen työn.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Kokeellisen tutkimuksen toteuttaminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas hallitsee perustyötaidot, osaa
työskennellä turvallisesti sekä tehdä
havaintoja ohjeiden tai suunnitelman mukaan.
Oppilas osaa toteuttaa yhteistyössä muiden
kanssa suljettuja ja avoimia tutkimuksia.

Oppilas tutustuu hiiliyhdisteisiin, niiden rakentumiseen mm. kovalenttisen sidoksen kautta.
Oppilas perehdytään kurssilla valittuihin orgaanisiin yhdisteryhmiin, mm. mallintamalla ja
kokeellisesti.

Oppilas tutustuu saippuan ja pesuaineiden valmistuksen ja kemiallisiin ominaisuuksiin
terveyden ja turvallisuuden näkökulmasta. Tutustutaan öljyihin ja muoveihin sekä
polymeroitumiseen (polymeerit). Oppilas oppii eri aineiden liukenemisesta toisiin aineisiin ja
ymmärtää eron vesi- ja rasvaliukoisuudessa. Tutustutaan erilaisiin esim. tekstiileihin ja niiden
ominaisuuksiin. Työskentely painottuu kokeellisuuden kautta tapahtuvaan havainnointiin.
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Vuosiluokat 7-9

Oppilas tutustuu aineen pitoisuuteen arkisten esimerkkien ja kokeellisten töiden yhteydessä.
Oppilas harjoittelee merkkikielen ja yksikertaisten reaktioyhtälöiden tulkintaa.

Oppilas ymmärtää hiilen merkityksen yhteiskunnallisesti.

T7 ohjata oppilasta käsittelemään, tulkitsemaan ja esittämään omien
tutkimustensa tuloksia sekä arvioimaan niitä ja koko tutkimusprosessia
(9.lk) Oppilas osaa käsitellä ja tulkita sekä arvioida kokeellisen työn tuloksia ja prosessia. Oppilas
osaa esittää kirjallisesti kokeellisen tutkimuksensa tuloksia .
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Tutkimusten tulosten käsittely, esittäminen ja
arviointi

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa käsitellä, tulkita ja esittää
tutkimusten tuloksia. Oppilas osaa arvioida
tulosten oikeellisuutta ja luotettavuutta sekä
osaa kuvata tutkimusprosessin toimivuutta.

Oppilas ymmärtää hiilen merkityksen yhteiskunnallisesti.
Oppilas tutustuu aineen pitoisuuteen arkisten esimerkkien ja kokeellisten töiden yhteydessä.
Oppilas harjoittelee merkkikielen ja yksikertaisten reaktioyhtälöiden tulkintaa.
Oppilas tutustuu hiiliyhdisteisiin, niiden rakentumiseen mm. kovalenttisen sidoksen kautta.
Oppilas perehdytään kurssilla valittuihin orgaanisiin yhdisteryhmiin, mm. mallintamalla ja
kokeellisesti.
Oppilas tutustuu saippuan ja pesuaineiden valmistuksen ja kemiallisiin ominaisuuksiin
terveyden ja turvallisuuden näkökulmasta. Tutustutaan öljyihin ja muoveihin sekä
polymeroitumiseen (polymeerit). Oppilas oppii eri aineiden liukenemisesta toisiin aineisiin ja
ymmärtää eron vesi- ja rasvaliukoisuudessa. Tutustutaan erilaisiin esim. tekstiileihin ja niiden
ominaisuuksiin. Työskentely painottuu kokeellisuuden kautta tapahtuvaan havainnointiin.

T8 ohjata oppilasta hahmottamaan kemian soveltamista teknologiassa
sekä osallistumaan kemiaa soveltavien ratkaisujen ideointiin,
suunnitteluun, kehittämiseen ja soveltamiseen yhteistyössä muiden
kanssa
(9.lk) Oppilas tutustuu kemien teollisuuden innovaatioprosesseihin ja kemian soveltamiseen
teknologiassa.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde

Vuosiluokat 7-9

Teknologinen osaaminen ja yhteistyö
teknologisessa ongelmanratkaisussa

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa kuvata joitakin esimerkkejä
kemian soveltamisesta teknologiassa.
Oppilas osaa työskennellä yhteistyössä
yksinkertaisen kemiaa soveltavan ratkaisun
ideoinnissa, suunnittelussa, kehittämisessä ja
soveltamisessa.

Oppilas ymmärtää hiilen merkityksen yhteiskunnallisesti.
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Oppilas tutustuu hiiliyhdisteisiin, niiden rakentumiseen mm. kovalenttisen sidoksen kautta.
Oppilas perehdytään kurssilla valittuihin orgaanisiin yhdisteryhmiin, mm. mallintamalla ja
kokeellisesti.
Oppilas tutustuu aineen pitoisuuteen arkisten esimerkkien ja kokeellisten töiden yhteydessä.
Oppilas harjoittelee merkkikielen ja yksikertaisten reaktioyhtälöiden tulkintaa.
Oppilas tutustuu saippuan ja pesuaineiden valmistuksen ja kemiallisiin ominaisuuksiin
terveyden ja turvallisuuden näkökulmasta. Tutustutaan öljyihin ja muoveihin sekä
polymeroitumiseen (polymeerit). Oppilas oppii eri aineiden liukenemisesta toisiin aineisiin ja
ymmärtää eron vesi- ja rasvaliukoisuudessa. Tutustutaan erilaisiin esim. tekstiileihin ja niiden
ominaisuuksiin. Työskentely painottuu kokeellisuuden kautta tapahtuvaan havainnointiin.

T9 ohjata oppilasta käyttämään tieto- ja viestintäteknologiaa tiedon ja
tutkimustulosten hankkimiseen, käsittelemiseen ja esittämiseen sekä
tukea oppilaan oppimista havainnollistavien simulaatioiden avulla
(9.lk) Oppilas osaa opettajan tuella tulkita simulaatioita. Oppilas osaa esittää tieto- ja
viestintätekniikaa hödyntäen tietoa ja tutkimustuloksia.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Tieto- ja viestintätekniikan käyttö

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa käyttää tieto- ja
viestintäteknologisia välineitä tai sovelluksia
tiedon ja tutkimustulosten hankkimiseen,
käsittelemiseen ja esittämiseen. Oppilas osaa
tehdä havaintoja ja päätelmiä simulaatiosta.

Oppilas tutustuu saippuan ja pesuaineiden valmistuksen ja kemiallisiin ominaisuuksiin
terveyden ja turvallisuuden näkökulmasta. Tutustutaan öljyihin ja muoveihin sekä
polymeroitumiseen (polymeerit). Oppilas oppii eri aineiden liukenemisesta toisiin aineisiin ja
ymmärtää eron vesi- ja rasvaliukoisuudessa. Tutustutaan erilaisiin esim. tekstiileihin ja niiden
ominaisuuksiin. Työskentely painottuu kokeellisuuden kautta tapahtuvaan havainnointiin.
Oppilas tutustuu aineen pitoisuuteen arkisten esimerkkien ja kokeellisten töiden yhteydessä.
Oppilas harjoittelee merkkikielen ja yksikertaisten reaktioyhtälöiden tulkintaa.
Oppilas ymmärtää hiilen merkityksen yhteiskunnallisesti.

T10 ohjata oppilasta käyttämään kemian käsitteitä täsmällisesti sekä
jäsentämään omia käsiterakenteitaan kohti luonnontieteellisten teorioiden
mukaisia käsityksiä
(9.lk) Oppilas osaa käyttää kemian kieltä, selittää käsitteiden tarkoituksia ja yhdistää eri käsitteiden
keskinäisiä suhteta.
1393

Vuosiluokat 7-9

Oppilas tutustuu hiiliyhdisteisiin, niiden rakentumiseen mm. kovalenttisen sidoksen kautta.
Oppilas perehdytään kurssilla valittuihin orgaanisiin yhdisteryhmiin, mm. mallintamalla ja
kokeellisesti.

Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Käsitteiden käyttö ja jäsentyminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa käyttää kemian keskeisiä
käsitteitä oikeassa asiayhteydessä ja yhdistää
niitä toisiinsa. Oppilas osaa kuvata ja selittää
ilmiöitä kemian keskeisten käsitteiden avulla.

Oppilas tutustuu saippuan ja pesuaineiden valmistuksen ja kemiallisiin ominaisuuksiin
terveyden ja turvallisuuden näkökulmasta. Tutustutaan öljyihin ja muoveihin sekä
polymeroitumiseen (polymeerit). Oppilas oppii eri aineiden liukenemisesta toisiin aineisiin ja
ymmärtää eron vesi- ja rasvaliukoisuudessa. Tutustutaan erilaisiin esim. tekstiileihin ja niiden
ominaisuuksiin. Työskentely painottuu kokeellisuuden kautta tapahtuvaan havainnointiin.
Oppilas tutustuu hiiliyhdisteisiin, niiden rakentumiseen mm. kovalenttisen sidoksen kautta.
Oppilas perehdytään kurssilla valittuihin orgaanisiin yhdisteryhmiin, mm. mallintamalla ja
kokeellisesti.
Oppilas tutustuu aineen pitoisuuteen arkisten esimerkkien ja kokeellisten töiden yhteydessä.
Oppilas harjoittelee merkkikielen ja yksikertaisten reaktioyhtälöiden tulkintaa.
Oppilas ymmärtää hiilen merkityksen yhteiskunnallisesti.

T11 ohjata oppilasta käyttämään erilaisia malleja kuvaamaan ja
selittämään aineen rakennetta ja kemiallisia ilmiöitä
(9.lk) Oppilas osaa selittää kemian ilmiöitä erilaisten mallien avulla. Oppilas osaa käyttää jotain
tietotekniikan työkalua, jolla kuvataan esim. aineen rakennetta tai kemiallista ilmiötä .
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Mallien käyttäminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa kuvata aineen rakennetta ja
kemiallisia ilmiöitä malleilla tai kuvauksilla.

Oppilas tutustuu saippuan ja pesuaineiden valmistuksen ja kemiallisiin ominaisuuksiin
terveyden ja turvallisuuden näkökulmasta. Tutustutaan öljyihin ja muoveihin sekä
polymeroitumiseen (polymeerit). Oppilas oppii eri aineiden liukenemisesta toisiin aineisiin ja
ymmärtää eron vesi- ja rasvaliukoisuudessa. Tutustutaan erilaisiin esim. tekstiileihin ja niiden
ominaisuuksiin. Työskentely painottuu kokeellisuuden kautta tapahtuvaan havainnointiin.

Vuosiluokat 7-9

Oppilas tutustuu hiiliyhdisteisiin, niiden rakentumiseen mm. kovalenttisen sidoksen kautta.
Oppilas perehdytään kurssilla valittuihin orgaanisiin yhdisteryhmiin, mm. mallintamalla ja
kokeellisesti.
Oppilas ymmärtää hiilen merkityksen yhteiskunnallisesti.
Oppilas tutustuu aineen pitoisuuteen arkisten esimerkkien ja kokeellisten töiden yhteydessä.
Oppilas harjoittelee merkkikielen ja yksikertaisten reaktioyhtälöiden tulkintaa.
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T12 ohjata oppilasta käyttämään ja arvioimaan kriittisesti eri tietolähteitä
sekä ilmaisemaan ja perustelemaan erilaisia näkemyksiä kemialle
ominaisella tavalla
(9.lk) Oppilas osaa hakea tietoa erilaisista tietolähteistä ja valita joitakin luotettavia tietolähteitä.
Oppilas osaa ilmaista ja perustella erilaisia näkemyksiä kemialle ominaisella tavalla.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Argumentointitaidot ja tietolähteiden
käyttäminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa hakea tietoa erilaisista
tietolähteistä ja valita joitakin luotettavia
tietolähteitä. Oppilas osaa ilmaista ja
perustella erilaisia näkemyksiä kemialle
ominaisella tavalla.

Oppilas tutustuu saippuan ja pesuaineiden valmistuksen ja kemiallisiin ominaisuuksiin
terveyden ja turvallisuuden näkökulmasta. Tutustutaan öljyihin ja muoveihin sekä
polymeroitumiseen (polymeerit). Oppilas oppii eri aineiden liukenemisesta toisiin aineisiin ja
ymmärtää eron vesi- ja rasvaliukoisuudessa. Tutustutaan erilaisiin esim. tekstiileihin ja niiden
ominaisuuksiin. Työskentely painottuu kokeellisuuden kautta tapahtuvaan havainnointiin.
Oppilas tutustuu hiiliyhdisteisiin, niiden rakentumiseen mm. kovalenttisen sidoksen kautta.
Oppilas perehdytään kurssilla valittuihin orgaanisiin yhdisteryhmiin, mm. mallintamalla ja
kokeellisesti.
Oppilas tutustuu aineen pitoisuuteen arkisten esimerkkien ja kokeellisten töiden yhteydessä.
Oppilas harjoittelee merkkikielen ja yksikertaisten reaktioyhtälöiden tulkintaa.
Oppilas ymmärtää hiilen merkityksen yhteiskunnallisesti.

T13 ohjata oppilasta hahmottamaan luonnontieteellisen tiedon luonnetta
ja kehittymistä sekä tieteellisiä tapoja tuottaa tietoa
(9.lk) Oppilas tutustuu tieteellisen tiedon ja arkiuskomuksien välisiin eroavuuksiin sekä kokeellisen
toimintatavan merkitykseen kemiassa sekä tiedon kehittymistä kemiaan liittyen esimerkkien
avulla. Oppilas osaa kuvata esimerkkien avulla tieteellisiä tapoja tuottaa tietoa.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Luonnontieteellisen tiedon luonteen
hahmottaminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa kuvata kemiaan liittyvien
esimerkkien avulla luonnontieteellisen tiedon
luonnetta ja kehittymistä. Oppilas osaa kuvata
esimerkkien avulla tieteellisiä tapoja tuottaa
tietoa.

Oppilas ymmärtää hiilen merkityksen yhteiskunnallisesti.
Oppilas tutustuu saippuan ja pesuaineiden valmistuksen ja kemiallisiin ominaisuuksiin
terveyden ja turvallisuuden näkökulmasta. Tutustutaan öljyihin ja muoveihin sekä
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Arvioinnin kohde

polymeroitumiseen (polymeerit). Oppilas oppii eri aineiden liukenemisesta toisiin aineisiin ja
ymmärtää eron vesi- ja rasvaliukoisuudessa. Tutustutaan erilaisiin esim. tekstiileihin ja niiden
ominaisuuksiin. Työskentely painottuu kokeellisuuden kautta tapahtuvaan havainnointiin.
Oppilas tutustuu hiiliyhdisteisiin, niiden rakentumiseen mm. kovalenttisen sidoksen kautta.
Oppilas perehdytään kurssilla valittuihin orgaanisiin yhdisteryhmiin, mm. mallintamalla ja
kokeellisesti.
Oppilas tutustuu aineen pitoisuuteen arkisten esimerkkien ja kokeellisten töiden yhteydessä.
Oppilas harjoittelee merkkikielen ja yksikertaisten reaktioyhtälöiden tulkintaa.

T14 ohjata oppilasta ymmärtämään perusperiaatteita aineen
ominaisuuksista, rakenteesta ja aineiden muutoksista
(9.lk) Oppilas osaa käyttää aineen ominaisuuksien, rakenteiden ja aineiden muutoksien keskeisiä
käsitteitä, ilmiöitä ja malleja tutuissa tilanteissa.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Tiedollisten jatko-opintovalmiuksien
saavuttaminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa käyttää aineen ominaisuuksien,
rakenteiden ja aineiden muutoksien keskeisiä
käsitteitä, ilmiöitä ja malleja tutuissa
tilanteissa.

Oppilas tutustuu aineen pitoisuuteen arkisten esimerkkien ja kokeellisten töiden yhteydessä.
Oppilas harjoittelee merkkikielen ja yksikertaisten reaktioyhtälöiden tulkintaa.
Oppilas tutustuu hiiliyhdisteisiin, niiden rakentumiseen mm. kovalenttisen sidoksen kautta.
Oppilas perehdytään kurssilla valittuihin orgaanisiin yhdisteryhmiin, mm. mallintamalla ja
kokeellisesti.

T15 ohjata oppilasta soveltamaan kemian tietojaan ja taitojaan
monialaisissa oppimiskokonaisuuksissa sekä tarjota mahdollisuuksia
tutustua kemian soveltamiseen erilaisissa tilanteissa kuten luonnossa,
elinkeinoelämässä, järjestöissä tai tiedeyhteisöissä
Oppilasta osallistuu monialaisiin oppimiskokonaisuuksiin, joissa myös kemialla on roolinsa.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
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Tietojen ja taitojen soveltaminen eri tilanteissa Oppilas osaa käyttää kemian
tietojaan ja taitojaan monialaisessa
oppimiskokonaisuudessa tai tilanteessa, jossa
kemiaa sovelletaan eri ympäristöissä.
Oppilas tutustuu saippuan ja pesuaineiden valmistuksen ja kemiallisiin ominaisuuksiin
terveyden ja turvallisuuden näkökulmasta. Tutustutaan öljyihin ja muoveihin sekä
polymeroitumiseen (polymeerit). Oppilas oppii eri aineiden liukenemisesta toisiin aineisiin ja
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ymmärtää eron vesi- ja rasvaliukoisuudessa. Tutustutaan erilaisiin esim. tekstiileihin ja niiden
ominaisuuksiin. Työskentely painottuu kokeellisuuden kautta tapahtuvaan havainnointiin.
Oppilas tutustuu aineen pitoisuuteen arkisten esimerkkien ja kokeellisten töiden yhteydessä.
Oppilas harjoittelee merkkikielen ja yksikertaisten reaktioyhtälöiden tulkintaa.
Oppilas ymmärtää hiilen merkityksen yhteiskunnallisesti.
Oppilas tutustuu hiiliyhdisteisiin, niiden rakentumiseen mm. kovalenttisen sidoksen kautta.
Oppilas perehdytään kurssilla valittuihin orgaanisiin yhdisteryhmiin, mm. mallintamalla ja
kokeellisesti.

35.6.7. Kotitalous
Oppiaineen tehtävä
Kotitalouden opetuksen tehtävänä on kehittää kodin arjen hallinnan sekä kestävän ja hyvinvointia
edistävän elämäntavan edellyttämiä tietoja, taitoja, asenteita ja toimintavalmiuksia. Opetuksessa
edistetään kädentaitoja ja luovuutta sekä kykyä tehdä valintoja ja toimia kodin arjessa kestävästi.
Opetuksessa luodaan perustaa oppilaiden kotitaloudelliselle osaamiselle, mikä merkitsee taitoa
toimia eri ympäristöissä ja toteuttaa kotitalouden tehtäviä. Opetuksella tuetaan oppilaiden kasvua
kodin arjen perusedellytysten ylläpitämisestä huolehtiviksi kuluttajiksi. Kotitalousopetuksessa
kehitytään kanssaihmisistä huoltapitäviksi lähimmäisiksi ja kasvetaan perheen, kodin ja
yhteiskunnan aktiivisiksi jäseniksi.
Opetus antaa valmiuksia vuorovaikutukseen ja yhdessä elämiseen. Kotitalousopetuksessa
luodaan perusta kestävään asumiseen, ruokaosaamiseen ja kuluttajuuteen. Oppilaat saavat
käsityksen kodin teknologisoituvasta arjesta, kustannustietoisesta toiminnasta sekä tieto- ja
viestintäteknologian hyödyntämisestä kotitalouden toiminnassa.
Kotitalouden keskeisten sisältöjen ja oppimistehtävien avulla kehitetään oppilaiden suunnittelu-,
organisointi-, työskentely- ja voimavarojen hallinnan taitoja. Kotitalouden tehtävänä on
vahvistaa valmiuksia pitkäjänteiseen työskentelyyn, yhdessä toimimiseen ja kriittiseen
tiedonhallintaan. Erityistä huomiota kiinnitetään jokaisen oppilaan yhdenvertaiseen ja
tasapuoliseen osallisuuteen oppimistilanteissa. Oppiaine kasvattaa toiminnallisuuteen ja
yritteliäisyyteen sekä vastuullisuuteen ja taloudellisuuteen.
Oppiaine soveltaa toiminnaksi eri alojen tietoa, ja yhteistyö muiden oppiaineiden kanssa
monipuolistaa oppimiskokemuksia. Eheyttävä opetus tukee erilaisten kodin arkeen liittyvien
käsitteiden, asioiden tai ilmiöiden keskinäisten yhteyksien ja syy-seuraussuhteiden ymmärtämistä
syventäen oppimista. Kotitalouden opetus kattaa laaja-alaisen osaamisen kaikki osa-alueet.
Kotitalousopetus rakennetaan suunnitelmalliseksi oppimista tukevaksi jatkumoksi, jolloin tiedot
ja taidot syvenevät vaiheittain kokonaisuuksiksi. Oppilaiden itsenäisyys ja vastuu kasvavat
vähitellen, ja opetus ohjaa ongelmanratkaisuun, tiedon ja taidon soveltamiseen ja luovuuteen.
Opittua sovelletaan ja syvennetään omassa kodissa ja lähipiirissä kotitehtävien avulla.
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Kotitalousopetusta voidaan opetuksen järjestäjän niin päättäessä antaa jo alemmilla vuosiluokilla.
Tällöin noudatetaan kotitalouden oppimäärän opetussuunnitelman perusteita oppilaiden iän
huomioon ottaen. Opetuksen tavoitteet, keskeiset sisältöalueet ja toteutus määritellään
paikallisessa opetussuunnitelmassa opetussuunnitelman perusteita soveltaen.

Kotitalouden oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät tavoitteet
vuosiluokilla 7-9
Oppiaineen tavoitteiden kannalta keskeistä oppimisympäristön valinnassa on, että se
mahdollistaa seuraavat tekijät: vuorovaikutteinen toiminta, yhteisöllinen tiedon rakentaminen
ja osaamisen jakaminen, tutkiva ja soveltava opiskelu sekä työskentelyn arviointi. Työn
arvostaminen ja loppuun saattaminen, pitkäjänteinen tapa tehdä työtä, kunnioittava ja kiireetön
ilmapiiri sekä mahdollisuus oppia myös epäonnistumisista ovat osa turvallisuutta. Opetuksessa
hyödynnetään niin luokkayhteisöä, koulutiloja ja kouluympäristöä kuin digitaalisia ympäristöjä
ja yhteistyöverkostoja. Oppimistehtävät vahvistavat oppilaiden näkemystä arjen rakentumisesta
ja monimuotoisuudesta sekä harjaannuttavat soveltamaan koulussa opiskeltuja asioita omaan
perhevaiheeseen. Työtapojen ja menetelmien valinnassa on keskeistä tiedon ja taidon
kietoutuminen yhteen ja soveltaminen käytäntöön.

Ohjaus, eriyttäminen ja tuki kotitaloudessa vuosiluokilla 7-9
Kotitalouden oppiaineen tavoitteiden kannalta keskeistä ohjauksen, eriyttämisen ja tuen
järjestämisessä on oppilaiden motivaation, oman toiminnan ohjauksen ja itseohjautuvuuden
asteittainen lisääntyminen. Lisäksi olennaista on työskentelyn kehittyminen vuorovaikutteiseksi,
pitkäjänteiseksi ja tietoperustaiseksi. Oppimistilanteen ja tietoympäristön selkeä rakenne sekä
vaikeustason mielekkyys korostuvat opetuksen suunnittelussa. Eriyttämisen lähtökohtana ovat
oppilaiden osaamistason mukaiset arkipäivän rakentumiseen liittyvät oppimistilanteet ja joustavat
opetusjärjestelyt.
Käytännön toimintataitojen tukemisen suunnittelussa korostuu arkipäivän ilmiöiden ja kotitalouden
oppimistilanteiden kietoutuminen toisiinsa. Yhteistyö- ja vuorovaikutustaitojen tukemisessa
keskitytään sosiaalisten tilanteiden harjoitteluun. Tiedonhallintataitojen kehittymistä tuetaan
käyttämällä yksinkertaisia ja selkeitä ohjeita ja kuvia. Oppitunnin siirtymävaiheiden tunnistaminen
edellyttää ohjausta ja tukea ajanhallinnassa ja oppimistehtävän jäsentelyssä. Kotitalous
oppiaineena antaa mahdollisuuden soveltaa koulussa opittuja ja harjoiteltuja asioita oppilaiden
omassa arjessa.
Ohjauksella tuetaan oppilaiden kiinnostusta syventää ja laajentaa kotitalouden oppimista sekä
luodaan valmiuksia siirtyä perusopetuksen jälkeiseen koulutukseen ja sen kautta kotitaloudellista
asiantuntijuutta edellyttävään työelämään.

Oppilaan oppimisen arviointi kotitaloudessa vuosiluokilla 7-9

Vuosiluokat 7-9

Kotitaloudessa oppimisen arviointi on monimuotoista, ohjaavaa ja kannustavaa. Oppilaat
saavat palautetta taidostaan toimia eri asiayhteyksissä ja toteuttaa kotitalouden tehtäviä.
Ajattelua tuetaan ohjaamalla oppilaita pohtimaan tapaansa hahmottaa ja käsitellä omaa
ympäristöä. Huomiota kiinnitetään myös kotitalouden käsitteiden hahmottamiseen ja sisältöjen
omaksumiseen. Opetuksessa huolehditaan siitä, että jokainen oppilas ja hänen huoltajansa
ovat tietoisia tavoitteista, arviointiperusteista ja päättöarvioinnin kriteereistä. Oppilaille annetaan
säännöllisesti tietoa oppimisen edistymisestä ja suoriutumisesta suhteessa asetettuihin
tavoitteisiin.
Päättöarviointi sijoittuu siihen lukuvuoteen, jona oppiaineen opiskelu päättyy kaikille yhteisenä
oppiaineena. Päättöarvioinnilla määritellään, miten oppilas on opiskelun päättyessä saavuttanut
kotitalouden oppimäärän tavoitteet. Päättöarvosana muodostetaan suhteuttamalla oppilaan
osaamisen taso kotitalous-oppiaineen valtakunnallisiin päättöarvioinnin kriteereihin. Osaaminen
oppiaineessa kehittyy koko yhteisen kotitalouden opetuksen ajan vahvistuvana ja etenevänä
oppimisena. Päättöarvosanan muodostamisessa otetaan huomioon kaikki valtakunnalliset
päättöarvioinnin kriteerit riippumatta siitä, mille vuosiluokalle vastaava tavoite on asetettu
paikallisessa opetussuunnitelmassa. Oppilas saa arvosanan kahdeksan (8), mikäli hän
osoittaa keskimäärin kriteerien määrittämää osaamista. Arvosanan kahdeksan tason ylittäminen
joidenkin tavoitteiden osalta voi kompensoida tasoa heikomman suoriutumisen joidenkin muiden
tavoitteiden osalta.
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Vuosiluokka 7
Vuosiluokan keskeiset sisältöalueet
S1 Ruokaosaaminen ja ruokakulttuuri
Sisällöt valitaan siten, että ne tukevat ruoanvalmistus- ja leivontataitojen kehittymistä. Aterioiden
suunnittelu, toteutus ja erilaiset ruokailutilanteet tähtäävät ruokaan ja syömiseen liittyvien
valintojen ja tottumusten pohtimiseen ravitsemussuositusten, ruokaturvallisuuden, ruokaketjun,
elintarviketuntemuksen, taloudellisuuden, eettisyyden ja ruokaan liittyvän luotettavan tiedon
näkökulmasta. Opetussisältöihin kuuluvat ruoka- ja tapakulttuuri osana identiteettiä sekä kodin
juhlia.
Kurssien painotusten mukaan käsitellään erilaisia sisältöjä, kuten:
- ruoanvalmistus- ja leivontataitojen harjoittelu
- ruoanvalmistukseen ja leivontaan liittyvän toiminnan suunnittelu, toteutus ja arvioiminen
- ajankäytön ja työn etenemisen hallinta sekä töiden jakaminen, voimavarojen huomioiminen
- aterioiden suunnittelu ja toteutus
- elintarvikkeiden ja ruoan sekä työmenetelmien ja -välineiden valinta kestävästi ja hyvinvointia
edistävästi
- ravitsemussuositukset, ruokaturvallisuus, ruoan taloudellisuus ja eettisyys
- elintarvikkeisiin ja pakkausmerkintöihin tutustuminen
- tapakulttuuri, hyvät pöytätavat, asiallinen kattaminen
- ruokakulttuuri ja kodin juhlat
- siisteyden ja järjestyksen ylläpitäminen
- työturvallisuus, hygienia ja ergonomia
- aktiivisuus ja osallistuminen ryhmän toiminnassa
- opitun soveltaminen ja vaihtoehtoisten toimintatapojen pohtiminen

S2 Asuminen ja yhdessä eläminen
Sisällöt valitaan siten, että ne tukevat yhdessä elämisen, asumistaitojen ja asumisen ympäristöja kustannustietoisuuden kehittymistä. Puhtaanapito samoin kuin tekstiilien ja materiaalien hoito
tarkoituksenmukaisine aineineen, laitteineen, välineineen ja työtapoineen tähtäävät arjessa
tarvittavien taitojen kehittymiseen. Sisältöjen avulla perehdytään hyviin tapoihin, tasapuoliseen
voimavarojen käyttöön ja vastuunottoon perheessä. Sisällöt johdattavat arvioimaan asumiseen ja
kotitalouteen liittyviä palveluita.
Kurssien painotusten mukaan käsitellään erilaisia sisältöjä, kuten:

- tekstiilien hoitoon ja puhtaanapitoon liittyvän toiminnan suunnittelu, toteutus ja arviointi
- ajankäytön ja työn etenemisen hallinta sekä töiden jakaminen, voimavarojen huomioiminen
- pesu-ja puhdistusaineiden sekä työmenetelmien ja -välineiden valinta kestävästi ja hyvinvointia
edistävästi
- tuotetietous ja pakkausmerkinnät, käyttöohjeet
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- tekstiilien hoitoon ja puhtaanapitoon liittyvien taitojen harjoittelu

- jätteiden lajittelu
- siisteyden ja järjestyksen ylläpitäminen
- työturvallisuus, hygienia ja ergonomia
- aktiivisuus ja osallistuminen ryhmän toiminnassa, kuten kuuntelussa, keskustelussa ja
neuvottelussa
- opitun soveltaminen ja vaihtoehtoisten toimintatapojen pohtiminen
- tutustuminen erilaisiin kotitalouksiin ja perherakenteisiin sekä kotitalouden tehtäviin
- arjen rytmittymisen hahmottaminen

S3 Kuluttaja- ja talousosaaminen kodissa
Sisällöt valitaan siten, että ne ohjaavat oppilaita asioimaan sekä tuntemaan vastuitaan
ja oikeuksiaan valintoja ja sopimuksia tekevinä kuluttajina. Sisällöt johdattavat median- ja
teknologian käyttöön arjen työvälineenä ja kannustavat pohtimaan vertaisryhmän ja median
vaikutusta omiin kulutusvalintoihin. Sisällöt harjaannuttavat vastuulliseen päätöksentekoon ja
ajankohtaisen tiedon hankintaan sekä evästävät tunnistamaan kotitalouksien rahankäyttöön
liittyviä tilanteita ja ongelmia.
Kurssien painotusten mukaan käsitellään erilaisia sisältöjä, kuten:
- kuluttamiseen ja taloudenhoitoon liittyvän toiminnan suunnittelu, toteutus ja arviointi
- kuluttajan oikeuden ja velvollisuudet sekä nuorta koskettava sopimukset
- median ja teknologian hyödyntäminen hyvinvointia edistävästi ja kestävästi
- median ja teknologian hyödyntäminen tiedonhallinnassa
- aktiivisuus ja osallistuminen ryhmän toiminnassa, kuten kuuntelussa, keskustelussa ja
neuvottelussa
- median ja vertaisryhmien vaikutusten pohtiminen kuluttamisessa
- kohtuullisuuden, säästäväisyyden ja ympäristövaikutusten pohtiminen kuluttamisessa
- kotitalouksien rahankäyttöön liittyvät tilanteet ja ongelmat
- tutustumiinen kotitalouksille tarjottaviin palveluihin
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- opitun soveltaminen ja vaihtoehtoisten toimintatapojen pohtiminen
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Opetuksen tavoitteet

Tavoitteisiin liittyvät
sisältöalueet

Laaja-alainen osaaminen

T1

S1, S2, S3

L3

T2

S1, S2

L2, L3

T3

S1, S2, S3

L3, L4, L5, L7

T4

S1, S2

L1, L3, L6

T5

S1, S2, S3

L3, L5, L7

T6

S1, S2, S3

L1, L2, L6, L7

T7

S1, S2, S3

L2, L3

T8

S1, S2

L3, L6, L7

T9

S1, S2, S3

L2, L6, L7

T10

S1, S2, S3

L1, L4

T11

S1, S2, S3

L4

T12

S1, S2, S3

L1

T13

S1, S2, S3

L1, L7

Vuosiluokan tavoitteet
T1 ohjata oppilasta suunnittelemaan, organisoimaan ja arvioimaan työtä ja
toimintaa
Oppilasta ohjataan suunnittelemaan, organisoimaan ja arvioimaan työtä ja toimintaa.
Oppilasta ohjataan laatimaan toiminnalleen tavoitteita, joiden saavuttamiseksi hän työskentelee.
Tavoitteiden toteutumista ja omaa työskentelyään oppilasta ohjataan seuraamaan sekä
arvioimaan yksin ja yhdessä muiden kanssa.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Tavoitteiden asettaminen, työn toteutus, ja
oppimaan oppimisen taidot

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas asettaa tavoitteita toiminnalleen
ja työskentelee niiden saavuttamiseksi.
Oppilas arvioi itse tavoitteiden saavuttamista
ja omaa työskentelyään. Oppilas tunnistaa
omaa osaamistaan itsearvioinnin, opettajan
antaman palautteen ja vertaispalautteen
perusteella.

Kurssien painotusten mukaan käsitellään erilaisia sisältöjä, kuten:
- kuluttamiseen ja taloudenhoitoon liittyvän toiminnan suunnittelu, toteutus ja arviointi

- median ja teknologian hyödyntäminen hyvinvointia edistävästi ja kestävästi
- median ja teknologian hyödyntäminen tiedonhallinnassa
- aktiivisuus ja osallistuminen ryhmän toiminnassa, kuten kuuntelussa, keskustelussa ja
neuvottelussa
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- kuluttajan oikeuden ja velvollisuudet sekä nuorta koskettava sopimukset

- median ja vertaisryhmien vaikutusten pohtiminen kuluttamisessa
- kohtuullisuuden, säästäväisyyden ja ympäristövaikutusten pohtiminen kuluttamisessa
- kotitalouksien rahankäyttöön liittyvät tilanteet ja ongelmat
- tutustumiinen kotitalouksille tarjottaviin palveluihin
- opitun soveltaminen ja vaihtoehtoisten toimintatapojen pohtiminen

Kurssien painotusten mukaan käsitellään erilaisia sisältöjä, kuten:
- ruoanvalmistus- ja leivontataitojen harjoittelu
- ruoanvalmistukseen ja leivontaan liittyvän toiminnan suunnittelu, toteutus ja arvioiminen
- ajankäytön ja työn etenemisen hallinta sekä töiden jakaminen, voimavarojen huomioiminen
- aterioiden suunnittelu ja toteutus
- elintarvikkeiden ja ruoan sekä työmenetelmien ja -välineiden valinta kestävästi ja hyvinvointia
edistävästi
- ravitsemussuositukset, ruokaturvallisuus, ruoan taloudellisuus ja eettisyys
- elintarvikkeisiin ja pakkausmerkintöihin tutustuminen
- tapakulttuuri, hyvät pöytätavat, asiallinen kattaminen
- ruokakulttuuri ja kodin juhlat
- siisteyden ja järjestyksen ylläpitäminen
- työturvallisuus, hygienia ja ergonomia
- aktiivisuus ja osallistuminen ryhmän toiminnassa
- opitun soveltaminen ja vaihtoehtoisten toimintatapojen pohtiminen

Kurssien painotusten mukaan käsitellään erilaisia sisältöjä, kuten:
- tekstiilien hoitoon ja puhtaanapitoon liittyvien taitojen harjoittelu
- tekstiilien hoitoon ja puhtaanapitoon liittyvän toiminnan suunnittelu, toteutus ja arviointi
- ajankäytön ja työn etenemisen hallinta sekä töiden jakaminen, voimavarojen huomioiminen
- pesu-ja puhdistusaineiden sekä työmenetelmien ja -välineiden valinta kestävästi ja hyvinvointia
edistävästi
- tuotetietous ja pakkausmerkinnät, käyttöohjeet
- jätteiden lajittelu
- siisteyden ja järjestyksen ylläpitäminen
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- työturvallisuus, hygienia ja ergonomia
- aktiivisuus ja osallistuminen ryhmän toiminnassa, kuten kuuntelussa, keskustelussa ja
neuvottelussa
- opitun soveltaminen ja vaihtoehtoisten toimintatapojen pohtiminen
- tutustuminen erilaisiin kotitalouksiin ja perherakenteisiin sekä kotitalouden tehtäviin
- arjen rytmittymisen hahmottaminen
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T2 ohjata oppilasta harjoittelemaan kotitalouden hallinnassa tarvittavia
kädentaitoja sekä kannustaa luovuuteen ja estetiikan huomioimiseen
Oppilasta ohjataan harjoittelemaan kädentaitoja erilaisia ruoanvalmistus- ja leivontamenetelmiä
sekä puhtaanapitoon ja tekstiilien hoitoon liittyviä menetelmiä hyödynnettäessä. Oppilasta
kannustetaan estetiikan huomioimiseen esim. kattamisen ja hyvien pöytätapojen sekä siisteyden
ja järjestyksen ylläpitämisen kautta. Oppilasta kannustetaan luovuuteen esim. soveltamisen tai
vaihtoehtoisten toimintatapojen etsimisen kautta.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Kädentaidot ja estetiikka

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa käyttää tavallisimpia
työmenetelmiä ruoan valmistuksessa ja
leivonnassa sekä asumiseen liittyvien
perustehtävien toteuttamisessa ja ottaa
huomioon esteettiset näkökulmat

Kurssien painotusten mukaan käsitellään erilaisia sisältöjä, kuten:
- ruoanvalmistus- ja leivontataitojen harjoittelu
- ruoanvalmistukseen ja leivontaan liittyvän toiminnan suunnittelu, toteutus ja arvioiminen
- ajankäytön ja työn etenemisen hallinta sekä töiden jakaminen, voimavarojen huomioiminen
- aterioiden suunnittelu ja toteutus
- elintarvikkeiden ja ruoan sekä työmenetelmien ja -välineiden valinta kestävästi ja hyvinvointia
edistävästi
- ravitsemussuositukset, ruokaturvallisuus, ruoan taloudellisuus ja eettisyys
- elintarvikkeisiin ja pakkausmerkintöihin tutustuminen
- tapakulttuuri, hyvät pöytätavat, asiallinen kattaminen
- ruokakulttuuri ja kodin juhlat
- siisteyden ja järjestyksen ylläpitäminen
- työturvallisuus, hygienia ja ergonomia
- aktiivisuus ja osallistuminen ryhmän toiminnassa
- opitun soveltaminen ja vaihtoehtoisten toimintatapojen pohtiminen

Kurssien painotusten mukaan käsitellään erilaisia sisältöjä, kuten:
- tekstiilien hoitoon ja puhtaanapitoon liittyvien taitojen harjoittelu
- tekstiilien hoitoon ja puhtaanapitoon liittyvän toiminnan suunnittelu, toteutus ja arviointi

- pesu-ja puhdistusaineiden sekä työmenetelmien ja -välineiden valinta kestävästi ja hyvinvointia
edistävästi
- tuotetietous ja pakkausmerkinnät, käyttöohjeet
- jätteiden lajittelu
- siisteyden ja järjestyksen ylläpitäminen
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- ajankäytön ja työn etenemisen hallinta sekä töiden jakaminen, voimavarojen huomioiminen

- työturvallisuus, hygienia ja ergonomia
- aktiivisuus ja osallistuminen ryhmän toiminnassa, kuten kuuntelussa, keskustelussa ja
neuvottelussa
- opitun soveltaminen ja vaihtoehtoisten toimintatapojen pohtiminen
- tutustuminen erilaisiin kotitalouksiin ja perherakenteisiin sekä kotitalouden tehtäviin
- arjen rytmittymisen hahmottaminen

T3 ohjata ja rohkaista oppilasta valitsemaan ja käyttämään hyvinvointia
edistävästi ja kestävän kulutuksen mukaisesti materiaaleja, työvälineitä,
laitteita sekä tieto- ja viestintäteknologiaa
Oppilasta ohjataan ja rohkaistaan valitsemaan ja käyttämään ruoanvalmistuksessa ja
puhtaanapidossa tarvittavia materiaaleja (esim. elintarvikkeet, kodin kemikaalit), työvälineitä ja
laitteita huomioiden ihmisten ja ympäristön hyvinvoinnin sekä taloudelliset näkökulmat. Niin ikään
hyödynnettäessä tieto- ja viestintäteknologiaa arjen eri tilanteissa oppilasta ohjataan ottamaan
huomioon kestävät toimintatavat ja ihmisen hyvinvointi.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen

Kuluttajataidot sekä terveyden edistäminen ja
teknologian käyttö

Oppilas valitsee ja käyttää taloudellisesti
materiaaleja ja teknologiaa kotitalouden
toiminnassaan sekä pohtii valintoja terveyden
ja kestävyyden kannalta.

Kurssien painotusten mukaan käsitellään erilaisia sisältöjä, kuten:
- kuluttamiseen ja taloudenhoitoon liittyvän toiminnan suunnittelu, toteutus ja arviointi
- kuluttajan oikeuden ja velvollisuudet sekä nuorta koskettava sopimukset
- median ja teknologian hyödyntäminen hyvinvointia edistävästi ja kestävästi
- median ja teknologian hyödyntäminen tiedonhallinnassa
- aktiivisuus ja osallistuminen ryhmän toiminnassa, kuten kuuntelussa, keskustelussa ja
neuvottelussa
- median ja vertaisryhmien vaikutusten pohtiminen kuluttamisessa
- kohtuullisuuden, säästäväisyyden ja ympäristövaikutusten pohtiminen kuluttamisessa
- kotitalouksien rahankäyttöön liittyvät tilanteet ja ongelmat
- tutustumiinen kotitalouksille tarjottaviin palveluihin
- opitun soveltaminen ja vaihtoehtoisten toimintatapojen pohtiminen
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Kurssien painotusten mukaan käsitellään erilaisia sisältöjä, kuten:
- tekstiilien hoitoon ja puhtaanapitoon liittyvien taitojen harjoittelu
- tekstiilien hoitoon ja puhtaanapitoon liittyvän toiminnan suunnittelu, toteutus ja arviointi
- ajankäytön ja työn etenemisen hallinta sekä töiden jakaminen, voimavarojen huomioiminen
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- pesu-ja puhdistusaineiden sekä työmenetelmien ja -välineiden valinta kestävästi ja hyvinvointia
edistävästi
- tuotetietous ja pakkausmerkinnät, käyttöohjeet
- jätteiden lajittelu
- siisteyden ja järjestyksen ylläpitäminen
- työturvallisuus, hygienia ja ergonomia
- aktiivisuus ja osallistuminen ryhmän toiminnassa, kuten kuuntelussa, keskustelussa ja
neuvottelussa
- opitun soveltaminen ja vaihtoehtoisten toimintatapojen pohtiminen
- tutustuminen erilaisiin kotitalouksiin ja perherakenteisiin sekä kotitalouden tehtäviin
- arjen rytmittymisen hahmottaminen

Kurssien painotusten mukaan käsitellään erilaisia sisältöjä, kuten:
- ruoanvalmistus- ja leivontataitojen harjoittelu
- ruoanvalmistukseen ja leivontaan liittyvän toiminnan suunnittelu, toteutus ja arvioiminen
- ajankäytön ja työn etenemisen hallinta sekä töiden jakaminen, voimavarojen huomioiminen
- aterioiden suunnittelu ja toteutus
- elintarvikkeiden ja ruoan sekä työmenetelmien ja -välineiden valinta kestävästi ja hyvinvointia
edistävästi
- ravitsemussuositukset, ruokaturvallisuus, ruoan taloudellisuus ja eettisyys
- elintarvikkeisiin ja pakkausmerkintöihin tutustuminen
- tapakulttuuri, hyvät pöytätavat, asiallinen kattaminen
- ruokakulttuuri ja kodin juhlat
- siisteyden ja järjestyksen ylläpitäminen
- työturvallisuus, hygienia ja ergonomia
- aktiivisuus ja osallistuminen ryhmän toiminnassa
- opitun soveltaminen ja vaihtoehtoisten toimintatapojen pohtiminen

T4 ohjata oppilasta suunnittelemaan ajankäyttöään ja työn etenemistä
sekä ylläpitämään järjestystä oppimistehtävien aikana

Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Ajanhallinta ja järjestyksen ylläpitäminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa toimia annettujen ohjeiden
mukaisesti vaiheittain ja järjestystä ylläpitäen
sekä suunnitella ajankäyttöään sen
mukaisesti.
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Oppilasta ohjataan suunnittelemaan ajankäyttöään ja työn etenemistä esim. työskentelyn
kokonaisuutta, työn vaiheittaista etenemistä ja siirtymävaiheita hahmottaen. Oppilasta ohjataan
ylläpitämään järjestystä oppimistehtävien aikana esim. omasta työympäristöstään huolehtimalla.

Kurssien painotusten mukaan käsitellään erilaisia sisältöjä, kuten:
- ruoanvalmistus- ja leivontataitojen harjoittelu
- ruoanvalmistukseen ja leivontaan liittyvän toiminnan suunnittelu, toteutus ja arvioiminen
- ajankäytön ja työn etenemisen hallinta sekä töiden jakaminen, voimavarojen huomioiminen
- aterioiden suunnittelu ja toteutus
- elintarvikkeiden ja ruoan sekä työmenetelmien ja -välineiden valinta kestävästi ja hyvinvointia
edistävästi
- ravitsemussuositukset, ruokaturvallisuus, ruoan taloudellisuus ja eettisyys
- elintarvikkeisiin ja pakkausmerkintöihin tutustuminen
- tapakulttuuri, hyvät pöytätavat, asiallinen kattaminen
- ruokakulttuuri ja kodin juhlat
- siisteyden ja järjestyksen ylläpitäminen
- työturvallisuus, hygienia ja ergonomia
- aktiivisuus ja osallistuminen ryhmän toiminnassa
- opitun soveltaminen ja vaihtoehtoisten toimintatapojen pohtiminen

Kurssien painotusten mukaan käsitellään erilaisia sisältöjä, kuten:
- tekstiilien hoitoon ja puhtaanapitoon liittyvien taitojen harjoittelu
- tekstiilien hoitoon ja puhtaanapitoon liittyvän toiminnan suunnittelu, toteutus ja arviointi
- ajankäytön ja työn etenemisen hallinta sekä töiden jakaminen, voimavarojen huomioiminen
- pesu-ja puhdistusaineiden sekä työmenetelmien ja -välineiden valinta kestävästi ja hyvinvointia
edistävästi
- tuotetietous ja pakkausmerkinnät, käyttöohjeet
- jätteiden lajittelu
- siisteyden ja järjestyksen ylläpitäminen
- työturvallisuus, hygienia ja ergonomia
- aktiivisuus ja osallistuminen ryhmän toiminnassa, kuten kuuntelussa, keskustelussa ja
neuvottelussa
- opitun soveltaminen ja vaihtoehtoisten toimintatapojen pohtiminen
- tutustuminen erilaisiin kotitalouksiin ja perherakenteisiin sekä kotitalouden tehtäviin
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- arjen rytmittymisen hahmottaminen

T5 ohjata ja motivoida oppilasta toimimaan hygieenisesti, turvallisesti ja
ergonomisesti sekä ohjata kiinnittämään oppilaan huomiota käytettävissä
oleviin voimavaroihin
Oppilasta ohjataan huomioimaan hygienia mm. työskentelijän ja työskentelypaikan siisteytenä ja
puhtautena sekä elintarvikkeiden käsittelyyn- ja säilytykseen kuuluvina toimintatapoina. Oppilasta
ohjataan turvalliseen työskentelyyn paitsi työskentelytapojen myös työvälineiden, -koneiden ja
materiaalien valinnassa ja käytössä. Oppilasta ohjataan huomioimaan ergonomia järkevinä
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työasentoina ja oman työskentelytilan asianmukaisena järjestämisenä. Oppilasta ohjataan
kiinnittämään toiminnassaan huomioita voimavaroihin, kuten ajan- ja energiankäyttöön sekä
kustannuksiin.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen

Turvallisuus ja voimavarojen kannalta kestävä Oppilas työskentelee ohjeiden mukaan
toiminta
hygieenisen ja turvallisen työskentelyn
periaatteita noudattaen sekä ajan,
kustannusten tai energiankäytön kannalta
tarkoituksenmukaisesti. Oppilas pyrkii
kiinnittämään huomiota ergonomiaan.
Kurssien painotusten mukaan käsitellään erilaisia sisältöjä, kuten:
- ruoanvalmistus- ja leivontataitojen harjoittelu
- ruoanvalmistukseen ja leivontaan liittyvän toiminnan suunnittelu, toteutus ja arvioiminen
- ajankäytön ja työn etenemisen hallinta sekä töiden jakaminen, voimavarojen huomioiminen
- aterioiden suunnittelu ja toteutus
- elintarvikkeiden ja ruoan sekä työmenetelmien ja -välineiden valinta kestävästi ja hyvinvointia
edistävästi
- ravitsemussuositukset, ruokaturvallisuus, ruoan taloudellisuus ja eettisyys
- elintarvikkeisiin ja pakkausmerkintöihin tutustuminen
- tapakulttuuri, hyvät pöytätavat, asiallinen kattaminen
- ruokakulttuuri ja kodin juhlat
- siisteyden ja järjestyksen ylläpitäminen
- työturvallisuus, hygienia ja ergonomia
- aktiivisuus ja osallistuminen ryhmän toiminnassa
- opitun soveltaminen ja vaihtoehtoisten toimintatapojen pohtiminen

Kurssien painotusten mukaan käsitellään erilaisia sisältöjä, kuten:
- kuluttamiseen ja taloudenhoitoon liittyvän toiminnan suunnittelu, toteutus ja arviointi
- kuluttajan oikeuden ja velvollisuudet sekä nuorta koskettava sopimukset
- median ja teknologian hyödyntäminen hyvinvointia edistävästi ja kestävästi
- median ja teknologian hyödyntäminen tiedonhallinnassa

- median ja vertaisryhmien vaikutusten pohtiminen kuluttamisessa
- kohtuullisuuden, säästäväisyyden ja ympäristövaikutusten pohtiminen kuluttamisessa
- kotitalouksien rahankäyttöön liittyvät tilanteet ja ongelmat
- tutustumiinen kotitalouksille tarjottaviin palveluihin
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- aktiivisuus ja osallistuminen ryhmän toiminnassa, kuten kuuntelussa, keskustelussa ja
neuvottelussa

- opitun soveltaminen ja vaihtoehtoisten toimintatapojen pohtiminen

Kurssien painotusten mukaan käsitellään erilaisia sisältöjä, kuten:
- tekstiilien hoitoon ja puhtaanapitoon liittyvien taitojen harjoittelu
- tekstiilien hoitoon ja puhtaanapitoon liittyvän toiminnan suunnittelu, toteutus ja arviointi
- ajankäytön ja työn etenemisen hallinta sekä töiden jakaminen, voimavarojen huomioiminen
- pesu-ja puhdistusaineiden sekä työmenetelmien ja -välineiden valinta kestävästi ja hyvinvointia
edistävästi
- tuotetietous ja pakkausmerkinnät, käyttöohjeet
- jätteiden lajittelu
- siisteyden ja järjestyksen ylläpitäminen
- työturvallisuus, hygienia ja ergonomia
- aktiivisuus ja osallistuminen ryhmän toiminnassa, kuten kuuntelussa, keskustelussa ja
neuvottelussa
- opitun soveltaminen ja vaihtoehtoisten toimintatapojen pohtiminen
- tutustuminen erilaisiin kotitalouksiin ja perherakenteisiin sekä kotitalouden tehtäviin
- arjen rytmittymisen hahmottaminen

T6 ohjata oppilasta harjoittelemaan kuuntelua ja rakentavaa keskustelua ja
argumentointia oppimistehtävien suunnittelussa ja toteuttamisessa
Oppilasta ohjataan harjoittelemaan kuuntelua ja rakentavaa keskustelua ja argumentointia
oppimistehtävien suunnittelussa ja toteuttamisessa. Oppilasta kannustetaan opiskeltavien
aiheiden monipuoliseen käsittelyyn asiallisessa ja myönteisessä ilmapiirissä. Oppilas on
yhdenvertainen muiden kanssa oppimistilanteissa ja hänellä mahdollisuudet tasapuoliseen
osallisuuteen.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Kuuntelu, keskustelu ja argumentointi

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas pyrkii kuuntelemaan eri näkökulmia ja
ilmaisemaan rakentavasti omia näkemyksiään
yhteisissä suunnittelu- ja työtilanteissa.

Kurssien painotusten mukaan käsitellään erilaisia sisältöjä, kuten:
- tekstiilien hoitoon ja puhtaanapitoon liittyvien taitojen harjoittelu
- tekstiilien hoitoon ja puhtaanapitoon liittyvän toiminnan suunnittelu, toteutus ja arviointi
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- ajankäytön ja työn etenemisen hallinta sekä töiden jakaminen, voimavarojen huomioiminen
- pesu-ja puhdistusaineiden sekä työmenetelmien ja -välineiden valinta kestävästi ja hyvinvointia
edistävästi
- tuotetietous ja pakkausmerkinnät, käyttöohjeet
- jätteiden lajittelu
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- siisteyden ja järjestyksen ylläpitäminen
- työturvallisuus, hygienia ja ergonomia
- aktiivisuus ja osallistuminen ryhmän toiminnassa, kuten kuuntelussa, keskustelussa ja
neuvottelussa
- opitun soveltaminen ja vaihtoehtoisten toimintatapojen pohtiminen
- tutustuminen erilaisiin kotitalouksiin ja perherakenteisiin sekä kotitalouden tehtäviin
- arjen rytmittymisen hahmottaminen

Kurssien painotusten mukaan käsitellään erilaisia sisältöjä, kuten:
- ruoanvalmistus- ja leivontataitojen harjoittelu
- ruoanvalmistukseen ja leivontaan liittyvän toiminnan suunnittelu, toteutus ja arvioiminen
- ajankäytön ja työn etenemisen hallinta sekä töiden jakaminen, voimavarojen huomioiminen
- aterioiden suunnittelu ja toteutus
- elintarvikkeiden ja ruoan sekä työmenetelmien ja -välineiden valinta kestävästi ja hyvinvointia
edistävästi
- ravitsemussuositukset, ruokaturvallisuus, ruoan taloudellisuus ja eettisyys
- elintarvikkeisiin ja pakkausmerkintöihin tutustuminen
- tapakulttuuri, hyvät pöytätavat, asiallinen kattaminen
- ruokakulttuuri ja kodin juhlat
- siisteyden ja järjestyksen ylläpitäminen
- työturvallisuus, hygienia ja ergonomia
- aktiivisuus ja osallistuminen ryhmän toiminnassa
- opitun soveltaminen ja vaihtoehtoisten toimintatapojen pohtiminen

Kurssien painotusten mukaan käsitellään erilaisia sisältöjä, kuten:
- kuluttamiseen ja taloudenhoitoon liittyvän toiminnan suunnittelu, toteutus ja arviointi
- kuluttajan oikeuden ja velvollisuudet sekä nuorta koskettava sopimukset
- median ja teknologian hyödyntäminen hyvinvointia edistävästi ja kestävästi
- median ja teknologian hyödyntäminen tiedonhallinnassa
- aktiivisuus ja osallistuminen ryhmän toiminnassa, kuten kuuntelussa, keskustelussa ja
neuvottelussa
- median ja vertaisryhmien vaikutusten pohtiminen kuluttamisessa

- kotitalouksien rahankäyttöön liittyvät tilanteet ja ongelmat
- tutustumiinen kotitalouksille tarjottaviin palveluihin
- opitun soveltaminen ja vaihtoehtoisten toimintatapojen pohtiminen
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- kohtuullisuuden, säästäväisyyden ja ympäristövaikutusten pohtiminen kuluttamisessa

T7 aktivoida oppilasta tunnistamaan arjen rakentumista ja kulttuurisesti
monimuotoisia toimintaympäristöjä sekä kotitalouksien perinteitä
Oppilasta aktivoidaan tunnistamaan arjen rakentumista ja kulttuurisesti monimuotoisia
toimintaympäristöjä, esim. kotitalouden ja perheen tehtäviä pohtien sekä erilaisiin kotitalouksiin
ja perherakenteisiin tutustuen. Lisäksi oppilasta ohjataan tunnistamaan kotitalouksien perinteitä,
jotka vaikuttavat arjen muotoutumiseen ja rutiineihin.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Arjen rakentumisen ja kotitalouksien
erilaisuuden hahmottaminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa kuvailla kodin arkirutiineita.
Oppilas osaa antaa esimerkkejä erilaisista
perherakenteista ja kotitalouksien perinteistä
sekä pohtia niiden vaikutusta arjen rutiineihin.

Kurssien painotusten mukaan käsitellään erilaisia sisältöjä, kuten:
- tekstiilien hoitoon ja puhtaanapitoon liittyvien taitojen harjoittelu
- tekstiilien hoitoon ja puhtaanapitoon liittyvän toiminnan suunnittelu, toteutus ja arviointi
- ajankäytön ja työn etenemisen hallinta sekä töiden jakaminen, voimavarojen huomioiminen
- pesu-ja puhdistusaineiden sekä työmenetelmien ja -välineiden valinta kestävästi ja hyvinvointia
edistävästi
- tuotetietous ja pakkausmerkinnät, käyttöohjeet
- jätteiden lajittelu
- siisteyden ja järjestyksen ylläpitäminen
- työturvallisuus, hygienia ja ergonomia
- aktiivisuus ja osallistuminen ryhmän toiminnassa, kuten kuuntelussa, keskustelussa ja
neuvottelussa
- opitun soveltaminen ja vaihtoehtoisten toimintatapojen pohtiminen
- tutustuminen erilaisiin kotitalouksiin ja perherakenteisiin sekä kotitalouden tehtäviin
- arjen rytmittymisen hahmottaminen

Kurssien painotusten mukaan käsitellään erilaisia sisältöjä, kuten:
- kuluttamiseen ja taloudenhoitoon liittyvän toiminnan suunnittelu, toteutus ja arviointi
- kuluttajan oikeuden ja velvollisuudet sekä nuorta koskettava sopimukset
- median ja teknologian hyödyntäminen hyvinvointia edistävästi ja kestävästi
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- median ja teknologian hyödyntäminen tiedonhallinnassa
- aktiivisuus ja osallistuminen ryhmän toiminnassa, kuten kuuntelussa, keskustelussa ja
neuvottelussa
- median ja vertaisryhmien vaikutusten pohtiminen kuluttamisessa
- kohtuullisuuden, säästäväisyyden ja ympäristövaikutusten pohtiminen kuluttamisessa
- kotitalouksien rahankäyttöön liittyvät tilanteet ja ongelmat
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- tutustumiinen kotitalouksille tarjottaviin palveluihin
- opitun soveltaminen ja vaihtoehtoisten toimintatapojen pohtiminen

Kurssien painotusten mukaan käsitellään erilaisia sisältöjä, kuten:
- ruoanvalmistus- ja leivontataitojen harjoittelu
- ruoanvalmistukseen ja leivontaan liittyvän toiminnan suunnittelu, toteutus ja arvioiminen
- ajankäytön ja työn etenemisen hallinta sekä töiden jakaminen, voimavarojen huomioiminen
- aterioiden suunnittelu ja toteutus
- elintarvikkeiden ja ruoan sekä työmenetelmien ja -välineiden valinta kestävästi ja hyvinvointia
edistävästi
- ravitsemussuositukset, ruokaturvallisuus, ruoan taloudellisuus ja eettisyys
- elintarvikkeisiin ja pakkausmerkintöihin tutustuminen
- tapakulttuuri, hyvät pöytätavat, asiallinen kattaminen
- ruokakulttuuri ja kodin juhlat
- siisteyden ja järjestyksen ylläpitäminen
- työturvallisuus, hygienia ja ergonomia
- aktiivisuus ja osallistuminen ryhmän toiminnassa
- opitun soveltaminen ja vaihtoehtoisten toimintatapojen pohtiminen

T8 ohjata oppilasta työskentelemään yksin ja ryhmässä sekä sopimaan
työtehtävien jakamisesta ja ajankäytöstä
Oppilasta ohjataan työskentelemään yksin ja ryhmässä erilaisissa oppimistilanteissa.
Opetuksessa luodaan puitteet yhdessä toimimiselle, ja oppilasta ohjataan ryhmän jäsenenä
ottamaan toiset huomioon sekä osallistumaan ajankäyttöä ja työtehtävien jakamista koskevaan
neuvotteluun ja päätöksentekoon. Oppilas on yhdenvertainen muiden kanssa oppimistilanteissa
ja hänellä mahdollisuudet tasapuoliseen osallisuuteen.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Voimavarojen käyttäminen ja sopimuksen
tekeminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa työskennellä yksin ja pyrkii
toimimaan ryhmässä rakentavasti ja
työtehtävistä neuvotellen. Oppilas osaa
selittää, mitä tarkoittaa tasapuolinen työnjako
sekä pääsee sopimukseen ajankäytöstä
ja työtehtävien jakamisesta osallistumalla
päätöksentekoon.

Kurssien painotusten mukaan käsitellään erilaisia sisältöjä, kuten:
- tekstiilien hoitoon ja puhtaanapitoon liittyvien taitojen harjoittelu
- tekstiilien hoitoon ja puhtaanapitoon liittyvän toiminnan suunnittelu, toteutus ja arviointi
- ajankäytön ja työn etenemisen hallinta sekä töiden jakaminen, voimavarojen huomioiminen
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Arvioinnin kohde

- pesu-ja puhdistusaineiden sekä työmenetelmien ja -välineiden valinta kestävästi ja hyvinvointia
edistävästi
- tuotetietous ja pakkausmerkinnät, käyttöohjeet
- jätteiden lajittelu
- siisteyden ja järjestyksen ylläpitäminen
- työturvallisuus, hygienia ja ergonomia
- aktiivisuus ja osallistuminen ryhmän toiminnassa, kuten kuuntelussa, keskustelussa ja
neuvottelussa
- opitun soveltaminen ja vaihtoehtoisten toimintatapojen pohtiminen
- tutustuminen erilaisiin kotitalouksiin ja perherakenteisiin sekä kotitalouden tehtäviin
- arjen rytmittymisen hahmottaminen

Kurssien painotusten mukaan käsitellään erilaisia sisältöjä, kuten:
- ruoanvalmistus- ja leivontataitojen harjoittelu
- ruoanvalmistukseen ja leivontaan liittyvän toiminnan suunnittelu, toteutus ja arvioiminen
- ajankäytön ja työn etenemisen hallinta sekä töiden jakaminen, voimavarojen huomioiminen
- aterioiden suunnittelu ja toteutus
- elintarvikkeiden ja ruoan sekä työmenetelmien ja -välineiden valinta kestävästi ja hyvinvointia
edistävästi
- ravitsemussuositukset, ruokaturvallisuus, ruoan taloudellisuus ja eettisyys
- elintarvikkeisiin ja pakkausmerkintöihin tutustuminen
- tapakulttuuri, hyvät pöytätavat, asiallinen kattaminen
- ruokakulttuuri ja kodin juhlat
- siisteyden ja järjestyksen ylläpitäminen
- työturvallisuus, hygienia ja ergonomia
- aktiivisuus ja osallistuminen ryhmän toiminnassa
- opitun soveltaminen ja vaihtoehtoisten toimintatapojen pohtiminen

T9 kannustaa oppilasta toimimaan hyvien tapojen mukaisesti
vuorovaikutustilanteissa sekä pohtimaan oman käytöksen merkitystä
ryhmän ja yhteisön toiminnassa
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Oppilasta kannustetaan toimimaan hyvien tapojen mukaisesti vuorovaikutustilanteissa sekä
pohtimaan oman käytöksen merkitystä ryhmän ja yhteisön toiminnassa.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Ei käytetä oppiaineen arvosanan
muodostamisen perusteena. Oppilasta
ohjataan pohtimaan kokemuksiaan osana
itsearviointia.
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Kurssien painotusten mukaan käsitellään erilaisia sisältöjä, kuten:
- ruoanvalmistus- ja leivontataitojen harjoittelu
- ruoanvalmistukseen ja leivontaan liittyvän toiminnan suunnittelu, toteutus ja arvioiminen
- ajankäytön ja työn etenemisen hallinta sekä töiden jakaminen, voimavarojen huomioiminen
- aterioiden suunnittelu ja toteutus
- elintarvikkeiden ja ruoan sekä työmenetelmien ja -välineiden valinta kestävästi ja hyvinvointia
edistävästi
- ravitsemussuositukset, ruokaturvallisuus, ruoan taloudellisuus ja eettisyys
- elintarvikkeisiin ja pakkausmerkintöihin tutustuminen
- tapakulttuuri, hyvät pöytätavat, asiallinen kattaminen
- ruokakulttuuri ja kodin juhlat
- siisteyden ja järjestyksen ylläpitäminen
- työturvallisuus, hygienia ja ergonomia
- aktiivisuus ja osallistuminen ryhmän toiminnassa
- opitun soveltaminen ja vaihtoehtoisten toimintatapojen pohtiminen

Kurssien painotusten mukaan käsitellään erilaisia sisältöjä, kuten:
- kuluttamiseen ja taloudenhoitoon liittyvän toiminnan suunnittelu, toteutus ja arviointi
- kuluttajan oikeuden ja velvollisuudet sekä nuorta koskettava sopimukset
- median ja teknologian hyödyntäminen hyvinvointia edistävästi ja kestävästi
- median ja teknologian hyödyntäminen tiedonhallinnassa
- aktiivisuus ja osallistuminen ryhmän toiminnassa, kuten kuuntelussa, keskustelussa ja
neuvottelussa
- median ja vertaisryhmien vaikutusten pohtiminen kuluttamisessa
- kohtuullisuuden, säästäväisyyden ja ympäristövaikutusten pohtiminen kuluttamisessa
- kotitalouksien rahankäyttöön liittyvät tilanteet ja ongelmat
- tutustumiinen kotitalouksille tarjottaviin palveluihin
- opitun soveltaminen ja vaihtoehtoisten toimintatapojen pohtiminen

Kurssien painotusten mukaan käsitellään erilaisia sisältöjä, kuten:
- tekstiilien hoitoon ja puhtaanapitoon liittyvien taitojen harjoittelu
- tekstiilien hoitoon ja puhtaanapitoon liittyvän toiminnan suunnittelu, toteutus ja arviointi

- pesu-ja puhdistusaineiden sekä työmenetelmien ja -välineiden valinta kestävästi ja hyvinvointia
edistävästi
- tuotetietous ja pakkausmerkinnät, käyttöohjeet
- jätteiden lajittelu
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- ajankäytön ja työn etenemisen hallinta sekä töiden jakaminen, voimavarojen huomioiminen

- siisteyden ja järjestyksen ylläpitäminen
- työturvallisuus, hygienia ja ergonomia
- aktiivisuus ja osallistuminen ryhmän toiminnassa, kuten kuuntelussa, keskustelussa ja
neuvottelussa
- opitun soveltaminen ja vaihtoehtoisten toimintatapojen pohtiminen
- tutustuminen erilaisiin kotitalouksiin ja perherakenteisiin sekä kotitalouden tehtäviin
- arjen rytmittymisen hahmottaminen

T10 kannustaa oppilasta hankkimaan ja arvioimaan kotitalouteen liittyvää
tietoa sekä ohjata käyttämään luotettavaa tietoa valintojen perustana
Oppilasta kannustetaan hankkimaan ja arvioimaan kotitalouteen liittyvää tietoa sekä ohjataan
käyttämään luotettavaa tietoa valintojen perusteena.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Tietojen hankinta ja käyttö

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa etsiä kotitalouden
sisältöalueisiin liittyviä tietoja eri tietolähteistä
ja pohtia erilaisen tiedon luotettavuutta sekä
osaa tulkita pakkausmerkintöjä. Oppilas
tuntee ruoka- ja ravintoaineryhmät ja niiden
ominaisuuksia.

Kurssien painotusten mukaan käsitellään erilaisia sisältöjä, kuten:
- tekstiilien hoitoon ja puhtaanapitoon liittyvien taitojen harjoittelu
- tekstiilien hoitoon ja puhtaanapitoon liittyvän toiminnan suunnittelu, toteutus ja arviointi
- ajankäytön ja työn etenemisen hallinta sekä töiden jakaminen, voimavarojen huomioiminen
- pesu-ja puhdistusaineiden sekä työmenetelmien ja -välineiden valinta kestävästi ja hyvinvointia
edistävästi
- tuotetietous ja pakkausmerkinnät, käyttöohjeet
- jätteiden lajittelu
- siisteyden ja järjestyksen ylläpitäminen
- työturvallisuus, hygienia ja ergonomia
- aktiivisuus ja osallistuminen ryhmän toiminnassa, kuten kuuntelussa, keskustelussa ja
neuvottelussa
- opitun soveltaminen ja vaihtoehtoisten toimintatapojen pohtiminen
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- tutustuminen erilaisiin kotitalouksiin ja perherakenteisiin sekä kotitalouden tehtäviin
- arjen rytmittymisen hahmottaminen

Kurssien painotusten mukaan käsitellään erilaisia sisältöjä, kuten:
- kuluttamiseen ja taloudenhoitoon liittyvän toiminnan suunnittelu, toteutus ja arviointi
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- kuluttajan oikeuden ja velvollisuudet sekä nuorta koskettava sopimukset
- median ja teknologian hyödyntäminen hyvinvointia edistävästi ja kestävästi
- median ja teknologian hyödyntäminen tiedonhallinnassa
- aktiivisuus ja osallistuminen ryhmän toiminnassa, kuten kuuntelussa, keskustelussa ja
neuvottelussa
- median ja vertaisryhmien vaikutusten pohtiminen kuluttamisessa
- kohtuullisuuden, säästäväisyyden ja ympäristövaikutusten pohtiminen kuluttamisessa
- kotitalouksien rahankäyttöön liittyvät tilanteet ja ongelmat
- tutustumiinen kotitalouksille tarjottaviin palveluihin
- opitun soveltaminen ja vaihtoehtoisten toimintatapojen pohtiminen

Kurssien painotusten mukaan käsitellään erilaisia sisältöjä, kuten:
- ruoanvalmistus- ja leivontataitojen harjoittelu
- ruoanvalmistukseen ja leivontaan liittyvän toiminnan suunnittelu, toteutus ja arvioiminen
- ajankäytön ja työn etenemisen hallinta sekä töiden jakaminen, voimavarojen huomioiminen
- aterioiden suunnittelu ja toteutus
- elintarvikkeiden ja ruoan sekä työmenetelmien ja -välineiden valinta kestävästi ja hyvinvointia
edistävästi
- ravitsemussuositukset, ruokaturvallisuus, ruoan taloudellisuus ja eettisyys
- elintarvikkeisiin ja pakkausmerkintöihin tutustuminen
- tapakulttuuri, hyvät pöytätavat, asiallinen kattaminen
- ruokakulttuuri ja kodin juhlat
- siisteyden ja järjestyksen ylläpitäminen
- työturvallisuus, hygienia ja ergonomia
- aktiivisuus ja osallistuminen ryhmän toiminnassa
- opitun soveltaminen ja vaihtoehtoisten toimintatapojen pohtiminen

T11 harjaannuttaa oppilasta lukemaan, tulkitsemaan ja arvioimaan
toimintaohjeita sekä merkkejä ja symboleja, jotka käsittelevät kotitaloutta
ja lähiympäristöä

Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
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Oppilasta harjaannutetaan lukemaan, tulkitsemaan ja arvioimaan toimintaohjeita sekä merkkejä
ja symboleja, jotka koskettavat kotitaloutta ja lähiympäristöä. Näitä ovat mm. pakkausmerkinnät ja
niistä löytyvät menettelyohjeet, työskentelyohjeet, ruoka- ja käyttöohjeet, tekstiilienhoitomerkinnät
sekä mainokset.

Arvioinnin kohde
Toimintaohjeiden, merkkien ja symbolien
käyttö ja jäsentyminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa tulkita ja käyttää kotitalouden
toimintaohjeita ja osaa nimetä tyypillisiä
kotitalouden merkkejä ja symboleja sekä
tulkita niitä arjen ilmiöiden yhteydessä.

Kurssien painotusten mukaan käsitellään erilaisia sisältöjä, kuten:
- kuluttamiseen ja taloudenhoitoon liittyvän toiminnan suunnittelu, toteutus ja arviointi
- kuluttajan oikeuden ja velvollisuudet sekä nuorta koskettava sopimukset
- median ja teknologian hyödyntäminen hyvinvointia edistävästi ja kestävästi
- median ja teknologian hyödyntäminen tiedonhallinnassa
- aktiivisuus ja osallistuminen ryhmän toiminnassa, kuten kuuntelussa, keskustelussa ja
neuvottelussa
- median ja vertaisryhmien vaikutusten pohtiminen kuluttamisessa
- kohtuullisuuden, säästäväisyyden ja ympäristövaikutusten pohtiminen kuluttamisessa
- kotitalouksien rahankäyttöön liittyvät tilanteet ja ongelmat
- tutustumiinen kotitalouksille tarjottaviin palveluihin
- opitun soveltaminen ja vaihtoehtoisten toimintatapojen pohtiminen

Kurssien painotusten mukaan käsitellään erilaisia sisältöjä, kuten:
- ruoanvalmistus- ja leivontataitojen harjoittelu
- ruoanvalmistukseen ja leivontaan liittyvän toiminnan suunnittelu, toteutus ja arvioiminen
- ajankäytön ja työn etenemisen hallinta sekä töiden jakaminen, voimavarojen huomioiminen
- aterioiden suunnittelu ja toteutus
- elintarvikkeiden ja ruoan sekä työmenetelmien ja -välineiden valinta kestävästi ja hyvinvointia
edistävästi
- ravitsemussuositukset, ruokaturvallisuus, ruoan taloudellisuus ja eettisyys
- elintarvikkeisiin ja pakkausmerkintöihin tutustuminen
- tapakulttuuri, hyvät pöytätavat, asiallinen kattaminen
- ruokakulttuuri ja kodin juhlat
- siisteyden ja järjestyksen ylläpitäminen
- työturvallisuus, hygienia ja ergonomia
- aktiivisuus ja osallistuminen ryhmän toiminnassa
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- opitun soveltaminen ja vaihtoehtoisten toimintatapojen pohtiminen

Kurssien painotusten mukaan käsitellään erilaisia sisältöjä, kuten:
- tekstiilien hoitoon ja puhtaanapitoon liittyvien taitojen harjoittelu
- tekstiilien hoitoon ja puhtaanapitoon liittyvän toiminnan suunnittelu, toteutus ja arviointi
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- ajankäytön ja työn etenemisen hallinta sekä töiden jakaminen, voimavarojen huomioiminen
- pesu-ja puhdistusaineiden sekä työmenetelmien ja -välineiden valinta kestävästi ja hyvinvointia
edistävästi
- tuotetietous ja pakkausmerkinnät, käyttöohjeet
- jätteiden lajittelu
- siisteyden ja järjestyksen ylläpitäminen
- työturvallisuus, hygienia ja ergonomia
- aktiivisuus ja osallistuminen ryhmän toiminnassa, kuten kuuntelussa, keskustelussa ja
neuvottelussa
- opitun soveltaminen ja vaihtoehtoisten toimintatapojen pohtiminen
- tutustuminen erilaisiin kotitalouksiin ja perherakenteisiin sekä kotitalouden tehtäviin
- arjen rytmittymisen hahmottaminen

T12 ohjata oppilasta, ongelmanratkaisuun ja luovuuteen erilaisissa
tilanteissa ja ympäristöissä
Oppilasta ohjataan ongelmanratkaisuun ja luovuuteen erilaisissa tilanteissa ja ympäristöissä,
joissa merkityksellistä on kotitaloudellisen osaamisen soveltaminen.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Käsitteiden omaksuminen, tietojen ja taitojen
soveltaminen, luova ilmaisu sekä palveluiden
tunnistaminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas pystyy käyttämään kotitalouden
käsitteitä, tietojaan ja taitojaan monialaisessa
oppimiskokonaisuudessa tai tilanteessa,
jossa kotitalouden osaamista sovelletaan
eri ympäristöissä Oppilas osaa kuvailla
erilaisia kotitalouden palveluita ja pohtia niiden
merkitystä ja mahdollisuuksia arkielämässä.

Kurssien painotusten mukaan käsitellään erilaisia sisältöjä, kuten:
- ruoanvalmistus- ja leivontataitojen harjoittelu
- ruoanvalmistukseen ja leivontaan liittyvän toiminnan suunnittelu, toteutus ja arvioiminen
- ajankäytön ja työn etenemisen hallinta sekä töiden jakaminen, voimavarojen huomioiminen
- aterioiden suunnittelu ja toteutus
- elintarvikkeiden ja ruoan sekä työmenetelmien ja -välineiden valinta kestävästi ja hyvinvointia
edistävästi
- ravitsemussuositukset, ruokaturvallisuus, ruoan taloudellisuus ja eettisyys

- tapakulttuuri, hyvät pöytätavat, asiallinen kattaminen
- ruokakulttuuri ja kodin juhlat
- siisteyden ja järjestyksen ylläpitäminen
- työturvallisuus, hygienia ja ergonomia
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- elintarvikkeisiin ja pakkausmerkintöihin tutustuminen

- aktiivisuus ja osallistuminen ryhmän toiminnassa
- opitun soveltaminen ja vaihtoehtoisten toimintatapojen pohtiminen

Kurssien painotusten mukaan käsitellään erilaisia sisältöjä, kuten:
- kuluttamiseen ja taloudenhoitoon liittyvän toiminnan suunnittelu, toteutus ja arviointi
- kuluttajan oikeuden ja velvollisuudet sekä nuorta koskettava sopimukset
- median ja teknologian hyödyntäminen hyvinvointia edistävästi ja kestävästi
- median ja teknologian hyödyntäminen tiedonhallinnassa
- aktiivisuus ja osallistuminen ryhmän toiminnassa, kuten kuuntelussa, keskustelussa ja
neuvottelussa
- median ja vertaisryhmien vaikutusten pohtiminen kuluttamisessa
- kohtuullisuuden, säästäväisyyden ja ympäristövaikutusten pohtiminen kuluttamisessa
- kotitalouksien rahankäyttöön liittyvät tilanteet ja ongelmat
- tutustumiinen kotitalouksille tarjottaviin palveluihin
- opitun soveltaminen ja vaihtoehtoisten toimintatapojen pohtiminen

Kurssien painotusten mukaan käsitellään erilaisia sisältöjä, kuten:
- tekstiilien hoitoon ja puhtaanapitoon liittyvien taitojen harjoittelu
- tekstiilien hoitoon ja puhtaanapitoon liittyvän toiminnan suunnittelu, toteutus ja arviointi
- ajankäytön ja työn etenemisen hallinta sekä töiden jakaminen, voimavarojen huomioiminen
- pesu-ja puhdistusaineiden sekä työmenetelmien ja -välineiden valinta kestävästi ja hyvinvointia
edistävästi
- tuotetietous ja pakkausmerkinnät, käyttöohjeet
- jätteiden lajittelu
- siisteyden ja järjestyksen ylläpitäminen
- työturvallisuus, hygienia ja ergonomia
- aktiivisuus ja osallistuminen ryhmän toiminnassa, kuten kuuntelussa, keskustelussa ja
neuvottelussa
- opitun soveltaminen ja vaihtoehtoisten toimintatapojen pohtiminen
- tutustuminen erilaisiin kotitalouksiin ja perherakenteisiin sekä kotitalouden tehtäviin

Vuosiluokat 7-9

- arjen rytmittymisen hahmottaminen

T13 ohjata oppilasta kestävään elämäntapaan kiinnittämällä oppilaan
huomiota ympäristö- ja kustannustietoisuuteen osana arjen valintoja
Oppilasta ohjataan kestävään elämäntapaan kiinnittämällä oppilaan huomiota ympäristö- ja
kustannustietoiseen elämäntapaan erilaisten materiaalien, kuten elintarvikkeiden ja kodin
kemikaalien, valinnassa ja käytössä, energian (sähkö, vesi) hyödyntämisessä sekä jätteiden
lajittelussa.
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Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Mittaamisen ja laskemisen sekä
kierrättämisen soveltaminen omaan
toimintaan ja päätöksentekoon

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa huolehtia kodin jätteiden
peruslajittelusta ja osaa selittää mittaamisen
ja laskemisen sekä ympäristöä säästävän
kodin arjen toiminnan yhteydet osana
kustannus- ja ympäristötietoista toimintaa.

Kurssien painotusten mukaan käsitellään erilaisia sisältöjä, kuten:
- tekstiilien hoitoon ja puhtaanapitoon liittyvien taitojen harjoittelu
- tekstiilien hoitoon ja puhtaanapitoon liittyvän toiminnan suunnittelu, toteutus ja arviointi
- ajankäytön ja työn etenemisen hallinta sekä töiden jakaminen, voimavarojen huomioiminen
- pesu-ja puhdistusaineiden sekä työmenetelmien ja -välineiden valinta kestävästi ja hyvinvointia
edistävästi
- tuotetietous ja pakkausmerkinnät, käyttöohjeet
- jätteiden lajittelu
- siisteyden ja järjestyksen ylläpitäminen
- työturvallisuus, hygienia ja ergonomia
- aktiivisuus ja osallistuminen ryhmän toiminnassa, kuten kuuntelussa, keskustelussa ja
neuvottelussa
- opitun soveltaminen ja vaihtoehtoisten toimintatapojen pohtiminen
- tutustuminen erilaisiin kotitalouksiin ja perherakenteisiin sekä kotitalouden tehtäviin
- arjen rytmittymisen hahmottaminen

Kurssien painotusten mukaan käsitellään erilaisia sisältöjä, kuten:
- kuluttamiseen ja taloudenhoitoon liittyvän toiminnan suunnittelu, toteutus ja arviointi
- kuluttajan oikeuden ja velvollisuudet sekä nuorta koskettava sopimukset
- median ja teknologian hyödyntäminen hyvinvointia edistävästi ja kestävästi
- median ja teknologian hyödyntäminen tiedonhallinnassa
- aktiivisuus ja osallistuminen ryhmän toiminnassa, kuten kuuntelussa, keskustelussa ja
neuvottelussa
- median ja vertaisryhmien vaikutusten pohtiminen kuluttamisessa
- kohtuullisuuden, säästäväisyyden ja ympäristövaikutusten pohtiminen kuluttamisessa
- kotitalouksien rahankäyttöön liittyvät tilanteet ja ongelmat

- opitun soveltaminen ja vaihtoehtoisten toimintatapojen pohtiminen

Kurssien painotusten mukaan käsitellään erilaisia sisältöjä, kuten:
- ruoanvalmistus- ja leivontataitojen harjoittelu
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- tutustumiinen kotitalouksille tarjottaviin palveluihin

- ruoanvalmistukseen ja leivontaan liittyvän toiminnan suunnittelu, toteutus ja arvioiminen
- ajankäytön ja työn etenemisen hallinta sekä töiden jakaminen, voimavarojen huomioiminen
- aterioiden suunnittelu ja toteutus
- elintarvikkeiden ja ruoan sekä työmenetelmien ja -välineiden valinta kestävästi ja hyvinvointia
edistävästi
- ravitsemussuositukset, ruokaturvallisuus, ruoan taloudellisuus ja eettisyys
- elintarvikkeisiin ja pakkausmerkintöihin tutustuminen
- tapakulttuuri, hyvät pöytätavat, asiallinen kattaminen
- ruokakulttuuri ja kodin juhlat
- siisteyden ja järjestyksen ylläpitäminen
- työturvallisuus, hygienia ja ergonomia
- aktiivisuus ja osallistuminen ryhmän toiminnassa
- opitun soveltaminen ja vaihtoehtoisten toimintatapojen pohtiminen

Vuosiluokka 8
Vuosiluokan keskeiset sisältöalueet
S1 Ruokaosaaminen ja ruokakulttuuri
Sisällöt valitaan siten, että ne tukevat ruoanvalmistus- ja leivontataitojen kehittymistä. Aterioiden
suunnittelu, toteutus ja erilaiset ruokailutilanteet tähtäävät ruokaan ja syömiseen liittyvien
valintojen ja tottumusten pohtimiseen ravitsemussuositusten, ruokaturvallisuuden, ruokaketjun,
elintarviketuntemuksen, taloudellisuuden, eettisyyden ja ruokaan liittyvän luotettavan tiedon
näkökulmasta. Opetussisältöihin kuuluvat ruoka- ja tapakulttuuri osana identiteettiä sekä kodin
juhlia.
S2 Asuminen ja yhdessä eläminen
Sisällöt valitaan siten, että ne tukevat yhdessä elämisen, asumistaitojen ja asumisen ympäristöja kustannustietoisuuden kehittymistä. Puhtaanapito samoin kuin tekstiilien ja materiaalien hoito
tarkoituksenmukaisine aineineen, laitteineen, välineineen ja työtapoineen tähtäävät arjessa
tarvittavien taitojen kehittymiseen. Sisältöjen avulla perehdytään hyviin tapoihin, tasapuoliseen
voimavarojen käyttöön ja vastuunottoon perheessä. Sisällöt johdattavat arvioimaan asumiseen ja
kotitalouteen liittyviä palveluita.

Vuosiluokat 7-9

S3 Kuluttaja- ja talousosaaminen kodissa
Sisällöt valitaan siten, että ne ohjaavat oppilaita asioimaan sekä tuntemaan vastuitaan
ja oikeuksiaan valintoja ja sopimuksia tekevinä kuluttajina. Sisällöt johdattavat median- ja
teknologian käyttöön arjen työvälineenä ja kannustavat pohtimaan vertaisryhmän ja median
vaikutusta omiin kulutusvalintoihin. Sisällöt harjaannuttavat vastuulliseen päätöksentekoon ja
ajankohtaisen tiedon hankintaan sekä evästävät tunnistamaan kotitalouksien rahankäyttöön
liittyviä tilanteita ja ongelmia.
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Opetuksen tavoitteet

Tavoitteisiin liittyvät
sisältöalueet

Laaja-alainen osaaminen

T6

S1, S2, S3

L1, L2, L6, L7

T7

S1, S2, S3

L2, L3

T10

S1, S2, S3

L1, L4

T12

S1, S2, S3

L1

Vuosiluokan tavoitteet
T6 ohjata oppilasta harjoittelemaan kuuntelua ja rakentavaa keskustelua ja
argumentointia oppimistehtävien suunnittelussa ja toteuttamisessa
Oppilasta ohjataan harjoittelemaan kuuntelua ja rakentavaa keskustelua ja argumentointia
oppimistehtävien suunnittelussa ja toteuttamisessa. Oppilasta kannustetaan opiskeltavien
aiheiden monipuoliseen käsittelyyn asiallisessa ja myönteisessä ilmapiirissä. Oppilas on
yhdenvertainen muiden kanssa oppimistilanteissa ja hänellä mahdollisuudet tasapuoliseen
osallisuuteen.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Kuuntelu, keskustelu ja argumentointi

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas pyrkii kuuntelemaan eri näkökulmia ja
ilmaisemaan rakentavasti omia näkemyksiään
yhteisissä suunnittelu- ja työtilanteissa.

T7 aktivoida oppilasta tunnistamaan arjen rakentumista ja kulttuurisesti
monimuotoisia toimintaympäristöjä sekä kotitalouksien perinteitä
Oppilasta aktivoidaan tunnistamaan arjen rakentumista ja kulttuurisesti monimuotoisia
toimintaympäristöjä, esim. kotitalouden ja perheen tehtäviä pohtien sekä erilaisiin kotitalouksiin
ja perherakenteisiin tutustuen. Lisäksi oppilasta ohjataan tunnistamaan kotitalouksien perinteitä,
jotka vaikuttavat arjen muotoutumiseen ja rutiineihin.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Arjen rakentumisen ja kotitalouksien
erilaisuuden hahmottaminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa kuvailla kodin arkirutiineita.
Oppilas osaa antaa esimerkkejä erilaisista
perherakenteista ja kotitalouksien perinteistä
sekä pohtia niiden vaikutusta arjen rutiineihin.

Oppilasta kannustetaan hankkimaan ja arvioimaan kotitalouteen liittyvää tietoa sekä ohjataan
käyttämään luotettavaa tietoa valintojen perusteena.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
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T10 kannustaa oppilasta hankkimaan ja arvioimaan kotitalouteen liittyvää
tietoa sekä ohjata käyttämään luotettavaa tietoa valintojen perustana

Arvioinnin kohde
Tietojen hankinta ja käyttö

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa etsiä kotitalouden
sisältöalueisiin liittyviä tietoja eri tietolähteistä
ja pohtia erilaisen tiedon luotettavuutta sekä
osaa tulkita pakkausmerkintöjä. Oppilas
tuntee ruoka- ja ravintoaineryhmät ja niiden
ominaisuuksia.

T12 ohjata oppilasta, ongelmanratkaisuun ja luovuuteen erilaisissa
tilanteissa ja ympäristöissä
Oppilasta ohjataan ongelmanratkaisuun ja luovuuteen erilaisissa tilanteissa ja ympäristöissä,
joissa merkityksellistä on kotitaloudellisen osaamisen soveltaminen.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Käsitteiden omaksuminen, tietojen ja taitojen
soveltaminen, luova ilmaisu sekä palveluiden
tunnistaminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas pystyy käyttämään kotitalouden
käsitteitä, tietojaan ja taitojaan monialaisessa
oppimiskokonaisuudessa tai tilanteessa,
jossa kotitalouden osaamista sovelletaan
eri ympäristöissä Oppilas osaa kuvailla
erilaisia kotitalouden palveluita ja pohtia niiden
merkitystä ja mahdollisuuksia arkielämässä.

35.6.8. Kotitalous, keskipitkä valinnainen
Valinnaisen tehtävä
Valinnaisen kotitalouden tehtävänä on vahvistaa oppilaan oppimista jatkumoksi, jossa tiedot ja
taidot syvenevät vaiheittain kokonaisuuksi. Oppilaita ohjataan itsenäisyyteen ja vastuunottoon
omasta toiminnasta. Opetus ohjaa ongelmanratkaisuun, tiedon ja taidon soveltamiseen sekä
luovuuteen. Opittua sovelletaan ja syvennetään omassa kodissa ja lähipiirissä kotitehtävien
avulla.

Oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät erityispiirteet

Vuosiluokat 7-9

Oppimisympäristöt valitaan siten, että ne mahdollistavat vuorovaikutteisen toiminnan,
yhteisöllisen tiedon rakentamisen ja osaamisen jakamisen, tutkivan ja soveltavan opiskelun sekä
työskentelyn arvioinnin. Käytännössä nämä voivat toteutua hyödyntämällä niin luokkayhteisöä,
koulutiloja ja kouluympäristöä kuin digitaalisia oppimisympäristöjä, yhteistyöverkostoja, museoita
tms.
Opiskelussa korostuvat työn arvostaminen ja loppuun saattaminen sekä pitkäjänteinen tapa
toimia. Kunnioittava ja kiireetön ilmapiiri sekä mahdollisuus oppia myös epäonnistumisista
luovat turvallisuutta. Oppimistehtävillä pyritään vahvistamaan oppilaiden näkemystä arjen
rakentumisesta ja monimuotoisuudesta sekä harjaannuttavat soveltamaan koulussa opiskeltuja
asioita omaan perhevaiheeseen. Työtapojen ja menetelmien valinnassa on keskeistä tiedon ja
taidon kietoutuminen yhteen ja soveltaminen käytäntöön.
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Tukeen ja ohjaukseen liittyvät erityispiirteet
Arviointi
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Oppimisen arviointi on monipuolista, ohjaavaa ja kannustavaa. Oppilaat saavat palautetta
taidoistaan toimia eri asiayhteyksissä ja toteuttaa kotitalouden tehtäviä. Ajattelua tuetaan
ohjaamalla oppilaita pohtimaan tapaansa hahmottaa ja käsitellä omaa ympäristöä. Huomiota
kiinnitetään myös kotitalouden käsitteiden hahmottamiseen ja sisältöjen omaksumiseen.
Opetuksessa huolehditaan siitä, että jokainen oppilas ja hänen huoltajansa ovat tietoisia
tavoitteista ja arviointiperusteista. Oppilaalle annetaan säännöllisesti tietoa oppimisen
edistymisestä ja suoriutumisesta suhteessa asetettuihin tavoitteisiin.

Vuosiluokka 8
Vuosiluokan keskeiset sisältöalueet

Vuosiluokan tavoitteet
T1 ohjata oppilasta suunnittelemaan, organisoimaan ja arvioimaan työtä ja
toimintaa
T2 ohjata oppilasta harjoittelemaan kotitalouden hallinnassa tarvittavia
kädentaitoja sekä kannustaa luovuuteen ja estetiikan huomioimiseen
T4 ohjata oppilasta suunnittelemaan ajankäyttöään ja työn etenemistä
sekä ylläpitämään järjestystä oppimistehtävien aikana
T10 kannustaa oppilasta hankkimaan ja arvioimaan kotitalouteen liittyvää
tietoa sekä ohjata käyttämään luotettavaa tietoa valintojen perustana
Vuosiluokka 9
Vuosiluokan keskeiset sisältöalueet

Vuosiluokan tavoitteet
T1 ohjata oppilasta suunnittelemaan, organisoimaan ja arvioimaan työtä ja
toimintaa
T2 ohjata oppilasta harjoittelemaan kotitalouden hallinnassa tarvittavia
kädentaitoja sekä kannustaa luovuuteen ja estetiikan huomioimiseen
T10 kannustaa oppilasta hankkimaan ja arvioimaan kotitalouteen liittyvää
tietoa sekä ohjata käyttämään luotettavaa tietoa valintojen perustana
T12 ohjata oppilasta, ongelmanratkaisuun ja luovuuteen erilaisissa
tilanteissa ja ympäristöissä

35.6.9. Kotitalous, pitkä valinnainen

Vuosiluokat 7-9

Valinnaisen tehtävä
Valinnaisen kotitalouden tehtävänä on vahvistaa oppilaan oppimista jatkumoksi, jossa tiedot ja
taidot syvenevät vaiheittain kokonaisuuksi. Oppilaita ohjataan itsenäisyyteen ja vastuunottoon
omasta toiminnasta. Opetus ohjaa ongelmanratkaisuun, tiedon ja taidon soveltamiseen sekä
luovuuteen. Opittua sovelletaan ja syvennetään omassa kodissa ja lähipiirissä kotitehtävien
avulla.
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Oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät erityispiirteet
Oppimisympäristöt valitaan siten, että ne mahdollistavat vuorovaikutteisen toiminnan,
yhteisöllisen tiedon rakentamisen ja osaamisen jakamisen, tutkivan ja soveltavan opiskelun sekä
työskentelyn arvioinnin. Käytännössä nämä voivat toteutua hyödyntämällä niin luokkayhteisöä,
koulutiloja ja kouluympäristöä kuin digitaalisia oppimisympäristöjä, yhteistyöverkostoja, museoita
tms.
Opiskelussa korostuvat työn arvostaminen ja loppuun saattaminen sekä pitkäjänteinen tapa
toimia. Kunnioittava ja kiireetön ilmapiiri sekä mahdollisuus oppia myös epäonnistumisista
luovat turvallisuutta. Oppimistehtävillä pyritään vahvistamaan oppilaiden näkemystä arjen
rakentumisesta ja monimuotoisuudesta sekä harjaannuttavat soveltamaan koulussa opiskeltuja
asioita omaan perhevaiheeseen. Työtapojen ja menetelmien valinnassa on keskeistä tiedon ja
taidon kietoutuminen yhteen ja soveltaminen käytäntöön.

Tukeen ja ohjaukseen liittyvät erityispiirteet

Arviointi
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Oppimisen arviointi on monipuolista, ohjaavaa ja kannustavaa. Oppilaat saavat palautetta
taidoistaan toimia eri asiayhteyksissä ja toteuttaa kotitalouden tehtäviä. Ajattelua tuetaan
ohjaamalla oppilaita pohtimaan tapaansa hahmottaa ja käsitellä omaa ympäristöä. Huomiota
kiinnitetään myös kotitalouden käsitteiden hahmottamiseen ja sisältöjen omaksumiseen.
Opetuksessa huolehditaan siitä, että jokainen oppilas ja hänen huoltajansa ovat tietoisia
tavoitteista ja arviointiperusteista. Oppilaalle annetaan säännöllisesti tietoa oppimisen
edistymisestä ja suoriutumisesta suhteessa asetettuihin tavoitteisiin.

Vuosiluokka 8
Vuosiluokan keskeiset sisältöalueet

Vuosiluokan tavoitteet
T1 ohjata oppilasta suunnittelemaan, organisoimaan ja arvioimaan työtä ja
toimintaa
T2 ohjata oppilasta harjoittelemaan kotitalouden hallinnassa tarvittavia
kädentaitoja sekä kannustaa luovuuteen ja estetiikan huomioimiseen
T3 ohjata ja rohkaista oppilasta valitsemaan ja käyttämään hyvinvointia
edistävästi ja kestävän kulutuksen mukaisesti materiaaleja, työvälineitä,
laitteita sekä tieto- ja viestintäteknologiaa
T4 ohjata oppilasta suunnittelemaan ajankäyttöään ja työn etenemistä
sekä ylläpitämään järjestystä oppimistehtävien aikana
T5 ohjata ja motivoida oppilasta toimimaan hygieenisesti, turvallisesti ja
ergonomisesti sekä ohjata kiinnittämään oppilaan huomiota käytettävissä
oleviin voimavaroihin
T8 ohjata oppilasta työskentelemään yksin ja ryhmässä sekä sopimaan
työtehtävien jakamisesta ja ajankäytöstä
T10 kannustaa oppilasta hankkimaan ja arvioimaan kotitalouteen liittyvää
tietoa sekä ohjata käyttämään luotettavaa tietoa valintojen perustana
T11 harjaannuttaa oppilasta lukemaan, tulkitsemaan ja arvioimaan
toimintaohjeita sekä merkkejä ja symboleja, jotka käsittelevät kotitaloutta
ja lähiympäristöä
Vuosiluokka 9

Vuosiluokat 7-9

Vuosiluokan keskeiset sisältöalueet

Vuosiluokan tavoitteet
T2 ohjata oppilasta harjoittelemaan kotitalouden hallinnassa tarvittavia
kädentaitoja sekä kannustaa luovuuteen ja estetiikan huomioimiseen
T3 ohjata
1426

ja rohkaista oppilasta valitsemaan ja käyttämään hyvinvointia
edistävästi ja kestävän kulutuksen mukaisesti materiaaleja, työvälineitä,
laitteita sekä tieto- ja viestintäteknologiaa

osaamista ja yhteisöllisyyttä vahvistetaan kuvia tuottamalla ja tulkitsemalla. Oppilaiden
omat kokemukset, mielikuvitus ja kokeileminen luovat perustan opetukselle. Kuvataiteen
opetus kehittää kykyä ymmärtää taiteen, ympäristön ja muun visuaalisen kulttuurin ilmiöitä.
Oppilaille tarjotaan tapoja arvottaa todellisuutta ja vaikuttaa siihen. Kulttuuriperinnön tuntemusta
vahvistamalla tuetaan traditioiden välittymistä ja uudistumista. Opetus tukee oppilaiden
kriittisen ajattelun kehittymistä sekä kannustaa heitä vaikuttamaan omaan elinympäristöön ja
yhteiskuntaan. Kuvataiteen opetuksessa luodaan perustaa oppilaiden paikalliselle ja globaalille
toimijuudelle.
Taiteelle ominainen työskentely harjaannuttaa kokemukselliseen, moniaistiseen ja toiminnalliseen
oppimiseen. Oppilaat tarkastelevat kuvataidetta ja muuta visuaalista kulttuuria historiallisista ja
kulttuurisista näkökulmista. Opetuksessa tutustutaan erilaisiin näkemyksiin taiteen tehtävistä.
Oppilaita ohjataan käyttämään monipuolisesti erilaisia välineitä, materiaaleja, teknologioita
ja ilmaisun keinoja. Opetuksessa kannustetaan monilukutaidon kehittämiseen hyödyntämällä
visuaalisuutta sekä muita tiedon tuottamisen ja esittämisen tapoja. Oppilaille tarjotaan
mahdollisuuksia monialaisiin oppimiskokonaisuuksiin yhteistyössä muun opetuksen ja koulun
ulkopuolisten toimijoiden kanssa. Opetuksessa tutustutaan museoihin ja muihin kulttuurikohteisiin
sekä tarkastellaan kuvataiteen harrastusmahdollisuuksia.

Oppiaineen tehtävä vuosiluokilla 7-9
Vuosiluokilla 7-9 oppilaita ohjataan syventämään omakohtaista suhdettaan kuvataiteeseen
ja muuhun visuaaliseen kulttuuriin sekä asettamaan määrätietoisia tavoitteita toiminnalleen.
Opetuksessa vahvistetaan oppilaiden kuvallisen tuottamisen taitoja sekä kannustetaan
häntä toimimaan erilaisissa visuaalisissa ympäristöissä. Oppilaita harjaannutetaan tutkimaan
kuvataiteen ja muun visuaalisen kulttuurin henkilökohtaisia ja yhteiskunnallisia merkityksiä
sekä käyttämään niitä osallistumisen ja vaikuttamisen muotoina. Opetuksessa kehitetään
yhdessä toimimisen taitoja sekä rakennetaan yhteyksiä ajankohtaisiin kuvataiteen ja muun
visuaalisen kulttuurin toimintatapoihin ja ilmiöihin. Opetus harjaannuttaa hyödyntämään tieto- ja
viestintäteknologiaa ja verkkoympäristöjä luovasti, kriittisesti ja vastuullisesti. Oppilaille tarjotaan
riittäviä edellytyksiä perusopetuksen jälkeisille opinnoille sekä huomioidaan työelämässä ja
yhteiskunnassa tarvittavia yleisiä valmiuksia.

Kuvataiteen oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät tavoitteet
vuosiluokilla 7-9
Tavoitteena on tarjota oppimisympäristöjä ja työtapoja, joilla mahdollistetaan monipuolinen
materiaalien, teknologioiden ja ilmaisukeinojen käyttäminen sekä niiden luova soveltaminen.
Opetustilanteissa luodaan aktiiviseen kokeilemiseen ja harjoitteluun rohkaiseva ilmapiiri.
Pedagogisilla ratkaisuilla tuetaan moniaistista havainnointia, pitkäjänteistä työskentelyä sekä
tutkivaa ja tavoitteellista taideoppimista. Opetuksessa otetaan huomioon yksilölliset kuvailmaisun
tarpeet ja mahdollistetaan tarkoituksenmukainen työskentely yksin ja ryhmässä. Tavoitteena
on luoda oppimiseen ja vuorovaikutukseen kannustava toimintakulttuuri sekä koulussa että
koulun ulkopuolisissa ympäristöissä. Vuosiluokilla 7-9 tuetaan tutkivaa ja ilmiökeskeistä
työskentelyä taiteen traditioita ja aikalaistaiteen toimintatapoja hyödyntämällä. Opetuksessa
luodaan mahdollisuuksia verkko- ja mediaympäristöjen monipuoliselle käytölle, taiteidenvälisille
ja koulun ulkopuolisille projekteille sekä globaalien kysymysten käsittelylle.

Tavoitteena ohjauksen, eriyttämisen ja tuen järjestämisessä on oppilaiden sosiaalisten,
psyykkisten ja motoristen lähtökohtien ja taitojen huomioon ottaminen. Taideoppimisen
yksilöllinen ja yhteisöllinen luonne tukee oppilaan identiteettien rakentumista, osallisuutta ja
hyvinvointia. Opetuksessa otetaan huomioon oppilaiden yksilölliset ohjauksen tarpeet. Opetusta
eriytetään tarvittaessa esimerkiksi ilmaisukeinojen, työtapojen ja oppimisympäristöjen valinnoilla.
Opetustilanteissa oppilaat voivat hyödyntää vahvuuksiaan, soveltaa erilaisia työtapoja ja käyttää
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Ohjaus, eriyttäminen ja tuki kuvataiteessa vuosiluokilla 7-9

vaihtoehtoisia lähestymistapoja. Taideoppimiselle luodaan turvallinen, moninaisuutta kunnioittava
ja itseilmaisuun rohkaiseva ilmapiiri, jossa oppilaat saavat henkilökohtaista ohjausta ja tukea.
Vaihtoehtoisia pedagogisia lähestymistapoja voidaan tarvita erityisesti havaintojen ja tunteiden
visuaalisessa ilmaisussa sekä motoristen taitojen kehittämisessä. Ohjauksen, eriyttämisen ja
tuen järjestämisessä voidaan hyödyntää esimerkiksi leikinomaisuutta, pelejä ja eri aistialueisiin
liittyviä kokemuksia. Vuosiluokilla 7-9 tavoitteena on vahvistaa oppilaan osaamista kuvataiteessa
perusopetuksen jälkeisiin opintoihin valmistavasta näkökulmasta.

Oppilaan oppimisen arviointi kuvataiteessa vuosiluokilla 7-9
Oppimisen arviointi kuvataiteessa on luonteeltaan kannustavaa, ohjaavaa ja oppilaiden
yksilöllisen edistymisen huomioivaa. Arvioinnilla tuetaan kuvan tuottamisen ja tulkinnan
taitojen, taiteen ja muun visuaalisen kulttuurin tuntemuksen, pitkäjänteisten työtapojen sekä
itsearviointitaitojen kehittymistä. Oppilaita ohjataan arvioinnilla omien ajatusten ilmaisemiseen ja
toisten näkemysten arvostamiseen. Oppimisen arviointi kohdistuu kaikkiin opetuksen tavoitteissa
määriteltyihin taideoppimisen ulottuvuuksiin.
Päättöarviointi sijoittuu siihen lukuvuoteen, jona kuvataiteen opiskelu päättyy kaikille yhteisenä
oppiaineena. Päättöarvioinnilla määritellään, miten oppilas on opiskelun päättyessä saavuttanut
kuvataiteen oppimäärän tavoitteet. Päättöarvosana muodostetaan suhteuttamalla oppilaan
osaamisen taso kuvataiteen valtakunnallisiin päättöarvioinnin kriteereihin. Kuvataiteessa oppilaan
osaaminen kehittyy kaikissa opetuksen tavoitteissa kuvatuilla taideoppimisen ulottuvuuksilla
oppimäärän päättymiseen saakka. Päättöarvosanan muodostamisessa otetaan huomioon kaikki
valtakunnalliset päättöarvioinnin kriteerit riippumatta siitä, mille vuosiluokalle vastaava tavoite on
asetettu paikallisessa opetussuunnitelmassa. Oppilas saa arvosanan kahdeksan (8), mikäli hän
osoittaa keskimäärin kriteerien määrittämää osaamista. Arvosanan kahdeksan tason ylittäminen
joidenkin tavoitteiden osalta voi kompensoida tasoa heikomman suoriutumisen joidenkin muiden
tavoitteiden osalta.

Vuosiluokka 7
Vuosiluokan keskeiset sisältöalueet
S1 Omat kuvakulttuurit
Opetuksen sisällöiksi valitaan oppilaiden tekemiä kuvia ja kuvakulttuureja, joihin he osallistuvat
omaehtoisesti. Opetuksen sisältöjä valitaan myös oppilaiden omia kuvakulttuureja uudistavista
ilmiöistä. Omia kuvakulttuureja käytetään kuvallisen työskentelyn lähtökohtana. Opetuksessa
käsitellään omien kuvakulttuurien merkitystä omaan elinympäristöön sekä yhteiskuntaan
vaikuttamisen kannalta.
Seitsemännen luokan kuvataiteen teemana on: Kuvan taitajaksi
Oppilas harjoittelee tilan kuvaamista havaintoihin pohjautuen: viiva- ja väriperspektiiviä sekä tilan
kuvaamista eri kulttuureissa ja eri aikakausina.
Oppilas kehittää ja syventää omaa kuvailmaisuaan: piirtää, maalaa ja tekee grafiikkaa. Oppilas
tekee kuvia lähtökohtanaan oma elämä, ympäristö ja mielikuvituksen maailma.
Oppilas harjoittelee kuvallisten työskentelyprosessien tallentamista.

Vuosiluokat 7-9

Oppilas työskentelee kuvallisesti yksin ja ryhmässä.
Oppilas käyttää taiteellisia työskentelytapoja sekä huolehtii työvälineistä ja materiaaleista.
Hän kokeilee ja syventää värien käyttöä omassa ilmaisussaan: värisävyt, valöörit, värien
taittaminen ja murtaminen sekä väriharmoniat, värien vuorovaikutus ja kontrastit.
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Oppilas harjoittelee kuvan sommittelua: esimerkiksi dynaamisuus, tasapaino ja sommittelun
vaikutus kuvan viestiin.
Oppilas harjoittelee ihmisen kuvaamista esimerkiksi piirtäen, maalaten ja kolmiulotteisesti.
S2 Ympäristön kuvakulttuurit
Opetuksen sisällöt valitaan erilaisista ympäristöistä, esineistä, mediakulttuureista ja
virtuaalimaailmoista. Sisältöjä valitaan monipuolisesti rakennetuista ja luonnon ympäristöistä
sekä mediasta. Sisältöjen valinnoilla kehitetään oppilaan tietoisuutta erilaisia ympäristöjä ja
medioita koskevista laajemmista kysymyksistä. Ympäristön kuvakulttuureja käytetään kuvallisen
työskentelyn lähtökohtana. Opetuksessa käsitellään erilaisten ympäristöjen ja medioiden
merkitystä sekä oppilaiden elinpiirin että globaalin maailman näkökulmista.
Oppilas tutustuu arkkitehtuurin elementteihin ja oppii havainnoimaan ja soveltamaan
arkkitehtuurin tyylipiirteitä esimerkiksi kouluympäristössä ja kaupungissa.
Oppilas tekee kolmiulotteisia suunnitelmia esimerkiksi rakennellen, piirtäen ja digitaalisin
tekniikoin.
Oppilas harjoittelee muotoilun perusteita.
Oppilas tutustuu keramiikan perustekniikoihin ja kulttuuriperinteeseen.
Oppilas harjoittelee valokuvauksen ja digitaalisen kuvankäsittelyn sekä liikkuvan kuvan perusteita.
S3 Taiteen maailmat
Opetuksen sisällöt valitaan eri aikoina, eri ympäristöissä ja eri kulttuureissa tuotetusta
kuvataiteesta. Oppilaat syventyvät erilaisiin taidekäsityksiin ja taiteen ilmiöihin tarkastelemalla
niitä taiteilijan ja vastaanottajan sekä taiteen instituutioiden ja yhteiskunnan näkökulmista.
Taideteoksia käytetään kuvallisen työskentelyn lähtökohtana. Opetuksessa käsitellään
kulttuurisen moninaisuuden vaikutuksia sekä taiteen tuottamiseen että tulkintaan yksilön ja
yhteiskunnan näkökulmista.
Oppilas tutustuu ohjatusti ajankohtaisen taidenäyttelyyn, esimerkiksi Kiasmassa. Hän
tutustuu nykytaiteen ilmiöihin ja soveltaa niitä omaan ilmaisuunsa. Oppilas tekee tulkintoja
taidekokemuksistaan omassa kuvailmaisussaan.
Oppilas havainnoi tilan kuvaamista eri kulttuureissa ja aikakausina.
Oppilas soveltaa eri kulttuurien kuvailmaisua omassa työskentelyssään.
Oppilas havainnoi ihmisen kuvaamista eri kulttuureissa.
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Oppilas tutustuu länsimaisen modernin taiteen ilmiöihin.

Opetuksen tavoitteet

Tavoitteisiin liittyvät
sisältöalueet

Laaja-alainen osaaminen

T1

S1, S2, S3

L1, L3, L4, L5

T2

S1, S2, S3

L2, L4, L5, L6

T3

S1, S2, S3

L2, L3, L4, L5

T4

S1, S2, S3

L2, L3, L5, L6

T6

S1, S2, S3

L1, L2, L4, L7

T7

S1, S2, S3

L1, L4, L5, L6

T11

S1, S2, S3

L1, L2, L4, L7

Vuosiluokan tavoitteet
T1 kannustaa oppilasta havainnoimaan, taidetta, ympäristöä ja muuta
visuaalista kulttuuria moniaistisesti ja käyttämään monipuolisesti
kuvallisen tuottamisen menetelmiä
Oppilasta ohjataan kuvaamaan tilaa havaintoihin pohjautuen.
Kannustetaan oppilasta kehittämään ja syventämään omaa kuvailmaisuaan.
Oppilata ohjataan työskentelemään kuvallisesti yksin ja ryhmässä.
Oppilaille opetetaan taiteellisia työskentelytapoja.
Oppilas harjoittelee kuvan sommittelua.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Taiteen, ympäristön ja muun visuaalisen
kulttuurin havainnoiminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa käyttää erilaisia
havaintovälineitä ympäristön ja sen kuvien
tarkastelussa.

Seitsemännen luokan kuvataiteen teemana on: Kuvan taitajaksi
Oppilas harjoittelee tilan kuvaamista havaintoihin pohjautuen: viiva- ja väriperspektiiviä sekä tilan
kuvaamista eri kulttuureissa ja eri aikakausina.
Oppilas kehittää ja syventää omaa kuvailmaisuaan: piirtää, maalaa ja tekee grafiikkaa. Oppilas
tekee kuvia lähtökohtanaan oma elämä, ympäristö ja mielikuvituksen maailma.
Oppilas harjoittelee kuvallisten työskentelyprosessien tallentamista.
Oppilas työskentelee kuvallisesti yksin ja ryhmässä.

Vuosiluokat 7-9

Oppilas käyttää taiteellisia työskentelytapoja sekä huolehtii työvälineistä ja materiaaleista.
Hän kokeilee ja syventää värien käyttöä omassa ilmaisussaan: värisävyt, valöörit, värien
taittaminen ja murtaminen sekä väriharmoniat, värien vuorovaikutus ja kontrastit.
Oppilas harjoittelee kuvan sommittelua: esimerkiksi dynaamisuus, tasapaino ja sommittelun
vaikutus kuvan viestiin.
Oppilas harjoittelee ihmisen kuvaamista esimerkiksi piirtäen, maalaten ja kolmiulotteisesti.
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Oppilas tutustuu ohjatusti ajankohtaisen taidenäyttelyyn, esimerkiksi Kiasmassa. Hän
tutustuu nykytaiteen ilmiöihin ja soveltaa niitä omaan ilmaisuunsa. Oppilas tekee tulkintoja
taidekokemuksistaan omassa kuvailmaisussaan.
Oppilas havainnoi tilan kuvaamista eri kulttuureissa ja aikakausina.
Oppilas soveltaa eri kulttuurien kuvailmaisua omassa työskentelyssään.
Oppilas havainnoi ihmisen kuvaamista eri kulttuureissa.
Oppilas tutustuu länsimaisen modernin taiteen ilmiöihin.

Oppilas tutustuu arkkitehtuurin elementteihin ja oppii havainnoimaan ja soveltamaan
arkkitehtuurin tyylipiirteitä esimerkiksi kouluympäristössä ja kaupungissa.
Oppilas tekee kolmiulotteisia suunnitelmia esimerkiksi rakennellen, piirtäen ja digitaalisin
tekniikoin.
Oppilas harjoittelee muotoilun perusteita.
Oppilas tutustuu keramiikan perustekniikoihin ja kulttuuriperinteeseen.
Oppilas harjoittelee valokuvauksen ja digitaalisen kuvankäsittelyn sekä liikkuvan kuvan perusteita.

T2 rohkaista oppilasta keskustelemaan omista ja muiden havainnoista ja
ajatuksista sekä perustelemaan näkemyksiään
Oppilaita kannustetaan kertomaan ympäristöä ja arkkitehtuuria koskevista havainnoistaan. Häntä
innostetaan tekemään tulkintoja taidekokemuksistaan omassa kuvailmaisussaan. Oppilasta
ohjataan keskustelemaan kuvista.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Havaintojen ja ajattelun vaikutusten
pohtiminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa sanallistaa havaintojaan ja
ajatteluaan taiteesta, ympäristöstä ja muusta
visuaalisesta kulttuurista.

Oppilas tutustuu ohjatusti ajankohtaisen taidenäyttelyyn, esimerkiksi Kiasmassa. Hän
tutustuu nykytaiteen ilmiöihin ja soveltaa niitä omaan ilmaisuunsa. Oppilas tekee tulkintoja
taidekokemuksistaan omassa kuvailmaisussaan.
Oppilas havainnoi tilan kuvaamista eri kulttuureissa ja aikakausina.
Oppilas soveltaa eri kulttuurien kuvailmaisua omassa työskentelyssään.
Oppilas havainnoi ihmisen kuvaamista eri kulttuureissa.

Oppilas tutustuu arkkitehtuurin elementteihin ja oppii havainnoimaan ja soveltamaan
arkkitehtuurin tyylipiirteitä esimerkiksi kouluympäristössä ja kaupungissa.
Oppilas tekee kolmiulotteisia suunnitelmia esimerkiksi rakennellen, piirtäen ja digitaalisin
tekniikoin.
Oppilas harjoittelee muotoilun perusteita.
Oppilas tutustuu keramiikan perustekniikoihin ja kulttuuriperinteeseen.
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Vuosiluokat 7-9

Oppilas tutustuu länsimaisen modernin taiteen ilmiöihin.

Oppilas harjoittelee valokuvauksen ja digitaalisen kuvankäsittelyn sekä liikkuvan kuvan perusteita.
Seitsemännen luokan kuvataiteen teemana on: Kuvan taitajaksi
Oppilas harjoittelee tilan kuvaamista havaintoihin pohjautuen: viiva- ja väriperspektiiviä sekä tilan
kuvaamista eri kulttuureissa ja eri aikakausina.
Oppilas kehittää ja syventää omaa kuvailmaisuaan: piirtää, maalaa ja tekee grafiikkaa. Oppilas
tekee kuvia lähtökohtanaan oma elämä, ympäristö ja mielikuvituksen maailma.
Oppilas harjoittelee kuvallisten työskentelyprosessien tallentamista.
Oppilas työskentelee kuvallisesti yksin ja ryhmässä.
Oppilas käyttää taiteellisia työskentelytapoja sekä huolehtii työvälineistä ja materiaaleista.
Hän kokeilee ja syventää värien käyttöä omassa ilmaisussaan: värisävyt, valöörit, värien
taittaminen ja murtaminen sekä väriharmoniat, värien vuorovaikutus ja kontrastit.
Oppilas harjoittelee kuvan sommittelua: esimerkiksi dynaamisuus, tasapaino ja sommittelun
vaikutus kuvan viestiin.
Oppilas harjoittelee ihmisen kuvaamista esimerkiksi piirtäen, maalaten ja kolmiulotteisesti.

T3 innostaa oppilasta ilmaisemaan havaintojaan ja ajatuksiaan kuvallisesti
erilaisia välineitä ja tiedon tuottamisen tapoja käyttäen eri ympäristöissä
Oppilasta ohjataan käyttämään taiteellisia työskentelytapoja. Häntä opastetaan erilaisten
kuvallisten ilmaisutapojen käyttöön.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Havaintojen ja ajatusten kuvallinen
ilmaiseminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa ilmaista havaintojaan ja
ajatuksiaan kuvallisesti erilaisia välineitä ja
tiedon tuottamisen tapoja käyttäen.

Seitsemännen luokan kuvataiteen teemana on: Kuvan taitajaksi
Oppilas harjoittelee tilan kuvaamista havaintoihin pohjautuen: viiva- ja väriperspektiiviä sekä tilan
kuvaamista eri kulttuureissa ja eri aikakausina.
Oppilas kehittää ja syventää omaa kuvailmaisuaan: piirtää, maalaa ja tekee grafiikkaa. Oppilas
tekee kuvia lähtökohtanaan oma elämä, ympäristö ja mielikuvituksen maailma.
Oppilas harjoittelee kuvallisten työskentelyprosessien tallentamista.
Oppilas työskentelee kuvallisesti yksin ja ryhmässä.
Oppilas käyttää taiteellisia työskentelytapoja sekä huolehtii työvälineistä ja materiaaleista.

Vuosiluokat 7-9

Hän kokeilee ja syventää värien käyttöä omassa ilmaisussaan: värisävyt, valöörit, värien
taittaminen ja murtaminen sekä väriharmoniat, värien vuorovaikutus ja kontrastit.
Oppilas harjoittelee kuvan sommittelua: esimerkiksi dynaamisuus, tasapaino ja sommittelun
vaikutus kuvan viestiin.
Oppilas harjoittelee ihmisen kuvaamista esimerkiksi piirtäen, maalaten ja kolmiulotteisesti.
Oppilas tutustuu arkkitehtuurin elementteihin ja oppii havainnoimaan ja soveltamaan
arkkitehtuurin tyylipiirteitä esimerkiksi kouluympäristössä ja kaupungissa.
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Oppilas tekee kolmiulotteisia suunnitelmia esimerkiksi rakennellen, piirtäen ja digitaalisin
tekniikoin.
Oppilas harjoittelee muotoilun perusteita.
Oppilas tutustuu keramiikan perustekniikoihin ja kulttuuriperinteeseen.
Oppilas harjoittelee valokuvauksen ja digitaalisen kuvankäsittelyn sekä liikkuvan kuvan perusteita.
Oppilas tutustuu ohjatusti ajankohtaisen taidenäyttelyyn, esimerkiksi Kiasmassa. Hän
tutustuu nykytaiteen ilmiöihin ja soveltaa niitä omaan ilmaisuunsa. Oppilas tekee tulkintoja
taidekokemuksistaan omassa kuvailmaisussaan.
Oppilas havainnoi tilan kuvaamista eri kulttuureissa ja aikakausina.
Oppilas soveltaa eri kulttuurien kuvailmaisua omassa työskentelyssään.
Oppilas havainnoi ihmisen kuvaamista eri kulttuureissa.
Oppilas tutustuu länsimaisen modernin taiteen ilmiöihin.

T4 ohjata oppilasta soveltamaan erilaisia materiaaleja, tekniikoita ja
ilmaisun keinoja sekä syventämään kuvallisen tuottamisen taitojaan
Oppilasta ohjataan kuvaamaan tilaa havaintoihinsa pohjautuen.
Oppilasta kannustetaan kehittämään ja syventämään omaa kuvailmaisuaan.
Oppilasta ohjataan kuvallisten työskentelyprosessien tallentamiseen.
Innostetaan oppilasta tutustumaan taiteellisiin työskentelytapoihin.
Ohjataan oppilasta käyttämään tietoisesti värejä ja kuvasommittelun mentelmiä.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Kuvailmaisun taitojen syventäminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa käyttää tavoitteellisesti erilaisia
kuvallisen tuottamisen materiaaleja, tekniikoita
ja keinoja kuvailmaisussaan.

Seitsemännen luokan kuvataiteen teemana on: Kuvan taitajaksi
Oppilas harjoittelee tilan kuvaamista havaintoihin pohjautuen: viiva- ja väriperspektiiviä sekä tilan
kuvaamista eri kulttuureissa ja eri aikakausina.
Oppilas kehittää ja syventää omaa kuvailmaisuaan: piirtää, maalaa ja tekee grafiikkaa. Oppilas
tekee kuvia lähtökohtanaan oma elämä, ympäristö ja mielikuvituksen maailma.
Oppilas harjoittelee kuvallisten työskentelyprosessien tallentamista.
Oppilas työskentelee kuvallisesti yksin ja ryhmässä.

Hän kokeilee ja syventää värien käyttöä omassa ilmaisussaan: värisävyt, valöörit, värien
taittaminen ja murtaminen sekä väriharmoniat, värien vuorovaikutus ja kontrastit.
Oppilas harjoittelee kuvan sommittelua: esimerkiksi dynaamisuus, tasapaino ja sommittelun
vaikutus kuvan viestiin.
Oppilas harjoittelee ihmisen kuvaamista esimerkiksi piirtäen, maalaten ja kolmiulotteisesti.
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Vuosiluokat 7-9

Oppilas käyttää taiteellisia työskentelytapoja sekä huolehtii työvälineistä ja materiaaleista.

Oppilas tutustuu arkkitehtuurin elementteihin ja oppii havainnoimaan ja soveltamaan
arkkitehtuurin tyylipiirteitä esimerkiksi kouluympäristössä ja kaupungissa.
Oppilas tekee kolmiulotteisia suunnitelmia esimerkiksi rakennellen, piirtäen ja digitaalisin
tekniikoin.
Oppilas harjoittelee muotoilun perusteita.
Oppilas tutustuu keramiikan perustekniikoihin ja kulttuuriperinteeseen.
Oppilas harjoittelee valokuvauksen ja digitaalisen kuvankäsittelyn sekä liikkuvan kuvan perusteita.
Oppilas tutustuu ohjatusti ajankohtaisen taidenäyttelyyn, esimerkiksi Kiasmassa. Hän
tutustuu nykytaiteen ilmiöihin ja soveltaa niitä omaan ilmaisuunsa. Oppilas tekee tulkintoja
taidekokemuksistaan omassa kuvailmaisussaan.
Oppilas havainnoi tilan kuvaamista eri kulttuureissa ja aikakausina.
Oppilas soveltaa eri kulttuurien kuvailmaisua omassa työskentelyssään.
Oppilas havainnoi ihmisen kuvaamista eri kulttuureissa.
Oppilas tutustuu länsimaisen modernin taiteen ilmiöihin.

T6 rohkaista oppilasta ilmaisemaan mielipiteitään sekä soveltamaan
kuvallisen viestinnän ja vaikuttamisen keinoja omissa kuvissaan
Oppilasta kannustetaan ilmaisemaan ajatuksiaan kuvien avulla.
Oppilaalle opetetaan valokuvausta, digitaalista kuvakäsittelyä sekä liikkuvan kuvan tekemistä..
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Kuvallisen tuottamisen avulla vaikuttaminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas pyrkii vaikuttamaan ympäristöön ja
muuhun visuaaliseen kulttuuriin kuvallisin
keinoin.

Seitsemännen luokan kuvataiteen teemana on: Kuvan taitajaksi
Oppilas harjoittelee tilan kuvaamista havaintoihin pohjautuen: viiva- ja väriperspektiiviä sekä tilan
kuvaamista eri kulttuureissa ja eri aikakausina.
Oppilas kehittää ja syventää omaa kuvailmaisuaan: piirtää, maalaa ja tekee grafiikkaa. Oppilas
tekee kuvia lähtökohtanaan oma elämä, ympäristö ja mielikuvituksen maailma.
Oppilas harjoittelee kuvallisten työskentelyprosessien tallentamista.
Oppilas työskentelee kuvallisesti yksin ja ryhmässä.
Oppilas käyttää taiteellisia työskentelytapoja sekä huolehtii työvälineistä ja materiaaleista.

Vuosiluokat 7-9

Hän kokeilee ja syventää värien käyttöä omassa ilmaisussaan: värisävyt, valöörit, värien
taittaminen ja murtaminen sekä väriharmoniat, värien vuorovaikutus ja kontrastit.
Oppilas harjoittelee kuvan sommittelua: esimerkiksi dynaamisuus, tasapaino ja sommittelun
vaikutus kuvan viestiin.
Oppilas harjoittelee ihmisen kuvaamista esimerkiksi piirtäen, maalaten ja kolmiulotteisesti.
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Oppilas tutustuu arkkitehtuurin elementteihin ja oppii havainnoimaan ja soveltamaan
arkkitehtuurin tyylipiirteitä esimerkiksi kouluympäristössä ja kaupungissa.
Oppilas tekee kolmiulotteisia suunnitelmia esimerkiksi rakennellen, piirtäen ja digitaalisin
tekniikoin.
Oppilas harjoittelee muotoilun perusteita.
Oppilas tutustuu keramiikan perustekniikoihin ja kulttuuriperinteeseen.
Oppilas harjoittelee valokuvauksen ja digitaalisen kuvankäsittelyn sekä liikkuvan kuvan perusteita.
Oppilas tutustuu ohjatusti ajankohtaisen taidenäyttelyyn, esimerkiksi Kiasmassa. Hän
tutustuu nykytaiteen ilmiöihin ja soveltaa niitä omaan ilmaisuunsa. Oppilas tekee tulkintoja
taidekokemuksistaan omassa kuvailmaisussaan.
Oppilas havainnoi tilan kuvaamista eri kulttuureissa ja aikakausina.
Oppilas soveltaa eri kulttuurien kuvailmaisua omassa työskentelyssään.
Oppilas havainnoi ihmisen kuvaamista eri kulttuureissa.
Oppilas tutustuu länsimaisen modernin taiteen ilmiöihin.

T7 ohjata oppilasta soveltamaan kuvallisia, sanallisia ja muita
kuvatulkinnan menetelmiä
Oppilasta kannustetaan tutustumaan nykytaiteen ilmiöihin ja soveltamaan niitä omassa
ilmaisuussaan. Häntä kannsuteaan tekemään tulkintoja taidekokemuksistaan omassa
kuvailmaisussaan.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Kuvatulkinnan menetelmien soveltaminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa käyttää joitakin kuvallisia,
sanallisia ja muita kuvatulkinnan menetelmiä.

Oppilas tutustuu ohjatusti ajankohtaisen taidenäyttelyyn, esimerkiksi Kiasmassa. Hän
tutustuu nykytaiteen ilmiöihin ja soveltaa niitä omaan ilmaisuunsa. Oppilas tekee tulkintoja
taidekokemuksistaan omassa kuvailmaisussaan.
Oppilas havainnoi tilan kuvaamista eri kulttuureissa ja aikakausina.
Oppilas soveltaa eri kulttuurien kuvailmaisua omassa työskentelyssään.
Oppilas havainnoi ihmisen kuvaamista eri kulttuureissa.
Oppilas tutustuu länsimaisen modernin taiteen ilmiöihin.

Oppilas harjoittelee tilan kuvaamista havaintoihin pohjautuen: viiva- ja väriperspektiiviä sekä tilan
kuvaamista eri kulttuureissa ja eri aikakausina.
Oppilas kehittää ja syventää omaa kuvailmaisuaan: piirtää, maalaa ja tekee grafiikkaa. Oppilas
tekee kuvia lähtökohtanaan oma elämä, ympäristö ja mielikuvituksen maailma.
Oppilas harjoittelee kuvallisten työskentelyprosessien tallentamista.
Oppilas työskentelee kuvallisesti yksin ja ryhmässä.
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Seitsemännen luokan kuvataiteen teemana on: Kuvan taitajaksi

Oppilas käyttää taiteellisia työskentelytapoja sekä huolehtii työvälineistä ja materiaaleista.
Hän kokeilee ja syventää värien käyttöä omassa ilmaisussaan: värisävyt, valöörit, värien
taittaminen ja murtaminen sekä väriharmoniat, värien vuorovaikutus ja kontrastit.
Oppilas harjoittelee kuvan sommittelua: esimerkiksi dynaamisuus, tasapaino ja sommittelun
vaikutus kuvan viestiin.
Oppilas harjoittelee ihmisen kuvaamista esimerkiksi piirtäen, maalaten ja kolmiulotteisesti.
Oppilas tutustuu arkkitehtuurin elementteihin ja oppii havainnoimaan ja soveltamaan
arkkitehtuurin tyylipiirteitä esimerkiksi kouluympäristössä ja kaupungissa.
Oppilas tekee kolmiulotteisia suunnitelmia esimerkiksi rakennellen, piirtäen ja digitaalisin
tekniikoin.
Oppilas harjoittelee muotoilun perusteita.
Oppilas tutustuu keramiikan perustekniikoihin ja kulttuuriperinteeseen.
Oppilas harjoittelee valokuvauksen ja digitaalisen kuvankäsittelyn sekä liikkuvan kuvan perusteita.

T11 kannustaa oppilasta ottamaan kuvailmaisussaan huomioon
kulttuurinen moninaisuus ja kestävä kehitys sekä vaikuttamaan kuvien
avulla
Oppilasta kannustetaan soveltamaan eri kulttuurien kuvailmaisua omassa työskentelyssään.
Oppilasta ohjataan näkemään kestävän kehityksen merkitys muotoilussa, taiteessa ja omassa
työskentelyssään.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Kuvallinen ilmaiseminen ja vaikuttaminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas tarkastelee kuvailmaisussaan
kulttuurista moninaisuutta ja kestävää
kehitystä sekä tunnistaa kuvilla vaikuttamisen
mahdollisuuksia.

Seitsemännen luokan kuvataiteen teemana on: Kuvan taitajaksi
Oppilas harjoittelee tilan kuvaamista havaintoihin pohjautuen: viiva- ja väriperspektiiviä sekä tilan
kuvaamista eri kulttuureissa ja eri aikakausina.
Oppilas kehittää ja syventää omaa kuvailmaisuaan: piirtää, maalaa ja tekee grafiikkaa. Oppilas
tekee kuvia lähtökohtanaan oma elämä, ympäristö ja mielikuvituksen maailma.
Oppilas harjoittelee kuvallisten työskentelyprosessien tallentamista.
Oppilas työskentelee kuvallisesti yksin ja ryhmässä.
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Oppilas käyttää taiteellisia työskentelytapoja sekä huolehtii työvälineistä ja materiaaleista.
Hän kokeilee ja syventää värien käyttöä omassa ilmaisussaan: värisävyt, valöörit, värien
taittaminen ja murtaminen sekä väriharmoniat, värien vuorovaikutus ja kontrastit.
Oppilas harjoittelee kuvan sommittelua: esimerkiksi dynaamisuus, tasapaino ja sommittelun
vaikutus kuvan viestiin.
Oppilas harjoittelee ihmisen kuvaamista esimerkiksi piirtäen, maalaten ja kolmiulotteisesti.
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Oppilas tutustuu ohjatusti ajankohtaisen taidenäyttelyyn, esimerkiksi Kiasmassa. Hän
tutustuu nykytaiteen ilmiöihin ja soveltaa niitä omaan ilmaisuunsa. Oppilas tekee tulkintoja
taidekokemuksistaan omassa kuvailmaisussaan.
Oppilas havainnoi tilan kuvaamista eri kulttuureissa ja aikakausina.
Oppilas soveltaa eri kulttuurien kuvailmaisua omassa työskentelyssään.
Oppilas havainnoi ihmisen kuvaamista eri kulttuureissa.
Oppilas tutustuu länsimaisen modernin taiteen ilmiöihin.

Oppilas tutustuu arkkitehtuurin elementteihin ja oppii havainnoimaan ja soveltamaan
arkkitehtuurin tyylipiirteitä esimerkiksi kouluympäristössä ja kaupungissa.
Oppilas tekee kolmiulotteisia suunnitelmia esimerkiksi rakennellen, piirtäen ja digitaalisin
tekniikoin.
Oppilas harjoittelee muotoilun perusteita.
Oppilas tutustuu keramiikan perustekniikoihin ja kulttuuriperinteeseen.
Oppilas harjoittelee valokuvauksen ja digitaalisen kuvankäsittelyn sekä liikkuvan kuvan perusteita.

Vuosiluokka 8
Vuosiluokan keskeiset sisältöalueet
S1 Omat kuvakulttuurit
Opetuksen sisällöiksi valitaan oppilaiden tekemiä kuvia ja kuvakulttuureja, joihin he osallistuvat
omaehtoisesti. Opetuksen sisältöjä valitaan myös oppilaiden omia kuvakulttuureja uudistavista
ilmiöistä. Omia kuvakulttuureja käytetään kuvallisen työskentelyn lähtökohtana. Opetuksessa
käsitellään omien kuvakulttuurien merkitystä omaan elinympäristöön sekä yhteiskuntaan
vaikuttamisen kannalta.
Kahdeksannen luokan kuvataiteen teemana on: Vaikutan kuvilla
Oppilas piirtää ja maalaa käyttäen lähtökohtina omaa elämäänsä, ympäristöään ja mielikuvitusta.
Hän pyrkii viestimään kuvillaan omia ajatuksiaan ja näkemyksiään.
Hän tallentaa kuvallisia työskentelyprosessejaan. Oppilas
monipuolisesti ja rohkeasti ja oppii taiteellisia työskentelytapoja.

syventää

kuvailmaisuaan

Oppilas työskentelee sekä itsenäisesti että ryhmän jäsenenä.

Opetuksen sisällöt valitaan erilaisista ympäristöistä, esineistä, mediakulttuureista ja
virtuaalimaailmoista. Sisältöjä valitaan monipuolisesti rakennetuista ja luonnon ympäristöistä
sekä mediasta. Sisältöjen valinnoilla kehitetään oppilaan tietoisuutta erilaisia ympäristöjä ja
medioita koskevista laajemmista kysymyksistä. Ympäristön kuvakulttuureja käytetään kuvallisen
työskentelyn lähtökohtana. Opetuksessa käsitellään erilaisten ympäristöjen ja medioiden
merkitystä sekä oppilaiden elinpiirin että globaalin maailman näkökulmista.
Oppilas tutustuu kuvan, esimerkiksi elokuvan ja valokuvan ilmaisu- ja vaikuttamiskeinoihin.
Oppilas tutustuu valokuvataiteeseen. Hän käy valokuvanäyttelyssä tai elokuvanäytöksessä
ja analysoi elokuvia ja valokuvia sanallisesti ja kuvallisesti.Oppilas perehtyy kuvaviestinnän
etiikkaan.
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S2 Ympäristön kuvakulttuurit

Hän oppii toimimaan elokuvan suunnittelu- ja tuotantoryhmässä ja tutustuu elokuvan tekemisen
vaiheisiin.
Hän oppii käyttämään digitaalisen kuvan ilmaisu- ja vaikuttamiskeinoja ja tekniikkaa omassa
ilmaisussaan.
Oppilas tutustuu erilaisiin rakennettuihin ympäristöihin sekä suunnittelee ja toteuttaa erilaisia tiloja.
Hän tarkastelee rakennettu ympäristöä esteettiseltä, ekologiselta ja käytön kannalta. Oppilas
tutustuu keinoihin vaikuttaa omaan ympäristöönsä.
S3 Taiteen maailmat
Opetuksen sisällöt valitaan eri aikoina, eri ympäristöissä ja eri kulttuureissa tuotetusta
kuvataiteesta. Oppilaat syventyvät erilaisiin taidekäsityksiin ja taiteen ilmiöihin tarkastelemalla
niitä taiteilijan ja vastaanottajan sekä taiteen instituutioiden ja yhteiskunnan näkökulmista.
Taideteoksia käytetään kuvallisen työskentelyn lähtökohtana. Opetuksessa käsitellään
kulttuurisen moninaisuuden vaikutuksia sekä taiteen tuottamiseen että tulkintaan yksilön ja
yhteiskunnan näkökulmista.
Oppilas käyttää kuvallisen työskentelynsä lähtäkohtina erilaisia kuvakulttuureita.
Oppilas havainnoi, tulkitsee ja arvioi median kuvamaailmaa.
Hän käy nykytaiteen näyttelyssä ja keskustelee sekä työstää näkemäänsä kuvallisesti. Hän
tutustuu nykytaiteen vaikuttamiskeinoihin.

Opetuksen tavoitteet

Tavoitteisiin liittyvät
sisältöalueet

Laaja-alainen osaaminen

T4

S1, S2, S3

L2, L3, L5, L6

T5

S1, S2, S3

L1, L2, L3, L5

T8

S1, S2, S3

L2, L3, L6, L7

T9

S1, S2, S3

L1, L2, L5, L6

T10

S1, S2, S3

L3, L4, L6, L7

T11

S1, S2, S3

L1, L2, L4, L7

Vuosiluokan tavoitteet
T4 ohjata oppilasta soveltamaan erilaisia materiaaleja, tekniikoita ja
ilmaisun keinoja sekä syventämään kuvallisen tuottamisen taitojaan
Oppilasta ohjataan piirtämään ja maalaamaan käyttäen lähtökohtina omaa elämäänsä,
ympäristöään ja mielikuvitusta sekä viestimään kuvillaan omia ajatuksiaan ja näkemyksiään.
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Oppilasta kannustetaan syventämään kuvailmaisuaan monipuolisesti ja rohkeasti ja ohjataan
taiteellisiin työskentelytapoihin.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Kuvailmaisun taitojen syventäminen
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Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa käyttää tavoitteellisesti erilaisia
kuvallisen tuottamisen materiaaleja, tekniikoita
ja keinoja kuvailmaisussaan.

Oppilas käyttää kuvallisen työskentelynsä lähtäkohtina erilaisia kuvakulttuureita.
Oppilas havainnoi, tulkitsee ja arvioi median kuvamaailmaa.
Hän käy nykytaiteen näyttelyssä ja keskustelee sekä työstää näkemäänsä kuvallisesti. Hän
tutustuu nykytaiteen vaikuttamiskeinoihin.

Oppilas tutustuu kuvan, esimerkiksi elokuvan ja valokuvan ilmaisu- ja vaikuttamiskeinoihin.
Oppilas tutustuu valokuvataiteeseen. Hän käy valokuvanäyttelyssä tai elokuvanäytöksessä
ja analysoi elokuvia ja valokuvia sanallisesti ja kuvallisesti.Oppilas perehtyy kuvaviestinnän
etiikkaan.
Hän oppii toimimaan elokuvan suunnittelu- ja tuotantoryhmässä ja tutustuu elokuvan tekemisen
vaiheisiin.
Hän oppii käyttämään digitaalisen kuvan ilmaisu- ja vaikuttamiskeinoja ja tekniikkaa omassa
ilmaisussaan.
Oppilas tutustuu erilaisiin rakennettuihin ympäristöihin sekä suunnittelee ja toteuttaa erilaisia tiloja.
Hän tarkastelee rakennettu ympäristöä esteettiseltä, ekologiselta ja käytön kannalta. Oppilas
tutustuu keinoihin vaikuttaa omaan ympäristöönsä.
Kahdeksannen luokan kuvataiteen teemana on: Vaikutan kuvilla
Oppilas piirtää ja maalaa käyttäen lähtökohtina omaa elämäänsä, ympäristöään ja mielikuvitusta.
Hän pyrkii viestimään kuvillaan omia ajatuksiaan ja näkemyksiään.
Hän tallentaa kuvallisia työskentelyprosessejaan. Oppilas
monipuolisesti ja rohkeasti ja oppii taiteellisia työskentelytapoja.

syventää

kuvailmaisuaan

Oppilas työskentelee sekä itsenäisesti että ryhmän jäsenenä.

T5 ohjata oppilasta tutkivaan lähestymistapaan itsenäisessä ja
yhteistoiminnallisessa kuvallisessa työskentelyssä
Oppilasta ohjataan käyttämään kuvallisen työskentelyn lähtökohtina omaa elämäänsä,
ympäristöään ja mielikuvitustaan.
Oppilasta kannustetaan työskentelemään sekä itsenäisesti että ryhmän jäsenenä.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Tutkivan lähestymistavan käyttäminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa käyttää tutkivaa lähestymistapaa
itsenäisesti tai ryhmässä työskennellessään.

Hän oppii toimimaan elokuvan suunnittelu- ja tuotantoryhmässä ja tutustuu elokuvan tekemisen
vaiheisiin.
Hän oppii käyttämään digitaalisen kuvan ilmaisu- ja vaikuttamiskeinoja ja tekniikkaa omassa
ilmaisussaan.
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Oppilas tutustuu kuvan, esimerkiksi elokuvan ja valokuvan ilmaisu- ja vaikuttamiskeinoihin.
Oppilas tutustuu valokuvataiteeseen. Hän käy valokuvanäyttelyssä tai elokuvanäytöksessä
ja analysoi elokuvia ja valokuvia sanallisesti ja kuvallisesti.Oppilas perehtyy kuvaviestinnän
etiikkaan.

Oppilas tutustuu erilaisiin rakennettuihin ympäristöihin sekä suunnittelee ja toteuttaa erilaisia tiloja.
Hän tarkastelee rakennettu ympäristöä esteettiseltä, ekologiselta ja käytön kannalta. Oppilas
tutustuu keinoihin vaikuttaa omaan ympäristöönsä.
Oppilas käyttää kuvallisen työskentelynsä lähtäkohtina erilaisia kuvakulttuureita.
Oppilas havainnoi, tulkitsee ja arvioi median kuvamaailmaa.
Hän käy nykytaiteen näyttelyssä ja keskustelee sekä työstää näkemäänsä kuvallisesti. Hän
tutustuu nykytaiteen vaikuttamiskeinoihin.

Kahdeksannen luokan kuvataiteen teemana on: Vaikutan kuvilla
Oppilas piirtää ja maalaa käyttäen lähtökohtina omaa elämäänsä, ympäristöään ja mielikuvitusta.
Hän pyrkii viestimään kuvillaan omia ajatuksiaan ja näkemyksiään.
Hän tallentaa kuvallisia työskentelyprosessejaan. Oppilas
monipuolisesti ja rohkeasti ja oppii taiteellisia työskentelytapoja.

syventää

kuvailmaisuaan

Oppilas työskentelee sekä itsenäisesti että ryhmän jäsenenä.

T8 ohjata oppilasta tarkastelemaan taiteen ja muun visuaalisen kulttuurin
merkitystä yksilölle, yhteisölle ja yhteiskunnalle historian ja kulttuurin
näkökulmista
Oppilasta ohjataan tarkastelemaan erilaisia kuvakulttuureita.
Oppilasta kannustetaan havainnoimaan, tulkitsemaan ja arvioimaan median kuvamaailmaa ja
visuaalista kulttuuria.
Oppilasta ohjataan tutustumaan nykytaiteen vaikuttamiskeinoihin.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Visuaalisen kulttuurin merkityksen
tarkasteleminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osallistuu tulkinnoillaan keskusteluun
taiteen ja muun visuaalisen kulttuurin
merkityksestä.

Oppilas tutustuu kuvan, esimerkiksi elokuvan ja valokuvan ilmaisu- ja vaikuttamiskeinoihin.
Oppilas tutustuu valokuvataiteeseen. Hän käy valokuvanäyttelyssä tai elokuvanäytöksessä
ja analysoi elokuvia ja valokuvia sanallisesti ja kuvallisesti.Oppilas perehtyy kuvaviestinnän
etiikkaan.
Hän oppii toimimaan elokuvan suunnittelu- ja tuotantoryhmässä ja tutustuu elokuvan tekemisen
vaiheisiin.
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Hän oppii käyttämään digitaalisen kuvan ilmaisu- ja vaikuttamiskeinoja ja tekniikkaa omassa
ilmaisussaan.
Oppilas tutustuu erilaisiin rakennettuihin ympäristöihin sekä suunnittelee ja toteuttaa erilaisia tiloja.
Hän tarkastelee rakennettu ympäristöä esteettiseltä, ekologiselta ja käytön kannalta. Oppilas
tutustuu keinoihin vaikuttaa omaan ympäristöönsä.
Oppilas käyttää kuvallisen työskentelynsä lähtäkohtina erilaisia kuvakulttuureita.
Oppilas havainnoi, tulkitsee ja arvioi median kuvamaailmaa.
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Hän käy nykytaiteen näyttelyssä ja keskustelee sekä työstää näkemäänsä kuvallisesti. Hän
tutustuu nykytaiteen vaikuttamiskeinoihin.

Kahdeksannen luokan kuvataiteen teemana on: Vaikutan kuvilla
Oppilas piirtää ja maalaa käyttäen lähtökohtina omaa elämäänsä, ympäristöään ja mielikuvitusta.
Hän pyrkii viestimään kuvillaan omia ajatuksiaan ja näkemyksiään.
Hän tallentaa kuvallisia työskentelyprosessejaan. Oppilas
monipuolisesti ja rohkeasti ja oppii taiteellisia työskentelytapoja.

syventää

kuvailmaisuaan

Oppilas työskentelee sekä itsenäisesti että ryhmän jäsenenä.

T9 innostaa oppilasta soveltamaan eri aikojen ja kulttuurien kuvailmaisun
tapoja kuvallisessa tuottamisessaan
Oppilasta ohjataan soveltamaan kuvallisen työskentelynsä lähtäkohtina erilaisia kuvakulttuureita.
Oppilasta kannustetaan
kuvallisesti.

keskustelemaan

nykytaiteesta

sekä

työstämään

näkemäänsä

Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Kulttuuristen kuvailmaisun tapojen
soveltaminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa soveltaa joitakin kulttuurisesti
erilaisia kuvailmaisun tapoja.

Kahdeksannen luokan kuvataiteen teemana on: Vaikutan kuvilla
Oppilas piirtää ja maalaa käyttäen lähtökohtina omaa elämäänsä, ympäristöään ja mielikuvitusta.
Hän pyrkii viestimään kuvillaan omia ajatuksiaan ja näkemyksiään.
Hän tallentaa kuvallisia työskentelyprosessejaan. Oppilas
monipuolisesti ja rohkeasti ja oppii taiteellisia työskentelytapoja.

syventää

kuvailmaisuaan

Oppilas työskentelee sekä itsenäisesti että ryhmän jäsenenä.
Oppilas tutustuu kuvan, esimerkiksi elokuvan ja valokuvan ilmaisu- ja vaikuttamiskeinoihin.
Oppilas tutustuu valokuvataiteeseen. Hän käy valokuvanäyttelyssä tai elokuvanäytöksessä
ja analysoi elokuvia ja valokuvia sanallisesti ja kuvallisesti.Oppilas perehtyy kuvaviestinnän
etiikkaan.
Hän oppii toimimaan elokuvan suunnittelu- ja tuotantoryhmässä ja tutustuu elokuvan tekemisen
vaiheisiin.
Hän oppii käyttämään digitaalisen kuvan ilmaisu- ja vaikuttamiskeinoja ja tekniikkaa omassa
ilmaisussaan.

Oppilas käyttää kuvallisen työskentelynsä lähtäkohtina erilaisia kuvakulttuureita.
Oppilas havainnoi, tulkitsee ja arvioi median kuvamaailmaa.
Hän käy nykytaiteen näyttelyssä ja keskustelee sekä työstää näkemäänsä kuvallisesti. Hän
tutustuu nykytaiteen vaikuttamiskeinoihin.
1441

Vuosiluokat 7-9

Oppilas tutustuu erilaisiin rakennettuihin ympäristöihin sekä suunnittelee ja toteuttaa erilaisia tiloja.
Hän tarkastelee rakennettu ympäristöä esteettiseltä, ekologiselta ja käytön kannalta. Oppilas
tutustuu keinoihin vaikuttaa omaan ympäristöönsä.

T10 ohjata oppilasta ottamaan kantaa taiteessa, ympäristössä ja muussa
visuaalisessa kulttuurissa ilmeneviin arvoihin
Oppilasta kannustetaan tutustumaan kuvan vaikuttamiskeinoihin.
Oppilas ohjataan perehtymään kuvaviestinnän etiikkaan.
Häntä kannustetaan käyttämään digitaalisen kuvan ilmaisu- ja vaikuttamiskeinoja omassa
ilmaisussaan.
Hänta ohjataan tarkastelemaan rakennettua ympäristöä esteettiseltä, ekologiselta ja käytön
kannalta.
Oppilasta innostetaan vaikuttamaan omaan ympäristöönsä.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Näkemysten esittäminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa ilmaista näkemyksiään
taiteessa, ympäristössä ja muussa
visuaalisessa kulttuurissa ilmenevistä
arvoista.

Oppilas tutustuu kuvan, esimerkiksi elokuvan ja valokuvan ilmaisu- ja vaikuttamiskeinoihin.
Oppilas tutustuu valokuvataiteeseen. Hän käy valokuvanäyttelyssä tai elokuvanäytöksessä
ja analysoi elokuvia ja valokuvia sanallisesti ja kuvallisesti.Oppilas perehtyy kuvaviestinnän
etiikkaan.
Hän oppii toimimaan elokuvan suunnittelu- ja tuotantoryhmässä ja tutustuu elokuvan tekemisen
vaiheisiin.
Hän oppii käyttämään digitaalisen kuvan ilmaisu- ja vaikuttamiskeinoja ja tekniikkaa omassa
ilmaisussaan.
Oppilas tutustuu erilaisiin rakennettuihin ympäristöihin sekä suunnittelee ja toteuttaa erilaisia tiloja.
Hän tarkastelee rakennettu ympäristöä esteettiseltä, ekologiselta ja käytön kannalta. Oppilas
tutustuu keinoihin vaikuttaa omaan ympäristöönsä.
Kahdeksannen luokan kuvataiteen teemana on: Vaikutan kuvilla
Oppilas piirtää ja maalaa käyttäen lähtökohtina omaa elämäänsä, ympäristöään ja mielikuvitusta.
Hän pyrkii viestimään kuvillaan omia ajatuksiaan ja näkemyksiään.
Hän tallentaa kuvallisia työskentelyprosessejaan. Oppilas
monipuolisesti ja rohkeasti ja oppii taiteellisia työskentelytapoja.

syventää

kuvailmaisuaan

Oppilas työskentelee sekä itsenäisesti että ryhmän jäsenenä.
Oppilas käyttää kuvallisen työskentelynsä lähtäkohtina erilaisia kuvakulttuureita.
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Oppilas havainnoi, tulkitsee ja arvioi median kuvamaailmaa.
Hän käy nykytaiteen näyttelyssä ja keskustelee sekä työstää näkemäänsä kuvallisesti. Hän
tutustuu nykytaiteen vaikuttamiskeinoihin.
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T11 kannustaa oppilasta ottamaan kuvailmaisussaan huomioon
kulttuurinen moninaisuus ja kestävä kehitys sekä vaikuttamaan kuvien
avulla
Oppilasta kannustetaan tutustumaan kuvalla vaikuttamisen keinoihin.
Hänta ohjataan käyttämään digitaalisen kuvan ilmaisu- ja vaikuttamiskeinoja omassa
ilmaisussaan.
Oppilasta ohjataan tutustumaan eri kulttuurien rakennettuihin ympäristöihin. Häntä kannustetaan
tarkastelemaan rakennettua ympäristöä esteettiseltä, ekologiselta ja käytön kannalta. Oppilasta
ohjataan vaikuttamaan omaan ympäristöönsä.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Kuvallinen ilmaiseminen ja vaikuttaminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas tarkastelee kuvailmaisussaan
kulttuurista moninaisuutta ja kestävää
kehitystä sekä tunnistaa kuvilla vaikuttamisen
mahdollisuuksia.

Kahdeksannen luokan kuvataiteen teemana on: Vaikutan kuvilla
Oppilas piirtää ja maalaa käyttäen lähtökohtina omaa elämäänsä, ympäristöään ja mielikuvitusta.
Hän pyrkii viestimään kuvillaan omia ajatuksiaan ja näkemyksiään.
Hän tallentaa kuvallisia työskentelyprosessejaan. Oppilas
monipuolisesti ja rohkeasti ja oppii taiteellisia työskentelytapoja.

syventää

kuvailmaisuaan

Oppilas työskentelee sekä itsenäisesti että ryhmän jäsenenä.
Oppilas tutustuu kuvan, esimerkiksi elokuvan ja valokuvan ilmaisu- ja vaikuttamiskeinoihin.
Oppilas tutustuu valokuvataiteeseen. Hän käy valokuvanäyttelyssä tai elokuvanäytöksessä
ja analysoi elokuvia ja valokuvia sanallisesti ja kuvallisesti.Oppilas perehtyy kuvaviestinnän
etiikkaan.
Hän oppii toimimaan elokuvan suunnittelu- ja tuotantoryhmässä ja tutustuu elokuvan tekemisen
vaiheisiin.
Hän oppii käyttämään digitaalisen kuvan ilmaisu- ja vaikuttamiskeinoja ja tekniikkaa omassa
ilmaisussaan.
Oppilas tutustuu erilaisiin rakennettuihin ympäristöihin sekä suunnittelee ja toteuttaa erilaisia tiloja.
Hän tarkastelee rakennettu ympäristöä esteettiseltä, ekologiselta ja käytön kannalta. Oppilas
tutustuu keinoihin vaikuttaa omaan ympäristöönsä.
Oppilas käyttää kuvallisen työskentelynsä lähtäkohtina erilaisia kuvakulttuureita.
Oppilas havainnoi, tulkitsee ja arvioi median kuvamaailmaa.
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Hän käy nykytaiteen näyttelyssä ja keskustelee sekä työstää näkemäänsä kuvallisesti. Hän
tutustuu nykytaiteen vaikuttamiskeinoihin.

Vuosiluokka 9
Vuosiluokan keskeiset sisältöalueet
S1 Omat kuvakulttuurit
Opetuksen sisällöiksi valitaan oppilaiden tekemiä kuvia ja kuvakulttuureja, joihin he osallistuvat
omaehtoisesti. Opetuksen sisältöjä valitaan myös oppilaiden omia kuvakulttuureja uudistavista
ilmiöistä. Omia kuvakulttuureja käytetään kuvallisen työskentelyn lähtökohtana. Opetuksessa
käsitellään omien kuvakulttuurien merkitystä omaan elinympäristöön sekä yhteiskuntaan
vaikuttamisen kannalta.
S2 Ympäristön kuvakulttuurit
Opetuksen sisällöt valitaan erilaisista ympäristöistä, esineistä, mediakulttuureista ja
virtuaalimaailmoista. Sisältöjä valitaan monipuolisesti rakennetuista ja luonnon ympäristöistä
sekä mediasta. Sisältöjen valinnoilla kehitetään oppilaan tietoisuutta erilaisia ympäristöjä ja
medioita koskevista laajemmista kysymyksistä. Ympäristön kuvakulttuureja käytetään kuvallisen
työskentelyn lähtökohtana. Opetuksessa käsitellään erilaisten ympäristöjen ja medioiden
merkitystä sekä oppilaiden elinpiirin että globaalin maailman näkökulmista.
S3 Taiteen maailmat
Opetuksen sisällöt valitaan eri aikoina, eri ympäristöissä ja eri kulttuureissa tuotetusta
kuvataiteesta. Oppilaat syventyvät erilaisiin taidekäsityksiin ja taiteen ilmiöihin tarkastelemalla
niitä taiteilijan ja vastaanottajan sekä taiteen instituutioiden ja yhteiskunnan näkökulmista.
Taideteoksia käytetään kuvallisen työskentelyn lähtökohtana. Opetuksessa käsitellään
kulttuurisen moninaisuuden vaikutuksia sekä taiteen tuottamiseen että tulkintaan yksilön ja
yhteiskunnan näkökulmista.
Opetuksen tavoitteet

Tavoitteisiin liittyvät
sisältöalueet

Laaja-alainen osaaminen

T1

S1, S2, S3

L1, L3, L4, L5

T4

S1, S2, S3

L2, L3, L5, L6

T5

S1, S2, S3

L1, L2, L3, L5

T6

S1, S2, S3

L1, L2, L4, L7

Vuosiluokan tavoitteet
T1 kannustaa oppilasta havainnoimaan, taidetta, ympäristöä ja muuta
visuaalista kulttuuria moniaistisesti ja käyttämään monipuolisesti
kuvallisen tuottamisen menetelmiä
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
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Arvioinnin kohde
Taiteen, ympäristön ja muun visuaalisen
kulttuurin havainnoiminen
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Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa käyttää erilaisia
havaintovälineitä ympäristön ja sen kuvien
tarkastelussa.

T4 ohjata oppilasta soveltamaan erilaisia materiaaleja, tekniikoita ja
ilmaisun keinoja sekä syventämään kuvallisen tuottamisen taitojaan
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Kuvailmaisun taitojen syventäminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa käyttää tavoitteellisesti erilaisia
kuvallisen tuottamisen materiaaleja, tekniikoita
ja keinoja kuvailmaisussaan.

T5 ohjata oppilasta tutkivaan lähestymistapaan itsenäisessä ja
yhteistoiminnallisessa kuvallisessa työskentelyssä
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Tutkivan lähestymistavan käyttäminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa käyttää tutkivaa lähestymistapaa
itsenäisesti tai ryhmässä työskennellessään.

T6 rohkaista oppilasta ilmaisemaan mielipiteitään sekä soveltamaan
kuvallisen viestinnän ja vaikuttamisen keinoja omissa kuvissaan
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Kuvallisen tuottamisen avulla vaikuttaminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas pyrkii vaikuttamaan ympäristöön ja
muuhun visuaaliseen kulttuuriin kuvallisin
keinoin.

35.6.11. Kuvataide pitkä valinnainen
Valinnaisen tehtävä
Oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät erityispiirteet
Tukeen ja ohjaukseen liittyvät erityispiirteet
Arviointi
Vuosiluokka 8
Vuosiluokan keskeiset sisältöalueet

T4 ohjata oppilasta soveltamaan erilaisia materiaaleja, tekniikoita ja
ilmaisun keinoja sekä syventämään kuvallisen tuottamisen taitojaan
Oppilasta kannustetaan monipuoliseen kuvailmaisuun. Häntä ohjataan harjoittelemaan erilaisia
ilmaisutapoja ja tekniikoita kuvailmaisussaan, kuten erilaisia piirustus- ja maalaustekniikoita,
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Vuosiluokan tavoitteet

kolmiulotteista työskentelyä, grafiikkaa, valokuvausta ja videokuvausta. Häntä innostetaan
tarkastelemaan omaa ja muiden kuvailmaisua.

T9 innostaa oppilasta soveltamaan eri aikojen ja kulttuurien kuvailmaisun
tapoja kuvallisessa tuottamisessaan
Oppilas tutustuu eri kulttuurien kuvamaailmoihin syventyen erityisesti joihinkin ulkoeurooppaisiin
kuvaperinteisiin. Eri kulttuurien kuvamaailmat toimivat lähtökohtina oppilaiden omassa
kuvallisessa työskentelyssä. Oppilas vierailee aihepiirin käsittelyä tukevassa taidenayttelyssä.

T2 rohkaista oppilasta keskustelemaan omista ja muiden havainnoista ja
ajatuksista sekä perustelemaan näkemyksiään
Oppilaita ohjataan tallentamaan ja arvioimaan omaa kuvallista työskentelyään esimerkiksi
kuvataidevihkon, työkirjan tai digitaalisen portfolion avulla. Heitä kannustetaan tarkastelemaan,
arvioimaan ja arvostamaan omia sekä toisten kuvia.

T11 kannustaa oppilasta ottamaan kuvailmaisussaan huomioon
kulttuurinen moninaisuus ja kestävä kehitys sekä vaikuttamaan kuvien
avulla
Oppilasta rohkaistaan ilmaisemaan omia ajatuksiaan kuvallisin keinoin. Häntä kannustetaan
tutustumaan ja arvostamaan eri kuvakulttuureja. Oppilasta kannustetaan näkemään kestävän
kehityksen merkitys taiteessa. Häntä ohjataan havainnoimaan omaa taiteelista tekemistää
kestävän kehityksen kannalta.

Vuosiluokka 9
Vuosiluokan keskeiset sisältöalueet

Vuosiluokan tavoitteet
T1 kannustaa oppilasta havainnoimaan, taidetta, ympäristöä ja muuta
visuaalista kulttuuria moniaistisesti ja käyttämään monipuolisesti
kuvallisen tuottamisen menetelmiä
Oppilasta ohjataan tutustumaan erityisesti modernin taiteen sekä nykytaiteen suuntauksiin.
Oppilas tutustuu ainakin yhteen modernin taiteen tai nykytaiteen näyttelyyn. Ohjataan oppilasta
monipuoliseen kuvalliseen tuottamiseen. Oppilaita kannustetaan tutustumaan ja kokeilemaan
nykytaiteen ilmaisumuotoja kuten ympäristö- ja yhteisötaidetta.

Vuosiluokat 7-9

T4 ohjata oppilasta soveltamaan erilaisia materiaaleja, tekniikoita ja
ilmaisun keinoja sekä syventämään kuvallisen tuottamisen taitojaan
Kannustetaan oppilasta löytämään itselleen merkityksellisiä kuvallisen ilmaisun tapoja. Hän
harjoittelee erilaisia piirustus- ja maalaustekniikoita, kolmiulotteista työskentelyä, grafiikkaa,
valokuvausta ja videokuvausta. Erilaisiin kuvallisen ilmaisun tapoihin syvennytään oppilaiden
kiinnostuksen mukaan.

1446

T5 ohjata oppilasta tutkivaan lähestymistapaan itsenäisessä ja
yhteistoiminnallisessa kuvallisessa työskentelyssä
Oppilasta ohjataan itsenäiseen ja yksilölliseen työskentelyyn ja syventymään oman
kuvailmaisunsa kehittämiseen. Häntä kannustetaan yhteistoimintaan kuvallisessa työskentelyssä.
Oppilaita ohjataan tekemään yhdessä esimerkiksi videoita, ympäristöteoksia ja näyttelyitä.

T6 rohkaista oppilasta ilmaisemaan mielipiteitään sekä soveltamaan
kuvallisen viestinnän ja vaikuttamisen keinoja omissa kuvissaan
Oppilasta kannustetaan omien ajatusten ja näkemysten ilmaisemiseen kuvallisessa
työskentelyssä. Oppilasta ohjataan tarkastelemaan ja analysoimaan taidetta ja muuta visuaalista
kulttuuria. Häntä rohkaistaan ilmaisemaan ajatuksiaan kuvallisin keinoin. Hän tutustuu
vaikuttamisen keinoihin visuaalisessa viestinässä. Oppilas harjoittelee graafista suunnittelua ja
digitaalista kuvankäsittelyä.

35.6.12. Kuvataide, keskipitkä - Media ja kuvaviestintä
Valinnaisen tehtävä
Oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät erityispiirteet
Tukeen ja ohjaukseen liittyvät erityispiirteet
Arviointi
Vuosiluokka 8
Vuosiluokan keskeiset sisältöalueet

Vuosiluokan tavoitteet
T6 rohkaista oppilasta ilmaisemaan mielipiteitään sekä soveltamaan
kuvallisen viestinnän ja vaikuttamisen keinoja omissa kuvissaan
Oppilas suunnittelee, toteuttaa ja muokkaa videoita. Hän ottaa valokuvia ja käsittelee kuvia
digitaalisesti. Lähtökohtana oppilaalla ovat hänen omat havaintonsa ja kokemuksensa. Oppilas
tarkastelee sekä analysoi muiden kuvia ja median kuvamaailmaa ja havainnoi median
viestien sisältöjä, tarkoitusperiä ja keinoja. Oppilas hahmottaa omaa kuvamaailmaansa ja
mediankäyttöään.

T5 ohjata oppilasta tutkivaan lähestymistapaan itsenäisessä ja
yhteistoiminnallisessa kuvallisessa työskentelyssä

T2 rohkaista oppilasta keskustelemaan omista ja muiden havainnoista ja
ajatuksista sekä perustelemaan näkemyksiään
Oppilas tallentaa työskentelyprosessejaan ja oppii arvoimaan työskentelyään sekä tuotoksiaan
esimerkiksi digitaalista portfoliota käyttäen.
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Oppilas harjoittelee videon ja digitaalisen median suunnittelua, tekemistä ja muokkaamista. Hän
toimii suunnittelu- ja tuotantoryhmässä.

Vuosiluokka 9
Vuosiluokan keskeiset sisältöalueet

Vuosiluokan tavoitteet
T6 rohkaista oppilasta ilmaisemaan mielipiteitään sekä soveltamaan
kuvallisen viestinnän ja vaikuttamisen keinoja omissa kuvissaan
Oppilas suunnittelee, toteuttaa ja muokkaa videoita. Hän kehittää omia kykyjään
valokuvauksessa. Oppilas syventää kuvankäsittelytaitojaan. Hän tarkastelee ja analysoi median
kuvamaailmaa, viestejä, tarkoitusperiä ja keinoja sekä tuottaa havaintojensa pohjalta kuvaa.
Oppilas analysoi omaa kuvamaailmaansa ja mediankäyttöään.

T5 ohjata oppilasta tutkivaan lähestymistapaan itsenäisessä ja
yhteistoiminnallisessa kuvallisessa työskentelyssä
Oppilas suunnittelee ja toteuttaa valokuvia, videoita ja digitaalista mediaa. Hän toimii suunnitteluja tuotantoryhmässä sekä ottaa vastuuta tuotantoryhmänsä toiminnasta.

T2 rohkaista oppilasta keskustelemaan omista ja muiden havainnoista ja
ajatuksista sekä perustelemaan näkemyksiään
Oppilas tallentaa työskentelyprosessejaan ja arvoi työskentelyään sekä tuotoksiaan esimerkiksi
digitaalista portfoliota käyttäen. Hän oppii vastuullisesti jakamaan omia tuotoksiaan.

T8 ohjata oppilasta tarkastelemaan taiteen ja muun visuaalisen kulttuurin
merkitystä yksilölle, yhteisölle ja yhteiskunnalle historian ja kulttuurin
näkökulmista

Vuosiluokat 7-9

Oppilas harjoittaa medialukutaitoaan tarkastelemalla, analysoimalla ja keskustelemalla sekä
tuottamalla omia kuvia. Hän havainnoi median tarkoitusperiä ja keinoja sekä arvioi mediatuotteita
sisällön ja ilmaisun kannalta.
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35.6.13. Kuvataide, lyhyt
Valinnaisen tehtävä
Oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät erityispiirteet
Tukeen ja ohjaukseen liittyvät erityispiirteet
Arviointi
Vuosiluokka 8
Vuosiluokan keskeiset sisältöalueet

Vuosiluokan tavoitteet
T1 kannustaa oppilasta havainnoimaan, taidetta, ympäristöä ja muuta
visuaalista kulttuuria moniaistisesti ja käyttämään monipuolisesti
kuvallisen tuottamisen menetelmiä
Hän harjaantuu erottamaan ja arvostamaan erilaisia piirustustyylejä sekä soveltaa niitä oman
ilmaisunsa kehittämisessä. Hän hakee kuvaamisen aiheita myös luokkahuoneen ulkopuolelta,
kuten museoista, luonnosta ja rakennetusta ympäristöstä.

T4 ohjata oppilasta soveltamaan erilaisia materiaaleja, tekniikoita ja
ilmaisun keinoja sekä syventämään kuvallisen tuottamisen taitojaan
Oppilas kehittää omaa ilmaisuaan piirtämisen keinoin. Hän kokeilee erilaisia piirtimiä ja
piirustusmateriaaleja. Oppilas harjoittelee kuvaamaan esimerkiksi tilaa, mittasuhteita, pintaa ja
tekstuuria. Hän piirtää havainnosta, mielikuvien pohjalta sekä tuottaa kuvia kuvien pohjalta.

T2 rohkaista oppilasta keskustelemaan omista ja muiden havainnoista ja
ajatuksista sekä perustelemaan näkemyksiään
Oppilasta kannustetaan arvioimaan omia ja toisten piirustuksia sekä sanalllistamaan arvioitaan.

35.6.14. Käsityö
Käsityön oppiaineen tehtävänä on ohjata oppilaita kokonaiseen käsityöprosessin hallintaan.
Käsityö on monimateriaalinen oppiaine, jossa toteutetaan käsityöilmaisuun, muotoiluun ja
teknologiaan perustuvaa toimintaa. Tähän kuuluu tuotteen tai teoksen itsenäinen tai yhteisöllinen
suunnittelu, valmistus ja oman tai yhteisen käsityöprosessin arviointi. Käsityön tekeminen
on tutkivaa, keksivää ja kokeilevaa toimintaa ja siinä toteutetaan ennakkoluulottomasti
erilaisia visuaalisia, materiaalisia, teknisiä sekä valmistusmenetelmällisiä ratkaisuja. Käsityössä
opetellaan ymmärtämään, arvioimaan ja kehittämään erilaisia teknologisia sovelluksia sekä
käyttämään opittuja tietoja ja taitoja arjessa. Käsityössä kehitetään oppilaiden avaruudellista
hahmottamista, tuntoaistia ja käsillä tekemistä, jotka edistävät motorisia taitoja, luovuutta
ja suunnitteluosaamista. Opetuksella vahvistetaan edellytyksiä monipuoliseen työskentelyyn.
Käsityön merkitys on pitkäjänteisessä ja innovatiivisessa työskentelyprosessissa sekä itsetuntoa
vahvistavassa, mielihyvää tuottavassa kokemuksessa.
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Oppiaineen tehtävä

Opetuksessa painotetaan oppilaiden erilaisia kiinnostuksen kohteita ja korostetaan yhteisöllistä
toimintaa. Käsityössä lähtökohtana on erilaisten laaja-alaisten teemojen kokonaisvaltainen
tarkastelu oppiainerajat luontevasti ylittäen. Ympäröivän materiaalisen maailman tuntemus
luo perustaa kestävälle elämäntavalle ja kehitykselle. Tähän sisältyy myös oppilaiden oma
elämänpiiri, paikallinen kulttuuriperintö sekä yhteisön kulttuurinen moninaisuus. Käsityö kasvattaa
eettisiä, tiedostavia, osallistuvia sekä osaavia ja yritteliäitä kansalaisia, jotka arvostavat itseään
tekijöinä ja joilla on taito käsityöilmaisuun sekä halu ylläpitää ja kehittää käsityökulttuuria.

Oppiaineen tehtävä vuosiluokilla 7-9
Vuosiluokilla 7-9 käsityön opetus vahvistaa ja syventää oppilaiden omasta elämysmaailmasta
nousevaa innovointia ja ongelmanratkaisua sekä käsityön tekemiseen, ilmaisuun ja suunnitteluun
liittyvien tietojen ja taitojen osaamista. Käsityön opiskelu pohjautuu rakennetun ympäristön ja
monimateriaalisen maailman havainnointiin, tutkimiseen ja tiedon soveltamiseen. Tekemisen
taitoja syvennettäessä tunnistetaan myös erilaisia teknologisia toimintaperiaatteita ja niihin
liittyviä käytännön ongelmia. Käsityön kasvatustehtävänä on tukea oppilaiden hyvinvointia ja
elämänhallintaa sekä työelämään ja ammattiin liittyviä valintoja.

Käsityön oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät tavoitteet
vuosiluokilla 7-9
Monipuoliset laitteet, koneet, työvälineet ja ympäristöt mahdollistavat monimateriaalisen käsityön
oppimisen ja vastuullisen työskentelyasenteen omaksumisen. Arkielämää, luontoa, rakennettua
ja esineympäristöä havainnoidaan ja hyödynnetään käsityön suunnittelussa ja valmistuksessa.
Käsityössä hyödynnetään mobiililaitteita ja harjaannutaan kolmiulotteisten piirrosten ja mallien
tekemiseen. Opetuksessa käytetään teknisen työn ja tekstiilityön työtapoja. Toiminnallista
oppimista tuetaan tutkivan oppimisen projekteilla yhteistyössä ulkopuolisten asiantuntijoiden ja
eri tahojen kanssa oppiaineiden rajoja ylittäen. Käsityöhön tutustutaan museo- ja näyttely- ja
yritysvierailuilla.

Ohjaus, eriyttäminen ja tuki käsityössä vuosiluokilla 7-9
Oppiaineen tavoitteiden kannalta keskeistä ohjauksen/tuen järjestämisessä on huomioida
pedagogisesti erilaiset työ- ja vuorovaikutustavat, joilla tuetaan oppilaiden käsityötaitojen
oppimista, suunnittelua ja yhteisöllistä työskentelyä. Yksilö-, ryhmä- ja yhteisöllisillä työtavoilla
kannustetaan oppilaita osallisuuteen, aktiivisuuteen ja itseohjautuvuuteen. Opetuksessa
huomioidaan oppilaiden erilaiset edellytykset ja tarpeet käsityön opiskeluun ja tehdään sen
mukaisia eriytettyjä ratkaisuja esimerkiksi käytettävien oppimisympäristöjen, työvälineiden,
työtapojen ja työtehtävien valinnassa.

Vuosiluokat 7-9

Oppilaan oppimisen arviointi käsityössä vuosiluokilla 7-9
Oppimisen arviointi on oppilaita ohjaavaa ja kannustavaa. Arviointi perustuu kokonaiseen
käsityön prosessiin, sen tavoitteisiin ja kriteereihin sekä opiskelun aikana tehtyyn jatkuvaan
arviointiin ja dokumentointiin. Huolehditaan siitä, että oppilaat tietävät arvioinnin perusteet. Eri
vaiheiden dokumentointi toimii arvioinnin välineenä. Oppilaat saavat monipuolista palautetta
edistymisestään ja osaamisestaan. Arvioinnilla tuetaan laaja-alaisen käsityötaidon kehittymistä.
Oppilaille annetaan erilaisia mahdollisuuksia osoittaa edistymistään ja kannustetaan omien
vahvuuksien ylläpitämiseen sekä kehittymässä olevien taitojensa hallitsemiseen. Oppilaita
ohjataan arvioimaan omaa oppimistaan ja tarjotaan erilaisia tapoja tehdä itse- ja vertaisarviointia.
Palautteen anto on vuorovaikutteista, jolloin myös opettaja saa palautetta käyttämistään
menetelmistä tai työtavoista.
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Päättöarviointi sijoittuu siihen lukuvuoteen, jona oppiaineen opiskelu päättyy kaikille yhteisenä
oppiaineena. Päättöarvioinnilla määritellään, miten oppilas on opiskelun päättyessä saavuttanut
käsityön oppimäärän tavoitteet. Päättöarvosana muodostetaan suhteuttamalla oppilaan
osaamisen taso käsityön valtakunnallisiin päättöarvioinnin kriteereihin. Osaaminen oppiaineessa
kehittyy koko opiskelun ajan. Päättöarvosanan muodostamisessa otetaan huomioon kaikki
valtakunnalliset päättöarvioinnin kriteerit riippumatta siitä, mille vuosiluokalle vastaava tavoite on
asetettu paikallisessa opetussuunnitelmassa. Oppilas saa arvosanan kahdeksan (8), mikäli hän
osoittaa keskimäärin kriteerien määrittämää osaamista. Arvosanan kahdeksan tason ylittäminen
joidenkin tavoitteiden osalta voi kompensoida tasoa heikomman suoriutumisen joidenkin muiden
tavoitteiden osalta. Numeroarvosana laaditaan yhdessä käsityön opetukseen osallistuneiden
opettajien kesken.
Dokumentointia ja arviointia tehdään koko käsityöprosessin ajan. Ohjaataan oppilaita antamaan
kannustavaa palautetta ryhmässä. Käytetään vaihtelevia arviointimenetelmiä: palautekeskustelut
tai kirjalliset palautteet vertaisarviointina sekä opettajan kanssa.

Vuosiluokka 7
Vuosiluokan keskeiset sisältöalueet
S1 Innovointi
Ratkaistaan erilaisia tuotesuunnittelutehtäviä luovasti ja kekseliäästi käyttäen käsityön
käsitteistöä, merkkejä ja symboleja. Toteutetaan suunnitelmat itseilmaisua vahvistaen. Tehdään
käsityöprosessin itse- ja vertaisarviointia prosessin edetessä.
Oppilasta ohjataan ideoimaan tuotteita tai teoksia käyttäen lähteenään rakennettua ympäristöä
ja kulttuuriperintöä sekä arvioimaan samalla realistisesti omia taitojaan ja oppimistaan. Virikkeitä
suunnitteluun etsitään lisäksi muun muassa luonnosta, näyttelyistä yms. Oppilasta kannustetaan
hyödyntämään tieto- ja viestintäteknologiaa ideoinnin apuna. Ohjataan oppilasta ratkomaan
ongelmalähtöisiä tuotesuunnittelutehtäviä yksin tai ryhmässä. Oppilasta ohjataan käyttämään
suunnittelussaan käsityön käsitteitä, merkkejä ja symboleja.
S2 Muotoilu
Perehdytään asumisen, liikkumisen ja pukeutumisen yhteiskunnalliseen, kulttuuriseen ja
teknologiseen kehitykseen sekä hyödynnetään paikallisuutta ja eri kulttuurien perinteitä,
nykyisyyttä ja tulevaisuutta suunnittelussa, muotoilussa ja toteutuksessa.
Oppilasta ohjataan muotoilemaan tuote tai teos ja samalla huomioimaan sen käyttötarkoitus,
valmistusprosessi ja materiaalien ominaisuudet. Lähtökohtana toimivat esimerkiksi oppilaan
omasta kokemusmaailmasta ja elinympäristöstä läheisesti nousevat ongelmat ja havainnot.
Työtapoina kannustetaan käyttämään yhteissuunnittelua ja ideoiden jakamista. Tietoteknisiä
sovelluksia käytetään mahdollisuuksien mukaan prosessissa.

Harjoitellaan erilaisia tapoja muokata, yhdistää ja käsitellä materiaaleja sekä käytetään luovasti ja
rohkeasti erilaisia perinteisiä ja uusia materiaaleja ja valmistustekniikoita. Käytetään sulautettuja
järjestelmiä käsityöhön eli sovelletaan ohjelmointia suunnitelmiin ja valmistettaviin tuotteisiin.
Kokeilut ja testaaminen ovat osa tutkivaa ja keksivää suunnitteluprosessia. Oppilasta ohjataan
testaamaan esimerkiksi materiaalien ominaisuuksia, eri työtapojen sopivuutta ja esteettisiä
ratkaisuja käsityöprosessin eri vaiheissa. Kokeilemalla pyritään saamaan oppilas havaitsemaan
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S3 Kokeilu

aiemmin opittujen materiaalien ja tekniikoiden innovatiivisia käyttötapoja sekä yhdistämistä uusiin.
Oppilasta ohjataan arvioimaan kokeilunsa tuloksia ja jakamaan hankkimaansa tietoa. Kokeilu voi
olla konkreettista tai virtuaalista.
S4 Dokumentointi ja arviointi
Tutustutaan eri menetelmien tarjoamiin mahdollisuuksiin tuotteiden suunnittelu- ja
valmistusprosessissa. Analysoidaan tuotteiden muotoilua ja käytettävyyttä. Kokonainen
käsityöprosessi dokumentoidaan hyödyntäen tieto- ja viestintäteknologiaa.
Oppilasta tuetaan hahmottamaan kokonainen käsityöprosessi ohjaamalla prosessin vaiheiden
dokumentointiin ja arviointiin. Dokumentointia tehdään muun muassa piirtämällä, kirjoittamalla ja
kuvaamalla. Oppilasta ohjataan käyttämään dokumentoidessaan käsityön käsitteitä, merkkejä ja
symboleja. Ohjataan oppilasta arvioimaan valitsemiensa materiaalien, työvälineiden ja työtapojen
soveltuvuutta prosessin edetessä itse- ja vertaisarviointeja tehden. Opettaja antaa palautetta
jatkuvasti.
S5 Tekeminen
Valmistetaan erilaisia laadukkaita ja toimivia, ekologisesti ja eettisesti kestäviä tuotteita tai
teoksia. Käytetään käsityön tekemiseen tarvittavia työvälineitä, koneita ja laitteita monipuolisesti
ja tarkoituksenmukaisesti.
Oppilasta ohjataan tavoitteelliseen ja vastuulliseen työskentelyyn yksin ja/tai ryhmässä.
Opetusjärjestelyillä mahdollistetaan monimateriaalinen työskentely. Materiaaleina käytetään
esimerkiksi puuta, metallia, muovia, elektronisia komponentteja, kankaita, lankoja, tekstiilien
värjäysaineita, jne. Työvälineinä käytetään teknisen työn ja tekstiilityön materiaalien
muokkaamiseen ja liittämiseen soveltuvia koneita ja laitteita sekä mallinnokseen, ohjelmointiin
ja robotiikkaan soveltuva välineistöä. Tutustutaan työstettävien materiaalien elinkaareen ja
työstöprosessin ekologisuuteen.
S6 Työturvallisuus
Perehdytään työturvallisuuteen ja kartoitetaan ja arvioidaan työn vaaroja sekä riskejä osana
käsityöprosessia. Työskennellään turvallisesti.
Opetus tapahtuu turvallisessa ja asianmukaisesti varustellussa luokkatilassa. Käsityön
työvälineitä ja koneita opitaan käyttämään kiinnitäen huomiota turvalliseen ja ergonomiseen
työskentelyyn. Oppilasta ohjataan oman turvallisuuden lisäksi huolehtimaan koko ryhmän
hyvinvoinnista ja turvallisuudesta.
S8 Tiedostaminen ja osallistuminen
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Tutkitaan käsityön ja tuotteiden erilaisia merkityksiä yksilön, yhteiskunnan ja ympäristön
näkökulmasta. Pohditaan käsityötä hyvinvoinnin ja kestävän kehityksen edistäjänä arjessa.
Harjoitellaan käsityöllä osallistumista, vaikuttamista ja viestimistä.
Tutustutaan materiaalien ja työstöprosessien ominaisuuksiin ja ekologisuuteen töiden ja teosten
yhteydessä. Pohditaan materiaalien ja tuotteiden elinkaarta ja ekologisia ominaisuuksia. Oppilasta
ohjataan näkemään mahdollisuutensa vaikuttaa kuluttajana ja ymmärtämään mahdollisuutensa
esineiden elinkaaren pidentämiseen. Oppilaita ohjataan korjaamaan, huoltamaan tai uudistamaan
esim. vaatteita, laitteita ja muita esineitä. Tutustutaan kierrätykseen esimerkiksi vierailuilla.
Käsityöllä osallistumista, vaikuttamista ja viestimistä harjoitellaan erilaisia viestinävälineitä
käyttäen. Mahdollisuuksien mukaan osallistutaan käsityön kannalta mielekkäisiin tapahtumiin.
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Opetuksen tavoitteet

Tavoitteisiin liittyvät
sisältöalueet

Laaja-alainen osaaminen

T1

S2, S3, S4, S5

L2, L3

T2

S1, S2, S3, S4, S5

L1

T3

S1, S2, S3, S4, S5

L4, L6

T4

S1, S2, S3, S4, S5

L2, L4

T5

S6

L3, L6

T6

S1, S2, S3, S4, S5

L5

T8

S8

L1, L4, L7

Vuosiluokan tavoitteet
T1 ohjata oppilasta suunnittelemaan työskentelyään sekä ideoimaan,
tutkimaan ja kokeilemaan yritteliäästi
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Työskentely ja tuottaminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas suunnittelee työskentelyään, osaa
tehdä valintoja ja etsiä työhönsä omia
ratkaisuja.

Kokeilut ja testaaminen ovat osa tutkivaa ja keksivää suunnitteluprosessia. Oppilasta ohjataan
testaamaan esimerkiksi materiaalien ominaisuuksia, eri työtapojen sopivuutta ja esteettisiä
ratkaisuja käsityöprosessin eri vaiheissa. Kokeilemalla pyritään saamaan oppilas havaitsemaan
aiemmin opittujen materiaalien ja tekniikoiden innovatiivisia käyttötapoja sekä yhdistämistä uusiin.
Oppilasta ohjataan arvioimaan kokeilunsa tuloksia ja jakamaan hankkimaansa tietoa. Kokeilu voi
olla konkreettista tai virtuaalista.
Oppilasta ohjataan tavoitteelliseen ja vastuulliseen työskentelyyn yksin ja/tai ryhmässä.
Opetusjärjestelyillä mahdollistetaan monimateriaalinen työskentely. Materiaaleina käytetään
esimerkiksi puuta, metallia, muovia, elektronisia komponentteja, kankaita, lankoja, tekstiilien
värjäysaineita, jne. Työvälineinä käytetään teknisen työn ja tekstiilityön materiaalien
muokkaamiseen ja liittämiseen soveltuvia koneita ja laitteita sekä mallinnokseen, ohjelmointiin
ja robotiikkaan soveltuva välineistöä. Tutustutaan työstettävien materiaalien elinkaareen ja
työstöprosessin ekologisuuteen.

Oppilasta tuetaan hahmottamaan kokonainen käsityöprosessi ohjaamalla prosessin vaiheiden
dokumentointiin ja arviointiin. Dokumentointia tehdään muun muassa piirtämällä, kirjoittamalla ja
kuvaamalla. Oppilasta ohjataan käyttämään dokumentoidessaan käsityön käsitteitä, merkkejä ja
symboleja. Ohjataan oppilasta arvioimaan valitsemiensa materiaalien, työvälineiden ja työtapojen
soveltuvuutta prosessin edetessä itse- ja vertaisarviointeja tehden. Opettaja antaa palautetta
jatkuvasti.
1453

Vuosiluokat 7-9

Oppilasta ohjataan muotoilemaan tuote tai teos ja samalla huomioimaan sen käyttötarkoitus,
valmistusprosessi ja materiaalien ominaisuudet. Lähtökohtana toimivat esimerkiksi oppilaan
omasta kokemusmaailmasta ja elinympäristöstä läheisesti nousevat ongelmat ja havainnot.
Työtapoina kannustetaan käyttämään yhteissuunnittelua ja ideoiden jakamista. Tietoteknisiä
sovelluksia käytetään mahdollisuuksien mukaan prosessissa.

T2 ohjata oppilasta asettamaan käsityöhön omia oppimisen ja
työskentelyn tavoitteita sekä toteuttamaan niiden perusteella kokonainen
käsityöprosessi ja arvioimaan oppimistaan
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Kokonaisen käsityöprosessin toteuttaminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa asettaa työskentelylleen
tavoitteita sekä työskentelee käsityöprosessin
mukaisesti ja arvioi realistisesti oppimistaan
käsityöprosessin aikana.

Oppilasta tuetaan hahmottamaan kokonainen käsityöprosessi ohjaamalla prosessin vaiheiden
dokumentointiin ja arviointiin. Dokumentointia tehdään muun muassa piirtämällä, kirjoittamalla ja
kuvaamalla. Oppilasta ohjataan käyttämään dokumentoidessaan käsityön käsitteitä, merkkejä ja
symboleja. Ohjataan oppilasta arvioimaan valitsemiensa materiaalien, työvälineiden ja työtapojen
soveltuvuutta prosessin edetessä itse- ja vertaisarviointeja tehden. Opettaja antaa palautetta
jatkuvasti.
Oppilasta ohjataan tavoitteelliseen ja vastuulliseen työskentelyyn yksin ja/tai ryhmässä.
Opetusjärjestelyillä mahdollistetaan monimateriaalinen työskentely. Materiaaleina käytetään
esimerkiksi puuta, metallia, muovia, elektronisia komponentteja, kankaita, lankoja, tekstiilien
värjäysaineita, jne. Työvälineinä käytetään teknisen työn ja tekstiilityön materiaalien
muokkaamiseen ja liittämiseen soveltuvia koneita ja laitteita sekä mallinnokseen, ohjelmointiin
ja robotiikkaan soveltuva välineistöä. Tutustutaan työstettävien materiaalien elinkaareen ja
työstöprosessin ekologisuuteen.
Oppilasta ohjataan ideoimaan tuotteita tai teoksia käyttäen lähteenään rakennettua ympäristöä
ja kulttuuriperintöä sekä arvioimaan samalla realistisesti omia taitojaan ja oppimistaan. Virikkeitä
suunnitteluun etsitään lisäksi muun muassa luonnosta, näyttelyistä yms. Oppilasta kannustetaan
hyödyntämään tieto- ja viestintäteknologiaa ideoinnin apuna. Ohjataan oppilasta ratkomaan
ongelmalähtöisiä tuotesuunnittelutehtäviä yksin tai ryhmässä. Oppilasta ohjataan käyttämään
suunnittelussaan käsityön käsitteitä, merkkejä ja symboleja.
Oppilasta ohjataan muotoilemaan tuote tai teos ja samalla huomioimaan sen käyttötarkoitus,
valmistusprosessi ja materiaalien ominaisuudet. Lähtökohtana toimivat esimerkiksi oppilaan
omasta kokemusmaailmasta ja elinympäristöstä läheisesti nousevat ongelmat ja havainnot.
Työtapoina kannustetaan käyttämään yhteissuunnittelua ja ideoiden jakamista. Tietoteknisiä
sovelluksia käytetään mahdollisuuksien mukaan prosessissa.
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Kokeilut ja testaaminen ovat osa tutkivaa ja keksivää suunnitteluprosessia. Oppilasta ohjataan
testaamaan esimerkiksi materiaalien ominaisuuksia, eri työtapojen sopivuutta ja esteettisiä
ratkaisuja käsityöprosessin eri vaiheissa. Kokeilemalla pyritään saamaan oppilas havaitsemaan
aiemmin opittujen materiaalien ja tekniikoiden innovatiivisia käyttötapoja sekä yhdistämistä uusiin.
Oppilasta ohjataan arvioimaan kokeilunsa tuloksia ja jakamaan hankkimaansa tietoa. Kokeilu voi
olla konkreettista tai virtuaalista.

T3 opastaa oppilasta tutustumaan ja käyttämään monipuolisesti erilaisia
työvälineitä, materiaaleja ja tarkoituksenmukaisia työtapoja sekä
kehittämään innovaatioita
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
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Arvioinnin kohde
Valmistaminen, tekniikat ja työstömenetelmät

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa valita tarkoituksenmukaisia
materiaaleja sekä tekniikoita ja
työstömenetelmiä ja osaa käyttää niitä
valmistaessaan suunnittelemiaan tuotteita/
teoksia.

Oppilasta ohjataan tavoitteelliseen ja vastuulliseen työskentelyyn yksin ja/tai ryhmässä.
Opetusjärjestelyillä mahdollistetaan monimateriaalinen työskentely. Materiaaleina käytetään
esimerkiksi puuta, metallia, muovia, elektronisia komponentteja, kankaita, lankoja, tekstiilien
värjäysaineita, jne. Työvälineinä käytetään teknisen työn ja tekstiilityön materiaalien
muokkaamiseen ja liittämiseen soveltuvia koneita ja laitteita sekä mallinnokseen, ohjelmointiin
ja robotiikkaan soveltuva välineistöä. Tutustutaan työstettävien materiaalien elinkaareen ja
työstöprosessin ekologisuuteen.
Oppilasta ohjataan muotoilemaan tuote tai teos ja samalla huomioimaan sen käyttötarkoitus,
valmistusprosessi ja materiaalien ominaisuudet. Lähtökohtana toimivat esimerkiksi oppilaan
omasta kokemusmaailmasta ja elinympäristöstä läheisesti nousevat ongelmat ja havainnot.
Työtapoina kannustetaan käyttämään yhteissuunnittelua ja ideoiden jakamista. Tietoteknisiä
sovelluksia käytetään mahdollisuuksien mukaan prosessissa.
Kokeilut ja testaaminen ovat osa tutkivaa ja keksivää suunnitteluprosessia. Oppilasta ohjataan
testaamaan esimerkiksi materiaalien ominaisuuksia, eri työtapojen sopivuutta ja esteettisiä
ratkaisuja käsityöprosessin eri vaiheissa. Kokeilemalla pyritään saamaan oppilas havaitsemaan
aiemmin opittujen materiaalien ja tekniikoiden innovatiivisia käyttötapoja sekä yhdistämistä uusiin.
Oppilasta ohjataan arvioimaan kokeilunsa tuloksia ja jakamaan hankkimaansa tietoa. Kokeilu voi
olla konkreettista tai virtuaalista.
Oppilasta ohjataan ideoimaan tuotteita tai teoksia käyttäen lähteenään rakennettua ympäristöä
ja kulttuuriperintöä sekä arvioimaan samalla realistisesti omia taitojaan ja oppimistaan. Virikkeitä
suunnitteluun etsitään lisäksi muun muassa luonnosta, näyttelyistä yms. Oppilasta kannustetaan
hyödyntämään tieto- ja viestintäteknologiaa ideoinnin apuna. Ohjataan oppilasta ratkomaan
ongelmalähtöisiä tuotesuunnittelutehtäviä yksin tai ryhmässä. Oppilasta ohjataan käyttämään
suunnittelussaan käsityön käsitteitä, merkkejä ja symboleja.
Oppilasta tuetaan hahmottamaan kokonainen käsityöprosessi ohjaamalla prosessin vaiheiden
dokumentointiin ja arviointiin. Dokumentointia tehdään muun muassa piirtämällä, kirjoittamalla ja
kuvaamalla. Oppilasta ohjataan käyttämään dokumentoidessaan käsityön käsitteitä, merkkejä ja
symboleja. Ohjataan oppilasta arvioimaan valitsemiensa materiaalien, työvälineiden ja työtapojen
soveltuvuutta prosessin edetessä itse- ja vertaisarviointeja tehden. Opettaja antaa palautetta
jatkuvasti.

Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
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T4 ohjata oppilasta käyttämään sujuvasti käsityön käsitteitä, merkkejä ja
symboleja sekä vahvistamaan visuaalista, materiaalista ja teknologista
ilmaisuaan

Arvioinnin kohde
Visuaalinen materiaalinen ja teknologinen
ilmaisu

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas käyttää käsityön keskeisiä käsitteitä ja
osaa esittää ideansa selkeästi sekä toteuttaa
ne suunnitelmaan perusten ottaen huomioon
esteettisyyden ja toimivuuden.

Kokeilut ja testaaminen ovat osa tutkivaa ja keksivää suunnitteluprosessia. Oppilasta ohjataan
testaamaan esimerkiksi materiaalien ominaisuuksia, eri työtapojen sopivuutta ja esteettisiä
ratkaisuja käsityöprosessin eri vaiheissa. Kokeilemalla pyritään saamaan oppilas havaitsemaan
aiemmin opittujen materiaalien ja tekniikoiden innovatiivisia käyttötapoja sekä yhdistämistä uusiin.
Oppilasta ohjataan arvioimaan kokeilunsa tuloksia ja jakamaan hankkimaansa tietoa. Kokeilu voi
olla konkreettista tai virtuaalista.
Oppilasta ohjataan ideoimaan tuotteita tai teoksia käyttäen lähteenään rakennettua ympäristöä
ja kulttuuriperintöä sekä arvioimaan samalla realistisesti omia taitojaan ja oppimistaan. Virikkeitä
suunnitteluun etsitään lisäksi muun muassa luonnosta, näyttelyistä yms. Oppilasta kannustetaan
hyödyntämään tieto- ja viestintäteknologiaa ideoinnin apuna. Ohjataan oppilasta ratkomaan
ongelmalähtöisiä tuotesuunnittelutehtäviä yksin tai ryhmässä. Oppilasta ohjataan käyttämään
suunnittelussaan käsityön käsitteitä, merkkejä ja symboleja.
Oppilasta tuetaan hahmottamaan kokonainen käsityöprosessi ohjaamalla prosessin vaiheiden
dokumentointiin ja arviointiin. Dokumentointia tehdään muun muassa piirtämällä, kirjoittamalla ja
kuvaamalla. Oppilasta ohjataan käyttämään dokumentoidessaan käsityön käsitteitä, merkkejä ja
symboleja. Ohjataan oppilasta arvioimaan valitsemiensa materiaalien, työvälineiden ja työtapojen
soveltuvuutta prosessin edetessä itse- ja vertaisarviointeja tehden. Opettaja antaa palautetta
jatkuvasti.
Oppilasta ohjataan tavoitteelliseen ja vastuulliseen työskentelyyn yksin ja/tai ryhmässä.
Opetusjärjestelyillä mahdollistetaan monimateriaalinen työskentely. Materiaaleina käytetään
esimerkiksi puuta, metallia, muovia, elektronisia komponentteja, kankaita, lankoja, tekstiilien
värjäysaineita, jne. Työvälineinä käytetään teknisen työn ja tekstiilityön materiaalien
muokkaamiseen ja liittämiseen soveltuvia koneita ja laitteita sekä mallinnokseen, ohjelmointiin
ja robotiikkaan soveltuva välineistöä. Tutustutaan työstettävien materiaalien elinkaareen ja
työstöprosessin ekologisuuteen.
Oppilasta ohjataan muotoilemaan tuote tai teos ja samalla huomioimaan sen käyttötarkoitus,
valmistusprosessi ja materiaalien ominaisuudet. Lähtökohtana toimivat esimerkiksi oppilaan
omasta kokemusmaailmasta ja elinympäristöstä läheisesti nousevat ongelmat ja havainnot.
Työtapoina kannustetaan käyttämään yhteissuunnittelua ja ideoiden jakamista. Tietoteknisiä
sovelluksia käytetään mahdollisuuksien mukaan prosessissa.

T5 ohjata oppilasta havainnoimaan, ennakoimaan ja reagoimaan
työtilanteisiin liittyviin riskitekijöihin ja toimimaan turvallisesti
käsityöprosessissa
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Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Turvallinen työskentely
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Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa arvioida työskentelyn
vaaroja ja riskejä sekä toimia turvallisesti
käsityöprosessissa.

Opetus tapahtuu turvallisessa ja asianmukaisesti varustellussa luokkatilassa. Käsityön
työvälineitä ja koneita opitaan käyttämään kiinnitäen huomiota turvalliseen ja ergonomiseen
työskentelyyn. Oppilasta ohjataan oman turvallisuuden lisäksi huolehtimaan koko ryhmän
hyvinvoinnista ja turvallisuudesta.

T6 ohjata oppilasta käyttämään tieto- ja viestintäteknologian
mahdollisuuksia käsityön suunnittelussa, valmistuksessa ja
dokumentoinnissa, sekä yhteisöllisen tiedon tuottamisessa ja
jakamisessa
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Tieto- ja viestintäteknologiset taidot
Yhteisöllinen työskentely

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa käyttää itsenäisesti ja
yhdessä toisten kanssa suunnittelussa ja
valmistamisessa sekä oman tai yhteisen
käsityöprosessin dokumentoinnissa tieto- ja
viestintäteknologiaa.

Oppilasta tuetaan hahmottamaan kokonainen käsityöprosessi ohjaamalla prosessin vaiheiden
dokumentointiin ja arviointiin. Dokumentointia tehdään muun muassa piirtämällä, kirjoittamalla ja
kuvaamalla. Oppilasta ohjataan käyttämään dokumentoidessaan käsityön käsitteitä, merkkejä ja
symboleja. Ohjataan oppilasta arvioimaan valitsemiensa materiaalien, työvälineiden ja työtapojen
soveltuvuutta prosessin edetessä itse- ja vertaisarviointeja tehden. Opettaja antaa palautetta
jatkuvasti.
Oppilasta ohjataan ideoimaan tuotteita tai teoksia käyttäen lähteenään rakennettua ympäristöä
ja kulttuuriperintöä sekä arvioimaan samalla realistisesti omia taitojaan ja oppimistaan. Virikkeitä
suunnitteluun etsitään lisäksi muun muassa luonnosta, näyttelyistä yms. Oppilasta kannustetaan
hyödyntämään tieto- ja viestintäteknologiaa ideoinnin apuna. Ohjataan oppilasta ratkomaan
ongelmalähtöisiä tuotesuunnittelutehtäviä yksin tai ryhmässä. Oppilasta ohjataan käyttämään
suunnittelussaan käsityön käsitteitä, merkkejä ja symboleja.
Kokeilut ja testaaminen ovat osa tutkivaa ja keksivää suunnitteluprosessia. Oppilasta ohjataan
testaamaan esimerkiksi materiaalien ominaisuuksia, eri työtapojen sopivuutta ja esteettisiä
ratkaisuja käsityöprosessin eri vaiheissa. Kokeilemalla pyritään saamaan oppilas havaitsemaan
aiemmin opittujen materiaalien ja tekniikoiden innovatiivisia käyttötapoja sekä yhdistämistä uusiin.
Oppilasta ohjataan arvioimaan kokeilunsa tuloksia ja jakamaan hankkimaansa tietoa. Kokeilu voi
olla konkreettista tai virtuaalista.

Oppilasta ohjataan muotoilemaan tuote tai teos ja samalla huomioimaan sen käyttötarkoitus,
valmistusprosessi ja materiaalien ominaisuudet. Lähtökohtana toimivat esimerkiksi oppilaan
omasta kokemusmaailmasta ja elinympäristöstä läheisesti nousevat ongelmat ja havainnot.
Työtapoina kannustetaan käyttämään yhteissuunnittelua ja ideoiden jakamista. Tietoteknisiä
sovelluksia käytetään mahdollisuuksien mukaan prosessissa.
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Vuosiluokat 7-9

Oppilasta ohjataan tavoitteelliseen ja vastuulliseen työskentelyyn yksin ja/tai ryhmässä.
Opetusjärjestelyillä mahdollistetaan monimateriaalinen työskentely. Materiaaleina käytetään
esimerkiksi puuta, metallia, muovia, elektronisia komponentteja, kankaita, lankoja, tekstiilien
värjäysaineita, jne. Työvälineinä käytetään teknisen työn ja tekstiilityön materiaalien
muokkaamiseen ja liittämiseen soveltuvia koneita ja laitteita sekä mallinnokseen, ohjelmointiin
ja robotiikkaan soveltuva välineistöä. Tutustutaan työstettävien materiaalien elinkaareen ja
työstöprosessin ekologisuuteen.

T8 ohjata oppilaita taloudelliseen ajatteluun ja kehittämään
käsityöprosessiin liittyviä valintoja, jotka edistävät kestävää elämäntapaa
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen

Valintojen tekeminen ja niiden perustelut

Oppilas osaa perustella käsityön merkityksen
kestävälle elämäntavalle ja tehdä sen
mukaisia valintoja työskentelyssään.

Tutustutaan materiaalien ja työstöprosessien ominaisuuksiin ja ekologisuuteen töiden ja teosten
yhteydessä. Pohditaan materiaalien ja tuotteiden elinkaarta ja ekologisia ominaisuuksia. Oppilasta
ohjataan näkemään mahdollisuutensa vaikuttaa kuluttajana ja ymmärtämään mahdollisuutensa
esineiden elinkaaren pidentämiseen. Oppilaita ohjataan korjaamaan, huoltamaan tai uudistamaan
esim. vaatteita, laitteita ja muita esineitä. Tutustutaan kierrätykseen esimerkiksi vierailuilla.
Käsityöllä osallistumista, vaikuttamista ja viestimistä harjoitellaan erilaisia viestinävälineitä
käyttäen. Mahdollisuuksien mukaan osallistutaan käsityön kannalta mielekkäisiin tapahtumiin.

Vuosiluokka 8
Vuosiluokan keskeiset sisältöalueet
S7 Yrittäjämäinen oppiminen
Tutustutaan yrittäjämäiseen oppimiseen, yrittäjyyteen ja järjestöyhteistyöhön havainnollisesti,
virtuaalisesti, opintokäynneillä tai yritysvierailuilla. Huomioidaan käsityöosaamisen merkitys
työelämälle. Hyödynnetään kulttuurilaitosten tarjontaa ideoinnin lähteenä.
Oppilas tuntee eron käsityöllisessä ja teollisessa tuotteessa ja prosessissa. Häntä ohjataan
näkemään käsityönä tehdyn tuotteen arvokkuus. Hänelle annetaan mahdollisuus tutustua
käsityöhön ammattina ja harrastuksena. Oppilasta herätetään myös näkemään käsiöiden merkitys
hyvinvoinnille.
Opetuksen tavoitteet
T7

Tavoitteisiin liittyvät
sisältöalueet
S7

Laaja-alainen osaaminen
L6

Vuosiluokan tavoitteet
T7 ohjata oppilasta tuntemaan käsityön, kädentaitojen ja teknologisen
kehityksen merkitys omassa elämässään, yhteiskunnassa, yrittäjyydessä
ja muussa työelämässä

Vuosiluokat 7-9

7. luokan tavoitteita 1-8 syventäen pyritään toteuttamaan yrittäjämäinen projekti. Oppilasta
ohjataan ymmärtämään innovoinnin, muotoilun kokeilun, tekemisen ja työturvallisuuden merkitys
yhteiskunnassa, yrittäjäisyydessä ja muussa työelämässä.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
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Arvioinnin kohde
Kädentaitojen ja käsityön merkityksen
hahmottaminen arkielämässä ja
yhteiskunnassa

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa esimerkkien avulla kuvailla
käsityön merkitystä arjessa, yhteiskunnassa ja
työelämässä.

Oppilas tuntee eron käsityöllisessä ja teollisessa tuotteessa ja prosessissa. Häntä ohjataan
näkemään käsityönä tehdyn tuotteen arvokkuus. Hänelle annetaan mahdollisuus tutustua
käsityöhön ammattina ja harrastuksena. Oppilasta herätetään myös näkemään käsiöiden merkitys
hyvinvoinnille.

35.6.15. Käsityö keskipitkä valinnainen
Valinnaisen tehtävä
Käsityön valinnaisaineen tehtävänä on mahdollistaa taitojen harjoittaminen, käsityöilmaisun,
muotoilun ja teknologian syvempi oppiminen.

Oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät erityispiirteet
Tukeen ja ohjaukseen liittyvät erityispiirteet
Arviointi
Numeroarviointi

Vuosiluokka 8
Vuosiluokan tavoitteet
T2 ohjata oppilasta asettamaan käsityöhön omia oppimisen ja
työskentelyn tavoitteita sekä toteuttamaan niiden perusteella kokonainen
käsityöprosessi ja arvioimaan oppimistaan
T3 opastaa oppilasta tutustumaan ja käyttämään monipuolisesti erilaisia
työvälineitä, materiaaleja ja tarkoituksenmukaisia työtapoja sekä
kehittämään innovaatioita
T4 ohjata oppilasta käyttämään sujuvasti käsityön käsitteitä, merkkejä ja
symboleja sekä vahvistamaan visuaalista, materiaalista ja teknologista
ilmaisuaan
Vuosiluokka 9

T6 ohjata oppilasta käyttämään tieto- ja viestintäteknologian
mahdollisuuksia käsityön suunnittelussa, valmistuksessa ja
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Vuosiluokat 7-9

Vuosiluokan tavoitteet

dokumentoinnissa, sekä yhteisöllisen tiedon tuottamisessa ja
jakamisessa
T1 ohjata oppilasta suunnittelemaan työskentelyään sekä ideoimaan,
tutkimaan ja kokeilemaan yritteliäästi

35.6.16. Käsityö lyhyt valinnainen
Valinnaisen tehtävä
Käsityön valinnaisaineen tehtävänä on mahdollistaa taitojen harjoittaminen, käsityöilmaisun,
muotoilun ja teknologian syvempi oppiminen.

Oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät erityispiirteet
Tukeen ja ohjaukseen liittyvät erityispiirteet
Arviointi
Vuosiluokka 9
Vuosiluokan tavoitteet
T2 ohjata oppilasta asettamaan käsityöhön omia oppimisen ja
työskentelyn tavoitteita sekä toteuttamaan niiden perusteella kokonainen
käsityöprosessi ja arvioimaan oppimistaan
T3 opastaa oppilasta tutustumaan ja käyttämään monipuolisesti erilaisia
työvälineitä, materiaaleja ja tarkoituksenmukaisia työtapoja sekä
kehittämään innovaatioita
T6 ohjata oppilasta käyttämään tieto- ja viestintäteknologian
mahdollisuuksia käsityön suunnittelussa, valmistuksessa ja
dokumentoinnissa, sekä yhteisöllisen tiedon tuottamisessa ja
jakamisessa

35.6.17. Käsityö pitkä valinnainen
Valinnaisen tehtävä
Käsityön valinnaisaineen tehtävänä on mahdollistaa taitojen harjoittaminen, käsityöilmaisun,
muotoilun ja teknologian syvempi oppiminen.

Vuosiluokat 7-9

Valinnaisaineessa syvennetään aiemmin opittuja tietoja ja taitoja. Oppilasta ohjataan innovointiin
ja ongelmanratkaisuun. Valinnaisaineessa painottuu kokonaisen käsityöprosessin toteuttaminen.

Oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät erityispiirteet
Teknisen työn ja tekstiilityön turvalliset ja tarkoituksenmukaiset luokkatilat.
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Tukeen ja ohjaukseen liittyvät erityispiirteet
Arviointi
Vuosiluokka 8
Vuosiluokan tavoitteet
T1 ohjata oppilasta suunnittelemaan työskentelyään sekä ideoimaan,
tutkimaan ja kokeilemaan yritteliäästi
T2 Ohjata oppilasta asettamaan käsityöhön omia oppimisen ja
työskentelyn tavoitteita sekä toteuttamaan niiden perusteella kokonainen
käsityöprosessi ja arvioimaan oppimistaan.
T3 Opastaa oppilasta tutustumaan ja käyttämään monipuolisesti erilaisia
työvälineitä, materiaaleja ja tarkoituksenmukaisia työtapoja sekä
kehittämään innovaatioita
T4 Ohjata käyttämään sujuvasti käsityön käsitteitä, merkkejä ja symboleja
sekä vahvistamaan visuaalista, materiaalista ja teknologista ilmaisuaan.
T8 Ohjata oppilaita taloudelliseen ajatteluun ja kehittämään
käsityöprosessiin liittyviä valintoja, jotka edistävät kestävää elämäntapaa.
Vuosiluokka 9
Vuosiluokan tavoitteet
T3 Ohjata oppilaita taloudelliseen ajatteluun ja kehittämään
käsityöprosessiin liittyviä valintoja, jotka edistävät kestävää elämäntapaa.
Opastaa oppilasta tutustumaan ja käyttämään monipuolisesti erilaisia työvälineitä, materiaaleja ja
tarkoituksenmukaisia työtapoja sekä kehittämään innovaatioita.

T5 Ohjata oppilasta havainnoimaan, ennakoimaan ja reagoimaan
työtilanteisiin liittyviin riskitekijöihin ja toimimaan turvallisesti
käsityöprosessissa.
T6 Ohjata oppilasta käyttämään tieto- ja viestintäteknologian
mahdollisuuksia käsityön suunnittelussa, valmistuksessa ja
dokumentoinnissa, sekä yhteisöllisen tiedon tuottamisessa ja
jakamisessa.

35.6.18. Liikunta
Oppiaineen tehtävä
Liikunnan opetuksen tehtävänä on vaikuttaa oppilaiden hyvinvointiin tukemalla fyysistä,
sosiaalista ja psyykkistä toimintakykyä sekä myönteistä suhtautumista omaan kehoon.
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T7 Ohjata oppilasta tuntemaan käsityön, kädentaitojen ja teknologisen
kehityksen merkitys omassa elämässään, yhteiskunnassa, yrittäjyydessä
ja muussa työelämässä.

Oppiaineessa tärkeitä ovat yksittäisiin liikuntatunteihin liittyvät positiiviset kokemukset ja
liikunnallisen elämäntavan tukeminen. Oppitunneilla korostuvat kehollisuus, fyysinen aktiivisuus ja
yhdessä tekeminen. Liikunnan avulla edistetään yhdenvertaisuutta, tasa-arvoa ja yhteisöllisyyttä
sekä tuetaan kulttuurista moninaisuutta. Opetus on turvallista, ja se perustuu eri vuodenaikojen
ja paikallisten olosuhteiden tarjoamiin mahdollisuuksiin. Liikunnassa hyödynnetään koulun tiloja,
lähiliikuntapaikkoja ja luontoa monipuolisesti. Oppilaita ohjataan ja sitoutetaan turvalliseen ja
eettisesti kestävään toimintaan ja oppimisilmapiiriin.
Liikunnassa oppilaat kasvavat liikkumaan ja liikunnan avulla. Liikkumaan kasvamisen osatekijöitä
ovat oppilaiden ikä- ja kehitystason mukainen fyysisesti aktiivinen toiminta, motoristen
perustaitojen oppiminen ja fyysisten ominaisuuksien harjoitteleminen. Oppilaat saavat tietoja
ja taitoja erilaisissa liikuntatilanteissa toimimiseen. Liikunnan avulla kasvamiseen kuuluu
toisia kunnioittava vuorovaikutus, vastuullisuus, pitkäjänteinen itsensä kehittäminen, tunteiden
tunnistaminen ja säätely sekä myönteisen minäkäsityksen kehittyminen. Liikunta tarjoaa
mahdollisuuksia iloon, keholliseen ilmaisuun, osallisuuteen, sosiaalisuuteen, rentoutumiseen,
leikinomaiseen kisailuun ja ponnisteluun sekä toisten auttamiseen. Liikunnassa oppilas saa
valmiuksia terveytensä edistämiseen.

Oppiaineen tehtävä vuosiluokilla 7-9
”Liikutaan yhdessä minäkäsitystä ja osallisuutta vahvistaen, taitoja soveltaen.”
Vuosiluokilla 7-9 pääpaino on monipuolisessa perustaitojen soveltamisessa ja fyysisten
ominaisuuksien harjoittamisen opiskelussa eri liikuntamuotojen ja -lajien avulla. Erityisen tärkeää
on vahvistaa oppilaan myönteistä minäkäsitystä ja oman muuttuvan kehon hyväksymistä. Opetus
tukee oppilaiden hyvinvointia, kasvua itsenäisyyteen, osallisuuteen sekä kannustaa terveyttä
edistävään omaehtoiseen liikunnan harrastamiseen. Oppilaat osallistuvat kehitysvaiheensa
mukaisesti toiminnan suunnitteluun sekä ottavat vastuuta omasta ja ryhmän toiminnasta.

Liikunnan oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät tavoitteet
vuosiluokilla 7-9
Liikunnan tehtävää ja tavoitteita toteutetaan opettamalla turvallisesti ja monipuolisesti erilaisissa
oppimisympäristöissä sisä- ja ulkotiloissa oppilaita osallistaen. Opetuksessa otetaan huomioon
vuodenajat, paikalliset olosuhteet sekä koulun ja ympäristön tarjoamat mahdollisuudet
tarkoituksenmukaisella tavalla. Opetuksen yhteydessä korostetaan fyysistä aktiivisuutta ja
yhteistoiminnallisuutta ylläpitäviä työtapoja, kannustavaa vuorovaikutusta ja toisten auttamista
sekä henkisesti ja fyysisesti turvallista toimintaa. Liikuntateknologian hyödyntämisellä tuetaan
liikunnanopetuksen tavoitteiden saavuttamista. Koulun ulkopuolisille liikuntapaikoille siirtymisessä
edistetään turvallista liikennekäyttäytymistä.
Monipuolisten aistimusten ja liikuntakokemusten mahdollistamiseksi liikunnanopetus toteutetaan
vaihtelevissa oppimisympäristöissä. Näin ollen liikunnanopetus kehittää myös valmiuksia liikkua
vapaa-ajalla.

Vuosiluokat 7-9

Fyysisinä oppimisympäristöinä hyödynnetään liikuntatunneilla liikuntasalien ohella mm.
kuntosalia, koulun lähimaastoa, hiekka- ja nurmikenttiä, uimahallia, jääkenttää, suunnistus- ja
hiihtomaastoa sekä mahdollisuuksien mukaan pääkaupunkiseudun muita liikuntaympäristöjä.
Sähköisiä oppimisympäristöjä hyödynnetään mm. fyysisen toimintakyvyn seurannassa,
taitoharjoittelun tukena tai oppiainerajat ylittävänä integraation välineenä. Kannustetaan oppilasta
erilaisten verkko- ja pilvipalveluiden hyödyntämiseen omaehtoisen liikunnan parissa.

Ohjaus, eriyttäminen ja tuki liikunnassa vuosiluokilla 7-9
Kannustava ja hyväksyvä ilmapiiri on edellytys liikunnanopetuksen tavoitteiden saavuttamiselle.
Toiminnan tulee antaa kaikille oppilaille mahdollisuus onnistumiseen ja osallistumiseen sekä
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tukea hyvinvoinnin kannalta riittävää toimintakykyä. Opetuksessa on keskeistä oppilaiden
yksilöllisyyden huomioon ottaminen, turvallinen työskentelyilmapiiri sekä organisoinnin ja
opetusviestinnän selkeys. Pätevyydenkokemuksia ja sosiaalista yhteenkuuluvuutta tuetaan
oppilaslähtöisillä ja osallistavilla työtavoilla, sopivilla tehtävillä ja rohkaisevalla palautteella.
Vuosiluokkien 7-9 opetuksessa kiinnitetään erityistä huomiota toimintakyvyn tukemiseen ja
mieluisan liikuntaharrastuksen ylläpitämiseen tai löytämiseen.

Oppilaan oppimisen arviointi liikunnassa vuosiluokilla 7-9
Oppilaiden kasvamista liikuntaan ja liikunnan avulla tuetaan monipuolisella, kannustavalla
ja ohjaavalla palautteella ja arvioinnilla. Ne tukevat oppilaiden myönteistä käsitystä itsestä
liikkujana. Palautteessa ja arvioinnissa otetaan huomioon oppilaiden yksilölliset vahvuudet sekä
kehittymistarpeet ja tuetaan niitä. Liikunnan opetuksessa ja arvioinnissa tulee ottaa huomioon
oppilaan terveydentila ja erityistarpeet.
Liikunnan arviointi perustuu fyysisen-, sosiaalisen ja psyykkisen toimintakyvyn tavoitteisiin.
Arvioinnin kohteina ovat oppiminen (tavoitteet 2-6) ja työskentely (tavoitteet 1 ja 7-10), joten
fyysisten kunto-ominaisuuksien tasoa ei käytetä arvioinnin perusteena. Move!-mittausten tuloksia
ei käytetä oppilaan arvioinnin perusteina. Arvioinnissa käytetään monipuolisia menetelmiä siten,
että oppilailla on mahdollisuus osoittaa parasta osaamistaan. Oppilaita ohjataan itsearviointiin.
Päättöarviointi sijoittuu siihen lukuvuoteen, jona oppiaineen opiskelu päättyy kaikille
yhteisenä oppiaineena. Päättöarvioinnilla määritellään, miten oppilas on opiskelun päättyessä
saavuttanut liikunnan oppimäärän tavoitteet. Päättöarvosana muodostetaan suhteuttamalla
oppilaan osaamisen taso liikunnan valtakunnallisiin päättöarvioinnin kriteereihin. Osaaminen
liikunnassa kehittyy kumulatiivisesti. Päättöarvosanan muodostamisessa otetaan huomioon kaikki
valtakunnalliset päättöarvioinnin kriteerit riippumatta siitä, mille vuosiluokalle vastaava tavoite on
asetettu paikallisessa opetussuunnitelmassa. Oppilas saa arvosanan kahdeksan (8), mikäli hän
osoittaa keskimäärin kriteerien määrittämää osaamista. Arvosanan kahdeksan tason ylittäminen
joidenkin tavoitteiden osalta voi kompensoida tasoa heikomman suoriutumisen joidenkin muiden
tavoitteiden osalta.
Arviointi perustuu oppilaan fyysisen-, sosiaalisen ja psyykkisen toimintakyvyntavoitteisiin.
Motoriset perustaidot eri liikuntamuodoissa, fyysisten ominaisuuksien ylläpito ja kehittäminen,
toimintaan liikuntatunneilla mm.työskentely ja yrittäminen, ratkaisujen tekoon erilaisissa
liikuntatilanteissa ja toimintaan ja vastuun kantamiseen yhteisissä oppimistilanteissa ts.
vuorovaikutus - ja työskentelytaidot

Vuosiluokka 7
Vuosiluokan keskeiset sisältöalueet

Opetukseen sisältyy runsaasti fyysisesti aktiivista toimintaa. Liikunnan opetukseen valitaan
havainto- ja ratkaisuntekotaitoja ja niiden soveltamista monipuolisesti kehittäviä turvallisia
tehtäviä (kuten liikuntaleikit ja pallopelit). Tasapaino-, liikkumis- ja välineenkäsittelytaitoja
vahvistetaan liikuntamuotojen (kuten jää-, lumi-, luonto-, perus-, musiikki- ja tanssiliikunta sekä
palloilut ja voimistelut) ja liikuntalajien avulla monipuolisesti eri vuodenaikoina ja erilaisissa
oppimisympäristöissä. Liikunnan opetukseen kuuluu uinnin, vesiliikunnan ja vesipelastuksen
opetusta.
Monipuoliset tehtävät, leikit, harjoitteet ja pelit mahdollistavat osallisuuden, pätevyyden,
itsenäisyyden sekä kehollisen ilmaisun ja esteettisyyden kokemuksia. Liikunnan opetukseen
valitaan tehtäviä, joilla opetellaan harjoittelemaan voimaa, nopeutta, kestävyyttä ja liikkuvuutta.
Liikuntatehtävien avulla oppilaat oppivat arvioimaan, ylläpitämään ja kehittämään omaa fyysistä
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Vuosiluokat 7-9

S1 Fyysinen toimintakyky

toimintakykyään. Valtakunnallisen fyysisen toimintakyvyn seurantajärjestelmä Move!:n mittaukset
tehdään niin, että ne tukevat 8. vuosiluokalla koulussa järjestettäviä laajoja terveystarkastuksia.
Monipuolisten aistimusten ja liikuntakokemusten mahdollistamiseksi liikunnanopetus toteutetaan
vaihtelevissa oppimisympäristöissä. Näin ollen liikunnanopetus kehittää myös valmiuksia liikkua
vapaa-ajalla.
Fyysisinä oppimisympäristöinä hyödynnetään liikuntatunneilla liikuntasalien ohella mm. koulun
lähimaastoa, hiekka- ja nurmikenttiä, uimahallia, jääkenttää ja suunnistusmaastoa.
Fyysistä toimintakykyä kehitetään muun muassa perusliikunnan, uinnin, suunnistuksen, joukkueja pallopelien, musiikkiliikunnan, voimistelun, luistelun ja jääpelien sekä lihaskunto- ja
kehonhallintaharjoitteiden avulla.
Sähköisiä oppimisympäristöjä hyödynnetään mm. fyysisen toimintakyvyn seurannassa ja
itsearvioinnissa, taitoharjoittelun tukena tai oppiainerajat ylittävänä integraation välineenä.
Kannustetaan oppilasta erilaisten verkko- ja pilvipalveluiden hyödyntämiseen omaehtoisen
liikunnan parissa.
Fyysisen toimintakyvyn osa-alueita ovat kestävyys, voima, nopeus ja liikkuvuus. http://edu.fi/
ops2016_tukimateriaalit/liikunnan_tavoitteisiin_liittyvat_keskeiset_sisaltoalueet
Koulun liikunnanopetuksessa vuosiluokilla 7-9 kestävyyden eri muotoja harjaannutetaan osana
oppituntien erilaisia tehtäviä, esimerkiksi peruskestävyyttä suunnistuksessa, perusliikunnassa
ja uinnissa, vauhtikestävyyttä pallopeleissä, maksimikestävyyttä kestävyysjuoksumittauksissa ja
nopeuskestävyyttä isolla alueella leikittävissä kiinniottoleikeissä.
Voimaa harjaannutetaan oman kehon painoa kannattelemalla, mutta myös välineillä, jotka lisäävät
vastusta; esimerkkinä kuminauha, kuntopallo ja kevyet lisäpainot.
Nopeus harjaantuu, kun oppilas tekee annetut tehtävät niin nopeasti (tai esim. hypyt ja heitot
räjähtävästi) kuin pystyy. Vuosiluokilla 7-9 nopeus kehittyy mm. perusliikunnassa ja palloilussa.
Liikkuvuutta voidaan harjaannuttaa liikuntatunneilla tehtävissä alku- ja loppuverryttelyissä,
monipuolisilla venyttelyillä sekä tutustumalla erilaisiin kehonhuoltomenetelmiin.
S2 Sosiaalinen toimintakyky
Liikuntatehtävien avulla oppilaat oppivat arvioimaan ja kehittämään omaa sosiaalista
toimintakykyään. Liikunnan opetukseen valitaan erilaisia pari- ja ryhmätehtäviä, leikkejä,
harjoituksia ja pelejä, joissa opitaan ottamaan toiset huomioon sekä auttamaan ja avustamaan
muita. Tehtävien myötä opitaan vastuun ottamista yhteisistä asioista ja niiden järjestelyistä sekä
säännöistä. Myönteistä yhteisöllisyyttä lisätään ryhmätehtävillä.
Päämääränä on kehittää ilmaisu- ja vuorovaikutustaitoja niin, että oppilas on halukas toimimaan
erilaisissa ryhmissä kaikkien kanssa. Toimintakyvyn kehittämisessä merkittävää on omien kykyjen
käyttö ts. toiminta edesauttaa toimintaa. Hyvät käytöstavat, monipuoliset työtavat, turvallisuus,
oikeudenmukaisuus, monenlainen yhteistyö ja pitkäjänteinen yrittäminen edesauttavat myönteistä
opiskeluilmapiiriä.

Vuosiluokat 7-9

Pari- ja ryhmätehtävät, pelit, leikit ja kisailut edistävät erilaisuuden ymmärtämistä ja hyväksymistä,
erilaisten tunteiden tulkintaa ja ilmaisun säätelemistä.

S3 Psyykkinen toimintakyky
Liikunnan opetuksessa käytetään tehtäviä, joissa opitaan pitkäjännitteisesti ponnistelemaan
yksin ja yhdessä muiden kanssa tavoitteen saavuttamiseksi. Erilaisilla tehtävillä harjoitellaan
vastuun ottamista. Iloa ja virkistystä tuottavilla liikuntatehtävillä edistetään myönteisten
tunteiden kokemista, jotka vahvistavat pätevyyden kokemuksia ja myönteistä minäkäsitystä.
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Opetuksen yhteydessä annetaan tietoa liikunnan merkityksestä kasvulle ja kehitykselle,
tutustutaan harjoittelun periaatteisiin sekä annetaan tietoa liikunnan harrastusmahdollisuuksista
ja toimintatavoista eri liikuntamuodoissa.
Liikunta toimii välineenä mielialan ja itsearvostuksen kohentamiseen, omien voimavarojen
lisäämiseen ja erilaisista haasteista selviytymiseen. Oppilas kokee onnistumisen tunteita ja saa
iloa edistymisestään kokeillessaan erilaisia liikuntamuotoja ja tapoja harrastaa liikuntaa.
Oppilas oppii arvioimaan objektiivisesti tuntemuksiaan ja omaa osallistumistaan liikuntatunneilla.
Tarkastelun kohteena ovat mm. tunneilla läsnolo, osallistumisaktiivisuus ja asenne eri lajeissa,
liikehallinta ja fyysinen toimintakyky sekä huomioida ja kannustaa muita
Pyrkimyksenä on, että oppilas tiedostaa liikunnan merkityksen arjen voimavarana. Oppilas
ymmärtää liikunnan vaikutuksen vireystasoon ja edelleen mielenterveyteen sekä sosiaaliseen
ja fyysiseen hyvinvointiin. Itsearvioinnin kohteena ovat viikottainen liikunnan määrä suhteessa
fyysisesti inaktiiviseen aikaan, liikunnan laatu, mielekkyys ja liikuntaympäristöt.
Opetuksen tavoitteet

Tavoitteisiin liittyvät
sisältöalueet

Laaja-alainen osaaminen

T1

S1

L1, L3

T2

S1

L1, L3, L4

T3

S1

L3

T4

S1

L3

T5

S1

L3

T6

S1

L3

T7

S1

L3, L6, L7

T8

S2

L2, L3, L6, L7

T9

S2

L2, L6, L7

T10

S3

L1, L2, L3

T11

S3

L1, L2

T12

S3

L3

Vuosiluokan tavoitteet
T1 kannustaa oppilasta fyysiseen aktiivisuuteen, kokeilemaan erilaisia
liikuntamuotoja ja harjoittelemaan parhaansa yrittäen
Oppilaita kannustetaan fyysiseen aktiivisuuteen koulun liikunnanopetuksessa esimerkiksi
seuraavilla liikuntamuodoilla perusliikunta, uinti, suunnistus, joukkue- ja pallopelit, musiikkiliikunta,
voimistelu, luistelu ja jääpelit sekä lihaskunto- ja kehonhallintaharjoitteet.

Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
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Arviointi perustuu oppilaan osallistumisaktiivisuuteen, yrittämiseen ja valmiuteen kokeilla
ennakkoluulottomasti erilaisia liikuntamuotoja.

Arvioinnin kohde
Työskentely ja yrittäminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osallistuu liikuntatuntien toimintaan
yleensä aktiivisesti kokeillen ja harjoitellen
erilaisia liikuntamuotoja.

Monipuolisten aistimusten ja liikuntakokemusten mahdollistamiseksi liikunnanopetus toteutetaan
vaihtelevissa oppimisympäristöissä. Näin ollen liikunnanopetus kehittää myös valmiuksia liikkua
vapaa-ajalla.
Fyysisinä oppimisympäristöinä hyödynnetään liikuntatunneilla liikuntasalien ohella mm. koulun
lähimaastoa, hiekka- ja nurmikenttiä, uimahallia, jääkenttää ja suunnistusmaastoa.
Fyysistä toimintakykyä kehitetään muun muassa perusliikunnan, uinnin, suunnistuksen, joukkueja pallopelien, musiikkiliikunnan, voimistelun, luistelun ja jääpelien sekä lihaskunto- ja
kehonhallintaharjoitteiden avulla.
Sähköisiä oppimisympäristöjä hyödynnetään mm. fyysisen toimintakyvyn seurannassa ja
itsearvioinnissa, taitoharjoittelun tukena tai oppiainerajat ylittävänä integraation välineenä.
Kannustetaan oppilasta erilaisten verkko- ja pilvipalveluiden hyödyntämiseen omaehtoisen
liikunnan parissa.
Fyysisen toimintakyvyn osa-alueita ovat kestävyys, voima, nopeus ja liikkuvuus. http://edu.fi/
ops2016_tukimateriaalit/liikunnan_tavoitteisiin_liittyvat_keskeiset_sisaltoalueet
Koulun liikunnanopetuksessa vuosiluokilla 7-9 kestävyyden eri muotoja harjaannutetaan osana
oppituntien erilaisia tehtäviä, esimerkiksi peruskestävyyttä suunnistuksessa, perusliikunnassa
ja uinnissa, vauhtikestävyyttä pallopeleissä, maksimikestävyyttä kestävyysjuoksumittauksissa ja
nopeuskestävyyttä isolla alueella leikittävissä kiinniottoleikeissä.
Voimaa harjaannutetaan oman kehon painoa kannattelemalla, mutta myös välineillä, jotka lisäävät
vastusta; esimerkkinä kuminauha, kuntopallo ja kevyet lisäpainot.
Nopeus harjaantuu, kun oppilas tekee annetut tehtävät niin nopeasti (tai esim. hypyt ja heitot
räjähtävästi) kuin pystyy. Vuosiluokilla 7-9 nopeus kehittyy mm. perusliikunnassa ja palloilussa.
Liikkuvuutta voidaan harjaannuttaa liikuntatunneilla tehtävissä alku- ja loppuverryttelyissä,
monipuolisilla venyttelyillä sekä tutustumalla erilaisiin kehonhuoltomenetelmiin.

T2 ohjata oppilasta harjaannuttamaan havaintomotorisia taitojaan eli
havainnoimaan itseään ja ympäristöään aistien avulla sekä tekemään
liikuntatilanteisiin sopivia ratkaisuja
Liikunnan opetukseen valitaan havainto- ja ratkaisuntekotaitoja ja niiden soveltamista
monipuolisesti kehittäviä turvallisia tehtäviä kuten pallopelit, suunnistus, tanssi ja liikuntaleikit.
Arvioidaan oppilaan kykyä hahmottaa omaa kehoaan liikuntatilanteissa suhteessa ympäröivään
tilaan, käytettävään aikaan ja voimaan.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
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Ratkaisujen teko erilaisissa liikuntatilanteissa
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Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas tekee useimmiten
tarkoituksenmukaisia ratkaisuja erilaisissa
liikuntatilanteissa.

Monipuolisten aistimusten ja liikuntakokemusten mahdollistamiseksi liikunnanopetus toteutetaan
vaihtelevissa oppimisympäristöissä. Näin ollen liikunnanopetus kehittää myös valmiuksia liikkua
vapaa-ajalla.
Fyysisinä oppimisympäristöinä hyödynnetään liikuntatunneilla liikuntasalien ohella mm. koulun
lähimaastoa, hiekka- ja nurmikenttiä, uimahallia, jääkenttää ja suunnistusmaastoa.
Fyysistä toimintakykyä kehitetään muun muassa perusliikunnan, uinnin, suunnistuksen, joukkueja pallopelien, musiikkiliikunnan, voimistelun, luistelun ja jääpelien sekä lihaskunto- ja
kehonhallintaharjoitteiden avulla.
Sähköisiä oppimisympäristöjä hyödynnetään mm. fyysisen toimintakyvyn seurannassa ja
itsearvioinnissa, taitoharjoittelun tukena tai oppiainerajat ylittävänä integraation välineenä.
Kannustetaan oppilasta erilaisten verkko- ja pilvipalveluiden hyödyntämiseen omaehtoisen
liikunnan parissa.
Fyysisen toimintakyvyn osa-alueita ovat kestävyys, voima, nopeus ja liikkuvuus. http://edu.fi/
ops2016_tukimateriaalit/liikunnan_tavoitteisiin_liittyvat_keskeiset_sisaltoalueet
Koulun liikunnanopetuksessa vuosiluokilla 7-9 kestävyyden eri muotoja harjaannutetaan osana
oppituntien erilaisia tehtäviä, esimerkiksi peruskestävyyttä suunnistuksessa, perusliikunnassa
ja uinnissa, vauhtikestävyyttä pallopeleissä, maksimikestävyyttä kestävyysjuoksumittauksissa ja
nopeuskestävyyttä isolla alueella leikittävissä kiinniottoleikeissä.
Voimaa harjaannutetaan oman kehon painoa kannattelemalla, mutta myös välineillä, jotka lisäävät
vastusta; esimerkkinä kuminauha, kuntopallo ja kevyet lisäpainot.
Nopeus harjaantuu, kun oppilas tekee annetut tehtävät niin nopeasti (tai esim. hypyt ja heitot
räjähtävästi) kuin pystyy. Vuosiluokilla 7-9 nopeus kehittyy mm. perusliikunnassa ja palloilussa.
Liikkuvuutta voidaan harjaannuttaa liikuntatunneilla tehtävissä alku- ja loppuverryttelyissä,
monipuolisilla venyttelyillä sekä tutustumalla erilaisiin kehonhuoltomenetelmiin.

T3 ohjata oppilasta harjoittelun avulla kehittämään tasapaino- ja
liikkumistaitojaan, jotta oppilas osaa käyttää, yhdistää ja soveltaa niitä
monipuolisesti erilaisissa oppimisympäristöissä, eri vuodenaikoina ja eri
liikuntamuodoissa
Liikunnan opetukseen valitaan monipuolisia tasapaino- ja liikkumistaitoja ja niiden soveltamista
kehittäviä liikuntamuotoja kuten perusliikunta, luontoliikunta, musiikkiliikunta, palloilut,
kehonhallintaharjoitteet, voimistelu ja jääliikunta.
Oppilaan arviointi perustuu valmiuteen käyttää tarkoituksenmukaisesti eri liikuntatilanteisiin
soveltuvia perusmotorisia taitoja (esim. tasapaino ja liikkumistaidot).
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Motoriset perustaidot (tasapaino- ja
liikkumistaidot), eri liikuntamuodoissa

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa käyttää, yhdistää ja soveltaa
tasapaino- ja liikkumistaitoja useimmissa
opetetuissa liikuntamuodoissa.

Monipuolisten aistimusten ja liikuntakokemusten mahdollistamiseksi liikunnanopetus toteutetaan
vaihtelevissa oppimisympäristöissä. Näin ollen liikunnanopetus kehittää myös valmiuksia liikkua
vapaa-ajalla.
Fyysisinä oppimisympäristöinä hyödynnetään liikuntatunneilla liikuntasalien ohella mm. koulun
lähimaastoa, hiekka- ja nurmikenttiä, uimahallia, jääkenttää ja suunnistusmaastoa.
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Arvioinnin kohde

Fyysistä toimintakykyä kehitetään muun muassa perusliikunnan, uinnin, suunnistuksen, joukkueja pallopelien, musiikkiliikunnan, voimistelun, luistelun ja jääpelien sekä lihaskunto- ja
kehonhallintaharjoitteiden avulla.
Sähköisiä oppimisympäristöjä hyödynnetään mm. fyysisen toimintakyvyn seurannassa ja
itsearvioinnissa, taitoharjoittelun tukena tai oppiainerajat ylittävänä integraation välineenä.
Kannustetaan oppilasta erilaisten verkko- ja pilvipalveluiden hyödyntämiseen omaehtoisen
liikunnan parissa.
Fyysisen toimintakyvyn osa-alueita ovat kestävyys, voima, nopeus ja liikkuvuus. http://edu.fi/
ops2016_tukimateriaalit/liikunnan_tavoitteisiin_liittyvat_keskeiset_sisaltoalueet
Koulun liikunnanopetuksessa vuosiluokilla 7-9 kestävyyden eri muotoja harjaannutetaan osana
oppituntien erilaisia tehtäviä, esimerkiksi peruskestävyyttä suunnistuksessa, perusliikunnassa
ja uinnissa, vauhtikestävyyttä pallopeleissä, maksimikestävyyttä kestävyysjuoksumittauksissa ja
nopeuskestävyyttä isolla alueella leikittävissä kiinniottoleikeissä.
Voimaa harjaannutetaan oman kehon painoa kannattelemalla, mutta myös välineillä, jotka lisäävät
vastusta; esimerkkinä kuminauha, kuntopallo ja kevyet lisäpainot.
Nopeus harjaantuu, kun oppilas tekee annetut tehtävät niin nopeasti (tai esim. hypyt ja heitot
räjähtävästi) kuin pystyy. Vuosiluokilla 7-9 nopeus kehittyy mm. perusliikunnassa ja palloilussa.
Liikkuvuutta voidaan harjaannuttaa liikuntatunneilla tehtävissä alku- ja loppuverryttelyissä,
monipuolisilla venyttelyillä sekä tutustumalla erilaisiin kehonhuoltomenetelmiin.

T4 ohjata oppilasta harjoittelun avulla kehittämään
välineenkäsittelytaitojaan, jotta oppilas osaa käyttää, yhdistää ja soveltaa
niitä monipuolisesti erilaisissa oppimisympäristöissä, eri välineillä, eri
vuodenaikoina ja eri liikuntamuodoissa
Liikunnanopetukseen sisältyy monipuolisia välineenkäsittelytaitoja ja niiden soveltamista
kehittäviä liikuntamuotoja kuten perusliikunta, palloilut, voimistelut, musiikki- ja jääliikunta.
Arvioidaan oppilaan taitoa käsitellä erilaisia liikuntavälineitä (esim. pallot, mailat, hyppynarut)
karkea- ja hienomotorisesti. Karkeamotorisia taitoja ovat mm. heittäminen, kiinniottaminen,
potkaiseminen, lyöminen, kuljetus ja vierittäminen. Hienomotorisia taitoja ovat liiketarkkuus,
täsmällisyys ja liikkeen hallinta.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Motoriset perustaidot (välineenkäsittelytaidot)
eri liikuntamuodoissa

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa käyttää, yhdistää ja soveltaa
välineenkäsittelytaitoja useimmissa
opetetuissa liikuntamuodoissa.

Monipuolisten aistimusten ja liikuntakokemusten mahdollistamiseksi liikunnanopetus toteutetaan
vaihtelevissa oppimisympäristöissä. Näin ollen liikunnanopetus kehittää myös valmiuksia liikkua
vapaa-ajalla.
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Fyysisinä oppimisympäristöinä hyödynnetään liikuntatunneilla liikuntasalien ohella mm. koulun
lähimaastoa, hiekka- ja nurmikenttiä, uimahallia, jääkenttää ja suunnistusmaastoa.
Fyysistä toimintakykyä kehitetään muun muassa perusliikunnan, uinnin, suunnistuksen, joukkueja pallopelien, musiikkiliikunnan, voimistelun, luistelun ja jääpelien sekä lihaskunto- ja
kehonhallintaharjoitteiden avulla.
Sähköisiä oppimisympäristöjä hyödynnetään mm. fyysisen toimintakyvyn seurannassa ja
itsearvioinnissa, taitoharjoittelun tukena tai oppiainerajat ylittävänä integraation välineenä.
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Kannustetaan oppilasta erilaisten verkko- ja pilvipalveluiden hyödyntämiseen omaehtoisen
liikunnan parissa.
Fyysisen toimintakyvyn osa-alueita ovat kestävyys, voima, nopeus ja liikkuvuus. http://edu.fi/
ops2016_tukimateriaalit/liikunnan_tavoitteisiin_liittyvat_keskeiset_sisaltoalueet
Koulun liikunnanopetuksessa vuosiluokilla 7-9 kestävyyden eri muotoja harjaannutetaan osana
oppituntien erilaisia tehtäviä, esimerkiksi peruskestävyyttä suunnistuksessa, perusliikunnassa
ja uinnissa, vauhtikestävyyttä pallopeleissä, maksimikestävyyttä kestävyysjuoksumittauksissa ja
nopeuskestävyyttä isolla alueella leikittävissä kiinniottoleikeissä.
Voimaa harjaannutetaan oman kehon painoa kannattelemalla, mutta myös välineillä, jotka lisäävät
vastusta; esimerkkinä kuminauha, kuntopallo ja kevyet lisäpainot.
Nopeus harjaantuu, kun oppilas tekee annetut tehtävät niin nopeasti (tai esim. hypyt ja heitot
räjähtävästi) kuin pystyy. Vuosiluokilla 7-9 nopeus kehittyy mm. perusliikunnassa ja palloilussa.
Liikkuvuutta voidaan harjaannuttaa liikuntatunneilla tehtävissä alku- ja loppuverryttelyissä,
monipuolisilla venyttelyillä sekä tutustumalla erilaisiin kehonhuoltomenetelmiin.

T5 kannustaa ja ohjata oppilasta arvioimaan, ylläpitämään ja kehittämään
fyysisiä ominaisuuksiaan: voimaa, nopeutta, kestävyyttä ja liikkuvuutta
Koulun liikunnanopetuksessa kestävyyden eri muotoja harjaannutetaan osana oppituntien
erilaisia tehtäviä, esimerkiksi peruskestävyyttä suunnistuksessa, perusliikunnassa ja
uinnissa, vauhtikestävyyttä pallopeleissä, maksimikestävyyttä kestävyysjuoksumittauksissa ja
nopeuskestävyyttä perusliikunnassa, isolla alueella leikittävissä kiinniottoleikeissä.
Voimaa harjaannutetaan oman kehon painoa kannattelemalla, mutta myös välineillä, jotka lisäävät
vastusta; esimerkkinä kuminauha, kuntopallo ja kevyet lisäpainot.
Nopeus harjaantuu, kun oppilas tekee annetut tehtävät niin nopeasti (tai esim. hypyt ja heitot
räjähtävästi) kuin pystyy. Vuosiluokilla 7-9 nopeus kehittyy mm. perusliikunnassa ja palloilussa.
Liikkuvuutta voidaan harjaannuttaa liikuntatunneilla tehtävissä alku- ja loppuverryttelyissä,
monipuolisilla venyttelyillä sekä tutustumalla erilaisiin kehonhuoltomenetelmiin.
Liikuntatunneille osallistumisen myötä oppilaalle kehittyy realistinen kuva oman aktiivisuuden
merkityksestä fyysisen toimintakyvyn ja hyvinvoinnin ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi.
Arvioidaan oppilaan kykyä perustella hänen fyysisessä toimintakyvyssään tapahtuneita
muutoksia.
Toimintakyvyn
seurannassa
käytetään
Move-fyysisen
toimintakyvyn
seurantajärjestelmää ja muita soveltuvia järjestelmiä esim liikuntateknologiaa hyödyntämällä.
Arvioinnissa huomioidaan myös oppilaan kykyä tuoda esille keinoja oman toimintakykynsä
parantamiseksi. http://edu.fi/move
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Fyysisten ominaisuuksien arviointi, ylläpito ja
kehittäminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa arvioida fyysisiä
ominaisuuksiaan ja sen pohjalta harjoittaa
voimaa, nopeutta, liikkuvuutta ja kestävyyttä.

Monipuolisten aistimusten ja liikuntakokemusten mahdollistamiseksi liikunnanopetus toteutetaan
vaihtelevissa oppimisympäristöissä. Näin ollen liikunnanopetus kehittää myös valmiuksia liikkua
vapaa-ajalla.
Fyysisinä oppimisympäristöinä hyödynnetään liikuntatunneilla liikuntasalien ohella mm. koulun
lähimaastoa, hiekka- ja nurmikenttiä, uimahallia, jääkenttää ja suunnistusmaastoa.
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Arvioinnin kohde

Fyysistä toimintakykyä kehitetään muun muassa perusliikunnan, uinnin, suunnistuksen, joukkueja pallopelien, musiikkiliikunnan, voimistelun, luistelun ja jääpelien sekä lihaskunto- ja
kehonhallintaharjoitteiden avulla.
Sähköisiä oppimisympäristöjä hyödynnetään mm. fyysisen toimintakyvyn seurannassa ja
itsearvioinnissa, taitoharjoittelun tukena tai oppiainerajat ylittävänä integraation välineenä.
Kannustetaan oppilasta erilaisten verkko- ja pilvipalveluiden hyödyntämiseen omaehtoisen
liikunnan parissa.
Fyysisen toimintakyvyn osa-alueita ovat kestävyys, voima, nopeus ja liikkuvuus. http://edu.fi/
ops2016_tukimateriaalit/liikunnan_tavoitteisiin_liittyvat_keskeiset_sisaltoalueet
Koulun liikunnanopetuksessa vuosiluokilla 7-9 kestävyyden eri muotoja harjaannutetaan osana
oppituntien erilaisia tehtäviä, esimerkiksi peruskestävyyttä suunnistuksessa, perusliikunnassa
ja uinnissa, vauhtikestävyyttä pallopeleissä, maksimikestävyyttä kestävyysjuoksumittauksissa ja
nopeuskestävyyttä isolla alueella leikittävissä kiinniottoleikeissä.
Voimaa harjaannutetaan oman kehon painoa kannattelemalla, mutta myös välineillä, jotka lisäävät
vastusta; esimerkkinä kuminauha, kuntopallo ja kevyet lisäpainot.
Nopeus harjaantuu, kun oppilas tekee annetut tehtävät niin nopeasti (tai esim. hypyt ja heitot
räjähtävästi) kuin pystyy. Vuosiluokilla 7-9 nopeus kehittyy mm. perusliikunnassa ja palloilussa.
Liikkuvuutta voidaan harjaannuttaa liikuntatunneilla tehtävissä alku- ja loppuverryttelyissä,
monipuolisilla venyttelyillä sekä tutustumalla erilaisiin kehonhuoltomenetelmiin.

T6 vahvistaa uima- ja vesipelastustaitoja, jotta oppilas osaa sekä uida että
pelastautua ja pelastaa vedestä
Koulun uinnninopetukseen sisältyy erilaisten vedessä etenemistapojen harjoittelua esim.
liukuminen, sukeltaminen, rintauinti, selkäuinti, vapaauinti sekä vesipelejä.
Oppilaan oman uintitaidon ja vesipelastustaitojen kehittäminen mm. vedenpoljenta, kylkiuinti
ja sukeltaminen. Oppilas pystyy uimaan 200 metriä yhtäjaksoisesti käyttäen vähintään kahta
uimatapaa. http://www.suh.fi/toiminta/uimaopetus
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Uima- ja vesipelastustaidot

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa uida, pelastautua ja pelastaa
vedestä.

Monipuolisten aistimusten ja liikuntakokemusten mahdollistamiseksi liikunnanopetus toteutetaan
vaihtelevissa oppimisympäristöissä. Näin ollen liikunnanopetus kehittää myös valmiuksia liikkua
vapaa-ajalla.
Fyysisinä oppimisympäristöinä hyödynnetään liikuntatunneilla liikuntasalien ohella mm. koulun
lähimaastoa, hiekka- ja nurmikenttiä, uimahallia, jääkenttää ja suunnistusmaastoa.

Vuosiluokat 7-9

Fyysistä toimintakykyä kehitetään muun muassa perusliikunnan, uinnin, suunnistuksen, joukkueja pallopelien, musiikkiliikunnan, voimistelun, luistelun ja jääpelien sekä lihaskunto- ja
kehonhallintaharjoitteiden avulla.
Sähköisiä oppimisympäristöjä hyödynnetään mm. fyysisen toimintakyvyn seurannassa ja
itsearvioinnissa, taitoharjoittelun tukena tai oppiainerajat ylittävänä integraation välineenä.
Kannustetaan oppilasta erilaisten verkko- ja pilvipalveluiden hyödyntämiseen omaehtoisen
liikunnan parissa.
Fyysisen toimintakyvyn osa-alueita ovat kestävyys, voima, nopeus ja liikkuvuus. http://edu.fi/
ops2016_tukimateriaalit/liikunnan_tavoitteisiin_liittyvat_keskeiset_sisaltoalueet
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Koulun liikunnanopetuksessa vuosiluokilla 7-9 kestävyyden eri muotoja harjaannutetaan osana
oppituntien erilaisia tehtäviä, esimerkiksi peruskestävyyttä suunnistuksessa, perusliikunnassa
ja uinnissa, vauhtikestävyyttä pallopeleissä, maksimikestävyyttä kestävyysjuoksumittauksissa ja
nopeuskestävyyttä isolla alueella leikittävissä kiinniottoleikeissä.
Voimaa harjaannutetaan oman kehon painoa kannattelemalla, mutta myös välineillä, jotka lisäävät
vastusta; esimerkkinä kuminauha, kuntopallo ja kevyet lisäpainot.
Nopeus harjaantuu, kun oppilas tekee annetut tehtävät niin nopeasti (tai esim. hypyt ja heitot
räjähtävästi) kuin pystyy. Vuosiluokilla 7-9 nopeus kehittyy mm. perusliikunnassa ja palloilussa.
Liikkuvuutta voidaan harjaannuttaa liikuntatunneilla tehtävissä alku- ja loppuverryttelyissä,
monipuolisilla venyttelyillä sekä tutustumalla erilaisiin kehonhuoltomenetelmiin.

T7 ohjata oppilasta turvalliseen ja asialliseen toimintaan
Liikuntaryhmien heterogeenisuus, liikuntalajien ja –paikkojen moninaisuus vaatii asianmukaista
ja turvallista työskentelyä ja pukeutumista.
Arvionnissa painotetaan vastuullista toimintaa ryhmässä, edellyttäen tarkoituksenmukaisia
liikuntavarusteita, asiallista kielenkäyttöä sekä sovittujen aikataulujen ja ohjeiden noudattamista.
Liikuntapaikoille siirrytään ohjeiden mukaan ja turvallista liikennekäyttämistä noudattaen joko
yksin tai ryhmässä.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Toiminta liikuntatunneilla

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas toimii turvallisesti ja asiallisesti
liikuntatunneilla.

Monipuolisten aistimusten ja liikuntakokemusten mahdollistamiseksi liikunnanopetus toteutetaan
vaihtelevissa oppimisympäristöissä. Näin ollen liikunnanopetus kehittää myös valmiuksia liikkua
vapaa-ajalla.
Fyysisinä oppimisympäristöinä hyödynnetään liikuntatunneilla liikuntasalien ohella mm. koulun
lähimaastoa, hiekka- ja nurmikenttiä, uimahallia, jääkenttää ja suunnistusmaastoa.
Fyysistä toimintakykyä kehitetään muun muassa perusliikunnan, uinnin, suunnistuksen, joukkueja pallopelien, musiikkiliikunnan, voimistelun, luistelun ja jääpelien sekä lihaskunto- ja
kehonhallintaharjoitteiden avulla.
Sähköisiä oppimisympäristöjä hyödynnetään mm. fyysisen toimintakyvyn seurannassa ja
itsearvioinnissa, taitoharjoittelun tukena tai oppiainerajat ylittävänä integraation välineenä.
Kannustetaan oppilasta erilaisten verkko- ja pilvipalveluiden hyödyntämiseen omaehtoisen
liikunnan parissa.
Fyysisen toimintakyvyn osa-alueita ovat kestävyys, voima, nopeus ja liikkuvuus. http://edu.fi/
ops2016_tukimateriaalit/liikunnan_tavoitteisiin_liittyvat_keskeiset_sisaltoalueet

Voimaa harjaannutetaan oman kehon painoa kannattelemalla, mutta myös välineillä, jotka lisäävät
vastusta; esimerkkinä kuminauha, kuntopallo ja kevyet lisäpainot.
Nopeus harjaantuu, kun oppilas tekee annetut tehtävät niin nopeasti (tai esim. hypyt ja heitot
räjähtävästi) kuin pystyy. Vuosiluokilla 7-9 nopeus kehittyy mm. perusliikunnassa ja palloilussa.
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Koulun liikunnanopetuksessa vuosiluokilla 7-9 kestävyyden eri muotoja harjaannutetaan osana
oppituntien erilaisia tehtäviä, esimerkiksi peruskestävyyttä suunnistuksessa, perusliikunnassa
ja uinnissa, vauhtikestävyyttä pallopeleissä, maksimikestävyyttä kestävyysjuoksumittauksissa ja
nopeuskestävyyttä isolla alueella leikittävissä kiinniottoleikeissä.

Liikkuvuutta voidaan harjaannuttaa liikuntatunneilla tehtävissä alku- ja loppuverryttelyissä,
monipuolisilla venyttelyillä sekä tutustumalla erilaisiin kehonhuoltomenetelmiin.

T8 ohjata oppilasta työskentelemään kaikkien kanssa sekä säätelemään
toimintaansa ja tunneilmaisuaan liikuntatilanteissa toiset huomioon ottaen
Opetuksessa käytetään erilaisia pari- ja ryhmätehtäviä, harjoituksia, pelejä ja leikkejä.
Ilmaisu- ja vuorovaikutustaitojen kehittyminen niin, että oppilas on halukas toimimaan erilaisissa
ryhmissä kaikkien kanssa.
Arviointi kohdistuu valmiuteen hyväksyä erilaisia fyysisiä toimintatapoja. Oppilas osaa ilmaista
itseään rakentavasti erilaisissa liikuntatilanteissa myönteistä viestintää käyttäen ja toiset
huomioon ottaen.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Vuorovaikutus- ja työskentelytaidot

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa toimia eri liikuntatilanteissa
yhteisesti sovitulla tavalla.

Päämääränä on kehittää ilmaisu- ja vuorovaikutustaitoja niin, että oppilas on halukas toimimaan
erilaisissa ryhmissä kaikkien kanssa. Toimintakyvyn kehittämisessä merkittävää on omien kykyjen
käyttö ts. toiminta edesauttaa toimintaa. Hyvät käytöstavat, monipuoliset työtavat, turvallisuus,
oikeudenmukaisuus, monenlainen yhteistyö ja pitkäjänteinen yrittäminen edesauttavat myönteistä
opiskeluilmapiiriä.
Pari- ja ryhmätehtävät, pelit, leikit ja kisailut edistävät erilaisuuden ymmärtämistä ja hyväksymistä,
erilaisten tunteiden tulkintaa ja ilmaisun säätelemistä.

T9 ohjata oppilasta toimimaan reilun pelin periaatteella sekä ottamaan
vastuuta yhteisistä oppimistilanteista
Liikunnanopetuksessa käytetään erilaisia pari- ja ryhmätehtäviä, harjoituksia, pelejä ja leikkejä,
joissa harjoitellaan vastuullisuutta ja reilun pelin periaatetta, johon kuuluu toisen kunnioittaminen,
erilaisuuden hyväksyminen ja tasa-arvo.
Arvioidaan kykyä toimia liikuntatunneilla reilun pelin periaatteen mukaisesti ja kykyä ottaa vastuuta
muista ryhmän jäsenistä. Arvioinnissa huomioidaan myös oppilaan sitoutumista sovittuihin
sääntöihin.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde

Vuosiluokat 7-9

Toiminta yhteisissä oppimistilanteissa

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas noudattaa reilun pelin periaatteita
ja osoittaa ottavansa vastuuta yhteisistä
oppimistilanteista.

Päämääränä on kehittää ilmaisu- ja vuorovaikutustaitoja niin, että oppilas on halukas toimimaan
erilaisissa ryhmissä kaikkien kanssa. Toimintakyvyn kehittämisessä merkittävää on omien kykyjen
käyttö ts. toiminta edesauttaa toimintaa. Hyvät käytöstavat, monipuoliset työtavat, turvallisuus,
oikeudenmukaisuus, monenlainen yhteistyö ja pitkäjänteinen yrittäminen edesauttavat myönteistä
opiskeluilmapiiriä.
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Pari- ja ryhmätehtävät, pelit, leikit ja kisailut edistävät erilaisuuden ymmärtämistä ja hyväksymistä,
erilaisten tunteiden tulkintaa ja ilmaisun säätelemistä.

T10 kannustaa oppilasta ottamaan vastuuta omasta toiminnasta ja
vahvistaa oppilaan itsenäisen työskentelyn taitoja
Positiivinen liikuntailmapiiri tukee liikkumismotivaation rakentumista. Opetukseen valitaan
harjoitteita, pelejä ja leikkejä, joissa oppilaat voivat harjoitella vastuunottoa ja pitkäjänteistä
työskentelyä.
Arvioinnissa painottuu oppilaan kyky toimia vastuullisesti ja parhaansa yrittäen liikuntatilanteissa
ilman opettajan välitöntä läsnäoloa.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Työskentelytaidot

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa pääsääntöisesti työskennellä
vastuullisesti ja itsenäisesti.

Liikunta toimii välineenä mielialan ja itsearvostuksen kohentamiseen, omien voimavarojen
lisäämiseen ja erilaisista haasteista selviytymiseen. Oppilas kokee onnistumisen tunteita ja saa
iloa edistymisestään kokeillessaan erilaisia liikuntamuotoja ja tapoja harrastaa liikuntaa.
Oppilas oppii arvioimaan objektiivisesti tuntemuksiaan ja omaa osallistumistaan liikuntatunneilla.
Tarkastelun kohteena ovat mm. tunneilla läsnolo, osallistumisaktiivisuus ja asenne eri lajeissa,
liikehallinta ja fyysinen toimintakyky sekä huomioida ja kannustaa muita
Pyrkimyksenä on, että oppilas tiedostaa liikunnan merkityksen arjen voimavarana. Oppilas
ymmärtää liikunnan vaikutuksen vireystasoon ja edelleen mielenterveyteen sekä sosiaaliseen
ja fyysiseen hyvinvointiin. Itsearvioinnin kohteena ovat viikottainen liikunnan määrä suhteessa
fyysisesti inaktiiviseen aikaan, liikunnan laatu, mielekkyys ja liikuntaympäristöt.

T11 huolehtia siitä, että oppilaat saavat riittävästi myönteisiä kokemuksia
omasta kehosta, pätevyydestä ja yhteisöllisyydestä
.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Ei vaikuta arvosanan muodostumiseen.
Oppilasta ohjataan pohtimaan kokemuksiaan
osana itsearviointia.

Oppilas oppii arvioimaan objektiivisesti tuntemuksiaan ja omaa osallistumistaan liikuntatunneilla.
Tarkastelun kohteena ovat mm. tunneilla läsnolo, osallistumisaktiivisuus ja asenne eri lajeissa,
liikehallinta ja fyysinen toimintakyky sekä huomioida ja kannustaa muita
Pyrkimyksenä on, että oppilas tiedostaa liikunnan merkityksen arjen voimavarana. Oppilas
ymmärtää liikunnan vaikutuksen vireystasoon ja edelleen mielenterveyteen sekä sosiaaliseen
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Liikunta toimii välineenä mielialan ja itsearvostuksen kohentamiseen, omien voimavarojen
lisäämiseen ja erilaisista haasteista selviytymiseen. Oppilas kokee onnistumisen tunteita ja saa
iloa edistymisestään kokeillessaan erilaisia liikuntamuotoja ja tapoja harrastaa liikuntaa.

ja fyysiseen hyvinvointiin. Itsearvioinnin kohteena ovat viikottainen liikunnan määrä suhteessa
fyysisesti inaktiiviseen aikaan, liikunnan laatu, mielekkyys ja liikuntaympäristöt.

T12 auttaa oppilasta ymmärtämään riittävän fyysisen aktiivisuuden ja
liikunnallisen elämäntavan merkitys kokonaisvaltaiselle hyvinvoinnille
Pyrkimyksenä on, että oppilas tiedostaa liikunnan merkityksen arjen voimavarana. Oppilas
ymmärtää liikunnan vaikutuksen vireystasoon ja edelleen mielenterveyteen sekä sosiaaliseen
ja fyysiseen hyvinvointiin. Itsearvioinnin kohteena ovat viikottainen liikunnan määrä suhteessa
fyysisesti inaktiiviseen aikaan, liikunnan laatu, mielekkyys ja liikuntaympäristöt.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Ei vaikuta arvosanan muodostumiseen.
Oppilasta ohjataan pohtimaan kokemuksiaan
osana itsearviointia.

Liikunta toimii välineenä mielialan ja itsearvostuksen kohentamiseen, omien voimavarojen
lisäämiseen ja erilaisista haasteista selviytymiseen. Oppilas kokee onnistumisen tunteita ja saa
iloa edistymisestään kokeillessaan erilaisia liikuntamuotoja ja tapoja harrastaa liikuntaa.
Oppilas oppii arvioimaan objektiivisesti tuntemuksiaan ja omaa osallistumistaan liikuntatunneilla.
Tarkastelun kohteena ovat mm. tunneilla läsnolo, osallistumisaktiivisuus ja asenne eri lajeissa,
liikehallinta ja fyysinen toimintakyky sekä huomioida ja kannustaa muita
Pyrkimyksenä on, että oppilas tiedostaa liikunnan merkityksen arjen voimavarana. Oppilas
ymmärtää liikunnan vaikutuksen vireystasoon ja edelleen mielenterveyteen sekä sosiaaliseen
ja fyysiseen hyvinvointiin. Itsearvioinnin kohteena ovat viikottainen liikunnan määrä suhteessa
fyysisesti inaktiiviseen aikaan, liikunnan laatu, mielekkyys ja liikuntaympäristöt.

Vuosiluokka 8
Vuosiluokan keskeiset sisältöalueet
S1 Fyysinen toimintakyky

Vuosiluokat 7-9

Opetukseen sisältyy runsaasti fyysisesti aktiivista toimintaa. Liikunnan opetukseen valitaan
havainto- ja ratkaisuntekotaitoja ja niiden soveltamista monipuolisesti kehittäviä turvallisia
tehtäviä (kuten liikuntaleikit ja pallopelit). Tasapaino-, liikkumis- ja välineenkäsittelytaitoja
vahvistetaan liikuntamuotojen (kuten jää-, lumi-, luonto-, perus-, musiikki- ja tanssiliikunta sekä
palloilut ja voimistelut) ja liikuntalajien avulla monipuolisesti eri vuodenaikoina ja erilaisissa
oppimisympäristöissä. Liikunnan opetukseen kuuluu uinnin, vesiliikunnan ja vesipelastuksen
opetusta.
Monipuoliset tehtävät, leikit, harjoitteet ja pelit mahdollistavat osallisuuden, pätevyyden,
itsenäisyyden sekä kehollisen ilmaisun ja esteettisyyden kokemuksia. Liikunnan opetukseen
valitaan tehtäviä, joilla opetellaan harjoittelemaan voimaa, nopeutta, kestävyyttä ja liikkuvuutta.
Liikuntatehtävien avulla oppilaat oppivat arvioimaan, ylläpitämään ja kehittämään omaa fyysistä
toimintakykyään. Valtakunnallisen fyysisen toimintakyvyn seurantajärjestelmä Move!:n mittaukset
tehdään niin, että ne tukevat 8. vuosiluokalla koulussa järjestettäviä laajoja terveystarkastuksia.
Monipuolisten aistimusten ja liikuntakokemusten mahdollistamiseksi liikunnanopetus toteutetaan
vaihtelevissa oppimisympäristöissä. Näin ollen liikunnanopetus kehittää myös valmiuksia liikkua
vapaa-ajalla.
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Fyysisinä oppimisympäristöinä hyödynnetään liikuntatunneilla liikuntasalien ohella mm. koulun
lähimaastoa, hiekka- ja nurmikenttiä, uimahallia, jääkenttää, suunnistus- ja hiihtomaastoa sekä
mahdollisuuksien mukaan pääkaupunkiseudun muita liikuntaympäristöjä.
Fyysistä toimintakykyä kehitetään muun muassa perusliikunnan, uinnin, suunnistuksen,
pallopelien, musiikkiliikunnan, voimistelun, luistelun ja jääpelien, hiihdon sekä lihaskunto- ja
kehonhallintaharjoitteiden avulla.
Sähköisiä oppimisympäristöjä hyödynnetään mm. fyysisen toimintakyvyn seurannassa,
taitoharjoittelun tukena tai oppiainerajat ylittävänä integraation välineenä. Kannustetaan oppilasta
erilaisten verkko- ja pilvipalveluiden hyödyntämiseen omaehtoisen liikunnan parissa.
S2 Sosiaalinen toimintakyky
Liikuntatehtävien avulla oppilaat oppivat arvioimaan ja kehittämään omaa sosiaalista
toimintakykyään. Liikunnan opetukseen valitaan erilaisia pari- ja ryhmätehtäviä, leikkejä,
harjoituksia ja pelejä, joissa opitaan ottamaan toiset huomioon sekä auttamaan ja avustamaan
muita. Tehtävien myötä opitaan vastuun ottamista yhteisistä asioista ja niiden järjestelyistä sekä
säännöistä. Myönteistä yhteisöllisyyttä lisätään ryhmätehtävillä.
Päämääränä on kehittää ilmaisu- ja vuorovaikutustaitoja niin, että oppilas on halukas toimimaan
erilaisissa ryhmissä kaikkien kanssa. Toimintakyvyn kehittämisessä merkittävää on omien kykyjen
käyttö ts. toiminta edesauttaa toimintaa. Hyvät käytöstavat, monipuoliset työtavat, turvallisuus,
oikeudenmukaisuus, monenlainen yhteistyö ja pitkäjänteinen yrittäminen edesauttavat myönteistä
opiskeluilmapiiriä.
Pari- ja ryhmätehtävät, pelit, leikit ja kisailut edistävät erilaisuuden ymmärtämistä ja hyväksymistä,
erilaisten tunteiden tulkintaa ja ilmaisun säätelemistä.
S3 Psyykkinen toimintakyky
Liikunnan opetuksessa käytetään tehtäviä, joissa opitaan pitkäjännitteisesti ponnistelemaan
yksin ja yhdessä muiden kanssa tavoitteen saavuttamiseksi. Erilaisilla tehtävillä harjoitellaan
vastuun ottamista. Iloa ja virkistystä tuottavilla liikuntatehtävillä edistetään myönteisten
tunteiden kokemista, jotka vahvistavat pätevyyden kokemuksia ja myönteistä minäkäsitystä.
Opetuksen yhteydessä annetaan tietoa liikunnan merkityksestä kasvulle ja kehitykselle,
tutustutaan harjoittelun periaatteisiin sekä annetaan tietoa liikunnan harrastusmahdollisuuksista
ja toimintatavoista eri liikuntamuodoissa.
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Liikunnan opetuksessa tuodaan esille säännöllisen liikunnan merkitys elämänhallintaan
sekä mielenterveyden ja psyykkisen hyvinvoinnin edistämiseen. Oppilas ymmärtää liikunnan
merkityksen elämänhallintaan ja -tyytyväisyyteen, mielenterveyteen ja psyykkiseen hyvinvointiin.
Liikunta toimii välineenä mielialan jja itsearvostuksen kohentamiseen, omien voimavarojen
lisäämiseen ja erilaisista haasteista selviytymiseen.

Opetuksen tavoitteet

Tavoitteisiin liittyvät
sisältöalueet

Laaja-alainen osaaminen

T1

S1

L1, L3

T2

S1

L1, L3, L4

T3

S1

L3

T4

S1

L3

T5

S1

L3

T6

S1

L3

T7

S1

L3, L6, L7

T8

S2

L2, L3, L6, L7

T9

S2

L2, L6, L7

T10

S3

L1, L2, L3

T11

S3

L1, L2

T12

S3

L3

T13

S3

L1, L3

Vuosiluokan tavoitteet
T1 kannustaa oppilasta fyysiseen aktiivisuuteen, kokeilemaan erilaisia
liikuntamuotoja ja harjoittelemaan parhaansa yrittäen
Oppilaita kannustetaan fyysiseen aktiivisuuteen koulun liikunnanopetuksessa esimerkiksi
seuraavilla liikuntamuodoilla perusliikunta, uinti, suunnistus, joukkue- ja pallopelit, musiikkiliikunta,
voimistelu, luistelu ja jääpelit sekä lihaskunto- ja kehonhallintaharjoitteet.
Arviointi perustuu oppilaan osallistumisaktiivisuuteen, yrittämiseen ja valmiuteen kokeilla
ennakkoluulottomasti erilaisia liikuntamuotoja.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Työskentely ja yrittäminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osallistuu liikuntatuntien toimintaan
yleensä aktiivisesti kokeillen ja harjoitellen
erilaisia liikuntamuotoja.

Monipuolisten aistimusten ja liikuntakokemusten mahdollistamiseksi liikunnanopetus toteutetaan
vaihtelevissa oppimisympäristöissä. Näin ollen liikunnanopetus kehittää myös valmiuksia liikkua
vapaa-ajalla.

Vuosiluokat 7-9

Fyysisinä oppimisympäristöinä hyödynnetään liikuntatunneilla liikuntasalien ohella mm. koulun
lähimaastoa, hiekka- ja nurmikenttiä, uimahallia, jääkenttää, suunnistus- ja hiihtomaastoa sekä
mahdollisuuksien mukaan pääkaupunkiseudun muita liikuntaympäristöjä.
Fyysistä toimintakykyä kehitetään muun muassa perusliikunnan, uinnin, suunnistuksen,
pallopelien, musiikkiliikunnan, voimistelun, luistelun ja jääpelien, hiihdon sekä lihaskunto- ja
kehonhallintaharjoitteiden avulla.
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Sähköisiä oppimisympäristöjä hyödynnetään mm. fyysisen toimintakyvyn seurannassa,
taitoharjoittelun tukena tai oppiainerajat ylittävänä integraation välineenä. Kannustetaan oppilasta
erilaisten verkko- ja pilvipalveluiden hyödyntämiseen omaehtoisen liikunnan parissa.

T2 ohjata oppilasta harjaannuttamaan havaintomotorisia taitojaan eli
havainnoimaan itseään ja ympäristöään aistien avulla sekä tekemään
liikuntatilanteisiin sopivia ratkaisuja
Liikunnan opetukseen valitaan havainto- ja ratkaisuntekotaitoja ja niiden soveltamista
monipuolisesti kehittäviä turvallisia tehtäviä kuten pallopelit, suunnistus, tanssi ja liikuntaleikit.
Oppilaan kyky hahmottaa omaa kehoaan ja sen eri osia suhteessa ympäröivään tilaan,
käytettävään aikaan ja voimaan.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Ratkaisujen teko erilaisissa liikuntatilanteissa

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas tekee useimmiten
tarkoituksenmukaisia ratkaisuja erilaisissa
liikuntatilanteissa.

Monipuolisten aistimusten ja liikuntakokemusten mahdollistamiseksi liikunnanopetus toteutetaan
vaihtelevissa oppimisympäristöissä. Näin ollen liikunnanopetus kehittää myös valmiuksia liikkua
vapaa-ajalla.
Fyysisinä oppimisympäristöinä hyödynnetään liikuntatunneilla liikuntasalien ohella mm. koulun
lähimaastoa, hiekka- ja nurmikenttiä, uimahallia, jääkenttää, suunnistus- ja hiihtomaastoa sekä
mahdollisuuksien mukaan pääkaupunkiseudun muita liikuntaympäristöjä.
Fyysistä toimintakykyä kehitetään muun muassa perusliikunnan, uinnin, suunnistuksen,
pallopelien, musiikkiliikunnan, voimistelun, luistelun ja jääpelien, hiihdon sekä lihaskunto- ja
kehonhallintaharjoitteiden avulla.
Sähköisiä oppimisympäristöjä hyödynnetään mm. fyysisen toimintakyvyn seurannassa,
taitoharjoittelun tukena tai oppiainerajat ylittävänä integraation välineenä. Kannustetaan oppilasta
erilaisten verkko- ja pilvipalveluiden hyödyntämiseen omaehtoisen liikunnan parissa.

T3 ohjata oppilasta harjoittelun avulla kehittämään tasapaino- ja
liikkumistaitojaan, jotta oppilas osaa käyttää, yhdistää ja soveltaa niitä
monipuolisesti erilaisissa oppimisympäristöissä, eri vuodenaikoina ja eri
liikuntamuodoissa
Liikunnan opetukseen valitaan monipuolisia tasapaino- ja liikkumistaitoja ja niiden soveltamista
kehittäviä liikuntamuotoja kuten perusliikunta, luontoliikunta, musiikkiliikunta, palloilut,
kehonhallintaharjoitteet, voimistelu ja jääliikunta.

Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Motoriset perustaidot (tasapaino- ja
liikkumistaidot), eri liikuntamuodoissa

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa käyttää, yhdistää ja soveltaa
tasapaino- ja liikkumistaitoja useimmissa
opetetuissa liikuntamuodoissa.
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Vuosiluokat 7-9

Oppilaan valmius käyttää tarkoituksenmukaisesti eri liikuntatilanteisiin soveltuvia perusmotorisia
taitoja (esim. tasapaino- ja liikkumistaito).

Monipuolisten aistimusten ja liikuntakokemusten mahdollistamiseksi liikunnanopetus toteutetaan
vaihtelevissa oppimisympäristöissä. Näin ollen liikunnanopetus kehittää myös valmiuksia liikkua
vapaa-ajalla.
Fyysisinä oppimisympäristöinä hyödynnetään liikuntatunneilla liikuntasalien ohella mm. koulun
lähimaastoa, hiekka- ja nurmikenttiä, uimahallia, jääkenttää, suunnistus- ja hiihtomaastoa sekä
mahdollisuuksien mukaan pääkaupunkiseudun muita liikuntaympäristöjä.
Fyysistä toimintakykyä kehitetään muun muassa perusliikunnan, uinnin, suunnistuksen,
pallopelien, musiikkiliikunnan, voimistelun, luistelun ja jääpelien, hiihdon sekä lihaskunto- ja
kehonhallintaharjoitteiden avulla.
Sähköisiä oppimisympäristöjä hyödynnetään mm. fyysisen toimintakyvyn seurannassa,
taitoharjoittelun tukena tai oppiainerajat ylittävänä integraation välineenä. Kannustetaan oppilasta
erilaisten verkko- ja pilvipalveluiden hyödyntämiseen omaehtoisen liikunnan parissa.

T4 ohjata oppilasta harjoittelun avulla kehittämään
välineenkäsittelytaitojaan, jotta oppilas osaa käyttää, yhdistää ja soveltaa
niitä monipuolisesti erilaisissa oppimisympäristöissä, eri välineillä, eri
vuodenaikoina ja eri liikuntamuodoissa
Liikunnanopetukseen sisältyy monipuolisia välineenkäsittelytaitoja ja niiden soveltamista
kehittäviä liikuntamuotoja kuten perusliikunta, palloilut, voimistelut, musiikki- ja jääliikunta.
Oppilaan taito käsitellä välineitä (esim. pallot, mailat, hyppynarut) karkea- ja hienomotorisesti.
Karkeamotorisia taitoja ovat mm. heittäminen, kiinniottaminen, potkaiseminen, lyöminen, kuljetus
ja vierittäminen. Hienomotorisia taitoja ovat liiketarkkuus, täsmällisyys ja liikkeen hallinta.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Motoriset perustaidot (välineenkäsittelytaidot)
eri liikuntamuodoissa

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa käyttää, yhdistää ja soveltaa
välineenkäsittelytaitoja useimmissa
opetetuissa liikuntamuodoissa.

Monipuolisten aistimusten ja liikuntakokemusten mahdollistamiseksi liikunnanopetus toteutetaan
vaihtelevissa oppimisympäristöissä. Näin ollen liikunnanopetus kehittää myös valmiuksia liikkua
vapaa-ajalla.
Fyysisinä oppimisympäristöinä hyödynnetään liikuntatunneilla liikuntasalien ohella mm. koulun
lähimaastoa, hiekka- ja nurmikenttiä, uimahallia, jääkenttää, suunnistus- ja hiihtomaastoa sekä
mahdollisuuksien mukaan pääkaupunkiseudun muita liikuntaympäristöjä.
Fyysistä toimintakykyä kehitetään muun muassa perusliikunnan, uinnin, suunnistuksen,
pallopelien, musiikkiliikunnan, voimistelun, luistelun ja jääpelien, hiihdon sekä lihaskunto- ja
kehonhallintaharjoitteiden avulla.

Vuosiluokat 7-9

Sähköisiä oppimisympäristöjä hyödynnetään mm. fyysisen toimintakyvyn seurannassa,
taitoharjoittelun tukena tai oppiainerajat ylittävänä integraation välineenä. Kannustetaan oppilasta
erilaisten verkko- ja pilvipalveluiden hyödyntämiseen omaehtoisen liikunnan parissa.

T5 kannustaa ja ohjata oppilasta arvioimaan, ylläpitämään ja kehittämään
fyysisiä ominaisuuksiaan: voimaa, nopeutta, kestävyyttä ja liikkuvuutta
Koulun liikunnanopetuksessa vuosiluokilla 7-9 fyysisiä ominaisuuksia ovat kestävyys, voima,
nopeus ja liikkuvuus.
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Kestävyyden eri muotoja harjaannutetaan osana oppituntien erilaisia tehtäviä, esimerkiksi
peruskestävyyttä suunnistuksessa, perusliikunnassa ja uinnissa, vauhtikestävyyttä pallopeleissä,
maksimikestävyyttä kestävyysjuoksumittauksissa ja nopeuskestävyyttä isolla alueella leikittävissä
kiinniottoleikeissä.
Voimaa harjaannutetaan oman kehon painoa kannattelemalla, mutta myös välineillä, jotka lisäävät
vastusta; esimerkkinä kuminauha, kuntopallo ja kevyet lisäpainot.
Nopeus harjaantuu, kun oppilas tekee annetut tehtävät niin nopeasti (tai esim. hypyt ja heitot
räjähtävästi) kuin pystyy. Vuosiluokilla 7-9 nopeus kehittyy mm. perusliikunnassa ja palloilussa.
Liikkuvuutta voidaan harjaannuttaa liikuntatunneilla tehtävissä alku- ja loppuverryttelyissä,
monipuolisilla venyttelyillä sekä tutustumalla erilaisiin kehonhuoltomenetelmiin.
Oppilaalle kehittyy realistinen kuva oman aktiivisuuden merkityksestä fyysisen toimintakyvyn ja
hyvinvoinnin ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi.
Arvioidaan oppilaan kykyä perustella hänen fyysisessä toimintakyvyssään tapahtuneita
muutoksia.
Toimintakyvyn
seurannassa
käytetään
Move-fyysisen
toimintakyvyn
seurantajärjestelmää ja muita soveltuvia järjestelmiä esim liikuntateknologiaa hyödyntämällä.
Arvioinnissa huomioidaan myös oppilaan kykyä tuoda esille keinoja oman toimintakykynsä
parantamiseksi. http://edu.fi/move
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Fyysisten ominaisuuksien arviointi, ylläpito ja
kehittäminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa arvioida fyysisiä
ominaisuuksiaan ja sen pohjalta harjoittaa
voimaa, nopeutta, liikkuvuutta ja kestävyyttä.

Monipuolisten aistimusten ja liikuntakokemusten mahdollistamiseksi liikunnanopetus toteutetaan
vaihtelevissa oppimisympäristöissä. Näin ollen liikunnanopetus kehittää myös valmiuksia liikkua
vapaa-ajalla.
Fyysisinä oppimisympäristöinä hyödynnetään liikuntatunneilla liikuntasalien ohella mm. koulun
lähimaastoa, hiekka- ja nurmikenttiä, uimahallia, jääkenttää, suunnistus- ja hiihtomaastoa sekä
mahdollisuuksien mukaan pääkaupunkiseudun muita liikuntaympäristöjä.
Fyysistä toimintakykyä kehitetään muun muassa perusliikunnan, uinnin, suunnistuksen,
pallopelien, musiikkiliikunnan, voimistelun, luistelun ja jääpelien, hiihdon sekä lihaskunto- ja
kehonhallintaharjoitteiden avulla.
Sähköisiä oppimisympäristöjä hyödynnetään mm. fyysisen toimintakyvyn seurannassa,
taitoharjoittelun tukena tai oppiainerajat ylittävänä integraation välineenä. Kannustetaan oppilasta
erilaisten verkko- ja pilvipalveluiden hyödyntämiseen omaehtoisen liikunnan parissa.

T6 vahvistaa uima- ja vesipelastustaitoja, jotta oppilas osaa sekä uida että
pelastautua ja pelastaa vedestä

Oppilaan oman uintitaidon ja vesipelastustaitojen kehittäminen mm. vedenpoljenta, kylkiuinti
ja sukeltaminen. Oppilas pystyy uimaan 200 metriä yhtäjaksoisesti käyttäen vähintään kahta
uimatapaa. Erilaisten pelastusvälineiden käytön sujuvuus. http://www.suh.fi/toiminta/uimaopetus
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
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Vuosiluokat 7-9

Koulun uinnninopetukseen sisältyy erilaisten vedessä etenemistapojen harjoittelua esim.
liukuminen, sukeltaminen, rintauinti, selkäuinti, vapaauinti sekä vesipelejä.

Arvioinnin kohde
Uima- ja vesipelastustaidot

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa uida, pelastautua ja pelastaa
vedestä.

Monipuolisten aistimusten ja liikuntakokemusten mahdollistamiseksi liikunnanopetus toteutetaan
vaihtelevissa oppimisympäristöissä. Näin ollen liikunnanopetus kehittää myös valmiuksia liikkua
vapaa-ajalla.
Fyysisinä oppimisympäristöinä hyödynnetään liikuntatunneilla liikuntasalien ohella mm. koulun
lähimaastoa, hiekka- ja nurmikenttiä, uimahallia, jääkenttää, suunnistus- ja hiihtomaastoa sekä
mahdollisuuksien mukaan pääkaupunkiseudun muita liikuntaympäristöjä.
Fyysistä toimintakykyä kehitetään muun muassa perusliikunnan, uinnin, suunnistuksen,
pallopelien, musiikkiliikunnan, voimistelun, luistelun ja jääpelien, hiihdon sekä lihaskunto- ja
kehonhallintaharjoitteiden avulla.
Sähköisiä oppimisympäristöjä hyödynnetään mm. fyysisen toimintakyvyn seurannassa,
taitoharjoittelun tukena tai oppiainerajat ylittävänä integraation välineenä. Kannustetaan oppilasta
erilaisten verkko- ja pilvipalveluiden hyödyntämiseen omaehtoisen liikunnan parissa.

T7 ohjata oppilasta turvalliseen ja asialliseen toimintaan
Ryhmien heterogeenisyys, liikuntalajien ja –paikkojen moninaisuus vaatii asianmukaista ja
turvallista työskentelyä ja pukeutumista.
Arvionnissa painotetaan vastuullista toimintaa ryhmässä, edellyttäen tarkoituksenmukaisia
liikuntavarusteita, asiallista kielenkäyttöä sekä sovittujen aikataulujen ja ohjeiden noudattamista.
Eri liikuntapaikoille siirrytään joko ryhmässä tai yksin turvallista liikennekäyttäytymistä noudattaen.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Toiminta liikuntatunneilla

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas toimii turvallisesti ja asiallisesti
liikuntatunneilla.

Monipuolisten aistimusten ja liikuntakokemusten mahdollistamiseksi liikunnanopetus toteutetaan
vaihtelevissa oppimisympäristöissä. Näin ollen liikunnanopetus kehittää myös valmiuksia liikkua
vapaa-ajalla.
Fyysisinä oppimisympäristöinä hyödynnetään liikuntatunneilla liikuntasalien ohella mm. koulun
lähimaastoa, hiekka- ja nurmikenttiä, uimahallia, jääkenttää, suunnistus- ja hiihtomaastoa sekä
mahdollisuuksien mukaan pääkaupunkiseudun muita liikuntaympäristöjä.
Fyysistä toimintakykyä kehitetään muun muassa perusliikunnan, uinnin, suunnistuksen,
pallopelien, musiikkiliikunnan, voimistelun, luistelun ja jääpelien, hiihdon sekä lihaskunto- ja
kehonhallintaharjoitteiden avulla.

Vuosiluokat 7-9

Sähköisiä oppimisympäristöjä hyödynnetään mm. fyysisen toimintakyvyn seurannassa,
taitoharjoittelun tukena tai oppiainerajat ylittävänä integraation välineenä. Kannustetaan oppilasta
erilaisten verkko- ja pilvipalveluiden hyödyntämiseen omaehtoisen liikunnan parissa.

T8 ohjata oppilasta työskentelemään kaikkien kanssa sekä säätelemään
toimintaansa ja tunneilmaisuaan liikuntatilanteissa toiset huomioon ottaen
Opetuksessa käytetään erilaisia pari- ja ryhmätehtäviä, harjoituksia, pelejä ja leikkejä.
1480

lmaisu- ja vuorovaikutustaitojen kehittyminen niin, että oppilas on halukas toimimaan erilaisissa
ryhmissä kaikkien kanssa.
Arviointi kohdistuu taitoon kuunnella ja hyväksyä erilaisia fyysisiä toimintatapoja. Oppilas osaa
ilmaista itseään rakentavasti erilaisissa liikuntatilanteissa myönteistä viestintää käyttäen.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Vuorovaikutus- ja työskentelytaidot

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa toimia eri liikuntatilanteissa
yhteisesti sovitulla tavalla.

Päämääränä on kehittää ilmaisu- ja vuorovaikutustaitoja niin, että oppilas on halukas toimimaan
erilaisissa ryhmissä kaikkien kanssa. Toimintakyvyn kehittämisessä merkittävää on omien kykyjen
käyttö ts. toiminta edesauttaa toimintaa. Hyvät käytöstavat, monipuoliset työtavat, turvallisuus,
oikeudenmukaisuus, monenlainen yhteistyö ja pitkäjänteinen yrittäminen edesauttavat myönteistä
opiskeluilmapiiriä.
Pari- ja ryhmätehtävät, pelit, leikit ja kisailut edistävät erilaisuuden ymmärtämistä ja hyväksymistä,
erilaisten tunteiden tulkintaa ja ilmaisun säätelemistä.

T9 ohjata oppilasta toimimaan reilun pelin periaatteella sekä ottamaan
vastuuta yhteisistä oppimistilanteista
Kannustetaan ottamaan vastuuta itsestä ja muista ryhmän jäsenistä myönteisiä
ryhmätyöskentelytaitoja vahvistaen. Toisen kunnioittaminen on myös erilaisuuden hyväksymistä
ja tasa-arvoa. Rehellisyys ja oikeudenmukaisuus. Sitoutuminen sovittuihin sääntöihin.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Toiminta yhteisissä oppimistilanteissa

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas noudattaa reilun pelin periaatteita
ja osoittaa ottavansa vastuuta yhteisistä
oppimistilanteista.

Päämääränä on kehittää ilmaisu- ja vuorovaikutustaitoja niin, että oppilas on halukas toimimaan
erilaisissa ryhmissä kaikkien kanssa. Toimintakyvyn kehittämisessä merkittävää on omien kykyjen
käyttö ts. toiminta edesauttaa toimintaa. Hyvät käytöstavat, monipuoliset työtavat, turvallisuus,
oikeudenmukaisuus, monenlainen yhteistyö ja pitkäjänteinen yrittäminen edesauttavat myönteistä
opiskeluilmapiiriä.
Pari- ja ryhmätehtävät, pelit, leikit ja kisailut edistävät erilaisuuden ymmärtämistä ja hyväksymistä,
erilaisten tunteiden tulkintaa ja ilmaisun säätelemistä.

Positiivisen liikuntailmapiirin kautta vahvistaa omatoimista liikkumismotivaation rakentumista. Hän
saapuu ajoissa tunnille asianmukaisissa varusteissa, noudattaa annettuja ohjeita ja osaa toimia
vastuullisesti liikuntatilanteissa ilman opettajan välitöntä läsnäoloa.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
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Vuosiluokat 7-9

T10 kannustaa oppilasta ottamaan vastuuta omasta toiminnasta ja
vahvistaa oppilaan itsenäisen työskentelyn taitoja

Arvioinnin kohde
Työskentelytaidot

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa pääsääntöisesti työskennellä
vastuullisesti ja itsenäisesti.

Liikunnan opetuksessa tuodaan esille säännöllisen liikunnan merkitys elämänhallintaan
sekä mielenterveyden ja psyykkisen hyvinvoinnin edistämiseen. Oppilas ymmärtää liikunnan
merkityksen elämänhallintaan ja -tyytyväisyyteen, mielenterveyteen ja psyykkiseen hyvinvointiin.
Liikunta toimii välineenä mielialan jja itsearvostuksen kohentamiseen, omien voimavarojen
lisäämiseen ja erilaisista haasteista selviytymiseen.

T11 huolehtia siitä, että oppilaat saavat riittävästi myönteisiä kokemuksia
omasta kehosta, pätevyydestä ja yhteisöllisyydestä
Oppilas oppii arvioimaan objektiivisesti tuntemuksiaan ja omaa osallistumistaan liikuntatunneilla.
Tarkastelun kohteena ovat mm. tunneilla läsnolo, osallistumisaktiivisuus ja asenne eri lajeissa,
liikehallinta ja fyysinen toimintakyky sekä huomioida ja kannustaa muita.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Ei vaikuta arvosanan muodostumiseen.
Oppilasta ohjataan pohtimaan kokemuksiaan
osana itsearviointia.

Liikunnan opetuksessa tuodaan esille säännöllisen liikunnan merkitys elämänhallintaan
sekä mielenterveyden ja psyykkisen hyvinvoinnin edistämiseen. Oppilas ymmärtää liikunnan
merkityksen elämänhallintaan ja -tyytyväisyyteen, mielenterveyteen ja psyykkiseen hyvinvointiin.
Liikunta toimii välineenä mielialan jja itsearvostuksen kohentamiseen, omien voimavarojen
lisäämiseen ja erilaisista haasteista selviytymiseen.

T12 auttaa oppilasta ymmärtämään riittävän fyysisen aktiivisuuden ja
liikunnallisen elämäntavan merkitys kokonaisvaltaiselle hyvinvoinnille
Pyrkimyksenä on, että oppilas tiedostaa liikunnan merkityksen arjen voimavarana. Oppilas
ymmärtää liikunnan vaikutuksen vireystasoon ja edelleen mielenterveyteen sekä sosiaaliseen
ja fyysiseen hyvinvointiin. Itsearvioinnin kohteena ovat viikottainen liikunnan määrä suhteessa
fyysisesti inaktiiviseen aikaan, liikunnan laatu, mielekkyys ja liikuntaympäristöt.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen

Vuosiluokat 7-9

Ei vaikuta arvosanan muodostumiseen.
Oppilasta ohjataan pohtimaan kokemuksiaan
osana itsearviointia.
Liikunnan opetuksessa tuodaan esille säännöllisen liikunnan merkitys elämänhallintaan
sekä mielenterveyden ja psyykkisen hyvinvoinnin edistämiseen. Oppilas ymmärtää liikunnan
merkityksen elämänhallintaan ja -tyytyväisyyteen, mielenterveyteen ja psyykkiseen hyvinvointiin.
Liikunta toimii välineenä mielialan jja itsearvostuksen kohentamiseen, omien voimavarojen
lisäämiseen ja erilaisista haasteista selviytymiseen.
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T13 tutustuttaa oppilas yleisten liikuntamuotojen harrastamiseen liittyviin
mahdollisuuksiin, tietoihin ja taitoihin, jotta hän saa edellytyksiä löytää
itselleen sopivia iloa ja virkistystä tuottavia liikuntaharrastuksia
Kokeilla ennakkoluulottomasti erilaisia liikuntatapoja, tavoitteena löytää itselleen
tarkoituksenmukaisia ja mielekkäitä liikuntamuotoja vapaa-ajan harrastamiseen. Itsearvioinnin
kohteena ovat avoimuus, yrittelijäisyys, asenne ja yhteistyötaidot.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Ei vaikuta arvosanan muodostumiseen.
Oppilasta ohjataan pohtimaan kokemuksiaan
osana itsearviointia.

Liikunnan opetuksessa tuodaan esille säännöllisen liikunnan merkitys elämänhallintaan
sekä mielenterveyden ja psyykkisen hyvinvoinnin edistämiseen. Oppilas ymmärtää liikunnan
merkityksen elämänhallintaan ja -tyytyväisyyteen, mielenterveyteen ja psyykkiseen hyvinvointiin.
Liikunta toimii välineenä mielialan jja itsearvostuksen kohentamiseen, omien voimavarojen
lisäämiseen ja erilaisista haasteista selviytymiseen.

Vuosiluokka 9
Vuosiluokan keskeiset sisältöalueet
S1 Fyysinen toimintakyky
Opetukseen sisältyy runsaasti fyysisesti aktiivista toimintaa. Liikunnan opetukseen valitaan
havainto- ja ratkaisuntekotaitoja ja niiden soveltamista monipuolisesti kehittäviä turvallisia
tehtäviä (kuten liikuntaleikit ja pallopelit). Tasapaino-, liikkumis- ja välineenkäsittelytaitoja
vahvistetaan liikuntamuotojen (kuten jää-, lumi-, luonto-, perus-, musiikki- ja tanssiliikunta sekä
palloilut ja voimistelut) ja liikuntalajien avulla monipuolisesti eri vuodenaikoina ja erilaisissa
oppimisympäristöissä. Liikunnan opetukseen kuuluu uinnin, vesiliikunnan ja vesipelastuksen
opetusta.
Monipuoliset tehtävät, leikit, harjoitteet ja pelit mahdollistavat osallisuuden, pätevyyden,
itsenäisyyden sekä kehollisen ilmaisun ja esteettisyyden kokemuksia. Liikunnan opetukseen
valitaan tehtäviä, joilla opetellaan harjoittelemaan voimaa, nopeutta, kestävyyttä ja liikkuvuutta.
Liikuntatehtävien avulla oppilaat oppivat arvioimaan, ylläpitämään ja kehittämään omaa fyysistä
toimintakykyään. Valtakunnallisen fyysisen toimintakyvyn seurantajärjestelmä Move!:n mittaukset
tehdään niin, että ne tukevat 8. vuosiluokalla koulussa järjestettäviä laajoja terveystarkastuksia.

Fyysisinä oppimisympäristöinä hyödynnetään liikuntatunneilla liikuntasalien ohella mm.
kuntosalia, koulun lähimaastoa, hiekka- ja nurmikenttiä, uimahallia, jääkenttää,
suunnistusmaastoa
sekä
mahdollisuuksien
mukaan
pääkaupunkiseudun
muita
liikuntaympäristöjä.
Fyysistä toimintakykyä kehitetään muun muassa perusliikunnan, uinnin, suunnistuksen,
pallopelien, musiikkiliikunnan, voimistelun, luistelun ja jääpelien sekä lihaskunto- ja
kehonhallintaharjoitteiden avulla
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Monipuolisten aistimusten ja liikuntakokemusten mahdollistamiseksi liikunnanopetus toteutetaan
vaihtelevissa oppimisympäristöissä. Näin ollen liikunnanopetus kehittää myös valmiuksia liikkua
vapaa-ajalla.

Sähköisiä oppimisympäristöjä hyödynnetään mm. fyysisen toimintakyvyn seurannassa,
taitoharjoittelun tukena tai oppiainerajat ylittävänä integraation välineenä. Kannustetaan oppilasta
erilaisten verkko- ja pilvipalveluiden hyödyntämiseen omaehtoisen liikunnan parissa.
S2 Sosiaalinen toimintakyky
Liikuntatehtävien avulla oppilaat oppivat arvioimaan ja kehittämään omaa sosiaalista
toimintakykyään. Liikunnan opetukseen valitaan erilaisia pari- ja ryhmätehtäviä, leikkejä,
harjoituksia ja pelejä, joissa opitaan ottamaan toiset huomioon sekä auttamaan ja avustamaan
muita. Tehtävien myötä opitaan vastuun ottamista yhteisistä asioista ja niiden järjestelyistä sekä
säännöistä. Myönteistä yhteisöllisyyttä lisätään ryhmätehtävillä.
Päämääränä on kehittää ilmaisu- ja vuorovaikutustaitoja niin, että oppilas on halukas toimimaan
erilaisissa ryhmissä kaikkien kanssa. Toimintakyvyn kehittämisessä merkittävää on omien kykyjen
käyttö ts. toiminta edesauttaa toimintaa. Hyvät käytöstavat, monipuoliset työtavat, turvallisuus,
oikeudenmukaisuus, monenlainen yhteistyö ja pitkäjänteinen yrittäminen edesauttavat myönteistä
opiskeluilmapiiriä. Oppilaan minäkuva kehittyy kun hän ottaa vastuuta omasta ja ryhmän
toiminnasta.
Pari- ja ryhmätehtävät, pelit, leikit ja kisailut edistävät erilaisuuden ymmärtämistä ja hyväksymistä,
erilaisten tunteiden tulkintaa ja ilmaisun säätelemistä.
S3 Psyykkinen toimintakyky
Liikunnan opetuksessa käytetään tehtäviä, joissa opitaan pitkäjännitteisesti ponnistelemaan
yksin ja yhdessä muiden kanssa tavoitteen saavuttamiseksi. Erilaisilla tehtävillä harjoitellaan
vastuun ottamista. Iloa ja virkistystä tuottavilla liikuntatehtävillä edistetään myönteisten
tunteiden kokemista, jotka vahvistavat pätevyyden kokemuksia ja myönteistä minäkäsitystä.
Opetuksen yhteydessä annetaan tietoa liikunnan merkityksestä kasvulle ja kehitykselle,
tutustutaan harjoittelun periaatteisiin sekä annetaan tietoa liikunnan harrastusmahdollisuuksista
ja toimintatavoista eri liikuntamuodoissa.
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Liikunnan opetuksessa tuodaan esille säännöllisen liikunnan merkitys elämänhallintaan
sekä mielenterveyden ja psyykkisen hyvinvoinnin edistämiseen. Oppilas ymmärtää liikunnan
merkityksen elämänhallintaan ja -tyytyväisyyteen, mielenterveyteen ja psyykkiseen hyvinvointiin.
Liikunta toimii välineenä mielialan jja itsearvostuksen kohentamiseen, omien voimavarojen
lisäämiseen ja erilaisista haasteista selviytymiseen.
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Opetuksen tavoitteet

Tavoitteisiin liittyvät
sisältöalueet

Laaja-alainen osaaminen

T1

S1

L1, L3

T2

S1

L1, L3, L4

T3

S1

L3

T4

S1

L3

T5

S1

L3

T6

S1

L3

T7

S1

L3, L6, L7

T8

S2

L2, L3, L6, L7

T9

S2

L2, L6, L7

T10

S3

L1, L2, L3

T11

S3

L1, L2

T12

S3

L3

T13

S3

L1, L3

Vuosiluokan tavoitteet
T1 kannustaa oppilasta fyysiseen aktiivisuuteen, kokeilemaan erilaisia
liikuntamuotoja ja harjoittelemaan parhaansa yrittäen
Oppilaita kannustetaan fyysiseen aktiivisuuteen koulun liikunnanopetuksessa esimerkiksi
seuraavilla liikuntamuodoilla perusliikunta, uinti, suunnistus, joukkue- ja pallopelit, musiikkiliikunta,
voimistelu, luistelu ja jääpelit sekä lihaskunto- ja kehonhallintaharjoitteet.
Arviointi perustuu oppilaan osallistumisaktiivisuuteen ja valmiuteen kokeilla ennakkoluulottomasti
erilaisia liikuntamuotoja.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Työskentely ja yrittäminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osallistuu liikuntatuntien toimintaan
yleensä aktiivisesti kokeillen ja harjoitellen
erilaisia liikuntamuotoja.

Fyysisinä oppimisympäristöinä hyödynnetään liikuntatunneilla liikuntasalien ohella mm.
kuntosalia, koulun lähimaastoa, hiekka- ja nurmikenttiä, uimahallia, jääkenttää,
suunnistusmaastoa
sekä
mahdollisuuksien
mukaan
pääkaupunkiseudun
muita
liikuntaympäristöjä.
Fyysistä toimintakykyä kehitetään muun muassa perusliikunnan, uinnin, suunnistuksen,
pallopelien, musiikkiliikunnan, voimistelun, luistelun ja jääpelien sekä lihaskunto- ja
kehonhallintaharjoitteiden avulla
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Monipuolisten aistimusten ja liikuntakokemusten mahdollistamiseksi liikunnanopetus toteutetaan
vaihtelevissa oppimisympäristöissä. Näin ollen liikunnanopetus kehittää myös valmiuksia liikkua
vapaa-ajalla.

Sähköisiä oppimisympäristöjä hyödynnetään mm. fyysisen toimintakyvyn seurannassa,
taitoharjoittelun tukena tai oppiainerajat ylittävänä integraation välineenä. Kannustetaan oppilasta
erilaisten verkko- ja pilvipalveluiden hyödyntämiseen omaehtoisen liikunnan parissa.

T2 ohjata oppilasta harjaannuttamaan havaintomotorisia taitojaan eli
havainnoimaan itseään ja ympäristöään aistien avulla sekä tekemään
liikuntatilanteisiin sopivia ratkaisuja
Liikunnan opetukseen valitaan havainto- ja ratkaisuntekotaitoja ja niiden soveltamista
monipuolisesti kehittäviä turvallisia tehtäviä kuten pallopelit, suunnistus, tanssi ja liikuntaleikit.
Oppilaan kyky hahmottaa omaa kehoaan ja sen eri osia suhteessa ympäröivään tilaan,
käytettävään aikaan ja voimaan.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Ratkaisujen teko erilaisissa liikuntatilanteissa

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas tekee useimmiten
tarkoituksenmukaisia ratkaisuja erilaisissa
liikuntatilanteissa.

Monipuolisten aistimusten ja liikuntakokemusten mahdollistamiseksi liikunnanopetus toteutetaan
vaihtelevissa oppimisympäristöissä. Näin ollen liikunnanopetus kehittää myös valmiuksia liikkua
vapaa-ajalla.
Fyysisinä oppimisympäristöinä hyödynnetään liikuntatunneilla liikuntasalien ohella mm.
kuntosalia, koulun lähimaastoa, hiekka- ja nurmikenttiä, uimahallia, jääkenttää,
suunnistusmaastoa
sekä
mahdollisuuksien
mukaan
pääkaupunkiseudun
muita
liikuntaympäristöjä.
Fyysistä toimintakykyä kehitetään muun muassa perusliikunnan, uinnin, suunnistuksen,
pallopelien, musiikkiliikunnan, voimistelun, luistelun ja jääpelien sekä lihaskunto- ja
kehonhallintaharjoitteiden avulla
Sähköisiä oppimisympäristöjä hyödynnetään mm. fyysisen toimintakyvyn seurannassa,
taitoharjoittelun tukena tai oppiainerajat ylittävänä integraation välineenä. Kannustetaan oppilasta
erilaisten verkko- ja pilvipalveluiden hyödyntämiseen omaehtoisen liikunnan parissa.

T3 ohjata oppilasta harjoittelun avulla kehittämään tasapaino- ja
liikkumistaitojaan, jotta oppilas osaa käyttää, yhdistää ja soveltaa niitä
monipuolisesti erilaisissa oppimisympäristöissä, eri vuodenaikoina ja eri
liikuntamuodoissa
Liikunnan opetukseen valitaan monipuolisia tasapaino- ja liikkumistaitoja ja niiden soveltamista
kehittäviä liikuntamuotoja kuten perusliikunta, luontoliikunta, musiikkiliikunta, palloilut,
kehonhallintaharjoitteet, voimistelu ja jääliikunta.
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Oppilaan valmius käyttää tarkoituksenmukaisesti eri liikuntatilanteisiin soveltuvia perusmotorisia
taitoja (esim. tasapaino- ja liikkumistaito)
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
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Arvioinnin kohde
Motoriset perustaidot (tasapaino- ja
liikkumistaidot), eri liikuntamuodoissa

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa käyttää, yhdistää ja soveltaa
tasapaino- ja liikkumistaitoja useimmissa
opetetuissa liikuntamuodoissa.

Monipuolisten aistimusten ja liikuntakokemusten mahdollistamiseksi liikunnanopetus toteutetaan
vaihtelevissa oppimisympäristöissä. Näin ollen liikunnanopetus kehittää myös valmiuksia liikkua
vapaa-ajalla.
Fyysisinä oppimisympäristöinä hyödynnetään liikuntatunneilla liikuntasalien ohella mm.
kuntosalia, koulun lähimaastoa, hiekka- ja nurmikenttiä, uimahallia, jääkenttää,
suunnistusmaastoa
sekä
mahdollisuuksien
mukaan
pääkaupunkiseudun
muita
liikuntaympäristöjä.
Fyysistä toimintakykyä kehitetään muun muassa perusliikunnan, uinnin, suunnistuksen,
pallopelien, musiikkiliikunnan, voimistelun, luistelun ja jääpelien sekä lihaskunto- ja
kehonhallintaharjoitteiden avulla
Sähköisiä oppimisympäristöjä hyödynnetään mm. fyysisen toimintakyvyn seurannassa,
taitoharjoittelun tukena tai oppiainerajat ylittävänä integraation välineenä. Kannustetaan oppilasta
erilaisten verkko- ja pilvipalveluiden hyödyntämiseen omaehtoisen liikunnan parissa.

T4 ohjata oppilasta harjoittelun avulla kehittämään
välineenkäsittelytaitojaan, jotta oppilas osaa käyttää, yhdistää ja soveltaa
niitä monipuolisesti erilaisissa oppimisympäristöissä, eri välineillä, eri
vuodenaikoina ja eri liikuntamuodoissa
Liikunnanopetukseen sisältyy monipuolisia välineenkäsittelytaitoja ja niiden soveltamista
kehittäviä liikuntamuotoja kuten perusliikunta, palloilut, voimistelut, musiikki- ja jääliikunta.
Oppilaan taito käsitellä välineitä (esim. pallot, mailat, hyppynarut) karkea- ja hienomotorisesti.
Karkeamotorisia taitoja ovat mm. heittäminen, kiinniottaminen, potkaiseminen, lyöminen, kuljetus
ja vierittäminen. Hienomotorisia taitoja ovat liiketarkkuus, täsmällisyys ja liikkeen hallinta.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Motoriset perustaidot (välineenkäsittelytaidot)
eri liikuntamuodoissa

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa käyttää, yhdistää ja soveltaa
välineenkäsittelytaitoja useimmissa
opetetuissa liikuntamuodoissa.

Monipuolisten aistimusten ja liikuntakokemusten mahdollistamiseksi liikunnanopetus toteutetaan
vaihtelevissa oppimisympäristöissä. Näin ollen liikunnanopetus kehittää myös valmiuksia liikkua
vapaa-ajalla.

Fyysistä toimintakykyä kehitetään muun muassa perusliikunnan, uinnin, suunnistuksen,
pallopelien, musiikkiliikunnan, voimistelun, luistelun ja jääpelien sekä lihaskunto- ja
kehonhallintaharjoitteiden avulla
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Fyysisinä oppimisympäristöinä hyödynnetään liikuntatunneilla liikuntasalien ohella mm.
kuntosalia, koulun lähimaastoa, hiekka- ja nurmikenttiä, uimahallia, jääkenttää,
suunnistusmaastoa
sekä
mahdollisuuksien
mukaan
pääkaupunkiseudun
muita
liikuntaympäristöjä.

Sähköisiä oppimisympäristöjä hyödynnetään mm. fyysisen toimintakyvyn seurannassa,
taitoharjoittelun tukena tai oppiainerajat ylittävänä integraation välineenä. Kannustetaan oppilasta
erilaisten verkko- ja pilvipalveluiden hyödyntämiseen omaehtoisen liikunnan parissa.

T5 kannustaa ja ohjata oppilasta arvioimaan, ylläpitämään ja kehittämään
fyysisiä ominaisuuksiaan: voimaa, nopeutta, kestävyyttä ja liikkuvuutta
Kestävyyden eri muotoja harjaannutetaan osana oppituntien erilaisia tehtäviä, esimerkiksi
peruskestävyyttä suunnistuksessa, perusliikunnassa ja uinnissa, vauhtikestävyyttä pallopeleissä,
maksimikestävyyttä kestävyysjuoksumittauksissa ja nopeuskestävyyttä perusliikunnassa.
Voimaa harjaannutetaan oman kehon painoa kannattelemalla, mutta myös välineillä, jotka lisäävät
vastusta; esimerkkinä kuminauha, kuntopallo sekä kuntosalityöskentelyssä.
Nopeus harjaantuu, kun oppilas tekee annetut tehtävät niin nopeasti (tai esim. hypyt ja heitot
räjähtävästi) kuin pystyy. Nopeutta liikunnanopetuksessa kehitetään mm. perusliikunnassa ja
palloilussa.
Liikkuvuutta voidaan harjaannuttaa liikuntatunneilla tehtävissä alku- ja loppuverryttelyissä,
monipuolisilla venyttelyillä sekä tutustumalla erilaisiin kehonhuoltomenetelmiin.
Oppilaalle kehittyy realistinen kuva oman aktiivisuuden merkityksestä fyysisen toimintakyvyn ja
hyvinvoinnin ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi.
Arvioidaan oppilaan kykyä perustella hänen fyysisessä toimintakyvyssään tapahtuneita
muutoksia.
Toimintakyvyn
seurannassa
käytetään
Move-fyysisen
toimintakyvyn
seurantajärjestelmää ja muita soveltuvia järjestelmiä esim liikuntateknologiaa hyödyntämällä.
Arvioinnissa huomioidaan myös oppilaan kykyä tuoda esille keinoja oman toimintakykynsä
parantamiseksi. http://edu.fi/move
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Fyysisten ominaisuuksien arviointi, ylläpito ja
kehittäminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa arvioida fyysisiä
ominaisuuksiaan ja sen pohjalta harjoittaa
voimaa, nopeutta, liikkuvuutta ja kestävyyttä.

Monipuolisten aistimusten ja liikuntakokemusten mahdollistamiseksi liikunnanopetus toteutetaan
vaihtelevissa oppimisympäristöissä. Näin ollen liikunnanopetus kehittää myös valmiuksia liikkua
vapaa-ajalla.
Fyysisinä oppimisympäristöinä hyödynnetään liikuntatunneilla liikuntasalien ohella mm.
kuntosalia, koulun lähimaastoa, hiekka- ja nurmikenttiä, uimahallia, jääkenttää,
suunnistusmaastoa
sekä
mahdollisuuksien
mukaan
pääkaupunkiseudun
muita
liikuntaympäristöjä.
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Fyysistä toimintakykyä kehitetään muun muassa perusliikunnan, uinnin, suunnistuksen,
pallopelien, musiikkiliikunnan, voimistelun, luistelun ja jääpelien sekä lihaskunto- ja
kehonhallintaharjoitteiden avulla
Sähköisiä oppimisympäristöjä hyödynnetään mm. fyysisen toimintakyvyn seurannassa,
taitoharjoittelun tukena tai oppiainerajat ylittävänä integraation välineenä. Kannustetaan oppilasta
erilaisten verkko- ja pilvipalveluiden hyödyntämiseen omaehtoisen liikunnan parissa.
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T6 vahvistaa uima- ja vesipelastustaitoja, jotta oppilas osaa sekä uida että
pelastautua ja pelastaa vedestä
Koulun uinnninopetukseen sisältyy erilaisten vedessä etenemistapojen harjoittelua esim.
liukuminen, sukeltaminen, rintauinti, selkäuinti, vapaauinti sekä vesipelastustaitojen harjoittelua.
Oppilaan uimataito on Pohjoismaisen uimataitomääritelmän mukainen. Lisäksi hän pystyy
kuljettamaan pelastusvälineen avulla 50 m ja sukeltamaan 2 metriin. http://www.suh.fi/toiminta/
uimaopetus
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Uima- ja vesipelastustaidot

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa uida, pelastautua ja pelastaa
vedestä.

Monipuolisten aistimusten ja liikuntakokemusten mahdollistamiseksi liikunnanopetus toteutetaan
vaihtelevissa oppimisympäristöissä. Näin ollen liikunnanopetus kehittää myös valmiuksia liikkua
vapaa-ajalla.
Fyysisinä oppimisympäristöinä hyödynnetään liikuntatunneilla liikuntasalien ohella mm.
kuntosalia, koulun lähimaastoa, hiekka- ja nurmikenttiä, uimahallia, jääkenttää,
suunnistusmaastoa
sekä
mahdollisuuksien
mukaan
pääkaupunkiseudun
muita
liikuntaympäristöjä.
Fyysistä toimintakykyä kehitetään muun muassa perusliikunnan, uinnin, suunnistuksen,
pallopelien, musiikkiliikunnan, voimistelun, luistelun ja jääpelien sekä lihaskunto- ja
kehonhallintaharjoitteiden avulla
Sähköisiä oppimisympäristöjä hyödynnetään mm. fyysisen toimintakyvyn seurannassa,
taitoharjoittelun tukena tai oppiainerajat ylittävänä integraation välineenä. Kannustetaan oppilasta
erilaisten verkko- ja pilvipalveluiden hyödyntämiseen omaehtoisen liikunnan parissa.

T7 ohjata oppilasta turvalliseen ja asialliseen toimintaan
Ryhmien heterogeenisyys, liikuntalajien ja –paikkojen moninaisuus vaatii asianmukaista ja
turvallista työskentelyä ja pukeutumista.
Arvionnissa painotetaan vastuullista toimintaa ryhmässä, edellyttäen tarkoituksenmukaisia
liikuntavarusteita, asiallista kielenkäyttöä sekä sovittujen aikataulujen ja ohjeiden noudattamista.
Eri liikuntapaikoille siirrytään joko ryhmässä tai yksin turvallista liikennekäyttäytymistä noudattaen.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Toiminta liikuntatunneilla

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas toimii turvallisesti ja asiallisesti
liikuntatunneilla.

Monipuolisten aistimusten ja liikuntakokemusten mahdollistamiseksi liikunnanopetus toteutetaan
vaihtelevissa oppimisympäristöissä. Näin ollen liikunnanopetus kehittää myös valmiuksia liikkua
vapaa-ajalla.
Fyysisinä oppimisympäristöinä hyödynnetään liikuntatunneilla liikuntasalien ohella mm.
kuntosalia, koulun lähimaastoa, hiekka- ja nurmikenttiä, uimahallia, jääkenttää,
suunnistusmaastoa
sekä
mahdollisuuksien
mukaan
pääkaupunkiseudun
muita
liikuntaympäristöjä.
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Arvioinnin kohde

Fyysistä toimintakykyä kehitetään muun muassa perusliikunnan, uinnin, suunnistuksen,
pallopelien, musiikkiliikunnan, voimistelun, luistelun ja jääpelien sekä lihaskunto- ja
kehonhallintaharjoitteiden avulla
Sähköisiä oppimisympäristöjä hyödynnetään mm. fyysisen toimintakyvyn seurannassa,
taitoharjoittelun tukena tai oppiainerajat ylittävänä integraation välineenä. Kannustetaan oppilasta
erilaisten verkko- ja pilvipalveluiden hyödyntämiseen omaehtoisen liikunnan parissa.

T8 ohjata oppilasta työskentelemään kaikkien kanssa sekä säätelemään
toimintaansa ja tunneilmaisuaan liikuntatilanteissa toiset huomioon ottaen
Opetuksessa käytetään erilaisia pari- ja ryhmätehtäviä, harjoituksia, pelejä ja leikkejä.
lmaisu- ja vuorovaikutustaitojen kehittyminen niin, että oppilas on halukas toimimaan erilaisissa
ryhmissä kaikkien kanssa.
Arviointi kohdistuu taitoon kuunnella ja hyväksyä erilaisia fyysisiä toimintatapoja. Oppilas osaa
ilmaista itseään rakentavasti erilaisissa liikuntatilanteissa myönteistä viestintää käyttäen.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Vuorovaikutus- ja työskentelytaidot

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa toimia eri liikuntatilanteissa
yhteisesti sovitulla tavalla.

Päämääränä on kehittää ilmaisu- ja vuorovaikutustaitoja niin, että oppilas on halukas toimimaan
erilaisissa ryhmissä kaikkien kanssa. Toimintakyvyn kehittämisessä merkittävää on omien kykyjen
käyttö ts. toiminta edesauttaa toimintaa. Hyvät käytöstavat, monipuoliset työtavat, turvallisuus,
oikeudenmukaisuus, monenlainen yhteistyö ja pitkäjänteinen yrittäminen edesauttavat myönteistä
opiskeluilmapiiriä. Oppilaan minäkuva kehittyy kun hän ottaa vastuuta omasta ja ryhmän
toiminnasta.
Pari- ja ryhmätehtävät, pelit, leikit ja kisailut edistävät erilaisuuden ymmärtämistä ja hyväksymistä,
erilaisten tunteiden tulkintaa ja ilmaisun säätelemistä.

T9 ohjata oppilasta toimimaan reilun pelin periaatteella sekä ottamaan
vastuuta yhteisistä oppimistilanteista
Kannustetaan ottamaan vastuuta itsestä ja muista ryhmän jäsenistä myönteisiä
ryhmätyöskentelytaitoja vahvistaen. Toisen kunnioittaminen on myös erilaisuuden hyväksymistä
ja tasa-arvoa. Rehellisyys ja oikeudenmukaisuus. Sitoutuminen sovittuihin sääntöihin.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde

Vuosiluokat 7-9

Toiminta yhteisissä oppimistilanteissa

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas noudattaa reilun pelin periaatteita
ja osoittaa ottavansa vastuuta yhteisistä
oppimistilanteista.

Päämääränä on kehittää ilmaisu- ja vuorovaikutustaitoja niin, että oppilas on halukas toimimaan
erilaisissa ryhmissä kaikkien kanssa. Toimintakyvyn kehittämisessä merkittävää on omien kykyjen
käyttö ts. toiminta edesauttaa toimintaa. Hyvät käytöstavat, monipuoliset työtavat, turvallisuus,
oikeudenmukaisuus, monenlainen yhteistyö ja pitkäjänteinen yrittäminen edesauttavat myönteistä
opiskeluilmapiiriä. Oppilaan minäkuva kehittyy kun hän ottaa vastuuta omasta ja ryhmän
toiminnasta.
1490

Pari- ja ryhmätehtävät, pelit, leikit ja kisailut edistävät erilaisuuden ymmärtämistä ja hyväksymistä,
erilaisten tunteiden tulkintaa ja ilmaisun säätelemistä.

T10 kannustaa oppilasta ottamaan vastuuta omasta toiminnasta ja
vahvistaa oppilaan itsenäisen työskentelyn taitoja
Positiivisen liikuntailmapiirin kautta vahvistaa omatoimista liikkumismotivaation rakentumista. Hän
saapuu ajoissa tunnille asianmukaisissa varusteissa, noudattaa annettuja ohjeita ja osaa toimia
vastuullisesti liikuntatilanteissa ilman opettajan välitöntä läsnäoloa.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Työskentelytaidot

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa pääsääntöisesti työskennellä
vastuullisesti ja itsenäisesti.

Liikunnan opetuksessa tuodaan esille säännöllisen liikunnan merkitys elämänhallintaan
sekä mielenterveyden ja psyykkisen hyvinvoinnin edistämiseen. Oppilas ymmärtää liikunnan
merkityksen elämänhallintaan ja -tyytyväisyyteen, mielenterveyteen ja psyykkiseen hyvinvointiin.
Liikunta toimii välineenä mielialan jja itsearvostuksen kohentamiseen, omien voimavarojen
lisäämiseen ja erilaisista haasteista selviytymiseen.

T11 huolehtia siitä, että oppilaat saavat riittävästi myönteisiä kokemuksia
omasta kehosta, pätevyydestä ja yhteisöllisyydestä
Oppilas oppii arvioimaan objektiivisesti tuntemuksiaan ja omaa osallistumistaan liikuntatunneilla.
Tarkastelun kohteena ovat mm. tunneilla läsnolo, osallistumisaktiivisuus ja asenne eri lajeissa,
liikehallinta ja fyysinen toimintakyky sekä huomioida ja kannustaa muita.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Ei vaikuta arvosanan muodostumiseen.
Oppilasta ohjataan pohtimaan kokemuksiaan
osana itsearviointia.

Liikunnan opetuksessa tuodaan esille säännöllisen liikunnan merkitys elämänhallintaan
sekä mielenterveyden ja psyykkisen hyvinvoinnin edistämiseen. Oppilas ymmärtää liikunnan
merkityksen elämänhallintaan ja -tyytyväisyyteen, mielenterveyteen ja psyykkiseen hyvinvointiin.
Liikunta toimii välineenä mielialan jja itsearvostuksen kohentamiseen, omien voimavarojen
lisäämiseen ja erilaisista haasteista selviytymiseen.

Pyrkimyksenä on, että oppilas tiedostaa liikunnan merkityksen arjen voimavarana. Oppilas
ymmärtää liikunnan vaikutuksen vireystasoon ja edelleen mielenterveyteen sekä sosiaaliseen
ja fyysiseen hyvinvointiin. Itsearvioinnin kohteena ovat viikottainen liikunnan määrä suhteessa
fyysisesti inaktiiviseen aikaan, liikunnan laatu, mielekkyys ja liikuntaympäristöt.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
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T12 auttaa oppilasta ymmärtämään riittävän fyysisen aktiivisuuden ja
liikunnallisen elämäntavan merkitys kokonaisvaltaiselle hyvinvoinnille

Arvioinnin kohde

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Ei vaikuta arvosanan muodostumiseen.
Oppilasta ohjataan pohtimaan kokemuksiaan
osana itsearviointia.

Liikunnan opetuksessa tuodaan esille säännöllisen liikunnan merkitys elämänhallintaan
sekä mielenterveyden ja psyykkisen hyvinvoinnin edistämiseen. Oppilas ymmärtää liikunnan
merkityksen elämänhallintaan ja -tyytyväisyyteen, mielenterveyteen ja psyykkiseen hyvinvointiin.
Liikunta toimii välineenä mielialan jja itsearvostuksen kohentamiseen, omien voimavarojen
lisäämiseen ja erilaisista haasteista selviytymiseen.

T13 tutustuttaa oppilas yleisten liikuntamuotojen harrastamiseen liittyviin
mahdollisuuksiin, tietoihin ja taitoihin, jotta hän saa edellytyksiä löytää
itselleen sopivia iloa ja virkistystä tuottavia liikuntaharrastuksia
Kokeilla ennakkoluulottomasti erilaisia liikuntatapoja, tavoitteena löytää itselleen
tarkoituksenmukaisia ja mielekkäitä liikuntamuotoja vapaa-ajan harrastamiseen. Itsearvioinnin
kohteena ovat avoimuus, yrittelijäisyys, asenne ja yhteistyötaidot.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Ei vaikuta arvosanan muodostumiseen.
Oppilasta ohjataan pohtimaan kokemuksiaan
osana itsearviointia.

Liikunnan opetuksessa tuodaan esille säännöllisen liikunnan merkitys elämänhallintaan
sekä mielenterveyden ja psyykkisen hyvinvoinnin edistämiseen. Oppilas ymmärtää liikunnan
merkityksen elämänhallintaan ja -tyytyväisyyteen, mielenterveyteen ja psyykkiseen hyvinvointiin.
Liikunta toimii välineenä mielialan jja itsearvostuksen kohentamiseen, omien voimavarojen
lisäämiseen ja erilaisista haasteista selviytymiseen.

35.6.19. Maantieto
Maantiedon tehtävä
Maantiedon opetuksen tehtävänä on tukea oppilaiden maailmankuvan rakentumista. Oppilaita
ohjataan seuraamaan ajankohtaisia tapahtumia omassa lähiympäristössä ja koko maailmassa
sekä autetaan oppilaita sijoittamaan uutiset maailman tapahtumista maantiedon opetuksessa
saamaansa alueelliseen kehikkoon.

Vuosiluokat 7-9

Maantieto on monitieteinen ja eri tiedonaloja integroiva oppiaine, jossa tutkitaan maapalloa ja sen
alueita, luontoa, ihmisen toimintaa sekä erilaisia kulttuureita. Maantiedon opetuksessa otetaan
huomioon luonnontieteiden, ihmistieteiden ja yhteiskuntatieteiden näkökulmat. Näin rakennetaan
eheää kokonaiskuvaa monimuotoisesta maailmasta ja sen toiminnasta.
Maantiedon opetuksessa käsitellään luonnon ja ihmisen toiminnan vuorovaikutusta ja sen
yhteyttä ympäristön tilaan sekä luodaan perustaa ymmärtää erilaisia alueellisia näkökulmia ja
ristiriitoja maapallolla. Maantieteellisten syy- ja seuraussuhteiden sekä ympäristönmuutosten
ymmärtäminen ja analysointi aktivoivat oppilasta toimimaan vastuullisesti omassa arjessa.
Maantiedon opetuksessa otetaan huomioon oppilaiden oma elämismaailma. Opetus tarjoaa
toiminnallisia kokemuksia erilaisissa oppimisympäristöissä, joissa oppilaat tekevät havaintoja ja
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tutkimuksia. Opiskelussa hyödynnetään monipuolisesti tieto- ja viestintäteknologiaa. Teknologian
käyttö edistää myös oppilaiden yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa oppimisessa.
Maantiedon opetuksessa vahvistetaan oppilaiden valmiuksia kestävää kehitystä edistävään
toimintatapaan. Opetus harjaannuttaa oppilaiden osallistumis- ja vaikuttamistaitoja ja antaa
oppilaille keinoja aktiiviseen kansalaisuuteen ja kestävän tulevaisuuden rakentamiseen.

Maantiedon oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät tavoitteet
vuosiluokilla 7-9
Maantiedon opetuksen tavoitteiden kannalta keskeistä on käyttää monipuolisia
oppimisympäristöjä sekä koulussa että koulun ulkopuolella. Maastotyöskentely, kenttäretket
luonnossa ja rakennetussa ympäristössä sekä sähköisten oppimisympäristöjen ja paikkatiedon
käyttö ovat olennainen osa maantiedon opetusta. Pelillisyys lisää oppilaiden motivaatiota.
Tutkimuksellinen lähestymistapa tukee maantieteellisen ajattelun sekä ongelmanratkaisu- ja
tutkimustaitojen kehittymistä sekä edistää yhteisöllistä ja vuorovaikutteista työskentelyä.
Opetuksessa seurataan ajankohtaisia tapahtumia ja ilmiöitä lähiympäristössä ja muualla
maailmassa. Työtapoja valittaessa otetaan huomioon oppilaiden elämismaailma, kansainvälisyys
ja yhteistyö koulun ulkopuolisten tahojen kanssa. Opetuksessa annetaan aikaa oppilaiden
ajattelulle, luovuudelle ja toiminnalle.
Oppimisympäristöjä koulun ulkopuolella ovat esimerkiksi koulun lähialueen rakennettu- ja
luonnonympäristö, Viikin luonnonsuojelualue ja pääkaupunkiseudun museot.
Opetuksessa seurataan ajankohtaisia tapahtumia ja työtapoja valittaessa otetaan huomioon
oppilaiden elämismaailma. Maantiedon opetukselle asetettujen tavoitteiden mukaisesti
opetukseen kuuluu myös toimintaa, jolla pyritään lisäämään ihmisten ja luonnon hyvinvointia.

Ohjaus, eriyttäminen ja tuki maantiedossa vuosiluokilla 7-9
Maantiedon opetuksen tavoitteiden kannalta keskeistä on ohjata oppilaita hahmottamaan
ympäröivää maailmaa ja ymmärtämään sen ilmiöitä. Ajankohtaisella uutisseurannalla tuetaan
kunkin oppilaan maailmankuvan rakentumista. Kenttäopetuksessa lähiympäristöä tulkitaan
kaikkia aisteja hyväksi käyttäen ja jaetaan kokemuksia oppilaiden ja opettajan välillä.
Maantiedon tavoitteiden kannalta tuen järjestämisessä on keskeistä tiedostaa oppilaiden
spatiaalisen hahmottamisen vaikeudet ja erityisesti vaikeudet kartanluvussa ja karttatulkinnassa.
Oppilaita ohjataan ja tuetaan käyttämään paikkatietoa ja muuta geomediaa arjen tilanteissa.
Jokaisen oppilaan taitoja hahmottaa lähiympäristöä ja maailmaa harjaannutetaan tukemalla ja
kannustamalla oppilasta hänen omien vahvuuksiensa pohjalta sekä tarvittaessa vahvistamalla
oppilaan taitoja eri tukimuotoja hyödyntäen. Eriyttämistä voi toteuttaa tutkimustehtävissä, joissa
oppilaat voivat toimia erilaisissa rooleissa sekä harjoituksissa, joissa on mahdollista edetä
yksilöllisesti ajattelun taitojen eri tasoille.

Oppilaan oppimisen arviointi maantiedossa vuosiluokilla 7-9
Maantiedon opetuksessa kannustava ja rakentava palaute opintojen aikana tukee oppilaiden
motivaation rakentumista, tutkimustaitojen kehittymistä sekä auttaa oppilaita löytämään
omat vahvuutensa. Oppilaille annetaan säännöllisesti tietoa oppimisen edistymisestä ja
suoriutumisesta suhteessa asetettuihin maantiedon tavoitteisiin. Palautteen avulla oppilaita
rohkaistaan toimimaan aktiivisesti ja vastuullisesti omassa lähiympäristössä ja soveltamaan
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Maantiedon opetuksen tavoitteiden kannalta keskeisiä oppilaiden vahvuuksia pyritään
tunnistamaan ja vahvistamaan. Jokaisen oppilaan taitoja harjaannutetaan tukemalla ja
kannustamalla oppilasta hänen omien vahvuuksiensa pohjalta. Tarvittaessa oppilaan taitoja
vahvistetaan eri tukimuotoja hyödyntäen, ja myös eriyttämistä voi toteuttaa tutkimustehtävissä.

käytännössä oppimaansa tietoa. Maantiedon arvioinnissa oppilailla tulee olla mahdollisuus
osoittaa osaamistaan monipuolisesti. Arviointi kohdistuu sekä oppilaiden tiedolliseen osaamiseen
että maantiedon taitoihin kuten geomediataitoihin ja tiedon kriittiseen arviointitaitoon. Lisäksi
arvioidaan taitoa käyttää maantiedolle ominaista välineistöä sekä tieto- ja viestintäteknologiaa.
Arvioinnin ja palautteen tehtävänä on osaltaan kehittää jokaisen oppilaan työskentelytaitoja.
Päättöarviointi sijoittuu siihen lukuvuoteen, jona maantiedon opiskelu päättyy kaikille yhteisenä
oppiaineena. Päättöarvioinnilla määritellään, miten oppilas on opiskelun päättyessä saavuttanut
maantiedon oppimäärän tavoitteet. Päättöarvosana muodostetaan suhteuttamalla oppilaan
osaamisen taso maantiedon valtakunnallisiin päättöarvioinnin kriteereihin. Maantiedossa
oppilaan osaaminen kehittyy yleensä eri tavoitealueilla oppimäärän päättövaiheeseen saakka.
Päättöarvosanan muodostamisessa otetaan huomioon kaikki valtakunnalliset päättöarvioinnin
kriteerit riippumatta siitä, mille vuosiluokalle vastaava tavoite on asetettu paikallisessa
opetussuunnitelmassa. Oppilas saa arvosanan kahdeksan (8), mikäli hän osoittaa keskimäärin
kriteerien määrittämää osaamista Arvosanan kahdeksan tason ylittäminen joidenkin tavoitteiden
osalta voi kompensoida tasoa heikomman suoriutumisen joidenkin muiden tavoitteiden osalta.
Maantiedon opetuksen aikanen arviointi on oppimista edistävää, kannustavaa
Maantiedon arvioinnissa oppilailla tulee olla mahdollisuus osoittaa osaamistaan
Arviointi kohdistuu sekä oppilaiden tiedolliseen osaamiseen että maantiedon
geomediataitoihin ja tiedon kriittiseen arviointitaitoon. Lisäksi arvioidaan
maantiedolle ominaista välineistöä sekä tieto- ja viestintäteknologiaa.

ja rakentavaa.
monipuolisesti.
taitoihin kuten
taitoa käyttää

Oppilaille annetaan säännöllisesti tietoa oppimisen edistymisestä ja suoriutumisesta suhteessa
asetettuihin maantiedon tavoitteisiin. Maantiedon arviointiin sisältyy myös itse- ja vertaisarviointia.

Vuosiluokka 7
Vuosiluokan keskeiset sisältöalueet
S1 Maapallon karttakuva ja alueet
Sisällöt valitaan siten, että oppilaiden ymmärrys kartan peruskäsitteistä sekä erilaisista maasto- ja
teemakartoista syvenee. Sisällöissä keskitytään koko maailman hahmottamiseen sekä Suomen,
Euroopan ja maailman keskeisen paikannimistön omaksumiseen. Karttojen, paikkatiedon ja muun
geomedian käyttö yhdistetään maantiedon kaikkien muiden sisältöjen opiskeluun.
- Kartografia
- Sisältöihin liittyvä keskeinen nimistö: maanosat, suurimmat meret, järvet ja joet sekä vuoristot
ja aavikot
- Geomedia

S2 Ajankohtainen muuttuva maailma
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Seurataan ajankohtaisia uutisia maailman eri alueilta ja sijoitetaan uutiset kartalle. Pohditaan
kriittisesti uutistapahtumien taustoja ja alueellisia merkityksiä. Uutisseuranta yhdistetään
maantiedon muiden sisältöjen opiskeluun. Tutustutaan työelämässä ja yhteiskunnan eri osaalueilla tarvittavaan maantieteelliseen osaamiseen.
- Ajankohtainen geomedia
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S3 Elämän perusedellytykset maapallolla
Sisällöt liittyvät planetaarisuuteen ja sen vaikutuksiin maapallolla. Käsitellään vuorokaudenja vuodenaikojen vaihtelua sekä ilmasto- ja kasvillisuusvyöhykkeitä. Tarkastellaan elämän
perusedellytyksiä kuten puhdasta ilmaa, vettä ja ravintoa, niiden esiintymistä ja kestävää käyttöä.
- Planetaarisuus
- Säteily- ja lämpövyöhykkeet
- Ilmasto ja sää
- Kasvillisuusvyöhykkeet
- Biodiversiteetin merkitys ja suojelu
- Tutkimuksellisuus
S4 Muuttuvat maisemat ja elinympäristöt
Tarkastellaan
oman
kotiseudun
erityispiirteitä
sekä
Suomen
maisema-alueita.
Tehdään kenttätutkimuksia omassa lähiympäristössä. Osallistutaan oman lähiympäristön
monimuotoisuuden vaalimiseen sekä sen viihtyisyyden ja turvallisuuden suunnitteluun ja
parantamiseen. Tutkitaan esimerkkien avulla maailman eri alueiden luonnon- ja kulttuurimaisemia.
- Kasvillisuusvyöhykkeet
- Biodiversiteetin merkitys ja suojelu
- Omat säähavainnot
S5 Ihmiset ja kulttuurit maapallolla
Tutustutaan kulttuureihin, ihmisten elämään, asumiseen ja elinkeinoihin Suomessa, Euroopassa
ja eri puolilla maailmaa. Tarkastellaan esimerkkien avulla, miten ympäristö vaikuttaa elinkeinoihin,
asumiseen ja muuhun ihmisen toimintaan. Pohditaan ihmisoikeuksia ja hyvän elämän edellytyksiä
erityisesti lasten ja nuorten näkökulmasta.
- Käsiteltävien ilmiöiden vaikutus ihmisen toimintaan
- Käsiteltävien ilmiöiden yhteys nuorten elämismaailmaan
S6 Kestävä elämäntapa ja luonnonvarojen kestävä käyttö

- Biodiversiteetin merkitys ja suojelu
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Keskitytään luonnonvarojen kestävään käyttöön ja biotalouden mahdollisuuksiin Suomessa
ja muualla maailmassa. Tutkitaan tuotteiden elinkaaria sekä pohditaan omia kulutusvalintoja
ja toimintaa vastuullisena kansalaisena. Perehdytään ympäristönmuutoksiin, erityisesti
ilmastonmuutokseen ja luonnon monimuotoisuuden heikkenemiseen. Käsitellään ympäristön
tilaa ja yhteistyömahdollisuuksia Itämeren alueella. Pohditaan esimerkkien avulla globalisaation
vaikutuksia ja alueellisia kehityskysymyksiä.

Opetuksen tavoitteet

Tavoitteisiin liittyvät
sisältöalueet

Laaja-alainen osaaminen

T1

S1, S2, S3, S4, S5, S6

L1, L4, L5

T2

S1, S2, S3, S4, S6

L4, L5

T5

S1, S2, S3, S4, S5, S6

L1

T6

S1, S2, S3, S4, S5, S6

L4, L5

T7

S1, S2, S3, S4, S5, S6

L5, L6

T8

S1, S2, S3, S4, S5, S6

L1

T9

S1, S2, S3, S4, S5, S6

L4

T10

S1, S2, S3, S4, S5, S6

L2

T11

S1, S2, S3, S4, S5, S6

L7

T12

S1, S2, S3, S4, S5, S6

L7

T13

S1, S2, S3, S4, S5, S6

L3, L7

Vuosiluokan tavoitteet
T1 tukea oppilaan jäsentyneen karttakuvan rakentumista maapallosta
Tuetaan oppilaan jäsentyneen karttakuvan rakentumista maapallosta opiskelemalla kartografiaa
ja sisältöihin liittyvää keskeistä nimistöä sekä käyttämällä geomediaa.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Maapallon karttakuvan hahmottaminen ja
keskeisen paikannimistön tunteminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas hahmottaa maapallon karttakuvan
peruspiirteet sekä tietää keskeisten kohteiden
sijainnin ja nimistön.

- Ajankohtainen geomedia
- Käsiteltävien ilmiöiden vaikutus ihmisen toimintaan
- Käsiteltävien ilmiöiden yhteys nuorten elämismaailmaan
- Biodiversiteetin merkitys ja suojelu
- Planetaarisuus
- Säteily- ja lämpövyöhykkeet
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- Ilmasto ja sää
- Kasvillisuusvyöhykkeet
- Biodiversiteetin merkitys ja suojelu
- Tutkimuksellisuus
- Kartografia
1496

- Sisältöihin liittyvä keskeinen nimistö: maanosat, suurimmat meret, järvet ja joet sekä vuoristot
ja aavikot
- Geomedia

- Kasvillisuusvyöhykkeet
- Biodiversiteetin merkitys ja suojelu
- Omat säähavainnot

T2 ohjata oppilasta tutkimaan luonnonmaantieteellisiä ilmiöitä sekä
vertailemaan luonnonmaisemia Suomessa ja muualla maapallolla
Ohjataan oppilasta tutkimaan
luonnonmaisemia maapallolla

luonnonmaantieteellisiä

ilmiöitä

sekä

vertailemaan

Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Luonnonmaantieteellisten ilmiöiden
hahmottaminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa selittää esimerkkien avulla
Maan planetaarisuuden, vuorokauden- ja
vuodenaikojen vaihtelun sekä hahmottaa
maapallon kehät ja vyöhykkeisyyden. Oppilas
osaa tunnistaa ja kuvailla luonnonmaisemia
Suomessa ja maapallolla sekä osaa tuoda
esille joitakin niiden syntyyn vaikuttaneita
tekijöitä.

- Ajankohtainen geomedia
- Kartografia
- Sisältöihin liittyvä keskeinen nimistö: maanosat, suurimmat meret, järvet ja joet sekä vuoristot
ja aavikot
- Geomedia

- Kasvillisuusvyöhykkeet
- Biodiversiteetin merkitys ja suojelu
- Omat säähavainnot
- Planetaarisuus

- Ilmasto ja sää
- Kasvillisuusvyöhykkeet
- Biodiversiteetin merkitys ja suojelu
- Tutkimuksellisuus
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- Säteily- ja lämpövyöhykkeet

- Biodiversiteetin merkitys ja suojelu

T5 ohjata oppilasta kehittämään maantieteellistä ajattelutaitoa sekä kykyä
esittää maantieteellisiä kysymyksiä
Ohjataan oppilasta kehittämään maantieteellistä ajattelutaitoa sekä kykyä esittää käsiteltäviin
ilmiöihin liittyviä maantieteellisiä kysymyksiä
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Maantieteellinen ajattelutaito

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa selittää että maantiedossa
tutkitaan alueita ja alueiden välisiä eroja
sekä hahmottaa kartoilta eri aluetasot: oma
lähiympäristö, kunta, Suomi, Eurooppa
ja koko maailma. Oppilas osaa esittää
maantieteellisiä kysymyksiä ja pohtia
vastauksia niihin.

- Ajankohtainen geomedia
- Planetaarisuus
- Säteily- ja lämpövyöhykkeet
- Ilmasto ja sää
- Kasvillisuusvyöhykkeet
- Biodiversiteetin merkitys ja suojelu
- Tutkimuksellisuus
- Kasvillisuusvyöhykkeet
- Biodiversiteetin merkitys ja suojelu
- Omat säähavainnot
- Käsiteltävien ilmiöiden vaikutus ihmisen toimintaan
- Käsiteltävien ilmiöiden yhteys nuorten elämismaailmaan
- Kartografia
- Sisältöihin liittyvä keskeinen nimistö: maanosat, suurimmat meret, järvet ja joet sekä vuoristot
ja aavikot
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- Geomedia

- Biodiversiteetin merkitys ja suojelu
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T6 ohjata oppilasta kehittämään tilatajua sekä symboleiden,
mittasuhteiden, suuntien ja etäisyyksien ymmärrystä
Ohjataan oppilasta kehittämään tilatajua sekä symboleiden, mittasuhteiden, suuntien ja
etäisyyksien ymmärrystä
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Tilatajun kehittyminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa mitata sekä jana- että
suhdelukumittakaavan avulla etäisyyksiä
kartalla, suunnata kartan todellisuuden
mukaisesti ja liikkua maastossa kartan avulla.

- Planetaarisuus
- Säteily- ja lämpövyöhykkeet
- Ilmasto ja sää
- Kasvillisuusvyöhykkeet
- Biodiversiteetin merkitys ja suojelu
- Tutkimuksellisuus
- Biodiversiteetin merkitys ja suojelu
- Kasvillisuusvyöhykkeet
- Biodiversiteetin merkitys ja suojelu
- Omat säähavainnot
- Käsiteltävien ilmiöiden vaikutus ihmisen toimintaan
- Käsiteltävien ilmiöiden yhteys nuorten elämismaailmaan
- Kartografia
- Sisältöihin liittyvä keskeinen nimistö: maanosat, suurimmat meret, järvet ja joet sekä vuoristot
ja aavikot
- Geomedia

T7 ohjata oppilasta harjaannuttamaan arkielämän geomediataitoja
sekä lukemaan, tulkitsemaan ja laatimaan karttoja ja muita malleja
maantieteellisistä ilmiöistä
- Ohjataan oppilasta harjaannuttamaan arkielämän geomediataitoja sekä lukemaan, tulkitsemaan
ja laatimaan karttoja ja muita malleja maantieteellisistä ilmiöistä
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- Ajankohtainen geomedia

Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Geomediataidot

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa käyttää kuvia, karttoja,
karttapalveluja sekä muuta geomediaa
maantiedon sisältöjen opiskelussa
sekä arkielämässä. Oppilas osaa laatia
yksinkertaisia karttoja, diagrammeja sekä
muita maantieteellisiä malleja.

- Kasvillisuusvyöhykkeet
- Biodiversiteetin merkitys ja suojelu
- Omat säähavainnot
- Kartografia
- Sisältöihin liittyvä keskeinen nimistö: maanosat, suurimmat meret, järvet ja joet sekä vuoristot
ja aavikot
- Geomedia

- Planetaarisuus
- Säteily- ja lämpövyöhykkeet
- Ilmasto ja sää
- Kasvillisuusvyöhykkeet
- Biodiversiteetin merkitys ja suojelu
- Tutkimuksellisuus
- Käsiteltävien ilmiöiden vaikutus ihmisen toimintaan
- Käsiteltävien ilmiöiden yhteys nuorten elämismaailmaan
- Biodiversiteetin merkitys ja suojelu
- Ajankohtainen geomedia

T8 ohjata oppilasta kehittämään maantieteellisiä tutkimustaitoja
- Ohjataan oppilasta kehittämään maantieteellisiä tutkimustaitoja
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
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Arvioinnin kohde
Tutkimustaidot
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Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa toteuttaa pienimuotoisen
maantieteellisen tutkimuksen. Oppilas osaa
havainnollistaa tutkimustuloksia geomedian
avulla sekä esittää tutkimustulokset suullisesti.

- Kasvillisuusvyöhykkeet
- Biodiversiteetin merkitys ja suojelu
- Omat säähavainnot
- Ajankohtainen geomedia
- Planetaarisuus
- Säteily- ja lämpövyöhykkeet
- Ilmasto ja sää
- Kasvillisuusvyöhykkeet
- Biodiversiteetin merkitys ja suojelu
- Tutkimuksellisuus
- Biodiversiteetin merkitys ja suojelu
- Kartografia
- Sisältöihin liittyvä keskeinen nimistö: maanosat, suurimmat meret, järvet ja joet sekä vuoristot
ja aavikot
- Geomedia

- Käsiteltävien ilmiöiden vaikutus ihmisen toimintaan
- Käsiteltävien ilmiöiden yhteys nuorten elämismaailmaan

T9 harjaannuttaa oppilasta havainnoimaan ympäristöä ja siinä tapahtuvia
muutoksia sekä aktivoida oppilasta seuraamaan ajankohtaisia tapahtumia
omassa lähiympäristössä, Suomessa ja koko maailmassa
- Harjaannutetaan oppilasta havainnoimaan ympäristöä ja siinä tapahtuvia muutoksia sekä
aktivoida oppilasta seuraamaan ajankohtaisia tapahtumia omassa lähiympäristössä, Suomessa
ja koko maailmassa
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Ympäristölukutaito ja ympäristön muutosten
arvioiminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa havainnoida lähiympäristön
muutoksia, osaa antaa esimerkkejä
Suomessa ja muualla maailmassa
tapahtuvista ympäristön muutoksista
ja osaa nimetä keskeisiä muutoksia
aiheuttavia tekijöitä. Oppilas osaa tuoda
esille maantieteellisiin ilmiöihin liittyvää
ajankohtaista uutisointia ja osaa selittää
tapahtumien taustoja.

- Kasvillisuusvyöhykkeet
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Arvioinnin kohde

- Biodiversiteetin merkitys ja suojelu
- Omat säähavainnot
- Käsiteltävien ilmiöiden vaikutus ihmisen toimintaan
- Käsiteltävien ilmiöiden yhteys nuorten elämismaailmaan
- Biodiversiteetin merkitys ja suojelu
- Ajankohtainen geomedia
- Kartografia
- Sisältöihin liittyvä keskeinen nimistö: maanosat, suurimmat meret, järvet ja joet sekä vuoristot
ja aavikot
- Geomedia

- Planetaarisuus
- Säteily- ja lämpövyöhykkeet
- Ilmasto ja sää
- Kasvillisuusvyöhykkeet
- Biodiversiteetin merkitys ja suojelu
- Tutkimuksellisuus

T10 tukea oppilasta kehittämään vuorovaikutus- ja ryhmätyötaitoja sekä
argumentoimaan ja esittämään selkeästi maantieteellistä tietoa
- Tuetaan oppilasta kehittämään vuorovaikutus- ja ryhmätyötaitoja sekä argumentoimaan ja
esittämään selkeästi maantieteellistä tietoa
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Ryhmässä työskentelyn ja argumentoinnin
taidot

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa toimia ryhmän jäsenenä ja
arvioida omaa toimintaansa ryhmässä.
Oppilas osaa esittää mielipiteitä
maantieteellisistä asioista sekä kuunnella ja
suhtautua rakentavasti erilaisiin näkemyksiin.

- Kasvillisuusvyöhykkeet
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- Biodiversiteetin merkitys ja suojelu
- Omat säähavainnot
- Käsiteltävien ilmiöiden vaikutus ihmisen toimintaan
- Käsiteltävien ilmiöiden yhteys nuorten elämismaailmaan
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- Biodiversiteetin merkitys ja suojelu
- Planetaarisuus
- Säteily- ja lämpövyöhykkeet
- Ilmasto ja sää
- Kasvillisuusvyöhykkeet
- Biodiversiteetin merkitys ja suojelu
- Tutkimuksellisuus
- Ajankohtainen geomedia
- Kartografia
- Sisältöihin liittyvä keskeinen nimistö: maanosat, suurimmat meret, järvet ja joet sekä vuoristot
ja aavikot
- Geomedia

T11 ohjata oppilasta vaalimaan luontoa, rakennettua ympäristöä ja
niiden monimuotoisuutta sekä vahvistaa oppilaan osallistumisen ja
vaikuttamisen taitoja
- Ohjataan oppilasta vaalimaan luontoa ja sen monimuotoisuutta sekä vahvistaa oppilaan
osallistumisen ja vaikuttamisen taitoja
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Osallistumisen ja vaikuttamisen taidot

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas toimii projektissa, jossa yhdessä
muiden kanssa vaikutetaan lähiympäristön
viihtyisyyden parantamiseen tai ympäristön
monimuotoisuuden säilyttämiseen. Oppilas
ymmärtää ja osaa kuvata globaalin vastuun
merkitystä omassa toiminnassaan.

- Planetaarisuus
- Säteily- ja lämpövyöhykkeet
- Ilmasto ja sää
- Kasvillisuusvyöhykkeet
- Biodiversiteetin merkitys ja suojelu

- Ajankohtainen geomedia
- Käsiteltävien ilmiöiden vaikutus ihmisen toimintaan
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- Tutkimuksellisuus

- Käsiteltävien ilmiöiden yhteys nuorten elämismaailmaan
- Kasvillisuusvyöhykkeet
- Biodiversiteetin merkitys ja suojelu
- Omat säähavainnot
- Biodiversiteetin merkitys ja suojelu
- Kartografia
- Sisältöihin liittyvä keskeinen nimistö: maanosat, suurimmat meret, järvet ja joet sekä vuoristot
ja aavikot
- Geomedia

T12 tukea oppilasta kasvamaan aktiiviseksi, vastuullisesti toimivaksi ja
kestävään elämäntapaan sitoutuneeksi kansalaiseksi
- Tuetaan oppilasta kasvamaan aktiiviseksi, vastuullisesti toimivaksi ja kestävään elämäntapaan
sitoutuneeksi kansalaiseksi
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
T12 tukea oppilasta kasvamaan aktiiviseksi,
vastuullisesti toimivaksi ja kestävään
elämäntapaan sitoutuneeksi kansalaiseksi

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa kertoa, miten toimitaan
vastuullisesti koulussa ja koulun ulkopuolella.
Oppilas osaa ottaa kantaa kestävän
kehityksen kysymyksiin ja osaa antaa
esimerkkejä miten toimitaan kestävän
elämäntavan mukaisesti.

- Käsiteltävien ilmiöiden vaikutus ihmisen toimintaan
- Käsiteltävien ilmiöiden yhteys nuorten elämismaailmaan
- Ajankohtainen geomedia
- Planetaarisuus
- Säteily- ja lämpövyöhykkeet
- Ilmasto ja sää
- Kasvillisuusvyöhykkeet
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- Biodiversiteetin merkitys ja suojelu
- Tutkimuksellisuus
- Kasvillisuusvyöhykkeet
- Biodiversiteetin merkitys ja suojelu
- Omat säähavainnot
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- Biodiversiteetin merkitys ja suojelu
- Kartografia
- Sisältöihin liittyvä keskeinen nimistö: maanosat, suurimmat meret, järvet ja joet sekä vuoristot
ja aavikot
- Geomedia

T13 ohjata oppilasta arvostamaan alueellista identiteettiään sekä luonnon,
ihmistoiminnan ja kulttuurien moninaisuutta sekä kunnioittamaan
ihmisoikeuksia kaikkialla maailmassa
- Ohjataan oppilasta arvostamaan omaa alueellista identiteettiään
- Ohjataan oppilasta kestävään elämäntapaan
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Alueellisen identiteetin sekä luonnon,
ihmistoiminnan ja kulttuurien moninaisuuden
tunnistaminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa luonnehtia omaan alueelliseen
identiteettiinsä vaikuttavia tekijöitä sekä
osaa kuvata lähiympäristön ja sen
monimuotoisuuden merkitystä. Oppilas osaa
kuvata kulttuurien ja ihmisten moninaisuuden
merkitystä sekä osaa tarkastella yhteiskunnan
ilmiöitä ihmisoikeuksien näkökulmasta.

- Planetaarisuus
- Säteily- ja lämpövyöhykkeet
- Ilmasto ja sää
- Kasvillisuusvyöhykkeet
- Biodiversiteetin merkitys ja suojelu
- Tutkimuksellisuus
- Kartografia
- Sisältöihin liittyvä keskeinen nimistö: maanosat, suurimmat meret, järvet ja joet sekä vuoristot
ja aavikot
- Geomedia

- Kasvillisuusvyöhykkeet
- Biodiversiteetin merkitys ja suojelu
- Omat säähavainnot
1505
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- Biodiversiteetin merkitys ja suojelu

- Ajankohtainen geomedia
- Käsiteltävien ilmiöiden vaikutus ihmisen toimintaan
- Käsiteltävien ilmiöiden yhteys nuorten elämismaailmaan

Vuosiluokka 8
Vuosiluokan keskeiset sisältöalueet
S1 Maapallon karttakuva ja alueet
Sisällöt valitaan siten, että oppilaiden ymmärrys kartan peruskäsitteistä sekä erilaisista maasto- ja
teemakartoista syvenee. Sisällöissä keskitytään koko maailman hahmottamiseen sekä Suomen,
Euroopan ja maailman keskeisen paikannimistön omaksumiseen. Karttojen, paikkatiedon ja muun
geomedian käyttö yhdistetään maantiedon kaikkien muiden sisältöjen opiskeluun.
- Maasto- ja teemakarttojen laatiminen ja tulkinta
- Sisältöihin liittyvä keskeinen paikannimistö
- Geomedia
S2 Ajankohtainen muuttuva maailma
Seurataan ajankohtaisia uutisia maailman eri alueilta ja sijoitetaan uutiset kartalle. Pohditaan
kriittisesti uutistapahtumien taustoja ja alueellisia merkityksiä. Uutisseuranta yhdistetään
maantiedon muiden sisältöjen opiskeluun. Tutustutaan työelämässä ja yhteiskunnan eri osaalueilla tarvittavaan maantieteelliseen osaamiseen.
- Sisältöihin liittyvä ajankohtaisuus ja geomedia
S3 Elämän perusedellytykset maapallolla
Sisällöt liittyvät planetaarisuuteen ja sen vaikutuksiin maapallolla. Käsitellään vuorokaudenja vuodenaikojen vaihtelua sekä ilmasto- ja kasvillisuusvyöhykkeitä. Tarkastellaan elämän
perusedellytyksiä kuten puhdasta ilmaa, vettä ja ravintoa, niiden esiintymistä ja kestävää käyttöä.
- Endo- ja eksogeeniset ilmiöt
S4 Muuttuvat maisemat ja elinympäristöt
Tarkastellaan
oman
kotiseudun
erityispiirteitä
sekä
Suomen
maisema-alueita.
Tehdään kenttätutkimuksia omassa lähiympäristössä. Osallistutaan oman lähiympäristön
monimuotoisuuden vaalimiseen sekä sen viihtyisyyden ja turvallisuuden suunnitteluun ja
parantamiseen. Tutkitaan esimerkkien avulla maailman eri alueiden luonnon- ja kulttuurimaisemia.
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- Endo- ja eksogeeniset ilmiöt
- Kulttuurimaisemien tulkinta
- Suomen maisema-alueet
- Tutkimuksellisuus
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S5 Ihmiset ja kulttuurit maapallolla
Tutustutaan kulttuureihin, ihmisten elämään, asumiseen ja elinkeinoihin Suomessa, Euroopassa
ja eri puolilla maailmaa. Tarkastellaan esimerkkien avulla, miten ympäristö vaikuttaa elinkeinoihin,
asumiseen ja muuhun ihmisen toimintaan. Pohditaan ihmisoikeuksia ja hyvän elämän edellytyksiä
erityisesti lasten ja nuorten näkökulmasta.
Maapallon väestö: väestön jakautuminen, muuttoliikkeet, kaupungistuminen, kulttuurit ja
elinkeinot
S6 Kestävä elämäntapa ja luonnonvarojen kestävä käyttö
Keskitytään luonnonvarojen kestävään käyttöön ja biotalouden mahdollisuuksiin Suomessa
ja muualla maailmassa. Tutkitaan tuotteiden elinkaaria sekä pohditaan omia kulutusvalintoja
ja toimintaa vastuullisena kansalaisena. Perehdytään ympäristönmuutoksiin, erityisesti
ilmastonmuutokseen ja luonnon monimuotoisuuden heikkenemiseen. Käsitellään ympäristön
tilaa ja yhteistyömahdollisuuksia Itämeren alueella. Pohditaan esimerkkien avulla globalisaation
vaikutuksia ja alueellisia kehityskysymyksiä.
Luonnonympäristön vaikutus ihmisen toimintaan
Opetuksen tavoitteet

Tavoitteisiin liittyvät
sisältöalueet

Laaja-alainen osaaminen

T1

S1, S2, S3, S4, S5, S6

L1, L4, L5

T2

S1, S2, S3, S4, S6

L4, L5

T3

S1, S2, S3, S4, S5, S6

L2, L4

T4

S1, S2, S3, S4, S5, S6

L7

T5

S1, S2, S3, S4, S5, S6

L1

T6

S1, S2, S3, S4, S5, S6

L4, L5

T7

S1, S2, S3, S4, S5, S6

L5, L6

T8

S1, S2, S3, S4, S5, S6

L1

T9

S1, S2, S3, S4, S5, S6

L4

T10

S1, S2, S3, S4, S5, S6

L2

T11

S1, S2, S3, S4, S5, S6

L7

T12

S1, S2, S3, S4, S5, S6

L7

T13

S1, S2, S3, S4, S5, S6

L3, L7

Vuosiluokan tavoitteet

- Tuetaan oppilaan jäsentyneen karttakuvan rakentumista maapallosta
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi

1507

Vuosiluokat 7-9

T1 tukea oppilaan jäsentyneen karttakuvan rakentumista maapallosta

Arvioinnin kohde
Maapallon karttakuvan hahmottaminen ja
keskeisen paikannimistön tunteminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas hahmottaa maapallon karttakuvan
peruspiirteet sekä tietää keskeisten kohteiden
sijainnin ja nimistön.

- Endo- ja eksogeeniset ilmiöt
- Endo- ja eksogeeniset ilmiöt
- Kulttuurimaisemien tulkinta
- Suomen maisema-alueet
- Tutkimuksellisuus
Luonnonympäristön vaikutus ihmisen toimintaan
Maapallon väestö: väestön jakautuminen, muuttoliikkeet, kaupungistuminen, kulttuurit ja
elinkeinot
- Maasto- ja teemakarttojen laatiminen ja tulkinta
- Sisältöihin liittyvä keskeinen paikannimistö
- Geomedia
- Sisältöihin liittyvä ajankohtaisuus ja geomedia

T2 ohjata oppilasta tutkimaan luonnonmaantieteellisiä ilmiöitä sekä
vertailemaan luonnonmaisemia Suomessa ja muualla maapallolla
- Ohjataan oppilasta tutkimaan luonnonmaantieteellisiä
luonnonmaisemia Suomessa ja muualla maapallolla

ilmiöitä

sekä

vertailemaan

Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
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Luonnonmaantieteellisten ilmiöiden
hahmottaminen

- Endo- ja eksogeeniset ilmiöt
- Kulttuurimaisemien tulkinta
- Suomen maisema-alueet
- Tutkimuksellisuus
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Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa selittää esimerkkien avulla
Maan planetaarisuuden, vuorokauden- ja
vuodenaikojen vaihtelun sekä hahmottaa
maapallon kehät ja vyöhykkeisyyden. Oppilas
osaa tunnistaa ja kuvailla luonnonmaisemia
Suomessa ja maapallolla sekä osaa tuoda
esille joitakin niiden syntyyn vaikuttaneita
tekijöitä.

- Sisältöihin liittyvä ajankohtaisuus ja geomedia
Luonnonympäristön vaikutus ihmisen toimintaan
- Endo- ja eksogeeniset ilmiöt
- Maasto- ja teemakarttojen laatiminen ja tulkinta
- Sisältöihin liittyvä keskeinen paikannimistö
- Geomedia

T3 ohjata oppilasta tutkimaan ihmismaantieteellisiä ilmiöitä ja
kulttuurimaisemia sekä ymmärtämään erilaisia kulttuureita, elinkeinoja ja
ihmisten elämää Suomessa ja maapallon eri alueilla
- Ohjataan oppilasta tutkimaan ihmismaantieteellisiä ilmiöitä ja kulttuurimaisemia sekä
ymmärtämään erilaisia kulttuureita, elinkeinoja ja ihmisten elämää Suomessa ja maapallon eri
alueilla
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen

Ihmismaantieteellisten ilmiöiden
hahmottaminen

Oppilas osaa kuvata ihmisten elämän ja
kulttuurien piirteiden sekä kulttuurimaisemien
vaihtelua Suomessa ja muualla maailmassa.

- Sisältöihin liittyvä ajankohtaisuus ja geomedia
- Endo- ja eksogeeniset ilmiöt
Maapallon väestö: väestön jakautuminen, muuttoliikkeet, kaupungistuminen, kulttuurit ja
elinkeinot
- Maasto- ja teemakarttojen laatiminen ja tulkinta
- Sisältöihin liittyvä keskeinen paikannimistö
- Geomedia
Luonnonympäristön vaikutus ihmisen toimintaan
- Endo- ja eksogeeniset ilmiöt

- Suomen maisema-alueet
- Tutkimuksellisuus
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- Kulttuurimaisemien tulkinta

T4 kannustaa oppilasta pohtimaan ihmisen toiminnan ja
luonnonympäristön välistä vuorovaikutusta sekä ymmärtämään
luonnonvarojen kestävän käytön merkitys
- kannustetaan oppilasta pohtimaan ihmisen toiminnan ja luonnonympäristön välistä
vuorovaikutusta sekä ymmärtämään luonnonvarojen kestävän käytön merkitys
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Luonnon ja ihmisen toiminnan välisen
vuorovaikutuksen ymmärtäminen sekä
luonnonvarojen kestävä käyttö

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa kuvata, miten luonnonympäristö
vaikuttaa ihmisten elämään ja elinkeinoihin
sekä millaisia vaikutuksia ihmisen toiminnalla
on luonnonympäristön tilaan Suomessa ja eri
puolilla maapalloa. Oppilas osaa kertoa, miksi
luonnonvarojen kestävä käyttö on tärkeää.

- Sisältöihin liittyvä ajankohtaisuus ja geomedia
Luonnonympäristön vaikutus ihmisen toimintaan
- Maasto- ja teemakarttojen laatiminen ja tulkinta
- Sisältöihin liittyvä keskeinen paikannimistö
- Geomedia
- Endo- ja eksogeeniset ilmiöt
- Endo- ja eksogeeniset ilmiöt
- Kulttuurimaisemien tulkinta
- Suomen maisema-alueet
- Tutkimuksellisuus
Maapallon väestö: väestön jakautuminen, muuttoliikkeet, kaupungistuminen, kulttuurit ja
elinkeinot

T5 ohjata oppilasta kehittämään maantieteellistä ajattelutaitoa sekä kykyä
esittää maantieteellisiä kysymyksiä
- Ohjataan oppilasta kehittämään maantieteellistä ajattelutaitoa sekä kykyä esittää käsiteltäviin
sisältöihin liittyviä maantieteellisiä kysymyksiä
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Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
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Arvioinnin kohde
Maantieteellinen ajattelutaito

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa selittää että maantiedossa
tutkitaan alueita ja alueiden välisiä eroja
sekä hahmottaa kartoilta eri aluetasot: oma
lähiympäristö, kunta, Suomi, Eurooppa
ja koko maailma. Oppilas osaa esittää
maantieteellisiä kysymyksiä ja pohtia
vastauksia niihin.

Maapallon väestö: väestön jakautuminen, muuttoliikkeet, kaupungistuminen, kulttuurit ja
elinkeinot
- Maasto- ja teemakarttojen laatiminen ja tulkinta
- Sisältöihin liittyvä keskeinen paikannimistö
- Geomedia
- Sisältöihin liittyvä ajankohtaisuus ja geomedia
- Endo- ja eksogeeniset ilmiöt
Luonnonympäristön vaikutus ihmisen toimintaan
- Endo- ja eksogeeniset ilmiöt
- Kulttuurimaisemien tulkinta
- Suomen maisema-alueet
- Tutkimuksellisuus

T6 ohjata oppilasta kehittämään tilatajua sekä symboleiden,
mittasuhteiden, suuntien ja etäisyyksien ymmärrystä
- Ohjataan oppilasta kehittämään tilatajua sekä symboleiden, mittasuhteiden, suuntien ja
etäisyyksien ymmärrystä
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Tilatajun kehittyminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa mitata sekä jana- että
suhdelukumittakaavan avulla etäisyyksiä
kartalla, suunnata kartan todellisuuden
mukaisesti ja liikkua maastossa kartan avulla.

- Endo- ja eksogeeniset ilmiöt
- Kulttuurimaisemien tulkinta
- Suomen maisema-alueet
- Tutkimuksellisuus
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Arvioinnin kohde

Luonnonympäristön vaikutus ihmisen toimintaan
- Maasto- ja teemakarttojen laatiminen ja tulkinta
- Sisältöihin liittyvä keskeinen paikannimistö
- Geomedia
Maapallon väestö: väestön jakautuminen, muuttoliikkeet, kaupungistuminen, kulttuurit ja
elinkeinot
- Endo- ja eksogeeniset ilmiöt
- Sisältöihin liittyvä ajankohtaisuus ja geomedia

T7 ohjata oppilasta harjaannuttamaan arkielämän geomediataitoja
sekä lukemaan, tulkitsemaan ja laatimaan karttoja ja muita malleja
maantieteellisistä ilmiöistä
- Ohjataan oppilasta harjaannuttamaan arkielämän geomediataitoja sekä lukemaan, tulkitsemaan
ja laatimaan karttoja ja muita malleja maantieteellisistä ilmiöistä
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Geomediataidot

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa käyttää kuvia, karttoja,
karttapalveluja sekä muuta geomediaa
maantiedon sisältöjen opiskelussa
sekä arkielämässä. Oppilas osaa laatia
yksinkertaisia karttoja, diagrammeja sekä
muita maantieteellisiä malleja.

- Endo- ja eksogeeniset ilmiöt
- Maasto- ja teemakarttojen laatiminen ja tulkinta
- Sisältöihin liittyvä keskeinen paikannimistö
- Geomedia
- Sisältöihin liittyvä ajankohtaisuus ja geomedia
- Endo- ja eksogeeniset ilmiöt
- Kulttuurimaisemien tulkinta
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- Suomen maisema-alueet
- Tutkimuksellisuus
Maapallon väestö: väestön jakautuminen, muuttoliikkeet, kaupungistuminen, kulttuurit ja
elinkeinot
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Luonnonympäristön vaikutus ihmisen toimintaan

T8 ohjata oppilasta kehittämään maantieteellisiä tutkimustaitoja
- Ohjataan oppilasta kehittämään maantieteellisiä tutkimustaitoja
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Tutkimustaidot

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa toteuttaa pienimuotoisen
maantieteellisen tutkimuksen. Oppilas osaa
havainnollistaa tutkimustuloksia geomedian
avulla sekä esittää tutkimustulokset suullisesti.

- Endo- ja eksogeeniset ilmiöt
- Kulttuurimaisemien tulkinta
- Suomen maisema-alueet
- Tutkimuksellisuus
- Maasto- ja teemakarttojen laatiminen ja tulkinta
- Sisältöihin liittyvä keskeinen paikannimistö
- Geomedia
Maapallon väestö: väestön jakautuminen, muuttoliikkeet, kaupungistuminen, kulttuurit ja
elinkeinot
Luonnonympäristön vaikutus ihmisen toimintaan
- Sisältöihin liittyvä ajankohtaisuus ja geomedia
- Endo- ja eksogeeniset ilmiöt

T9 harjaannuttaa oppilasta havainnoimaan ympäristöä ja siinä tapahtuvia
muutoksia sekä aktivoida oppilasta seuraamaan ajankohtaisia tapahtumia
omassa lähiympäristössä, Suomessa ja koko maailmassa
- Harjaannutetaan oppilasta havainnoimaan ympäristöä ja siinä tapahtuvia muutoksia
sekä aktivoidaan oppilasta seuraamaan ajankohtaisia tapahtumia omassa lähiympäristössä,
Suomessa ja koko maailmassa
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Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi

Arvioinnin kohde
Ympäristölukutaito ja ympäristön muutosten
arvioiminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa havainnoida lähiympäristön
muutoksia, osaa antaa esimerkkejä
Suomessa ja muualla maailmassa
tapahtuvista ympäristön muutoksista
ja osaa nimetä keskeisiä muutoksia
aiheuttavia tekijöitä. Oppilas osaa tuoda
esille maantieteellisiin ilmiöihin liittyvää
ajankohtaista uutisointia ja osaa selittää
tapahtumien taustoja.

- Endo- ja eksogeeniset ilmiöt
- Sisältöihin liittyvä ajankohtaisuus ja geomedia
- Maasto- ja teemakarttojen laatiminen ja tulkinta
- Sisältöihin liittyvä keskeinen paikannimistö
- Geomedia
Maapallon väestö: väestön jakautuminen, muuttoliikkeet, kaupungistuminen, kulttuurit ja
elinkeinot
Luonnonympäristön vaikutus ihmisen toimintaan
- Endo- ja eksogeeniset ilmiöt
- Kulttuurimaisemien tulkinta
- Suomen maisema-alueet
- Tutkimuksellisuus

T10 tukea oppilasta kehittämään vuorovaikutus- ja ryhmätyötaitoja sekä
argumentoimaan ja esittämään selkeästi maantieteellistä tietoa
- Tuetaan oppilasta kehittämään vuorovaikutus- ja ryhmätyötaitoja sekä argumentoimaan ja
esittämään selkeästi maantieteellistä tietoa
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde

Vuosiluokat 7-9

Ryhmässä työskentelyn ja argumentoinnin
taidot

- Endo- ja eksogeeniset ilmiöt
- Sisältöihin liittyvä ajankohtaisuus ja geomedia
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Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa toimia ryhmän jäsenenä ja
arvioida omaa toimintaansa ryhmässä.
Oppilas osaa esittää mielipiteitä
maantieteellisistä asioista sekä kuunnella ja
suhtautua rakentavasti erilaisiin näkemyksiin.

- Maasto- ja teemakarttojen laatiminen ja tulkinta
- Sisältöihin liittyvä keskeinen paikannimistö
- Geomedia
- Endo- ja eksogeeniset ilmiöt
- Kulttuurimaisemien tulkinta
- Suomen maisema-alueet
- Tutkimuksellisuus
Luonnonympäristön vaikutus ihmisen toimintaan
Maapallon väestö: väestön jakautuminen, muuttoliikkeet, kaupungistuminen, kulttuurit ja
elinkeinot

T11 ohjata oppilasta vaalimaan luontoa, rakennettua ympäristöä ja
niiden monimuotoisuutta sekä vahvistaa oppilaan osallistumisen ja
vaikuttamisen taitoja
- Ohjataan oppilasta vaalimaan luontoa, rakennettua ympäristöä ja niiden monimuotoisuutta sekä
vahvistaa oppilaan osallistumisen ja vaikuttamisen taitoja
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Osallistumisen ja vaikuttamisen taidot

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas toimii projektissa, jossa yhdessä
muiden kanssa vaikutetaan lähiympäristön
viihtyisyyden parantamiseen tai ympäristön
monimuotoisuuden säilyttämiseen. Oppilas
ymmärtää ja osaa kuvata globaalin vastuun
merkitystä omassa toiminnassaan.

- Maasto- ja teemakarttojen laatiminen ja tulkinta
- Sisältöihin liittyvä keskeinen paikannimistö
- Geomedia
Luonnonympäristön vaikutus ihmisen toimintaan
- Endo- ja eksogeeniset ilmiöt
- Kulttuurimaisemien tulkinta

- Tutkimuksellisuus
Maapallon väestö: väestön jakautuminen, muuttoliikkeet, kaupungistuminen, kulttuurit ja
elinkeinot
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- Suomen maisema-alueet

- Endo- ja eksogeeniset ilmiöt
- Sisältöihin liittyvä ajankohtaisuus ja geomedia

T12 tukea oppilasta kasvamaan aktiiviseksi, vastuullisesti toimivaksi ja
kestävään elämäntapaan sitoutuneeksi kansalaiseksi
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
T12 tukea oppilasta kasvamaan aktiiviseksi,
vastuullisesti toimivaksi ja kestävään
elämäntapaan sitoutuneeksi kansalaiseksi

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa kertoa, miten toimitaan
vastuullisesti koulussa ja koulun ulkopuolella.
Oppilas osaa ottaa kantaa kestävän
kehityksen kysymyksiin ja osaa antaa
esimerkkejä miten toimitaan kestävän
elämäntavan mukaisesti.

- Endo- ja eksogeeniset ilmiöt
- Kulttuurimaisemien tulkinta
- Suomen maisema-alueet
- Tutkimuksellisuus
Maapallon väestö: väestön jakautuminen, muuttoliikkeet, kaupungistuminen, kulttuurit ja
elinkeinot
Luonnonympäristön vaikutus ihmisen toimintaan
- Endo- ja eksogeeniset ilmiöt
- Maasto- ja teemakarttojen laatiminen ja tulkinta
- Sisältöihin liittyvä keskeinen paikannimistö
- Geomedia
- Sisältöihin liittyvä ajankohtaisuus ja geomedia

T13 ohjata oppilasta arvostamaan alueellista identiteettiään sekä luonnon,
ihmistoiminnan ja kulttuurien moninaisuutta sekä kunnioittamaan
ihmisoikeuksia kaikkialla maailmassa
- Ohjataan oppilasta arvostamaan omaa alueellista identiteettiään
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- Ohjataan oppilasta kestävään elämäntapaan
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
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Arvioinnin kohde
Alueellisen identiteetin sekä luonnon,
ihmistoiminnan ja kulttuurien moninaisuuden
tunnistaminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa luonnehtia omaan alueelliseen
identiteettiinsä vaikuttavia tekijöitä sekä
osaa kuvata lähiympäristön ja sen
monimuotoisuuden merkitystä. Oppilas osaa
kuvata kulttuurien ja ihmisten moninaisuuden
merkitystä sekä osaa tarkastella yhteiskunnan
ilmiöitä ihmisoikeuksien näkökulmasta.

- Endo- ja eksogeeniset ilmiöt
Maapallon väestö: väestön jakautuminen, muuttoliikkeet, kaupungistuminen, kulttuurit ja
elinkeinot
- Endo- ja eksogeeniset ilmiöt
- Kulttuurimaisemien tulkinta
- Suomen maisema-alueet
- Tutkimuksellisuus
- Maasto- ja teemakarttojen laatiminen ja tulkinta
- Sisältöihin liittyvä keskeinen paikannimistö
- Geomedia
Luonnonympäristön vaikutus ihmisen toimintaan
- Sisältöihin liittyvä ajankohtaisuus ja geomedia

Vuosiluokka 9
Vuosiluokan keskeiset sisältöalueet
S1 Maapallon karttakuva ja alueet
Sisällöt valitaan siten, että oppilaiden ymmärrys kartan peruskäsitteistä sekä erilaisista maasto- ja
teemakartoista syvenee. Sisällöissä keskitytään koko maailman hahmottamiseen sekä Suomen,
Euroopan ja maailman keskeisen paikannimistön omaksumiseen. Karttojen, paikkatiedon ja muun
geomedian käyttö yhdistetään maantiedon kaikkien muiden sisältöjen opiskeluun.
- Sisältöihin liittyvä keskeinen paikannimistö

Seurataan ajankohtaisia uutisia maailman eri alueilta ja sijoitetaan uutiset kartalle. Pohditaan
kriittisesti uutistapahtumien taustoja ja alueellisia merkityksiä. Uutisseuranta yhdistetään
maantiedon muiden sisältöjen opiskeluun. Tutustutaan työelämässä ja yhteiskunnan eri osaalueilla tarvittavaan maantieteelliseen osaamiseen.

1517

Vuosiluokat 7-9

S2 Ajankohtainen muuttuva maailma

- Seurataan ympäristö- ja ihmiskunnanriskeihin liittyviä ajankohtaisia tapahtumia.
S3 Elämän perusedellytykset maapallolla
Sisällöt liittyvät planetaarisuuteen ja sen vaikutuksiin maapallolla. Käsitellään vuorokaudenja vuodenaikojen vaihtelua sekä ilmasto- ja kasvillisuusvyöhykkeitä. Tarkastellaan elämän
perusedellytyksiä kuten puhdasta ilmaa, vettä ja ravintoa, niiden esiintymistä ja kestävää käyttöä.
- Keskeiset ympäristöön sekä luonnon ja ihmisen vuorovaikuukseen liittyvä riskit, kuten
esimerkiksi ilmastonmuutos ja biodiversiteetin väheneminen
S4 Muuttuvat maisemat ja elinympäristöt
Tarkastellaan
oman
kotiseudun
erityispiirteitä
sekä
Suomen
maisema-alueita.
Tehdään kenttätutkimuksia omassa lähiympäristössä. Osallistutaan oman lähiympäristön
monimuotoisuuden vaalimiseen sekä sen viihtyisyyden ja turvallisuuden suunnitteluun ja
parantamiseen. Tutkitaan esimerkkien avulla maailman eri alueiden luonnon- ja kulttuurimaisemia.
- Lähiympäristön monimuotoisuuden vaalimiseen sekä sen viihtyisyyden ja turvallisuuden
suunnitteluun ja parantamiseen liittyvä projekti
- Kestävä elämäntapa ja sen toteuttaminen omassa elämässä
S5 Ihmiset ja kulttuurit maapallolla
Tutustutaan kulttuureihin, ihmisten elämään, asumiseen ja elinkeinoihin Suomessa, Euroopassa
ja eri puolilla maailmaa. Tarkastellaan esimerkkien avulla, miten ympäristö vaikuttaa elinkeinoihin,
asumiseen ja muuhun ihmisen toimintaan. Pohditaan ihmisoikeuksia ja hyvän elämän edellytyksiä
erityisesti lasten ja nuorten näkökulmasta.
- Globaali maailma ja alueelliset kehityskysymykset, kuten esimerkiksi väestönkasvu ja
pakolaisuus
- Ihmisoikeudet
S6 Kestävä elämäntapa ja luonnonvarojen kestävä käyttö
Keskitytään luonnonvarojen kestävään käyttöön ja biotalouden mahdollisuuksiin Suomessa
ja muualla maailmassa. Tutkitaan tuotteiden elinkaaria sekä pohditaan omia kulutusvalintoja
ja toimintaa vastuullisena kansalaisena. Perehdytään ympäristönmuutoksiin, erityisesti
ilmastonmuutokseen ja luonnon monimuotoisuuden heikkenemiseen. Käsitellään ympäristön
tilaa ja yhteistyömahdollisuuksia Itämeren alueella. Pohditaan esimerkkien avulla globalisaation
vaikutuksia ja alueellisia kehityskysymyksiä.
- Kestävä elämäntapa ja sen toteuttaminen omassa elämässä
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- Globalisaation vaikutukset
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Opetuksen tavoitteet

Tavoitteisiin liittyvät
sisältöalueet

Laaja-alainen osaaminen

T1

S1, S2, S3, S4, S5, S6

L1, L4, L5

T2

S1, S2, S3, S4, S6

L4, L5

T3

S1, S2, S3, S4, S5, S6

L2, L4

T4

S1, S2, S3, S4, S5, S6

L7

T5

S1, S2, S3, S4, S5, S6

L1

T6

S1, S2, S3, S4, S5, S6

L4, L5

T7

S1, S2, S3, S4, S5, S6

L5, L6

T8

S1, S2, S3, S4, S5, S6

L1

T9

S1, S2, S3, S4, S5, S6

L4

T10

S1, S2, S3, S4, S5, S6

L2

T11

S1, S2, S3, S4, S5, S6

L7

T12

S1, S2, S3, S4, S5, S6

L7

T13

S1, S2, S3, S4, S5, S6

L3, L7

Vuosiluokan tavoitteet
T1 tukea oppilaan jäsentyneen karttakuvan rakentumista maapallosta
- Tuetaan oppilaan jäsentyneen karttakuvan rakentumista maapallosta
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Maapallon karttakuvan hahmottaminen ja
keskeisen paikannimistön tunteminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas hahmottaa maapallon karttakuvan
peruspiirteet sekä tietää keskeisten kohteiden
sijainnin ja nimistön.

- Globaali maailma ja alueelliset kehityskysymykset, kuten esimerkiksi väestönkasvu ja
pakolaisuus
- Ihmisoikeudet
- Kestävä elämäntapa ja sen toteuttaminen omassa elämässä
- Globalisaation vaikutukset

- Kestävä elämäntapa ja sen toteuttaminen omassa elämässä
- Seurataan ympäristö- ja ihmiskunnanriskeihin liittyviä ajankohtaisia tapahtumia.
- Sisältöihin liittyvä keskeinen paikannimistö
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- Lähiympäristön monimuotoisuuden vaalimiseen sekä sen viihtyisyyden ja turvallisuuden
suunnitteluun ja parantamiseen liittyvä projekti

- Keskeiset ympäristöön sekä luonnon ja ihmisen vuorovaikuukseen liittyvä riskit, kuten
esimerkiksi ilmastonmuutos ja biodiversiteetin väheneminen

T2 ohjata oppilasta tutkimaan luonnonmaantieteellisiä ilmiöitä sekä
vertailemaan luonnonmaisemia Suomessa ja muualla maapallolla
- Ohjataan oppilasta tarkastelemaan ympäristöriskejä ja ymmärtämään niiden vaikutuksia
maapallon eri alueilla
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Luonnonmaantieteellisten ilmiöiden
hahmottaminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa selittää esimerkkien avulla
Maan planetaarisuuden, vuorokauden- ja
vuodenaikojen vaihtelun sekä hahmottaa
maapallon kehät ja vyöhykkeisyyden. Oppilas
osaa tunnistaa ja kuvailla luonnonmaisemia
Suomessa ja maapallolla sekä osaa tuoda
esille joitakin niiden syntyyn vaikuttaneita
tekijöitä.

- Sisältöihin liittyvä keskeinen paikannimistö

- Lähiympäristön monimuotoisuuden vaalimiseen sekä sen viihtyisyyden ja turvallisuuden
suunnitteluun ja parantamiseen liittyvä projekti
- Kestävä elämäntapa ja sen toteuttaminen omassa elämässä
- Seurataan ympäristö- ja ihmiskunnanriskeihin liittyviä ajankohtaisia tapahtumia.
- Keskeiset ympäristöön sekä luonnon ja ihmisen vuorovaikuukseen liittyvä riskit, kuten
esimerkiksi ilmastonmuutos ja biodiversiteetin väheneminen
- Kestävä elämäntapa ja sen toteuttaminen omassa elämässä
- Globalisaation vaikutukset

T3 ohjata oppilasta tutkimaan ihmismaantieteellisiä ilmiöitä ja
kulttuurimaisemia sekä ymmärtämään erilaisia kulttuureita, elinkeinoja ja
ihmisten elämää Suomessa ja maapallon eri alueilla
- Ohjataan oppilasta tarkastelemaan ihmiskunnan riskejä ja ymmärtämään niiden vaikutuksia
maapallon eri alueilla
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Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen

Ihmismaantieteellisten ilmiöiden
hahmottaminen

Oppilas osaa kuvata ihmisten elämän ja
kulttuurien piirteiden sekä kulttuurimaisemien
vaihtelua Suomessa ja muualla maailmassa.
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- Keskeiset ympäristöön sekä luonnon ja ihmisen vuorovaikuukseen liittyvä riskit, kuten
esimerkiksi ilmastonmuutos ja biodiversiteetin väheneminen
- Seurataan ympäristö- ja ihmiskunnanriskeihin liittyviä ajankohtaisia tapahtumia.
- Kestävä elämäntapa ja sen toteuttaminen omassa elämässä
- Globalisaation vaikutukset
- Sisältöihin liittyvä keskeinen paikannimistö

- Globaali maailma ja alueelliset kehityskysymykset, kuten esimerkiksi väestönkasvu ja
pakolaisuus
- Ihmisoikeudet
- Lähiympäristön monimuotoisuuden vaalimiseen sekä sen viihtyisyyden ja turvallisuuden
suunnitteluun ja parantamiseen liittyvä projekti
- Kestävä elämäntapa ja sen toteuttaminen omassa elämässä

T4 kannustaa oppilasta pohtimaan ihmisen toiminnan ja
luonnonympäristön välistä vuorovaikutusta sekä ymmärtämään
luonnonvarojen kestävän käytön merkitys
- Kannustetaan oppilasta pohtimaan ihmisen toiminnan ja luonnonympäristön välistä
vuorovaikutusta sekä ymmärtämään luonnonvarojen kestävän käytön merkitys
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Luonnon ja ihmisen toiminnan välisen
vuorovaikutuksen ymmärtäminen sekä
luonnonvarojen kestävä käyttö

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa kuvata, miten luonnonympäristö
vaikuttaa ihmisten elämään ja elinkeinoihin
sekä millaisia vaikutuksia ihmisen toiminnalla
on luonnonympäristön tilaan Suomessa ja eri
puolilla maapalloa. Oppilas osaa kertoa, miksi
luonnonvarojen kestävä käyttö on tärkeää.

- Sisältöihin liittyvä keskeinen paikannimistö

- Globaali maailma ja alueelliset kehityskysymykset, kuten esimerkiksi väestönkasvu ja
pakolaisuus

- Lähiympäristön monimuotoisuuden vaalimiseen sekä sen viihtyisyyden ja turvallisuuden
suunnitteluun ja parantamiseen liittyvä projekti
- Kestävä elämäntapa ja sen toteuttaminen omassa elämässä
- Seurataan ympäristö- ja ihmiskunnanriskeihin liittyviä ajankohtaisia tapahtumia.
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- Ihmisoikeudet

- Keskeiset ympäristöön sekä luonnon ja ihmisen vuorovaikuukseen liittyvä riskit, kuten
esimerkiksi ilmastonmuutos ja biodiversiteetin väheneminen
- Kestävä elämäntapa ja sen toteuttaminen omassa elämässä
- Globalisaation vaikutukset

T5 ohjata oppilasta kehittämään maantieteellistä ajattelutaitoa sekä kykyä
esittää maantieteellisiä kysymyksiä
- Ohjataan oppilasta kehittämään maantieteellistä ajattelutaitoa sekä kykyä esittää käsiteltäviin
sisältöihin liittyviä maantieteellisiä kysymyksiä
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Maantieteellinen ajattelutaito

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa selittää että maantiedossa
tutkitaan alueita ja alueiden välisiä eroja
sekä hahmottaa kartoilta eri aluetasot: oma
lähiympäristö, kunta, Suomi, Eurooppa
ja koko maailma. Oppilas osaa esittää
maantieteellisiä kysymyksiä ja pohtia
vastauksia niihin.

- Lähiympäristön monimuotoisuuden vaalimiseen sekä sen viihtyisyyden ja turvallisuuden
suunnitteluun ja parantamiseen liittyvä projekti
- Kestävä elämäntapa ja sen toteuttaminen omassa elämässä
- Seurataan ympäristö- ja ihmiskunnanriskeihin liittyviä ajankohtaisia tapahtumia.
- Kestävä elämäntapa ja sen toteuttaminen omassa elämässä
- Globalisaation vaikutukset
- Sisältöihin liittyvä keskeinen paikannimistö

- Keskeiset ympäristöön sekä luonnon ja ihmisen vuorovaikuukseen liittyvä riskit, kuten
esimerkiksi ilmastonmuutos ja biodiversiteetin väheneminen
- Globaali maailma ja alueelliset kehityskysymykset, kuten esimerkiksi väestönkasvu ja
pakolaisuus
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- Ihmisoikeudet

T6 ohjata oppilasta kehittämään tilatajua sekä symboleiden,
mittasuhteiden, suuntien ja etäisyyksien ymmärrystä
- Ohjataan oppilasta kehittämään tilatajua sekä symboleiden, mittasuhteiden, suuntien ja
etäisyyksien ymmärrystä
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
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Arvioinnin kohde
Tilatajun kehittyminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa mitata sekä jana- että
suhdelukumittakaavan avulla etäisyyksiä
kartalla, suunnata kartan todellisuuden
mukaisesti ja liikkua maastossa kartan avulla.

- Kestävä elämäntapa ja sen toteuttaminen omassa elämässä
- Globalisaation vaikutukset
- Sisältöihin liittyvä keskeinen paikannimistö

- Lähiympäristön monimuotoisuuden vaalimiseen sekä sen viihtyisyyden ja turvallisuuden
suunnitteluun ja parantamiseen liittyvä projekti
- Kestävä elämäntapa ja sen toteuttaminen omassa elämässä
- Seurataan ympäristö- ja ihmiskunnanriskeihin liittyviä ajankohtaisia tapahtumia.
- Keskeiset ympäristöön sekä luonnon ja ihmisen vuorovaikuukseen liittyvä riskit, kuten
esimerkiksi ilmastonmuutos ja biodiversiteetin väheneminen
- Globaali maailma ja alueelliset kehityskysymykset, kuten esimerkiksi väestönkasvu ja
pakolaisuus
- Ihmisoikeudet

T7 ohjata oppilasta harjaannuttamaan arkielämän geomediataitoja
sekä lukemaan, tulkitsemaan ja laatimaan karttoja ja muita malleja
maantieteellisistä ilmiöistä
- Ohjataan oppilasta harjaannuttamaan arkielämän geomediataitoja sekä lukemaan, tulkitsemaan
ja laatimaan karttoja ja muita malleja maantieteellisistä ilmiöistä
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Geomediataidot

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa käyttää kuvia, karttoja,
karttapalveluja sekä muuta geomediaa
maantiedon sisältöjen opiskelussa
sekä arkielämässä. Oppilas osaa laatia
yksinkertaisia karttoja, diagrammeja sekä
muita maantieteellisiä malleja.

- Keskeiset ympäristöön sekä luonnon ja ihmisen vuorovaikuukseen liittyvä riskit, kuten
esimerkiksi ilmastonmuutos ja biodiversiteetin väheneminen
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- Seurataan ympäristö- ja ihmiskunnanriskeihin liittyviä ajankohtaisia tapahtumia.

- Lähiympäristön monimuotoisuuden vaalimiseen sekä sen viihtyisyyden ja turvallisuuden
suunnitteluun ja parantamiseen liittyvä projekti
- Kestävä elämäntapa ja sen toteuttaminen omassa elämässä
- Kestävä elämäntapa ja sen toteuttaminen omassa elämässä
- Globalisaation vaikutukset
- Sisältöihin liittyvä keskeinen paikannimistö

- Globaali maailma ja alueelliset kehityskysymykset, kuten esimerkiksi väestönkasvu ja
pakolaisuus
- Ihmisoikeudet

T8 ohjata oppilasta kehittämään maantieteellisiä tutkimustaitoja
- Ohjataan oppilasta kehittämään maantieteellisiä tutkimustaitoja
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Tutkimustaidot

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa toteuttaa pienimuotoisen
maantieteellisen tutkimuksen. Oppilas osaa
havainnollistaa tutkimustuloksia geomedian
avulla sekä esittää tutkimustulokset suullisesti.

- Sisältöihin liittyvä keskeinen paikannimistö

- Kestävä elämäntapa ja sen toteuttaminen omassa elämässä
- Globalisaation vaikutukset
- Lähiympäristön monimuotoisuuden vaalimiseen sekä sen viihtyisyyden ja turvallisuuden
suunnitteluun ja parantamiseen liittyvä projekti
- Kestävä elämäntapa ja sen toteuttaminen omassa elämässä
- Globaali maailma ja alueelliset kehityskysymykset, kuten esimerkiksi väestönkasvu ja
pakolaisuus
- Ihmisoikeudet
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- Keskeiset ympäristöön sekä luonnon ja ihmisen vuorovaikuukseen liittyvä riskit, kuten
esimerkiksi ilmastonmuutos ja biodiversiteetin väheneminen
- Seurataan ympäristö- ja ihmiskunnanriskeihin liittyviä ajankohtaisia tapahtumia.
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T9 harjaannuttaa oppilasta havainnoimaan ympäristöä ja siinä tapahtuvia
muutoksia sekä aktivoida oppilasta seuraamaan ajankohtaisia tapahtumia
omassa lähiympäristössä, Suomessa ja koko maailmassa
- Harjaannutetaan oppilasta havainnoimaan ympäristöä ja siinä tapahtuvia muutoksia
sekä aktivoidaan oppilasta seuraamaan ajankohtaisia tapahtumia omassa lähiympäristössä,
Suomessa ja koko maailmassa
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Ympäristölukutaito ja ympäristön muutosten
arvioiminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa havainnoida lähiympäristön
muutoksia, osaa antaa esimerkkejä
Suomessa ja muualla maailmassa
tapahtuvista ympäristön muutoksista
ja osaa nimetä keskeisiä muutoksia
aiheuttavia tekijöitä. Oppilas osaa tuoda
esille maantieteellisiin ilmiöihin liittyvää
ajankohtaista uutisointia ja osaa selittää
tapahtumien taustoja.

- Lähiympäristön monimuotoisuuden vaalimiseen sekä sen viihtyisyyden ja turvallisuuden
suunnitteluun ja parantamiseen liittyvä projekti
- Kestävä elämäntapa ja sen toteuttaminen omassa elämässä
- Seurataan ympäristö- ja ihmiskunnanriskeihin liittyviä ajankohtaisia tapahtumia.
- Keskeiset ympäristöön sekä luonnon ja ihmisen vuorovaikuukseen liittyvä riskit, kuten
esimerkiksi ilmastonmuutos ja biodiversiteetin väheneminen
- Sisältöihin liittyvä keskeinen paikannimistö

- Globaali maailma ja alueelliset kehityskysymykset, kuten esimerkiksi väestönkasvu ja
pakolaisuus
- Ihmisoikeudet
- Kestävä elämäntapa ja sen toteuttaminen omassa elämässä
- Globalisaation vaikutukset

- Tuetaan oppilasta kehittämään vuorovaikutus- ja ryhmätyötaitoja sekä argumentoimaan ja
esittämään selkeästi maantieteellistä tietoa
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
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T10 tukea oppilasta kehittämään vuorovaikutus- ja ryhmätyötaitoja sekä
argumentoimaan ja esittämään selkeästi maantieteellistä tietoa

Arvioinnin kohde
Ryhmässä työskentelyn ja argumentoinnin
taidot

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa toimia ryhmän jäsenenä ja
arvioida omaa toimintaansa ryhmässä.
Oppilas osaa esittää mielipiteitä
maantieteellisistä asioista sekä kuunnella ja
suhtautua rakentavasti erilaisiin näkemyksiin.

- Sisältöihin liittyvä keskeinen paikannimistö

- Seurataan ympäristö- ja ihmiskunnanriskeihin liittyviä ajankohtaisia tapahtumia.
- Keskeiset ympäristöön sekä luonnon ja ihmisen vuorovaikuukseen liittyvä riskit, kuten
esimerkiksi ilmastonmuutos ja biodiversiteetin väheneminen
- Lähiympäristön monimuotoisuuden vaalimiseen sekä sen viihtyisyyden ja turvallisuuden
suunnitteluun ja parantamiseen liittyvä projekti
- Kestävä elämäntapa ja sen toteuttaminen omassa elämässä
- Globaali maailma ja alueelliset kehityskysymykset, kuten esimerkiksi väestönkasvu ja
pakolaisuus
- Ihmisoikeudet
- Kestävä elämäntapa ja sen toteuttaminen omassa elämässä
- Globalisaation vaikutukset

T11 ohjata oppilasta vaalimaan luontoa, rakennettua ympäristöä ja
niiden monimuotoisuutta sekä vahvistaa oppilaan osallistumisen ja
vaikuttamisen taitoja
- Ohjataan oppilasta vaalimaan luontoa, rakennettua ympäristöä ja niiden monimuotoisuutta sekä
vahvistetaan oppilaan osallistumisen ja vaikuttamisen taitoja
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
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Osallistumisen ja vaikuttamisen taidot

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas toimii projektissa, jossa yhdessä
muiden kanssa vaikutetaan lähiympäristön
viihtyisyyden parantamiseen tai ympäristön
monimuotoisuuden säilyttämiseen. Oppilas
ymmärtää ja osaa kuvata globaalin vastuun
merkitystä omassa toiminnassaan.

- Lähiympäristön monimuotoisuuden vaalimiseen sekä sen viihtyisyyden ja turvallisuuden
suunnitteluun ja parantamiseen liittyvä projekti
- Kestävä elämäntapa ja sen toteuttaminen omassa elämässä
- Seurataan ympäristö- ja ihmiskunnanriskeihin liittyviä ajankohtaisia tapahtumia.
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- Kestävä elämäntapa ja sen toteuttaminen omassa elämässä
- Globalisaation vaikutukset
- Keskeiset ympäristöön sekä luonnon ja ihmisen vuorovaikuukseen liittyvä riskit, kuten
esimerkiksi ilmastonmuutos ja biodiversiteetin väheneminen
- Sisältöihin liittyvä keskeinen paikannimistö

- Globaali maailma ja alueelliset kehityskysymykset, kuten esimerkiksi väestönkasvu ja
pakolaisuus
- Ihmisoikeudet

T12 tukea oppilasta kasvamaan aktiiviseksi, vastuullisesti toimivaksi ja
kestävään elämäntapaan sitoutuneeksi kansalaiseksi
- Tuetaan oppilasta kasvamaan aktiiviseksi, vastuullisesti toimivaksi ja kestävään elämäntapaan
sitoutuneeksi kansalaiseksi
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
T12 tukea oppilasta kasvamaan aktiiviseksi,
vastuullisesti toimivaksi ja kestävään
elämäntapaan sitoutuneeksi kansalaiseksi

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa kertoa, miten toimitaan
vastuullisesti koulussa ja koulun ulkopuolella.
Oppilas osaa ottaa kantaa kestävän
kehityksen kysymyksiin ja osaa antaa
esimerkkejä miten toimitaan kestävän
elämäntavan mukaisesti.

- Keskeiset ympäristöön sekä luonnon ja ihmisen vuorovaikuukseen liittyvä riskit, kuten
esimerkiksi ilmastonmuutos ja biodiversiteetin väheneminen
- Kestävä elämäntapa ja sen toteuttaminen omassa elämässä
- Globalisaation vaikutukset
- Seurataan ympäristö- ja ihmiskunnanriskeihin liittyviä ajankohtaisia tapahtumia.
- Sisältöihin liittyvä keskeinen paikannimistö

- Lähiympäristön monimuotoisuuden vaalimiseen sekä sen viihtyisyyden ja turvallisuuden
suunnitteluun ja parantamiseen liittyvä projekti

- Globaali maailma ja alueelliset kehityskysymykset, kuten esimerkiksi väestönkasvu ja
pakolaisuus
- Ihmisoikeudet
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- Kestävä elämäntapa ja sen toteuttaminen omassa elämässä

T13 ohjata oppilasta arvostamaan alueellista identiteettiään sekä luonnon,
ihmistoiminnan ja kulttuurien moninaisuutta sekä kunnioittamaan
ihmisoikeuksia kaikkialla maailmassa
- Ohjataan oppilasta arvostamaan alueellista identiteettiään sekä luonnon, ihmistoiminnan ja
kulttuurien moninaisuutta sekä kunnioittamaan ihmisoikeuksia kaikkialla maailmassa
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Alueellisen identiteetin sekä luonnon,
ihmistoiminnan ja kulttuurien moninaisuuden
tunnistaminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa luonnehtia omaan alueelliseen
identiteettiinsä vaikuttavia tekijöitä sekä
osaa kuvata lähiympäristön ja sen
monimuotoisuuden merkitystä. Oppilas osaa
kuvata kulttuurien ja ihmisten moninaisuuden
merkitystä sekä osaa tarkastella yhteiskunnan
ilmiöitä ihmisoikeuksien näkökulmasta.

- Sisältöihin liittyvä keskeinen paikannimistö

- Globaali maailma ja alueelliset kehityskysymykset, kuten esimerkiksi väestönkasvu ja
pakolaisuus
- Ihmisoikeudet
- Kestävä elämäntapa ja sen toteuttaminen omassa elämässä
- Globalisaation vaikutukset
- Lähiympäristön monimuotoisuuden vaalimiseen sekä sen viihtyisyyden ja turvallisuuden
suunnitteluun ja parantamiseen liittyvä projekti
- Kestävä elämäntapa ja sen toteuttaminen omassa elämässä
- Seurataan ympäristö- ja ihmiskunnanriskeihin liittyviä ajankohtaisia tapahtumia.
- Keskeiset ympäristöön sekä luonnon ja ihmisen vuorovaikuukseen liittyvä riskit, kuten
esimerkiksi ilmastonmuutos ja biodiversiteetin väheneminen

35.6.20. Matematiikka

Vuosiluokat 7-9

Matematiikan tehtävä
Matematiikan opetuksen tehtävänä on kehittää oppilaiden loogista, täsmällistä ja luovaa
matemaattista ajattelua. Opetus luo pohjan matemaattisten käsitteiden ja rakenteiden
ymmärtämiselle sekä kehittää oppilaiden kykyä käsitellä tietoa ja ratkaista ongelmia. Matematiikan
kumulatiivisesta luonteesta johtuen opetus etenee systemaattisesti. Konkretia ja toiminnallisuus
ovat keskeinen osa matematiikan opetusta ja opiskelua. Oppimista tuetaan hyödyntämällä tietoja viestintäteknologiaa.
Matematiikan opetus tukee oppilaiden myönteistä asennetta matematiikkaa kohtaan sekä
positiivista minäkuvaa matematiikan oppijoina. Se kehittää myös viestintä-, vuorovaikutus- ja
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yhteistyötaitoja. Matematiikan opiskelu on tavoitteellista ja pitkäjänteistä toimintaa, jossa oppilaat
ottavat vastuuta omasta oppimisestaan.
Opetus ohjaa oppilaita ymmärtämään matematiikan hyödyllisyyden omassa elämässään ja
laajemmin yhteiskunnassa. Opetus kehittää oppilaiden kykyä käyttää ja soveltaa matematiikkaa
monipuolisesti.

Oppiaineen tehtävä vuosiluokilla 7-9
Vuosiluokkien 7−9 matematiikan opetuksen tehtävänä on vahvistaa matemaattista
yleissivistystä. Opetuksessa syvennetään matemaattisten käsitteiden ja niiden välisten
yhteyksien ymmärtämistä. Opetus innostaa oppilaita löytämään ja hyödyntämään matematiikkaa
omassa elämässään. Oppilaiden valmiuksiin kuuluvat ongelmien matemaattinen mallintaminen
ja ratkaiseminen. Matematiikan opetus ohjaa oppilaita tavoitteelliseen, täsmälliseen,
keskittyneeseen ja pitkäjänteiseen toimintaan. Oppilaita rohkaistaan esittämään ratkaisujaan ja
keskustelemaan niistä. Opetuksessa kehitetään oppilaiden yhteistyötaitoja.

Matematiikan oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät tavoitteet
vuosiluokilla 7-9
Opetuksen lähtökohdat valitaan oppilaita kiinnostavista aiheista, ilmiöistä ja niihin liittyvistä
ongelmista. Konkretia toimii edelleen tärkeänä osana matematiikan opiskelua. Rohkaistaan
oppilaita käyttämään ajattelua tukevia piirroksia ja välineitä. Opetuksessa käytetään vaihtelevia
työtapoja. Ongelmia matematisoidaan, ratkaistaan ja tulkitaan yksin ja yhdessä. Yhdessä
työskennellessä jokainen toimii sekä itsensä että ryhmän hyväksi. Oppimispelit ovat yksi
motivoiva työtapa. Tieto- ja viestintäteknologiaa, kuten taulukkolaskentaa ja dynaamista
geometriaohjelmistoa, hyödynnetään opetuksen, oppimisen, tuottamisen, arvioinnin sekä
luovuuden välineenä.

Ohjaus, eriyttäminen ja tuki matematiikassa vuosiluokilla 7-9
Jokaisella oppilaalla tulee olla mahdollisuus saada opetusta myös aiempien vuosiluokkien
keskeisimmistä sisällöistä, jos hän ei hallitse niitä riittävästi. Lisäksi annetaan ennakoivaa
tukea tarvittaessa uusien sisältöjen oppimiseksi. Oppilaiden matematiikan osaamista ja taitojen
kehittymistä seurataan jatkuvasti yhdessä oppilaiden kanssa. Oppilaille korostetaan asioiden
ymmärtämisen tärkeyttä. Oppilaita tuetaan suurempien asiakokonaisuuksien hahmottamisessa
ja yhteyksien löytämisessä. Eriyttämisessä otetaan huomioon jokaisen oppilaan osaaminen ja
annetaan mahdollisuus onnistumisen elämyksiin.
Sisältöjä voidaan rikastuttaa syventämällä yhteisesti käsiteltävää aihetta oppilaiden
kiinnostuksen ja taitotason mukaan. Taitavia oppilaita tuetaan tarjoamalla heille vaihtoehtoisia
työskentelymuotoja, kuten esimerkiksi erilaisia projekteja ja ongelmalähtöisiä tutkimustehtäviä
oppilaita kiinnostavista matemaattisista aiheista.

Monipuolisella arvioinnilla ja kannustavalla palautteella tuetaan matemaattisen ajattelun ja
itseluottamuksen kehittymistä ja ylläpidetään ja vahvistetaan opiskelumotivaatiota. Palaute tukee
oppilaiden myönteistä minäkuvaa matematiikan oppijana. Oppilaille annetaan säännöllisesti tietoa
oppimisen edistymisestä ja suoriutumisesta suhteessa asetettuihin matematiikan tavoitteisiin.
Arviointi ohjaa oppilaita kehittämään matematiikan osaamistaan ja ymmärtämistään sekä
pitkäjänteisen työskentelyn taitoja. Palaute auttaa oppilaita huomaamaan, mitä tietoja ja taitoja
tulisi edelleen kehittää ja miten.
Oppilailla on aktiivinen rooli arvioinnissa. Itsearvioinnissa oppilaat oppivat asettamaan tavoitteita
oppimiselleen ja havainnoimaan edistymistään suhteessa tavoitteisiin. Lisäksi oppilaita ohjataan
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kiinnittämään huomiota tapaansa työskennellä sekä tiedostamaan asennettaan matematiikan
opiskelua kohtaan.
Oppilailla tulee olla mahdollisuus osoittaa osaamistaan eri tavoin. Arvioinnin kohteena ovat
matemaattiset tiedot ja taidot sekä niiden soveltaminen. Lisäksi arvioinnissa kiinnitetään
huomiota tekemisen tapaan ja taitoon perustella ratkaisuja sekä ratkaisujen rakenteeseen ja
oikeellisuuteen. Arvioinnissa otetaan huomioon myös taito hyödyntää välineitä mukaan lukien
tieto- ja viestintäteknologiaa.
Yhdessä työskenneltäessä arvioidaan sekä ryhmän jäsenten että koko ryhmän toimintaa ja
tuotosta. Tuotoksen arvioinnissa kiinnitetään huomiota tuotoksen matemaattiseen sisältöön
ja esitystapaan. Palautteella ohjataan oppilaita ymmärtämään jokaisen ryhmän jäsenen
työskentelyn ja kehittymisen merkitys. Oppilaita ohjataan tuotosten ja toiminnan arvioimiseen.
Päättöarviointi sijoittuu siihen lukuvuoteen, jona matematiikan opiskelu päättyy kaikille yhteisenä
oppiaineena. Päättöarvioinnilla määritellään, miten oppilas on opiskelun päättyessä saavuttanut
matematiikan oppimäärän tavoitteet. Päättöarvosana muodostetaan suhteuttamalla oppilaan
osaamisen taso matematiikan valtakunnallisiin päättöarvioinnin kriteereihin. Matematiikassa
oppilaan osaaminen kehittyy eri tavoitealueilla oppimäärän päättövaiheeseen saakka.
Päättöarvosanan muodostamisessa otetaan huomioon kaikki valtakunnalliset päättöarvioinnin
kriteerit riippumatta siitä, mille vuosiluokalle vastaava tavoite on asetettu paikallisessa
opetussuunnitelmassa. Oppilas saa arvosanan kahdeksan (8), mikäli hän osoittaa keskimäärin
oppiaineen kriteerien määrittämää osaamista. Arvosanan kahdeksan tason ylittäminen joidenkin
tavoitteiden osalta voi kompensoida tasoa heikomman suoriutumisen joidenkin muiden
tavoitteiden osalta.
Oppilas osallistuu arviointikeskusteluun ja asettaa itselleen tavoitteita tai arvioi omaa
suoriutumistaan ja omaa työpanostaan.

Vuosiluokka 7
Vuosiluokan keskeiset sisältöalueet
S1 Ajattelun taidot ja menetelmät
Harjoitellaan loogista ajattelua vaativia toimintoja kuten sääntöjen ja riippuvuuksien etsimistä
ja esittämistä täsmällisesti. Pohditaan ja määritetään vaihtoehtojen lukumääriä. Vahvistetaan
oppilaiden päättelykykyä ja taitoa perustella. Harjoitellaan matemaattisen tekstin tulkitsemista
ja tuottamista. Tutustutaan todistamisen perusteisiin. Harjoitellaan väitelauseiden totuusarvon
päättelyä. Syvennetään algoritmista ajattelua. Ohjelmoidaan ja samalla harjoitellaan hyviä
ohjelmointikäytäntöjä. Sovelletaan itse tehtyjä tai valmiita tietokoneohjelmia osana matematiikan
opiskelua.
•
•
•
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Taataan opetusryhmään kannustava ilmapiiri ja rohkaistaan oppilaita antamalla kullekin
oman tasoisia tehtäviä ja haasteita. Tuetaan oppilaan itsetunnon vahvistumista.
Harjoitellaan projektityöskentelyä.
Korostetaan ajattelua ja oivaltamisen iloa. Hyödynnetään luovaa ajattelua mm.
ongelmanratkaisutilanteissa. Korostetaan omien valintojen merkitystä.
Harjoitellaan loogista ajattelua vaativia toimintoja kuten sääntöjen ja riippuvuuksien
etsimistä ja esittämistä matematiikan kielellä.
Pohditaan ja määritetään vaihtoehtojen lukumääriä.
Vahvistetaan oppilaiden päättelykykyä ja taitoa perustella sekä arvioida vastauksen
suuruusluokka, järkevyys ja tarkkuus.
Opetuksessa käytetään apuna konkreettisia malleja.
Harjoitellaan matemaattisen tekstin tulkitsemista ja tuottamista.
Rohkaistaan kysymään ja kyseenalaistamaan.
Tutustutaan todistamisen perusteisiin esim. yhtälöissä ja geometriassa.

•
•
•

Harjoitellaan väitelauseiden totuusarvon päättelyä.
Syvennetään algoritmista ajattelua.
Sovelletaan itse tehtyjä ja valmiita tietokoneohjelmia osana matematiikan opiskelua.

S2 Luvut ja laskutoimitukset
Harjoitellaan peruslaskutoimituksia myös negatiivisilla luvuilla. Vahvistetaan laskutaitoa
murtoluvuilla ja opitaan murtoluvun kertominen ja jakaminen murtoluvulla. Tutustutaan
vastaluvun, käänteisluvun ja itseisarvon käsitteisiin. Lukualuetta laajennetaan reaalilukuihin.
Perehdytään lukujen jaollisuuteen ja jaetaan lukuja alkutekijöihin. Syvennetään desimaalilukujen
laskutoimituksien osaamista. Vahvistetaan ymmärrystä tarkan arvon ja likiarvon erosta sekä
pyöristämisestä. Varmistetaan prosentin käsitteen ymmärtäminen. Harjoitellaan prosenttiosuuden
laskemista ja prosenttiluvun osoittaman määrän laskemista kokonaisuudesta. Lisäksi opitaan
laskemaan muuttunut arvo, perusarvo sekä muutos- ja vertailuprosentti. Harjoitellaan
potenssilaskentaa, kun eksponenttina on kokonaisluku. Perehdytään neliöjuuren käsitteeseen ja
käytetään neliöjuurta laskutoimituksissa.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Opitaan peruslaskutoimituksia kokonaisluvuilla.
Syvennetään desimaalilukujen laskutoimituksien osaamista.
Varmistetaan kertominen ja jakaminen luvuilla 10, 100, 1000,…
Sovelletaan peruslaskutoimituksia käytännön ongelmien ratkomiseen.
Varmistetaan paikkajärjestelmän hallitseminen.
Hyödynnetään lukusuoraa päättelyssä.
Perehdytään lukujen jaollisuuteen ja jaetaan lukuja alkutekijöihin.
Tutustutaan vastaluvun ja käänteisluvun käsitteisiin.
Vahvistetaan laskutaitoa murtoluvuilla ja opitaan murtoluvun kertominen ja jakaminen
murtoluvulla.
Opitaan potenssikäsite. Harjoitellaan potenssilaskentaa, kun eksponenttina on positiivinen
kokonaisluku ja kantalukuna kokonaisluku.
Varmistetaan laskujärjestys ja sen käyttö lausekkeiden arvoja laskettaessa.
Tutustutaan laskimen hyödyntämiseen ja vastauksen pyöristämiseen.

S3 Algebra

•
•
•
•

Otetaan käyttöön muuttuja ja muodostetaan yksinkertaisia lausekkeita. Opitaan
sieventämään lausekkeita mallien avulla ja lasketaan lausekkeiden arvoja.
Opitaan muodostamaan ja ratkaisemaan ensimmäisen asteen yhtälöitä mallin avulla.
Opitaan tutkimaan, onko annettu luku yhtälön juuri.
Tutustutaan epäyhtälömerkkeihin.
Syvennetään oppilaiden taitoa tutkia ja muodostaa lukujonoja.
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Perehdytään muuttujan käsitteeseen ja lausekkeen arvon laskemiseen. Harjoitellaan
potenssilausekkeiden sieventämistä. Tutustutaan polynomin käsitteeseen ja harjoitellaan
polynomien yhteen-, vähennys- ja kertolaskua. Harjoitellaan muodostamaan lausekkeita ja
sieventämään niitä. Muodostetaan ja ratkaistaan ensimmäisen asteen yhtälöitä ja vaillinaisia
toisen asteen yhtälöitä. Ratkaistaan yhtälöpareja graafisesti ja algebrallisesti. Tutustutaan
ensimmäisen asteen epäyhtälöihin ja ratkaistaan niitä. Syvennetään oppilaiden taitoa tutkia ja
muodostaa lukujonoja. Käytetään verrantoa tehtävien ratkaisussa.

S4 Funktiot
Kuvataan riippuvuuksia sekä graafisesti että algebrallisesti. Tutustutaan suoraan ja kääntäen
verrannollisuuteen. Perehdytään funktion käsitteeseen. Piirretään suoria ja paraabeleja
koordinaatistoon. Opitaan suoran kulmakertoimen ja vakiotermin käsitteet. Tulkitaan kuvaajia
esimerkiksi tutkimalla funktion kasvamista ja vähenemistä. Määritetään funktioiden nollakohtia.
•
•

Kuvataan riippuvuuksia sanallisesti ja kirjainlausekkeilla.
Opitaan merkitsemään pisteitä ja kuvioita koordinaatistoon.

S5 Geometria
Laajennetaan pisteen, janan, suoran ja kulman käsitteiden ymmärtämistä ja perehdytään viivan
ja puolisuoran käsitteisiin. Tutkitaan suoriin, kulmiin ja monikulmioihin liittyviä ominaisuuksia.
Vahvistetaan yhdenmuotoisuuden ja yhtenevyyden käsitteiden ymmärtämistä. Harjoitellaan
geometrista konstruointia. Opitaan käyttämään Pythagoraan lausetta, Pythagoraan lauseen
käänteislausetta ja trigonometrisia funktioita. Opitaan kehä- ja keskuskulma sekä tutustutaan
Thaleen lauseeseen.
Lasketaan monikulmioiden piirejä ja pinta-aloja.
Harjoitellaan laskemaan ympyrän pinta-ala, kehän ja kaaren pituus sekä sektorin pinta-ala.
Tutkitaan kolmiulotteisia kappaleita. Opitaan laskemaan pallon, lieriön ja kartion pinta-aloja ja
tilavuuksia.
Varmennetaan ja laajennetaan mittayksiköiden ja yksikkömuunnosten hallintaa.
•
•
•
•
•
•

Laajennetaan pisteen, janan, suoran ja kulman käsitteiden ymmärtämistä ja perehdytään
murtoviivan ja puolisuoran käsitteisiin.
Tutkitaan suoriin, kulmiin ja monikulmioihin liittyviä ominaisuuksia.
Vahvistetaan yhtenevyyden käsitteen ymmärtämistä esim. peilauksilla suoran ja pisteen
suhteen.
Harjoitellaan geometrista konstruointia.
Lasketaan monikulmioiden piirejä ja pinta-aloja.
Varmennetaan ja laajennetaan mittayksiköiden ja yksikkömuunnosten hallintaa pituuksia ja
pinta-aloja laskettaessa.

S6 Tietojen käsittely ja tilastot sekä todennäköisyys
Syvennetään oppilaiden taitoja kerätä, jäsentää ja analysoida tietoa. Varmistetaan keskiarvon
ja tyyppiarvon ymmärtäminen. Harjoitellaan määrittämään frekvenssi, suhteellinen frekvenssi
ja mediaani. Tutustutaan hajonnan käsitteeseen. Tulkitaan ja tuotetaan erilaisia diagrammeja.
Lasketaan todennäköisyyksiä.
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•

1532

Tulkitaan tilastoja ja kuvaajia käytännön esimerkeissä.
Palautetaan mieliin keskiarvon käsite ja tutustutaan hajonnan käsitteeseen.

Opetuksen tavoitteet

Tavoitteisiin liittyvät
sisältöalueet

Laaja-alainen osaaminen

T1

S1, S2, S3, S4, S5, S6

L1, L3, L5

T2

S1, S2, S3, S4, S5, S6

L3, L7

T3

S1, S2, S3, S4, S5, S6

L1, L4

T4

S1, S2, S3, S4, S5, S6

L1, L2, L4, L5

T5

S1, S2, S3, S4, S5, S6

L1, L3, L4, L5, L6

T6

S1, S2, S3, S4, S5, S6

L1, L3, L4, L6

T7

S1, S2, S3, S4, S5, S6

L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7

T8

S1, S4, S6

L1, L4, L5

T9

S1, S2, S3, S4, S5, S6

L5

T10

S1, S2

L1, L3, L4

T11

S2

L1, L4

T16

S5

L1, L4, L5

T20

S1

L1, L4, L5, L6

Vuosiluokan tavoitteet
T1 vahvistaa oppilaan motivaatiota, myönteistä minäkuvaa ja
itseluottamusta matematiikan oppijana
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Ei vaikuta arvosanan muodostamiseen.
Oppilaita ohjataan pohtimaan kokemuksiaan
osana itsearviointia.

•
•
•

•
•
•
•
•
•

•

Otetaan käyttöön muuttuja ja muodostetaan yksinkertaisia lausekkeita. Opitaan
sieventämään lausekkeita mallien avulla ja lasketaan lausekkeiden arvoja.
Opitaan muodostamaan ja ratkaisemaan ensimmäisen asteen yhtälöitä mallin avulla.
Opitaan tutkimaan, onko annettu luku yhtälön juuri.
Tutustutaan epäyhtälömerkkeihin.
Syvennetään oppilaiden taitoa tutkia ja muodostaa lukujonoja.

Laajennetaan pisteen, janan, suoran ja kulman käsitteiden ymmärtämistä ja perehdytään
murtoviivan ja puolisuoran käsitteisiin.
Tutkitaan suoriin, kulmiin ja monikulmioihin liittyviä ominaisuuksia.
Vahvistetaan yhtenevyyden käsitteen ymmärtämistä esim. peilauksilla suoran ja pisteen
suhteen.
Harjoitellaan geometrista konstruointia.
Lasketaan monikulmioiden piirejä ja pinta-aloja.
Varmennetaan ja laajennetaan mittayksiköiden ja yksikkömuunnosten hallintaa pituuksia ja
pinta-aloja laskettaessa.
Kuvataan riippuvuuksia sanallisesti ja kirjainlausekkeilla.
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•

•

Opitaan merkitsemään pisteitä ja kuvioita koordinaatistoon.

•

•
•
•
•
•
•
•

Taataan opetusryhmään kannustava ilmapiiri ja rohkaistaan oppilaita antamalla kullekin
oman tasoisia tehtäviä ja haasteita. Tuetaan oppilaan itsetunnon vahvistumista.
Harjoitellaan projektityöskentelyä.
Korostetaan ajattelua ja oivaltamisen iloa. Hyödynnetään luovaa ajattelua mm.
ongelmanratkaisutilanteissa. Korostetaan omien valintojen merkitystä.
Harjoitellaan loogista ajattelua vaativia toimintoja kuten sääntöjen ja riippuvuuksien
etsimistä ja esittämistä matematiikan kielellä.
Pohditaan ja määritetään vaihtoehtojen lukumääriä.
Vahvistetaan oppilaiden päättelykykyä ja taitoa perustella sekä arvioida vastauksen
suuruusluokka, järkevyys ja tarkkuus.
Opetuksessa käytetään apuna konkreettisia malleja.
Harjoitellaan matemaattisen tekstin tulkitsemista ja tuottamista.
Rohkaistaan kysymään ja kyseenalaistamaan.
Tutustutaan todistamisen perusteisiin esim. yhtälöissä ja geometriassa.
Harjoitellaan väitelauseiden totuusarvon päättelyä.
Syvennetään algoritmista ajattelua.
Sovelletaan itse tehtyjä ja valmiita tietokoneohjelmia osana matematiikan opiskelua.

•
•

Tulkitaan tilastoja ja kuvaajia käytännön esimerkeissä.
Palautetaan mieliin keskiarvon käsite ja tutustutaan hajonnan käsitteeseen.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Opitaan peruslaskutoimituksia kokonaisluvuilla.
Syvennetään desimaalilukujen laskutoimituksien osaamista.
Varmistetaan kertominen ja jakaminen luvuilla 10, 100, 1000,…
Sovelletaan peruslaskutoimituksia käytännön ongelmien ratkomiseen.
Varmistetaan paikkajärjestelmän hallitseminen.
Hyödynnetään lukusuoraa päättelyssä.
Perehdytään lukujen jaollisuuteen ja jaetaan lukuja alkutekijöihin.
Tutustutaan vastaluvun ja käänteisluvun käsitteisiin.
Vahvistetaan laskutaitoa murtoluvuilla ja opitaan murtoluvun kertominen ja jakaminen
murtoluvulla.
Opitaan potenssikäsite. Harjoitellaan potenssilaskentaa, kun eksponenttina on positiivinen
kokonaisluku ja kantalukuna kokonaisluku.
Varmistetaan laskujärjestys ja sen käyttö lausekkeiden arvoja laskettaessa.
Tutustutaan laskimen hyödyntämiseen ja vastauksen pyöristämiseen.

•
•
•
•
•

•
•
•

T2 kannustaa oppilasta ottamaan vastuuta matematiikan oppimisesta sekä
yksin että yhdessä toimien
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
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Vastuunottaminen opiskelusta

•
•
•
•
•
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Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas ottaa vastuuta omasta oppimisestaan
ja osallistuu rakentavasti ryhmän toimintaan.

Opitaan peruslaskutoimituksia kokonaisluvuilla.
Syvennetään desimaalilukujen laskutoimituksien osaamista.
Varmistetaan kertominen ja jakaminen luvuilla 10, 100, 1000,…
Sovelletaan peruslaskutoimituksia käytännön ongelmien ratkomiseen.
Varmistetaan paikkajärjestelmän hallitseminen.

•
•
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

•

Hyödynnetään lukusuoraa päättelyssä.
Perehdytään lukujen jaollisuuteen ja jaetaan lukuja alkutekijöihin.
Tutustutaan vastaluvun ja käänteisluvun käsitteisiin.
Vahvistetaan laskutaitoa murtoluvuilla ja opitaan murtoluvun kertominen ja jakaminen
murtoluvulla.
Opitaan potenssikäsite. Harjoitellaan potenssilaskentaa, kun eksponenttina on positiivinen
kokonaisluku ja kantalukuna kokonaisluku.
Varmistetaan laskujärjestys ja sen käyttö lausekkeiden arvoja laskettaessa.
Tutustutaan laskimen hyödyntämiseen ja vastauksen pyöristämiseen.

Laajennetaan pisteen, janan, suoran ja kulman käsitteiden ymmärtämistä ja perehdytään
murtoviivan ja puolisuoran käsitteisiin.
Tutkitaan suoriin, kulmiin ja monikulmioihin liittyviä ominaisuuksia.
Vahvistetaan yhtenevyyden käsitteen ymmärtämistä esim. peilauksilla suoran ja pisteen
suhteen.
Harjoitellaan geometrista konstruointia.
Lasketaan monikulmioiden piirejä ja pinta-aloja.
Varmennetaan ja laajennetaan mittayksiköiden ja yksikkömuunnosten hallintaa pituuksia ja
pinta-aloja laskettaessa.
Otetaan käyttöön muuttuja ja muodostetaan yksinkertaisia lausekkeita. Opitaan
sieventämään lausekkeita mallien avulla ja lasketaan lausekkeiden arvoja.
Opitaan muodostamaan ja ratkaisemaan ensimmäisen asteen yhtälöitä mallin avulla.
Opitaan tutkimaan, onko annettu luku yhtälön juuri.
Tutustutaan epäyhtälömerkkeihin.
Syvennetään oppilaiden taitoa tutkia ja muodostaa lukujonoja.

•
•
•
•
•
•
•

Taataan opetusryhmään kannustava ilmapiiri ja rohkaistaan oppilaita antamalla kullekin
oman tasoisia tehtäviä ja haasteita. Tuetaan oppilaan itsetunnon vahvistumista.
Harjoitellaan projektityöskentelyä.
Korostetaan ajattelua ja oivaltamisen iloa. Hyödynnetään luovaa ajattelua mm.
ongelmanratkaisutilanteissa. Korostetaan omien valintojen merkitystä.
Harjoitellaan loogista ajattelua vaativia toimintoja kuten sääntöjen ja riippuvuuksien
etsimistä ja esittämistä matematiikan kielellä.
Pohditaan ja määritetään vaihtoehtojen lukumääriä.
Vahvistetaan oppilaiden päättelykykyä ja taitoa perustella sekä arvioida vastauksen
suuruusluokka, järkevyys ja tarkkuus.
Opetuksessa käytetään apuna konkreettisia malleja.
Harjoitellaan matemaattisen tekstin tulkitsemista ja tuottamista.
Rohkaistaan kysymään ja kyseenalaistamaan.
Tutustutaan todistamisen perusteisiin esim. yhtälöissä ja geometriassa.
Harjoitellaan väitelauseiden totuusarvon päättelyä.
Syvennetään algoritmista ajattelua.
Sovelletaan itse tehtyjä ja valmiita tietokoneohjelmia osana matematiikan opiskelua.

•
•

Kuvataan riippuvuuksia sanallisesti ja kirjainlausekkeilla.
Opitaan merkitsemään pisteitä ja kuvioita koordinaatistoon.

•
•

Tulkitaan tilastoja ja kuvaajia käytännön esimerkeissä.
Palautetaan mieliin keskiarvon käsite ja tutustutaan hajonnan käsitteeseen.

•
•
•
•
•
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•
•
•
•

T3 ohjata oppilasta havaitsemaan ja ymmärtämään oppimiensa asioiden
välisiä yhteyksiä
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Opittujen asioiden yhteydet

•

Oppilas havaitsee ja selittää oppimiensa
asioiden välisiä yhteyksiä

•
•
•
•
•
•
•

Taataan opetusryhmään kannustava ilmapiiri ja rohkaistaan oppilaita antamalla kullekin
oman tasoisia tehtäviä ja haasteita. Tuetaan oppilaan itsetunnon vahvistumista.
Harjoitellaan projektityöskentelyä.
Korostetaan ajattelua ja oivaltamisen iloa. Hyödynnetään luovaa ajattelua mm.
ongelmanratkaisutilanteissa. Korostetaan omien valintojen merkitystä.
Harjoitellaan loogista ajattelua vaativia toimintoja kuten sääntöjen ja riippuvuuksien
etsimistä ja esittämistä matematiikan kielellä.
Pohditaan ja määritetään vaihtoehtojen lukumääriä.
Vahvistetaan oppilaiden päättelykykyä ja taitoa perustella sekä arvioida vastauksen
suuruusluokka, järkevyys ja tarkkuus.
Opetuksessa käytetään apuna konkreettisia malleja.
Harjoitellaan matemaattisen tekstin tulkitsemista ja tuottamista.
Rohkaistaan kysymään ja kyseenalaistamaan.
Tutustutaan todistamisen perusteisiin esim. yhtälöissä ja geometriassa.
Harjoitellaan väitelauseiden totuusarvon päättelyä.
Syvennetään algoritmista ajattelua.
Sovelletaan itse tehtyjä ja valmiita tietokoneohjelmia osana matematiikan opiskelua.

•
•

Kuvataan riippuvuuksia sanallisesti ja kirjainlausekkeilla.
Opitaan merkitsemään pisteitä ja kuvioita koordinaatistoon.

•
•

Tulkitaan tilastoja ja kuvaajia käytännön esimerkeissä.
Palautetaan mieliin keskiarvon käsite ja tutustutaan hajonnan käsitteeseen.

•

Laajennetaan pisteen, janan, suoran ja kulman käsitteiden ymmärtämistä ja perehdytään
murtoviivan ja puolisuoran käsitteisiin.
Tutkitaan suoriin, kulmiin ja monikulmioihin liittyviä ominaisuuksia.
Vahvistetaan yhtenevyyden käsitteen ymmärtämistä esim. peilauksilla suoran ja pisteen
suhteen.
Harjoitellaan geometrista konstruointia.
Lasketaan monikulmioiden piirejä ja pinta-aloja.
Varmennetaan ja laajennetaan mittayksiköiden ja yksikkömuunnosten hallintaa pituuksia ja
pinta-aloja laskettaessa.

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•

•
•

Otetaan käyttöön muuttuja ja muodostetaan yksinkertaisia lausekkeita. Opitaan
sieventämään lausekkeita mallien avulla ja lasketaan lausekkeiden arvoja.
Opitaan muodostamaan ja ratkaisemaan ensimmäisen asteen yhtälöitä mallin avulla.
Opitaan tutkimaan, onko annettu luku yhtälön juuri.
Tutustutaan epäyhtälömerkkeihin.
Syvennetään oppilaiden taitoa tutkia ja muodostaa lukujonoja.

•

Opitaan peruslaskutoimituksia kokonaisluvuilla.

•
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Syvennetään desimaalilukujen laskutoimituksien osaamista.
Varmistetaan kertominen ja jakaminen luvuilla 10, 100, 1000,…
Sovelletaan peruslaskutoimituksia käytännön ongelmien ratkomiseen.
Varmistetaan paikkajärjestelmän hallitseminen.
Hyödynnetään lukusuoraa päättelyssä.
Perehdytään lukujen jaollisuuteen ja jaetaan lukuja alkutekijöihin.
Tutustutaan vastaluvun ja käänteisluvun käsitteisiin.
Vahvistetaan laskutaitoa murtoluvuilla ja opitaan murtoluvun kertominen ja jakaminen
murtoluvulla.
Opitaan potenssikäsite. Harjoitellaan potenssilaskentaa, kun eksponenttina on positiivinen
kokonaisluku ja kantalukuna kokonaisluku.
Varmistetaan laskujärjestys ja sen käyttö lausekkeiden arvoja laskettaessa.
Tutustutaan laskimen hyödyntämiseen ja vastauksen pyöristämiseen.

T4 kannustaa oppilasta harjaantumaan täsmälliseen matemaattiseen
ilmaisuun suullisesti ja kirjallisesti
harjaannuttaa oppilasta kirjaamaan ratkaisun vaiheet selkeästi
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Matemaattinen ilmaisu

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Oppilas osaa ilmaista matemaattista
ajatteluaan sekä suullisesti että kirjallisesti.

Taataan opetusryhmään kannustava ilmapiiri ja rohkaistaan oppilaita antamalla kullekin
oman tasoisia tehtäviä ja haasteita. Tuetaan oppilaan itsetunnon vahvistumista.
Harjoitellaan projektityöskentelyä.
Korostetaan ajattelua ja oivaltamisen iloa. Hyödynnetään luovaa ajattelua mm.
ongelmanratkaisutilanteissa. Korostetaan omien valintojen merkitystä.
Harjoitellaan loogista ajattelua vaativia toimintoja kuten sääntöjen ja riippuvuuksien
etsimistä ja esittämistä matematiikan kielellä.
Pohditaan ja määritetään vaihtoehtojen lukumääriä.
Vahvistetaan oppilaiden päättelykykyä ja taitoa perustella sekä arvioida vastauksen
suuruusluokka, järkevyys ja tarkkuus.
Opetuksessa käytetään apuna konkreettisia malleja.
Harjoitellaan matemaattisen tekstin tulkitsemista ja tuottamista.
Rohkaistaan kysymään ja kyseenalaistamaan.
Tutustutaan todistamisen perusteisiin esim. yhtälöissä ja geometriassa.
Harjoitellaan väitelauseiden totuusarvon päättelyä.
Syvennetään algoritmista ajattelua.
Sovelletaan itse tehtyjä ja valmiita tietokoneohjelmia osana matematiikan opiskelua.

Laajennetaan pisteen, janan, suoran ja kulman käsitteiden ymmärtämistä ja perehdytään
murtoviivan ja puolisuoran käsitteisiin.
Tutkitaan suoriin, kulmiin ja monikulmioihin liittyviä ominaisuuksia.
Vahvistetaan yhtenevyyden käsitteen ymmärtämistä esim. peilauksilla suoran ja pisteen
suhteen.
Harjoitellaan geometrista konstruointia.
Lasketaan monikulmioiden piirejä ja pinta-aloja.
Varmennetaan ja laajennetaan mittayksiköiden ja yksikkömuunnosten hallintaa pituuksia ja
pinta-aloja laskettaessa.
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•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Otetaan käyttöön muuttuja ja muodostetaan yksinkertaisia lausekkeita. Opitaan
sieventämään lausekkeita mallien avulla ja lasketaan lausekkeiden arvoja.
Opitaan muodostamaan ja ratkaisemaan ensimmäisen asteen yhtälöitä mallin avulla.
Opitaan tutkimaan, onko annettu luku yhtälön juuri.
Tutustutaan epäyhtälömerkkeihin.
Syvennetään oppilaiden taitoa tutkia ja muodostaa lukujonoja.

•
•

Opitaan peruslaskutoimituksia kokonaisluvuilla.
Syvennetään desimaalilukujen laskutoimituksien osaamista.
Varmistetaan kertominen ja jakaminen luvuilla 10, 100, 1000,…
Sovelletaan peruslaskutoimituksia käytännön ongelmien ratkomiseen.
Varmistetaan paikkajärjestelmän hallitseminen.
Hyödynnetään lukusuoraa päättelyssä.
Perehdytään lukujen jaollisuuteen ja jaetaan lukuja alkutekijöihin.
Tutustutaan vastaluvun ja käänteisluvun käsitteisiin.
Vahvistetaan laskutaitoa murtoluvuilla ja opitaan murtoluvun kertominen ja jakaminen
murtoluvulla.
Opitaan potenssikäsite. Harjoitellaan potenssilaskentaa, kun eksponenttina on positiivinen
kokonaisluku ja kantalukuna kokonaisluku.
Varmistetaan laskujärjestys ja sen käyttö lausekkeiden arvoja laskettaessa.
Tutustutaan laskimen hyödyntämiseen ja vastauksen pyöristämiseen.

•
•

Kuvataan riippuvuuksia sanallisesti ja kirjainlausekkeilla.
Opitaan merkitsemään pisteitä ja kuvioita koordinaatistoon.

•
•

Tulkitaan tilastoja ja kuvaajia käytännön esimerkeissä.
Palautetaan mieliin keskiarvon käsite ja tutustutaan hajonnan käsitteeseen.

•

T5 tukea oppilasta loogista ja luovaa ajattelua vaativien matemaattisten
tehtävien ratkaisemisessa ja siinä tarvittavien taitojen kehittämisessä
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Ongelmanratkaisutaito

Oppilas osaa jäsentää ongelmia ja ratkaista
niitä hyödyntäen matematiikkaa.

•
•

Kuvataan riippuvuuksia sanallisesti ja kirjainlausekkeilla.
Opitaan merkitsemään pisteitä ja kuvioita koordinaatistoon.

•

Taataan opetusryhmään kannustava ilmapiiri ja rohkaistaan oppilaita antamalla kullekin
oman tasoisia tehtäviä ja haasteita. Tuetaan oppilaan itsetunnon vahvistumista.
Harjoitellaan projektityöskentelyä.
Korostetaan ajattelua ja oivaltamisen iloa. Hyödynnetään luovaa ajattelua mm.
ongelmanratkaisutilanteissa. Korostetaan omien valintojen merkitystä.
Harjoitellaan loogista ajattelua vaativia toimintoja kuten sääntöjen ja riippuvuuksien
etsimistä ja esittämistä matematiikan kielellä.
Pohditaan ja määritetään vaihtoehtojen lukumääriä.
Vahvistetaan oppilaiden päättelykykyä ja taitoa perustella sekä arvioida vastauksen
suuruusluokka, järkevyys ja tarkkuus.
Opetuksessa käytetään apuna konkreettisia malleja.
Harjoitellaan matemaattisen tekstin tulkitsemista ja tuottamista.

•
•
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•
•
•
•
•

Rohkaistaan kysymään ja kyseenalaistamaan.
Tutustutaan todistamisen perusteisiin esim. yhtälöissä ja geometriassa.
Harjoitellaan väitelauseiden totuusarvon päättelyä.
Syvennetään algoritmista ajattelua.
Sovelletaan itse tehtyjä ja valmiita tietokoneohjelmia osana matematiikan opiskelua.

•
•

Tulkitaan tilastoja ja kuvaajia käytännön esimerkeissä.
Palautetaan mieliin keskiarvon käsite ja tutustutaan hajonnan käsitteeseen.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Opitaan peruslaskutoimituksia kokonaisluvuilla.
Syvennetään desimaalilukujen laskutoimituksien osaamista.
Varmistetaan kertominen ja jakaminen luvuilla 10, 100, 1000,…
Sovelletaan peruslaskutoimituksia käytännön ongelmien ratkomiseen.
Varmistetaan paikkajärjestelmän hallitseminen.
Hyödynnetään lukusuoraa päättelyssä.
Perehdytään lukujen jaollisuuteen ja jaetaan lukuja alkutekijöihin.
Tutustutaan vastaluvun ja käänteisluvun käsitteisiin.
Vahvistetaan laskutaitoa murtoluvuilla ja opitaan murtoluvun kertominen ja jakaminen
murtoluvulla.
Opitaan potenssikäsite. Harjoitellaan potenssilaskentaa, kun eksponenttina on positiivinen
kokonaisluku ja kantalukuna kokonaisluku.
Varmistetaan laskujärjestys ja sen käyttö lausekkeiden arvoja laskettaessa.
Tutustutaan laskimen hyödyntämiseen ja vastauksen pyöristämiseen.

•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Otetaan käyttöön muuttuja ja muodostetaan yksinkertaisia lausekkeita. Opitaan
sieventämään lausekkeita mallien avulla ja lasketaan lausekkeiden arvoja.
Opitaan muodostamaan ja ratkaisemaan ensimmäisen asteen yhtälöitä mallin avulla.
Opitaan tutkimaan, onko annettu luku yhtälön juuri.
Tutustutaan epäyhtälömerkkeihin.
Syvennetään oppilaiden taitoa tutkia ja muodostaa lukujonoja.

Laajennetaan pisteen, janan, suoran ja kulman käsitteiden ymmärtämistä ja perehdytään
murtoviivan ja puolisuoran käsitteisiin.
Tutkitaan suoriin, kulmiin ja monikulmioihin liittyviä ominaisuuksia.
Vahvistetaan yhtenevyyden käsitteen ymmärtämistä esim. peilauksilla suoran ja pisteen
suhteen.
Harjoitellaan geometrista konstruointia.
Lasketaan monikulmioiden piirejä ja pinta-aloja.
Varmennetaan ja laajennetaan mittayksiköiden ja yksikkömuunnosten hallintaa pituuksia ja
pinta-aloja laskettaessa.

T6 ohjata oppilasta arvioimaan ja kehittämään matemaattisia ratkaisujaan
sekä tarkastelemaan kriittisesti tuloksen mielekkyyttä

Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
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korostaa tuloksen suuruusluokan arviointia

Arvioinnin kohde
Taito arvioida ja kehittää matemaattisia
ratkaisuja

•

Oppilas osaa arvioida matemaattista
ratkaisuaan ja tarkastelee kriittisesti tuloksen
mielekkyyttä

•
•
•
•
•
•
•

Taataan opetusryhmään kannustava ilmapiiri ja rohkaistaan oppilaita antamalla kullekin
oman tasoisia tehtäviä ja haasteita. Tuetaan oppilaan itsetunnon vahvistumista.
Harjoitellaan projektityöskentelyä.
Korostetaan ajattelua ja oivaltamisen iloa. Hyödynnetään luovaa ajattelua mm.
ongelmanratkaisutilanteissa. Korostetaan omien valintojen merkitystä.
Harjoitellaan loogista ajattelua vaativia toimintoja kuten sääntöjen ja riippuvuuksien
etsimistä ja esittämistä matematiikan kielellä.
Pohditaan ja määritetään vaihtoehtojen lukumääriä.
Vahvistetaan oppilaiden päättelykykyä ja taitoa perustella sekä arvioida vastauksen
suuruusluokka, järkevyys ja tarkkuus.
Opetuksessa käytetään apuna konkreettisia malleja.
Harjoitellaan matemaattisen tekstin tulkitsemista ja tuottamista.
Rohkaistaan kysymään ja kyseenalaistamaan.
Tutustutaan todistamisen perusteisiin esim. yhtälöissä ja geometriassa.
Harjoitellaan väitelauseiden totuusarvon päättelyä.
Syvennetään algoritmista ajattelua.
Sovelletaan itse tehtyjä ja valmiita tietokoneohjelmia osana matematiikan opiskelua.

•
•

Kuvataan riippuvuuksia sanallisesti ja kirjainlausekkeilla.
Opitaan merkitsemään pisteitä ja kuvioita koordinaatistoon.

•

Laajennetaan pisteen, janan, suoran ja kulman käsitteiden ymmärtämistä ja perehdytään
murtoviivan ja puolisuoran käsitteisiin.
Tutkitaan suoriin, kulmiin ja monikulmioihin liittyviä ominaisuuksia.
Vahvistetaan yhtenevyyden käsitteen ymmärtämistä esim. peilauksilla suoran ja pisteen
suhteen.
Harjoitellaan geometrista konstruointia.
Lasketaan monikulmioiden piirejä ja pinta-aloja.
Varmennetaan ja laajennetaan mittayksiköiden ja yksikkömuunnosten hallintaa pituuksia ja
pinta-aloja laskettaessa.

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Opitaan peruslaskutoimituksia kokonaisluvuilla.
Syvennetään desimaalilukujen laskutoimituksien osaamista.
Varmistetaan kertominen ja jakaminen luvuilla 10, 100, 1000,…
Sovelletaan peruslaskutoimituksia käytännön ongelmien ratkomiseen.
Varmistetaan paikkajärjestelmän hallitseminen.
Hyödynnetään lukusuoraa päättelyssä.
Perehdytään lukujen jaollisuuteen ja jaetaan lukuja alkutekijöihin.
Tutustutaan vastaluvun ja käänteisluvun käsitteisiin.
Vahvistetaan laskutaitoa murtoluvuilla ja opitaan murtoluvun kertominen ja jakaminen
murtoluvulla.
Opitaan potenssikäsite. Harjoitellaan potenssilaskentaa, kun eksponenttina on positiivinen
kokonaisluku ja kantalukuna kokonaisluku.
Varmistetaan laskujärjestys ja sen käyttö lausekkeiden arvoja laskettaessa.
Tutustutaan laskimen hyödyntämiseen ja vastauksen pyöristämiseen.

•
•

Tulkitaan tilastoja ja kuvaajia käytännön esimerkeissä.
Palautetaan mieliin keskiarvon käsite ja tutustutaan hajonnan käsitteeseen.

•

Otetaan käyttöön muuttuja ja muodostetaan yksinkertaisia lausekkeita. Opitaan
sieventämään lausekkeita mallien avulla ja lasketaan lausekkeiden arvoja.
Opitaan muodostamaan ja ratkaisemaan ensimmäisen asteen yhtälöitä mallin avulla.
Opitaan tutkimaan, onko annettu luku yhtälön juuri.
Tutustutaan epäyhtälömerkkeihin.
Syvennetään oppilaiden taitoa tutkia ja muodostaa lukujonoja.

•
•
•

T7 rohkaista oppilasta soveltamaan matematiikkaa muissakin
oppiaineissa ja ympäröivässä yhteiskunnassa
pyritään löytämään yhteyksiä esimerkiksi kotitalouteen ja kuvataiteeseen
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Matematiikan soveltaminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa soveltaa matematiikkaa eri
ympäristöissä

•
•

Tulkitaan tilastoja ja kuvaajia käytännön esimerkeissä.
Palautetaan mieliin keskiarvon käsite ja tutustutaan hajonnan käsitteeseen.

•

•
•
•
•
•
•
•

Taataan opetusryhmään kannustava ilmapiiri ja rohkaistaan oppilaita antamalla kullekin
oman tasoisia tehtäviä ja haasteita. Tuetaan oppilaan itsetunnon vahvistumista.
Harjoitellaan projektityöskentelyä.
Korostetaan ajattelua ja oivaltamisen iloa. Hyödynnetään luovaa ajattelua mm.
ongelmanratkaisutilanteissa. Korostetaan omien valintojen merkitystä.
Harjoitellaan loogista ajattelua vaativia toimintoja kuten sääntöjen ja riippuvuuksien
etsimistä ja esittämistä matematiikan kielellä.
Pohditaan ja määritetään vaihtoehtojen lukumääriä.
Vahvistetaan oppilaiden päättelykykyä ja taitoa perustella sekä arvioida vastauksen
suuruusluokka, järkevyys ja tarkkuus.
Opetuksessa käytetään apuna konkreettisia malleja.
Harjoitellaan matemaattisen tekstin tulkitsemista ja tuottamista.
Rohkaistaan kysymään ja kyseenalaistamaan.
Tutustutaan todistamisen perusteisiin esim. yhtälöissä ja geometriassa.
Harjoitellaan väitelauseiden totuusarvon päättelyä.
Syvennetään algoritmista ajattelua.
Sovelletaan itse tehtyjä ja valmiita tietokoneohjelmia osana matematiikan opiskelua.

•
•

Kuvataan riippuvuuksia sanallisesti ja kirjainlausekkeilla.
Opitaan merkitsemään pisteitä ja kuvioita koordinaatistoon.

•

Laajennetaan pisteen, janan, suoran ja kulman käsitteiden ymmärtämistä ja perehdytään
murtoviivan ja puolisuoran käsitteisiin.
Tutkitaan suoriin, kulmiin ja monikulmioihin liittyviä ominaisuuksia.
Vahvistetaan yhtenevyyden käsitteen ymmärtämistä esim. peilauksilla suoran ja pisteen
suhteen.
Harjoitellaan geometrista konstruointia.
1541
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•
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•
•
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Arvioinnin kohde

•
•

Lasketaan monikulmioiden piirejä ja pinta-aloja.
Varmennetaan ja laajennetaan mittayksiköiden ja yksikkömuunnosten hallintaa pituuksia ja
pinta-aloja laskettaessa.

•

Otetaan käyttöön muuttuja ja muodostetaan yksinkertaisia lausekkeita. Opitaan
sieventämään lausekkeita mallien avulla ja lasketaan lausekkeiden arvoja.
Opitaan muodostamaan ja ratkaisemaan ensimmäisen asteen yhtälöitä mallin avulla.
Opitaan tutkimaan, onko annettu luku yhtälön juuri.
Tutustutaan epäyhtälömerkkeihin.
Syvennetään oppilaiden taitoa tutkia ja muodostaa lukujonoja.

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Opitaan peruslaskutoimituksia kokonaisluvuilla.
Syvennetään desimaalilukujen laskutoimituksien osaamista.
Varmistetaan kertominen ja jakaminen luvuilla 10, 100, 1000,…
Sovelletaan peruslaskutoimituksia käytännön ongelmien ratkomiseen.
Varmistetaan paikkajärjestelmän hallitseminen.
Hyödynnetään lukusuoraa päättelyssä.
Perehdytään lukujen jaollisuuteen ja jaetaan lukuja alkutekijöihin.
Tutustutaan vastaluvun ja käänteisluvun käsitteisiin.
Vahvistetaan laskutaitoa murtoluvuilla ja opitaan murtoluvun kertominen ja jakaminen
murtoluvulla.
Opitaan potenssikäsite. Harjoitellaan potenssilaskentaa, kun eksponenttina on positiivinen
kokonaisluku ja kantalukuna kokonaisluku.
Varmistetaan laskujärjestys ja sen käyttö lausekkeiden arvoja laskettaessa.
Tutustutaan laskimen hyödyntämiseen ja vastauksen pyöristämiseen.

T8 ohjata oppilasta kehittämään tiedonhallinta- ja analysointitaitojaan
sekä opastaa tiedon kriittiseen tarkasteluun
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Tiedon analysointi ja kriittinen tarkastelu

Oppilas osaa itse hankkia, käsitellä ja esittää
tilastotietoa

•
•

Tulkitaan tilastoja ja kuvaajia käytännön esimerkeissä.
Palautetaan mieliin keskiarvon käsite ja tutustutaan hajonnan käsitteeseen.

•
•

Kuvataan riippuvuuksia sanallisesti ja kirjainlausekkeilla.
Opitaan merkitsemään pisteitä ja kuvioita koordinaatistoon.

•

Taataan opetusryhmään kannustava ilmapiiri ja rohkaistaan oppilaita antamalla kullekin
oman tasoisia tehtäviä ja haasteita. Tuetaan oppilaan itsetunnon vahvistumista.
Harjoitellaan projektityöskentelyä.
Korostetaan ajattelua ja oivaltamisen iloa. Hyödynnetään luovaa ajattelua mm.
ongelmanratkaisutilanteissa. Korostetaan omien valintojen merkitystä.
Harjoitellaan loogista ajattelua vaativia toimintoja kuten sääntöjen ja riippuvuuksien
etsimistä ja esittämistä matematiikan kielellä.
Pohditaan ja määritetään vaihtoehtojen lukumääriä.
Vahvistetaan oppilaiden päättelykykyä ja taitoa perustella sekä arvioida vastauksen
suuruusluokka, järkevyys ja tarkkuus.
Opetuksessa käytetään apuna konkreettisia malleja.

•
•
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•
•
•
•
•
•

Harjoitellaan matemaattisen tekstin tulkitsemista ja tuottamista.
Rohkaistaan kysymään ja kyseenalaistamaan.
Tutustutaan todistamisen perusteisiin esim. yhtälöissä ja geometriassa.
Harjoitellaan väitelauseiden totuusarvon päättelyä.
Syvennetään algoritmista ajattelua.
Sovelletaan itse tehtyjä ja valmiita tietokoneohjelmia osana matematiikan opiskelua.

T9 opastaa oppilasta soveltamaan tieto- ja viestintäteknologiaa
matematiikan opiskelussa sekä ongelmien ratkaisemisessa
ohjaa oppilasta hyödyntämään käytössään olevia tvt-välineitä opiskelun tukena
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Tieto- ja viestintäteknologian käyttö

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa soveltaa tieto- ja
viestintäteknologiaa matematiikan opiskelussa

•
•

Opitaan peruslaskutoimituksia kokonaisluvuilla.
Syvennetään desimaalilukujen laskutoimituksien osaamista.
Varmistetaan kertominen ja jakaminen luvuilla 10, 100, 1000,…
Sovelletaan peruslaskutoimituksia käytännön ongelmien ratkomiseen.
Varmistetaan paikkajärjestelmän hallitseminen.
Hyödynnetään lukusuoraa päättelyssä.
Perehdytään lukujen jaollisuuteen ja jaetaan lukuja alkutekijöihin.
Tutustutaan vastaluvun ja käänteisluvun käsitteisiin.
Vahvistetaan laskutaitoa murtoluvuilla ja opitaan murtoluvun kertominen ja jakaminen
murtoluvulla.
Opitaan potenssikäsite. Harjoitellaan potenssilaskentaa, kun eksponenttina on positiivinen
kokonaisluku ja kantalukuna kokonaisluku.
Varmistetaan laskujärjestys ja sen käyttö lausekkeiden arvoja laskettaessa.
Tutustutaan laskimen hyödyntämiseen ja vastauksen pyöristämiseen.

•
•

Kuvataan riippuvuuksia sanallisesti ja kirjainlausekkeilla.
Opitaan merkitsemään pisteitä ja kuvioita koordinaatistoon.

•
•

Tulkitaan tilastoja ja kuvaajia käytännön esimerkeissä.
Palautetaan mieliin keskiarvon käsite ja tutustutaan hajonnan käsitteeseen.

•

Otetaan käyttöön muuttuja ja muodostetaan yksinkertaisia lausekkeita. Opitaan
sieventämään lausekkeita mallien avulla ja lasketaan lausekkeiden arvoja.
Opitaan muodostamaan ja ratkaisemaan ensimmäisen asteen yhtälöitä mallin avulla.
Opitaan tutkimaan, onko annettu luku yhtälön juuri.
Tutustutaan epäyhtälömerkkeihin.
Syvennetään oppilaiden taitoa tutkia ja muodostaa lukujonoja.

•

•
•
•

•
•

Laajennetaan pisteen, janan, suoran ja kulman käsitteiden ymmärtämistä ja perehdytään
murtoviivan ja puolisuoran käsitteisiin.
Tutkitaan suoriin, kulmiin ja monikulmioihin liittyviä ominaisuuksia.
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Arvioinnin kohde

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vahvistetaan yhtenevyyden käsitteen ymmärtämistä esim. peilauksilla suoran ja pisteen
suhteen.
Harjoitellaan geometrista konstruointia.
Lasketaan monikulmioiden piirejä ja pinta-aloja.
Varmennetaan ja laajennetaan mittayksiköiden ja yksikkömuunnosten hallintaa pituuksia ja
pinta-aloja laskettaessa.
Taataan opetusryhmään kannustava ilmapiiri ja rohkaistaan oppilaita antamalla kullekin
oman tasoisia tehtäviä ja haasteita. Tuetaan oppilaan itsetunnon vahvistumista.
Harjoitellaan projektityöskentelyä.
Korostetaan ajattelua ja oivaltamisen iloa. Hyödynnetään luovaa ajattelua mm.
ongelmanratkaisutilanteissa. Korostetaan omien valintojen merkitystä.
Harjoitellaan loogista ajattelua vaativia toimintoja kuten sääntöjen ja riippuvuuksien
etsimistä ja esittämistä matematiikan kielellä.
Pohditaan ja määritetään vaihtoehtojen lukumääriä.
Vahvistetaan oppilaiden päättelykykyä ja taitoa perustella sekä arvioida vastauksen
suuruusluokka, järkevyys ja tarkkuus.
Opetuksessa käytetään apuna konkreettisia malleja.
Harjoitellaan matemaattisen tekstin tulkitsemista ja tuottamista.
Rohkaistaan kysymään ja kyseenalaistamaan.
Tutustutaan todistamisen perusteisiin esim. yhtälöissä ja geometriassa.
Harjoitellaan väitelauseiden totuusarvon päättelyä.
Syvennetään algoritmista ajattelua.
Sovelletaan itse tehtyjä ja valmiita tietokoneohjelmia osana matematiikan opiskelua.

T10 ohjata oppilasta vahvistamaan päättely- ja päässälaskutaitoa ja
kannustaa oppilasta käyttämään laskutaitoaan eri tilanteissa
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Päättely- ja laskutaito

•
•
•
•
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas käyttää aktiivisesti päättely- ja
päässälaskutaitoa eri tilanteissa

Taataan opetusryhmään kannustava ilmapiiri ja rohkaistaan oppilaita antamalla kullekin
oman tasoisia tehtäviä ja haasteita. Tuetaan oppilaan itsetunnon vahvistumista.
Harjoitellaan projektityöskentelyä.
Korostetaan ajattelua ja oivaltamisen iloa. Hyödynnetään luovaa ajattelua mm.
ongelmanratkaisutilanteissa. Korostetaan omien valintojen merkitystä.
Harjoitellaan loogista ajattelua vaativia toimintoja kuten sääntöjen ja riippuvuuksien
etsimistä ja esittämistä matematiikan kielellä.
Pohditaan ja määritetään vaihtoehtojen lukumääriä.
Vahvistetaan oppilaiden päättelykykyä ja taitoa perustella sekä arvioida vastauksen
suuruusluokka, järkevyys ja tarkkuus.
Opetuksessa käytetään apuna konkreettisia malleja.
Harjoitellaan matemaattisen tekstin tulkitsemista ja tuottamista.
Rohkaistaan kysymään ja kyseenalaistamaan.
Tutustutaan todistamisen perusteisiin esim. yhtälöissä ja geometriassa.
Harjoitellaan väitelauseiden totuusarvon päättelyä.
Syvennetään algoritmista ajattelua.
Sovelletaan itse tehtyjä ja valmiita tietokoneohjelmia osana matematiikan opiskelua.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Opitaan peruslaskutoimituksia kokonaisluvuilla.
Syvennetään desimaalilukujen laskutoimituksien osaamista.
Varmistetaan kertominen ja jakaminen luvuilla 10, 100, 1000,…
Sovelletaan peruslaskutoimituksia käytännön ongelmien ratkomiseen.
Varmistetaan paikkajärjestelmän hallitseminen.
Hyödynnetään lukusuoraa päättelyssä.
Perehdytään lukujen jaollisuuteen ja jaetaan lukuja alkutekijöihin.
Tutustutaan vastaluvun ja käänteisluvun käsitteisiin.
Vahvistetaan laskutaitoa murtoluvuilla ja opitaan murtoluvun kertominen ja jakaminen
murtoluvulla.
Opitaan potenssikäsite. Harjoitellaan potenssilaskentaa, kun eksponenttina on positiivinen
kokonaisluku ja kantalukuna kokonaisluku.
Varmistetaan laskujärjestys ja sen käyttö lausekkeiden arvoja laskettaessa.
Tutustutaan laskimen hyödyntämiseen ja vastauksen pyöristämiseen.

T11 ohjata oppilasta kehittämään kykyään laskea peruslaskutoimituksia
rationaaliluvuilla
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Peruslaskutoimitukset rationaaliluvuilla

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa sujuvasti peruslaskutoimitukset
rationaaliluvuilla

Opitaan peruslaskutoimituksia kokonaisluvuilla.
Syvennetään desimaalilukujen laskutoimituksien osaamista.
Varmistetaan kertominen ja jakaminen luvuilla 10, 100, 1000,…
Sovelletaan peruslaskutoimituksia käytännön ongelmien ratkomiseen.
Varmistetaan paikkajärjestelmän hallitseminen.
Hyödynnetään lukusuoraa päättelyssä.
Perehdytään lukujen jaollisuuteen ja jaetaan lukuja alkutekijöihin.
Tutustutaan vastaluvun ja käänteisluvun käsitteisiin.
Vahvistetaan laskutaitoa murtoluvuilla ja opitaan murtoluvun kertominen ja jakaminen
murtoluvulla.
Opitaan potenssikäsite. Harjoitellaan potenssilaskentaa, kun eksponenttina on positiivinen
kokonaisluku ja kantalukuna kokonaisluku.
Varmistetaan laskujärjestys ja sen käyttö lausekkeiden arvoja laskettaessa.
Tutustutaan laskimen hyödyntämiseen ja vastauksen pyöristämiseen.

T16 tukea oppilasta ymmärtämään geometrian käsitteitä ja niiden välisiä
yhteyksiä
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Geometrian käsitteiden ja niiden välisten
yhteyksien hahmottaminen

•
•

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa nimetä ja kuvailla suoriin,
kulmiin ja monikulmioihin liittyviä
ominaisuuksia sekä niiden välisiä yhteyksiä

Laajennetaan pisteen, janan, suoran ja kulman käsitteiden ymmärtämistä ja perehdytään
murtoviivan ja puolisuoran käsitteisiin.
Tutkitaan suoriin, kulmiin ja monikulmioihin liittyviä ominaisuuksia.
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Arvioinnin kohde

•
•
•
•

Vahvistetaan yhtenevyyden käsitteen ymmärtämistä esim. peilauksilla suoran ja pisteen
suhteen.
Harjoitellaan geometrista konstruointia.
Lasketaan monikulmioiden piirejä ja pinta-aloja.
Varmennetaan ja laajennetaan mittayksiköiden ja yksikkömuunnosten hallintaa pituuksia ja
pinta-aloja laskettaessa.

T20 ohjata oppilasta kehittämään algoritmista ajatteluaan sekä taitojaan
soveltaa matematiikkaa ja ohjelmointia ongelmien ratkaisemiseen
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Algoritminen ajattelu ja ohjelmointitaidot

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa soveltaa algoritmisen ajattelun
periaatteita ja osaa ohjelmoida yksinkertaisia
ohjelmia.

Taataan opetusryhmään kannustava ilmapiiri ja rohkaistaan oppilaita antamalla kullekin
oman tasoisia tehtäviä ja haasteita. Tuetaan oppilaan itsetunnon vahvistumista.
Harjoitellaan projektityöskentelyä.
Korostetaan ajattelua ja oivaltamisen iloa. Hyödynnetään luovaa ajattelua mm.
ongelmanratkaisutilanteissa. Korostetaan omien valintojen merkitystä.
Harjoitellaan loogista ajattelua vaativia toimintoja kuten sääntöjen ja riippuvuuksien
etsimistä ja esittämistä matematiikan kielellä.
Pohditaan ja määritetään vaihtoehtojen lukumääriä.
Vahvistetaan oppilaiden päättelykykyä ja taitoa perustella sekä arvioida vastauksen
suuruusluokka, järkevyys ja tarkkuus.
Opetuksessa käytetään apuna konkreettisia malleja.
Harjoitellaan matemaattisen tekstin tulkitsemista ja tuottamista.
Rohkaistaan kysymään ja kyseenalaistamaan.
Tutustutaan todistamisen perusteisiin esim. yhtälöissä ja geometriassa.
Harjoitellaan väitelauseiden totuusarvon päättelyä.
Syvennetään algoritmista ajattelua.
Sovelletaan itse tehtyjä ja valmiita tietokoneohjelmia osana matematiikan opiskelua.

Vuosiluokka 8
Vuosiluokan keskeiset sisältöalueet
S1 Ajattelun taidot ja menetelmät
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Harjoitellaan loogista ajattelua vaativia toimintoja kuten sääntöjen ja riippuvuuksien etsimistä
ja esittämistä täsmällisesti. Pohditaan ja määritetään vaihtoehtojen lukumääriä. Vahvistetaan
oppilaiden päättelykykyä ja taitoa perustella. Harjoitellaan matemaattisen tekstin tulkitsemista
ja tuottamista. Tutustutaan todistamisen perusteisiin. Harjoitellaan väitelauseiden totuusarvon
päättelyä. Syvennetään algoritmista ajattelua. Ohjelmoidaan ja samalla harjoitellaan hyviä
ohjelmointikäytäntöjä. Sovelletaan itse tehtyjä tai valmiita tietokoneohjelmia osana matematiikan
opiskelua.
•
•
•
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Taataan opetusryhmään kannustava ilmapiiri ja rohkaistaan oppilaita antamalla kullekin
oman tasoisia tehtäviä ja haasteita. Tuetaan oppilaan itsetunnon vahvistumista.
Harjoitellaan projektityöskentelyä.
Korostetaan ajattelua ja oivaltamisen iloa. Hyödynnetään luovaa ajattelua mm.
ongelmanratkaisutilanteissa. Korostetaan omien valintojen merkitystä.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Harjoitellaan loogista ajattelua vaativia toimintoja kuten sääntöjen ja riippuvuuksien
etsimistä ja esittämistä matematiikan kielellä.
Pohditaan ja määritetään vaihtoehtojen lukumääriä.
Vahvistetaan oppilaiden päättelykykyä ja taitoa perustella sekä arvioida vastauksen
suuruusluokka, järkevyys ja tarkkuus.
Opetuksessa käytetään apuna konkreettisia malleja.
Harjoitellaan matemaattisen tekstin tulkitsemista ja tuottamista.
Rohkaistaan kysymään ja kyseenalaistamaan.
Tutustutaan todistamisen perusteisiin esim. yhtälöissä ja geometriassa.
Harjoitellaan väitelauseiden totuusarvon päättelyä.
Syvennetään algoritmista ajattelua.
Sovelletaan itse tehtyjä ja valmiita tietokoneohjelmia osana matematiikan opiskelua.

S2 Luvut ja laskutoimitukset
Harjoitellaan peruslaskutoimituksia myös negatiivisilla luvuilla. Vahvistetaan laskutaitoa
murtoluvuilla ja opitaan murtoluvun kertominen ja jakaminen murtoluvulla. Tutustutaan
vastaluvun, käänteisluvun ja itseisarvon käsitteisiin. Lukualuetta laajennetaan reaalilukuihin.
Perehdytään lukujen jaollisuuteen ja jaetaan lukuja alkutekijöihin. Syvennetään desimaalilukujen
laskutoimituksien osaamista. Vahvistetaan ymmärrystä tarkan arvon ja likiarvon erosta sekä
pyöristämisestä. Varmistetaan prosentin käsitteen ymmärtäminen. Harjoitellaan prosenttiosuuden
laskemista ja prosenttiluvun osoittaman määrän laskemista kokonaisuudesta. Lisäksi opitaan
laskemaan muuttunut arvo, perusarvo sekä muutos- ja vertailuprosentti. Harjoitellaan
potenssilaskentaa, kun eksponenttina on kokonaisluku. Perehdytään neliöjuuren käsitteeseen ja
käytetään neliöjuurta laskutoimituksissa.
•
•
•
•
•
•
•
•

Varmistetaan laskujärjestyksen hallinta, sulkeiden käyttö ja peruslaskutoimitusten
osaaminen.
Opitaan potenssilaskennan laskusäännöt, mukaan lukien tilanteet, kun eksponenttina on
nolla tai negatiivinen luku.
Kerrataan vastaluvun ja käänteisluvun käsitteet sekä niiden käyttö.
Vahvistetaan ymmärrystä tarkan arvon ja likiarvon erosta, pyöristämisestä ja laskimen
luontevasta käytöstä.
Varmistetaan prosentin käsitteen ymmärtäminen ja prosenttilaskennan perustaidot.
Harjoitellaan prosenttiosuuden laskemista ja prosenttiluvun osoittaman määrän laskemista
kokonaisuudesta. Opitaan prosenttikertoimen käyttö. Lisäksi opitaan laskemaan muuttunut
arvo, perusarvo sekä muutos- ja vertailuprosentti.
Perehdytään neliöjuuren käsitteeseen ja käytetään neliöjuurta laskutoimituksissa niin
päässä laskien kuin laskimella.
Opitaan käyttämään kymmenpotenssimuotoa suurten ja pienten lukujen esittämisessä.

Perehdytään muuttujan käsitteeseen ja lausekkeen arvon laskemiseen. Harjoitellaan
potenssilausekkeiden sieventämistä. Tutustutaan polynomin käsitteeseen ja harjoitellaan
polynomien yhteen-, vähennys- ja kertolaskua. Harjoitellaan muodostamaan lausekkeita ja
sieventämään niitä. Muodostetaan ja ratkaistaan ensimmäisen asteen yhtälöitä ja vaillinaisia
toisen asteen yhtälöitä. Ratkaistaan yhtälöpareja graafisesti ja algebrallisesti. Tutustutaan
ensimmäisen asteen epäyhtälöihin ja ratkaistaan niitä. Syvennetään oppilaiden taitoa tutkia ja
muodostaa lukujonoja. Käytetään verrantoa tehtävien ratkaisussa.
•
•

Opitaan sieventämään potenssilausekkeita potenssin määritelmän avulla.
Opitaan monomin ja polynomin käsite. Vahvistetaan monomien laskutoimitusten hallintaa.
Opitaan laskemaan polynomien yhteen- ja vähennyslaskuja ja kertomaan polynomeja
monomilla.
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S3 Algebra

•
•
•

Varmennetaan taito muodostaa ja ratkaista ensimmäisen asteen yhtälöitä. Opitaan
ratkaisemaan verranto.
Opitaan ratkaisemaan ensimmäisen asteen epäyhtälöitä päättelemällä esim. kuvaajan
avulla.
Opitaan tunnistamaan suoraan ja kääntäen verrannollisia suureita ja ratkomaan niihin
liittyviä ongelmia yhtälön avulla. Opitaan havainnollistamaan suoraan verrannollisten
suureiden välistä riippuvuutta koordinaatistossa.

S4 Funktiot
Kuvataan riippuvuuksia sekä graafisesti että algebrallisesti. Tutustutaan suoraan ja kääntäen
verrannollisuuteen. Perehdytään funktion käsitteeseen. Piirretään suoria ja paraabeleja
koordinaatistoon. Opitaan suoran kulmakertoimen ja vakiotermin käsitteet. Tulkitaan kuvaajia
esimerkiksi tutkimalla funktion kasvamista ja vähenemistä. Määritetään funktioiden nollakohtia.
•
•

Piirretään suoria koordinaatistoon. Opitaan tutkimaan laskien ja piirtämällä, onko piste
suoralla.
Opitaan tulkitsemaan käytännön tilanteisiin liittyviä kuvaajia.

S5 Geometria
Laajennetaan pisteen, janan, suoran ja kulman käsitteiden ymmärtämistä ja perehdytään viivan
ja puolisuoran käsitteisiin. Tutkitaan suoriin, kulmiin ja monikulmioihin liittyviä ominaisuuksia.
Vahvistetaan yhdenmuotoisuuden ja yhtenevyyden käsitteiden ymmärtämistä. Harjoitellaan
geometrista konstruointia. Opitaan käyttämään Pythagoraan lausetta, Pythagoraan lauseen
käänteislausetta ja trigonometrisia funktioita. Opitaan kehä- ja keskuskulma sekä tutustutaan
Thaleen lauseeseen.
Lasketaan monikulmioiden piirejä ja pinta-aloja.
Harjoitellaan laskemaan ympyrän pinta-ala, kehän ja kaaren pituus sekä sektorin pinta-ala.
Tutkitaan kolmiulotteisia kappaleita. Opitaan laskemaan pallon, lieriön ja kartion pinta-aloja ja
tilavuuksia.
Varmennetaan ja laajennetaan mittayksiköiden ja yksikkömuunnosten hallintaa.
•
•
•
•
•

Opitaan käyttämään Pythagoraan lausetta, Pythagoraan lauseen käänteislausetta.
Opitaan kehä- ja keskuskulma sekä tutustutaan Thaleen lauseeseen.
Harjoitellaan laskemaan ympyrän pinta-ala, kehän ja kaaren pituus sekä sektorin pinta-ala.
Varmennetaan ja laajennetaan mittayksiköiden ja yksikkömuunnosten hallintaa pituuksia ja
pinta-aloja laskettaessa. Kerrataan mittakaava.
Opitaan kuvioiden yhdenmuotoisuus ja yhdenmuotoisuuden hyödyntämistä esimerkiksi
mittakaavan avulla.
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S6 Tietojen käsittely ja tilastot sekä todennäköisyys
Syvennetään oppilaiden taitoja kerätä, jäsentää ja analysoida tietoa. Varmistetaan keskiarvon
ja tyyppiarvon ymmärtäminen. Harjoitellaan määrittämään frekvenssi, suhteellinen frekvenssi
ja mediaani. Tutustutaan hajonnan käsitteeseen. Tulkitaan ja tuotetaan erilaisia diagrammeja.
Lasketaan todennäköisyyksiä.
•
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Tulkitaan ja piirretään kuvaajia.

•

Etsitään ja sovelletaan tilastollisista lähteistä kerättyä tietoa esimerkiksi prosenttilaskennan
yhteydessä.
Opetuksen tavoitteet

Tavoitteisiin liittyvät
sisältöalueet

Laaja-alainen osaaminen

T1

S1, S2, S3, S4, S5, S6

L1, L3, L5

T2

S1, S2, S3, S4, S5, S6

L3, L7

T3

S1, S2, S3, S4, S5, S6

L1, L4

T4

S1, S2, S3, S4, S5, S6

L1, L2, L4, L5

T5

S1, S2, S3, S4, S5, S6

L1, L3, L4, L5, L6

T6

S1, S2, S3, S4, S5, S6

L1, L3, L4, L6

T7

S1, S2, S3, S4, S5, S6

L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7

T8

S1, S4, S6

L1, L4, L5

T9

S1, S2, S3, S4, S5, S6

L5

T10

S1, S2

L1, L3, L4

T11

S2

L1, L4

T12

S2

L1, L4

T13

S2, S6

L1, L3, L6

T14

S3, S4

L1, L4

T16

S5

L1, L4, L5

T17

S5

L1, L4, L5

T18

S5

L1, L4

T20

S1

L1, L4, L5, L6

Vuosiluokan tavoitteet
T1 vahvistaa oppilaan motivaatiota, myönteistä minäkuvaa ja
itseluottamusta matematiikan oppijana
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen

•
•
•
•
•

Taataan opetusryhmään kannustava ilmapiiri ja rohkaistaan oppilaita antamalla kullekin
oman tasoisia tehtäviä ja haasteita. Tuetaan oppilaan itsetunnon vahvistumista.
Harjoitellaan projektityöskentelyä.
Korostetaan ajattelua ja oivaltamisen iloa. Hyödynnetään luovaa ajattelua mm.
ongelmanratkaisutilanteissa. Korostetaan omien valintojen merkitystä.
Harjoitellaan loogista ajattelua vaativia toimintoja kuten sääntöjen ja riippuvuuksien
etsimistä ja esittämistä matematiikan kielellä.
Pohditaan ja määritetään vaihtoehtojen lukumääriä.
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Ei vaikuta arvosanan muodostamiseen.
Oppilaita ohjataan pohtimaan kokemuksiaan
osana itsearviointia.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
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•

Vahvistetaan oppilaiden päättelykykyä ja taitoa perustella sekä arvioida vastauksen
suuruusluokka, järkevyys ja tarkkuus.
Opetuksessa käytetään apuna konkreettisia malleja.
Harjoitellaan matemaattisen tekstin tulkitsemista ja tuottamista.
Rohkaistaan kysymään ja kyseenalaistamaan.
Tutustutaan todistamisen perusteisiin esim. yhtälöissä ja geometriassa.
Harjoitellaan väitelauseiden totuusarvon päättelyä.
Syvennetään algoritmista ajattelua.
Sovelletaan itse tehtyjä ja valmiita tietokoneohjelmia osana matematiikan opiskelua.
Varmistetaan laskujärjestyksen hallinta, sulkeiden käyttö ja peruslaskutoimitusten
osaaminen.
Opitaan potenssilaskennan laskusäännöt, mukaan lukien tilanteet, kun eksponenttina on
nolla tai negatiivinen luku.
Kerrataan vastaluvun ja käänteisluvun käsitteet sekä niiden käyttö.
Vahvistetaan ymmärrystä tarkan arvon ja likiarvon erosta, pyöristämisestä ja laskimen
luontevasta käytöstä.
Varmistetaan prosentin käsitteen ymmärtäminen ja prosenttilaskennan perustaidot.
Harjoitellaan prosenttiosuuden laskemista ja prosenttiluvun osoittaman määrän laskemista
kokonaisuudesta. Opitaan prosenttikertoimen käyttö. Lisäksi opitaan laskemaan muuttunut
arvo, perusarvo sekä muutos- ja vertailuprosentti.
Perehdytään neliöjuuren käsitteeseen ja käytetään neliöjuurta laskutoimituksissa niin
päässä laskien kuin laskimella.
Opitaan käyttämään kymmenpotenssimuotoa suurten ja pienten lukujen esittämisessä.

Opitaan sieventämään potenssilausekkeita potenssin määritelmän avulla.
Opitaan monomin ja polynomin käsite. Vahvistetaan monomien laskutoimitusten hallintaa.
Opitaan laskemaan polynomien yhteen- ja vähennyslaskuja ja kertomaan polynomeja
monomilla.
Varmennetaan taito muodostaa ja ratkaista ensimmäisen asteen yhtälöitä. Opitaan
ratkaisemaan verranto.
Opitaan ratkaisemaan ensimmäisen asteen epäyhtälöitä päättelemällä esim. kuvaajan
avulla.
Opitaan tunnistamaan suoraan ja kääntäen verrannollisia suureita ja ratkomaan niihin
liittyviä ongelmia yhtälön avulla. Opitaan havainnollistamaan suoraan verrannollisten
suureiden välistä riippuvuutta koordinaatistossa.

Opitaan käyttämään Pythagoraan lausetta, Pythagoraan lauseen käänteislausetta.
Opitaan kehä- ja keskuskulma sekä tutustutaan Thaleen lauseeseen.
Harjoitellaan laskemaan ympyrän pinta-ala, kehän ja kaaren pituus sekä sektorin pinta-ala.
Varmennetaan ja laajennetaan mittayksiköiden ja yksikkömuunnosten hallintaa pituuksia ja
pinta-aloja laskettaessa. Kerrataan mittakaava.
Opitaan kuvioiden yhdenmuotoisuus ja yhdenmuotoisuuden hyödyntämistä esimerkiksi
mittakaavan avulla.

•
•

Tulkitaan ja piirretään kuvaajia.
Etsitään ja sovelletaan tilastollisista lähteistä kerättyä tietoa esimerkiksi prosenttilaskennan
yhteydessä.

•

Piirretään suoria koordinaatistoon. Opitaan tutkimaan laskien ja piirtämällä, onko piste
suoralla.
Opitaan tulkitsemaan käytännön tilanteisiin liittyviä kuvaajia.

•
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T2 kannustaa oppilasta ottamaan vastuuta matematiikan oppimisesta sekä
yksin että yhdessä toimien
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Vastuunottaminen opiskelusta

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•

Oppilas ottaa vastuuta omasta oppimisestaan
ja osallistuu rakentavasti ryhmän toimintaan.

Taataan opetusryhmään kannustava ilmapiiri ja rohkaistaan oppilaita antamalla kullekin
oman tasoisia tehtäviä ja haasteita. Tuetaan oppilaan itsetunnon vahvistumista.
Harjoitellaan projektityöskentelyä.
Korostetaan ajattelua ja oivaltamisen iloa. Hyödynnetään luovaa ajattelua mm.
ongelmanratkaisutilanteissa. Korostetaan omien valintojen merkitystä.
Harjoitellaan loogista ajattelua vaativia toimintoja kuten sääntöjen ja riippuvuuksien
etsimistä ja esittämistä matematiikan kielellä.
Pohditaan ja määritetään vaihtoehtojen lukumääriä.
Vahvistetaan oppilaiden päättelykykyä ja taitoa perustella sekä arvioida vastauksen
suuruusluokka, järkevyys ja tarkkuus.
Opetuksessa käytetään apuna konkreettisia malleja.
Harjoitellaan matemaattisen tekstin tulkitsemista ja tuottamista.
Rohkaistaan kysymään ja kyseenalaistamaan.
Tutustutaan todistamisen perusteisiin esim. yhtälöissä ja geometriassa.
Harjoitellaan väitelauseiden totuusarvon päättelyä.
Syvennetään algoritmista ajattelua.
Sovelletaan itse tehtyjä ja valmiita tietokoneohjelmia osana matematiikan opiskelua.
Varmistetaan laskujärjestyksen hallinta, sulkeiden käyttö ja peruslaskutoimitusten
osaaminen.
Opitaan potenssilaskennan laskusäännöt, mukaan lukien tilanteet, kun eksponenttina on
nolla tai negatiivinen luku.
Kerrataan vastaluvun ja käänteisluvun käsitteet sekä niiden käyttö.
Vahvistetaan ymmärrystä tarkan arvon ja likiarvon erosta, pyöristämisestä ja laskimen
luontevasta käytöstä.
Varmistetaan prosentin käsitteen ymmärtäminen ja prosenttilaskennan perustaidot.
Harjoitellaan prosenttiosuuden laskemista ja prosenttiluvun osoittaman määrän laskemista
kokonaisuudesta. Opitaan prosenttikertoimen käyttö. Lisäksi opitaan laskemaan muuttunut
arvo, perusarvo sekä muutos- ja vertailuprosentti.
Perehdytään neliöjuuren käsitteeseen ja käytetään neliöjuurta laskutoimituksissa niin
päässä laskien kuin laskimella.
Opitaan käyttämään kymmenpotenssimuotoa suurten ja pienten lukujen esittämisessä.

Opitaan käyttämään Pythagoraan lausetta, Pythagoraan lauseen käänteislausetta.
Opitaan kehä- ja keskuskulma sekä tutustutaan Thaleen lauseeseen.
Harjoitellaan laskemaan ympyrän pinta-ala, kehän ja kaaren pituus sekä sektorin pinta-ala.
Varmennetaan ja laajennetaan mittayksiköiden ja yksikkömuunnosten hallintaa pituuksia ja
pinta-aloja laskettaessa. Kerrataan mittakaava.
Opitaan kuvioiden yhdenmuotoisuus ja yhdenmuotoisuuden hyödyntämistä esimerkiksi
mittakaavan avulla.

Opitaan sieventämään potenssilausekkeita potenssin määritelmän avulla.
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Vuosiluokat 7-9

•

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen

•
•
•
•

Opitaan monomin ja polynomin käsite. Vahvistetaan monomien laskutoimitusten hallintaa.
Opitaan laskemaan polynomien yhteen- ja vähennyslaskuja ja kertomaan polynomeja
monomilla.
Varmennetaan taito muodostaa ja ratkaista ensimmäisen asteen yhtälöitä. Opitaan
ratkaisemaan verranto.
Opitaan ratkaisemaan ensimmäisen asteen epäyhtälöitä päättelemällä esim. kuvaajan
avulla.
Opitaan tunnistamaan suoraan ja kääntäen verrannollisia suureita ja ratkomaan niihin
liittyviä ongelmia yhtälön avulla. Opitaan havainnollistamaan suoraan verrannollisten
suureiden välistä riippuvuutta koordinaatistossa.

•
•

Tulkitaan ja piirretään kuvaajia.
Etsitään ja sovelletaan tilastollisista lähteistä kerättyä tietoa esimerkiksi prosenttilaskennan
yhteydessä.

•

Piirretään suoria koordinaatistoon. Opitaan tutkimaan laskien ja piirtämällä, onko piste
suoralla.
Opitaan tulkitsemaan käytännön tilanteisiin liittyviä kuvaajia.

•

T3 ohjata oppilasta havaitsemaan ja ymmärtämään oppimiensa asioiden
välisiä yhteyksiä
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Opittujen asioiden yhteydet

•
•

Oppilas havaitsee ja selittää oppimiensa
asioiden välisiä yhteyksiä

Piirretään suoria koordinaatistoon. Opitaan tutkimaan laskien ja piirtämällä, onko piste
suoralla.
Opitaan tulkitsemaan käytännön tilanteisiin liittyviä kuvaajia.

•
•

Tulkitaan ja piirretään kuvaajia.
Etsitään ja sovelletaan tilastollisista lähteistä kerättyä tietoa esimerkiksi prosenttilaskennan
yhteydessä.

•
•

Opitaan sieventämään potenssilausekkeita potenssin määritelmän avulla.
Opitaan monomin ja polynomin käsite. Vahvistetaan monomien laskutoimitusten hallintaa.
Opitaan laskemaan polynomien yhteen- ja vähennyslaskuja ja kertomaan polynomeja
monomilla.
Varmennetaan taito muodostaa ja ratkaista ensimmäisen asteen yhtälöitä. Opitaan
ratkaisemaan verranto.
Opitaan ratkaisemaan ensimmäisen asteen epäyhtälöitä päättelemällä esim. kuvaajan
avulla.
Opitaan tunnistamaan suoraan ja kääntäen verrannollisia suureita ja ratkomaan niihin
liittyviä ongelmia yhtälön avulla. Opitaan havainnollistamaan suoraan verrannollisten
suureiden välistä riippuvuutta koordinaatistossa.

•
•
•

Vuosiluokat 7-9

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen

•
•
•
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Opitaan käyttämään Pythagoraan lausetta, Pythagoraan lauseen käänteislausetta.
Opitaan kehä- ja keskuskulma sekä tutustutaan Thaleen lauseeseen.
Harjoitellaan laskemaan ympyrän pinta-ala, kehän ja kaaren pituus sekä sektorin pinta-ala.

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Varmennetaan ja laajennetaan mittayksiköiden ja yksikkömuunnosten hallintaa pituuksia ja
pinta-aloja laskettaessa. Kerrataan mittakaava.
Opitaan kuvioiden yhdenmuotoisuus ja yhdenmuotoisuuden hyödyntämistä esimerkiksi
mittakaavan avulla.

Varmistetaan laskujärjestyksen hallinta, sulkeiden käyttö ja peruslaskutoimitusten
osaaminen.
Opitaan potenssilaskennan laskusäännöt, mukaan lukien tilanteet, kun eksponenttina on
nolla tai negatiivinen luku.
Kerrataan vastaluvun ja käänteisluvun käsitteet sekä niiden käyttö.
Vahvistetaan ymmärrystä tarkan arvon ja likiarvon erosta, pyöristämisestä ja laskimen
luontevasta käytöstä.
Varmistetaan prosentin käsitteen ymmärtäminen ja prosenttilaskennan perustaidot.
Harjoitellaan prosenttiosuuden laskemista ja prosenttiluvun osoittaman määrän laskemista
kokonaisuudesta. Opitaan prosenttikertoimen käyttö. Lisäksi opitaan laskemaan muuttunut
arvo, perusarvo sekä muutos- ja vertailuprosentti.
Perehdytään neliöjuuren käsitteeseen ja käytetään neliöjuurta laskutoimituksissa niin
päässä laskien kuin laskimella.
Opitaan käyttämään kymmenpotenssimuotoa suurten ja pienten lukujen esittämisessä.

Taataan opetusryhmään kannustava ilmapiiri ja rohkaistaan oppilaita antamalla kullekin
oman tasoisia tehtäviä ja haasteita. Tuetaan oppilaan itsetunnon vahvistumista.
Harjoitellaan projektityöskentelyä.
Korostetaan ajattelua ja oivaltamisen iloa. Hyödynnetään luovaa ajattelua mm.
ongelmanratkaisutilanteissa. Korostetaan omien valintojen merkitystä.
Harjoitellaan loogista ajattelua vaativia toimintoja kuten sääntöjen ja riippuvuuksien
etsimistä ja esittämistä matematiikan kielellä.
Pohditaan ja määritetään vaihtoehtojen lukumääriä.
Vahvistetaan oppilaiden päättelykykyä ja taitoa perustella sekä arvioida vastauksen
suuruusluokka, järkevyys ja tarkkuus.
Opetuksessa käytetään apuna konkreettisia malleja.
Harjoitellaan matemaattisen tekstin tulkitsemista ja tuottamista.
Rohkaistaan kysymään ja kyseenalaistamaan.
Tutustutaan todistamisen perusteisiin esim. yhtälöissä ja geometriassa.
Harjoitellaan väitelauseiden totuusarvon päättelyä.
Syvennetään algoritmista ajattelua.
Sovelletaan itse tehtyjä ja valmiita tietokoneohjelmia osana matematiikan opiskelua.

T4 kannustaa oppilasta harjaantumaan täsmälliseen matemaattiseen
ilmaisuun suullisesti ja kirjallisesti
korostaa matemaattista merkintäkulttuuria ja perustelun merkitystä
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Matemaattinen ilmaisu

•
•

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa ilmaista matemaattista
ajatteluaan sekä suullisesti että kirjallisesti.

Varmistetaan laskujärjestyksen hallinta, sulkeiden käyttö ja peruslaskutoimitusten
osaaminen.
Opitaan potenssilaskennan laskusäännöt, mukaan lukien tilanteet, kun eksponenttina on
nolla tai negatiivinen luku.
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Arvioinnin kohde

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Kerrataan vastaluvun ja käänteisluvun käsitteet sekä niiden käyttö.
Vahvistetaan ymmärrystä tarkan arvon ja likiarvon erosta, pyöristämisestä ja laskimen
luontevasta käytöstä.
Varmistetaan prosentin käsitteen ymmärtäminen ja prosenttilaskennan perustaidot.
Harjoitellaan prosenttiosuuden laskemista ja prosenttiluvun osoittaman määrän laskemista
kokonaisuudesta. Opitaan prosenttikertoimen käyttö. Lisäksi opitaan laskemaan muuttunut
arvo, perusarvo sekä muutos- ja vertailuprosentti.
Perehdytään neliöjuuren käsitteeseen ja käytetään neliöjuurta laskutoimituksissa niin
päässä laskien kuin laskimella.
Opitaan käyttämään kymmenpotenssimuotoa suurten ja pienten lukujen esittämisessä.

Opitaan sieventämään potenssilausekkeita potenssin määritelmän avulla.
Opitaan monomin ja polynomin käsite. Vahvistetaan monomien laskutoimitusten hallintaa.
Opitaan laskemaan polynomien yhteen- ja vähennyslaskuja ja kertomaan polynomeja
monomilla.
Varmennetaan taito muodostaa ja ratkaista ensimmäisen asteen yhtälöitä. Opitaan
ratkaisemaan verranto.
Opitaan ratkaisemaan ensimmäisen asteen epäyhtälöitä päättelemällä esim. kuvaajan
avulla.
Opitaan tunnistamaan suoraan ja kääntäen verrannollisia suureita ja ratkomaan niihin
liittyviä ongelmia yhtälön avulla. Opitaan havainnollistamaan suoraan verrannollisten
suureiden välistä riippuvuutta koordinaatistossa.

Opitaan käyttämään Pythagoraan lausetta, Pythagoraan lauseen käänteislausetta.
Opitaan kehä- ja keskuskulma sekä tutustutaan Thaleen lauseeseen.
Harjoitellaan laskemaan ympyrän pinta-ala, kehän ja kaaren pituus sekä sektorin pinta-ala.
Varmennetaan ja laajennetaan mittayksiköiden ja yksikkömuunnosten hallintaa pituuksia ja
pinta-aloja laskettaessa. Kerrataan mittakaava.
Opitaan kuvioiden yhdenmuotoisuus ja yhdenmuotoisuuden hyödyntämistä esimerkiksi
mittakaavan avulla.

Taataan opetusryhmään kannustava ilmapiiri ja rohkaistaan oppilaita antamalla kullekin
oman tasoisia tehtäviä ja haasteita. Tuetaan oppilaan itsetunnon vahvistumista.
Harjoitellaan projektityöskentelyä.
Korostetaan ajattelua ja oivaltamisen iloa. Hyödynnetään luovaa ajattelua mm.
ongelmanratkaisutilanteissa. Korostetaan omien valintojen merkitystä.
Harjoitellaan loogista ajattelua vaativia toimintoja kuten sääntöjen ja riippuvuuksien
etsimistä ja esittämistä matematiikan kielellä.
Pohditaan ja määritetään vaihtoehtojen lukumääriä.
Vahvistetaan oppilaiden päättelykykyä ja taitoa perustella sekä arvioida vastauksen
suuruusluokka, järkevyys ja tarkkuus.
Opetuksessa käytetään apuna konkreettisia malleja.
Harjoitellaan matemaattisen tekstin tulkitsemista ja tuottamista.
Rohkaistaan kysymään ja kyseenalaistamaan.
Tutustutaan todistamisen perusteisiin esim. yhtälöissä ja geometriassa.
Harjoitellaan väitelauseiden totuusarvon päättelyä.
Syvennetään algoritmista ajattelua.
Sovelletaan itse tehtyjä ja valmiita tietokoneohjelmia osana matematiikan opiskelua.
Piirretään suoria koordinaatistoon. Opitaan tutkimaan laskien ja piirtämällä, onko piste
suoralla.
Opitaan tulkitsemaan käytännön tilanteisiin liittyviä kuvaajia.

•
•

Tulkitaan ja piirretään kuvaajia.
Etsitään ja sovelletaan tilastollisista lähteistä kerättyä tietoa esimerkiksi prosenttilaskennan
yhteydessä.

T5 tukea oppilasta loogista ja luovaa ajattelua vaativien matemaattisten
tehtävien ratkaisemisessa ja siinä tarvittavien taitojen kehittämisessä
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Ongelmanratkaisutaito

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Oppilas osaa jäsentää ongelmia ja ratkaista
niitä hyödyntäen matematiikkaa.

Opitaan sieventämään potenssilausekkeita potenssin määritelmän avulla.
Opitaan monomin ja polynomin käsite. Vahvistetaan monomien laskutoimitusten hallintaa.
Opitaan laskemaan polynomien yhteen- ja vähennyslaskuja ja kertomaan polynomeja
monomilla.
Varmennetaan taito muodostaa ja ratkaista ensimmäisen asteen yhtälöitä. Opitaan
ratkaisemaan verranto.
Opitaan ratkaisemaan ensimmäisen asteen epäyhtälöitä päättelemällä esim. kuvaajan
avulla.
Opitaan tunnistamaan suoraan ja kääntäen verrannollisia suureita ja ratkomaan niihin
liittyviä ongelmia yhtälön avulla. Opitaan havainnollistamaan suoraan verrannollisten
suureiden välistä riippuvuutta koordinaatistossa.

Taataan opetusryhmään kannustava ilmapiiri ja rohkaistaan oppilaita antamalla kullekin
oman tasoisia tehtäviä ja haasteita. Tuetaan oppilaan itsetunnon vahvistumista.
Harjoitellaan projektityöskentelyä.
Korostetaan ajattelua ja oivaltamisen iloa. Hyödynnetään luovaa ajattelua mm.
ongelmanratkaisutilanteissa. Korostetaan omien valintojen merkitystä.
Harjoitellaan loogista ajattelua vaativia toimintoja kuten sääntöjen ja riippuvuuksien
etsimistä ja esittämistä matematiikan kielellä.
Pohditaan ja määritetään vaihtoehtojen lukumääriä.
Vahvistetaan oppilaiden päättelykykyä ja taitoa perustella sekä arvioida vastauksen
suuruusluokka, järkevyys ja tarkkuus.
Opetuksessa käytetään apuna konkreettisia malleja.
Harjoitellaan matemaattisen tekstin tulkitsemista ja tuottamista.
Rohkaistaan kysymään ja kyseenalaistamaan.
Tutustutaan todistamisen perusteisiin esim. yhtälöissä ja geometriassa.
Harjoitellaan väitelauseiden totuusarvon päättelyä.
Syvennetään algoritmista ajattelua.
Sovelletaan itse tehtyjä ja valmiita tietokoneohjelmia osana matematiikan opiskelua.
Varmistetaan laskujärjestyksen hallinta, sulkeiden käyttö ja peruslaskutoimitusten
osaaminen.
Opitaan potenssilaskennan laskusäännöt, mukaan lukien tilanteet, kun eksponenttina on
nolla tai negatiivinen luku.
Kerrataan vastaluvun ja käänteisluvun käsitteet sekä niiden käyttö.
Vahvistetaan ymmärrystä tarkan arvon ja likiarvon erosta, pyöristämisestä ja laskimen
luontevasta käytöstä.
Varmistetaan prosentin käsitteen ymmärtäminen ja prosenttilaskennan perustaidot.
Harjoitellaan prosenttiosuuden laskemista ja prosenttiluvun osoittaman määrän laskemista
kokonaisuudesta. Opitaan prosenttikertoimen käyttö. Lisäksi opitaan laskemaan muuttunut
arvo, perusarvo sekä muutos- ja vertailuprosentti.
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Vuosiluokat 7-9

•
•

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen

•
•

•
•
•
•
•

Perehdytään neliöjuuren käsitteeseen ja käytetään neliöjuurta laskutoimituksissa niin
päässä laskien kuin laskimella.
Opitaan käyttämään kymmenpotenssimuotoa suurten ja pienten lukujen esittämisessä.

Opitaan käyttämään Pythagoraan lausetta, Pythagoraan lauseen käänteislausetta.
Opitaan kehä- ja keskuskulma sekä tutustutaan Thaleen lauseeseen.
Harjoitellaan laskemaan ympyrän pinta-ala, kehän ja kaaren pituus sekä sektorin pinta-ala.
Varmennetaan ja laajennetaan mittayksiköiden ja yksikkömuunnosten hallintaa pituuksia ja
pinta-aloja laskettaessa. Kerrataan mittakaava.
Opitaan kuvioiden yhdenmuotoisuus ja yhdenmuotoisuuden hyödyntämistä esimerkiksi
mittakaavan avulla.

•
•

Tulkitaan ja piirretään kuvaajia.
Etsitään ja sovelletaan tilastollisista lähteistä kerättyä tietoa esimerkiksi prosenttilaskennan
yhteydessä.

•

Piirretään suoria koordinaatistoon. Opitaan tutkimaan laskien ja piirtämällä, onko piste
suoralla.
Opitaan tulkitsemaan käytännön tilanteisiin liittyviä kuvaajia.

•

T6 ohjata oppilasta arvioimaan ja kehittämään matemaattisia ratkaisujaan
sekä tarkastelemaan kriittisesti tuloksen mielekkyyttä
korostaa tuloksen tarkkuuden järkevyyttä
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Taito arvioida ja kehittää matemaattisia
ratkaisuja

•
•
•
•

Vuosiluokat 7-9

•

•
•
•
•
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Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa arvioida matemaattista
ratkaisuaan ja tarkastelee kriittisesti tuloksen
mielekkyyttä

Opitaan sieventämään potenssilausekkeita potenssin määritelmän avulla.
Opitaan monomin ja polynomin käsite. Vahvistetaan monomien laskutoimitusten hallintaa.
Opitaan laskemaan polynomien yhteen- ja vähennyslaskuja ja kertomaan polynomeja
monomilla.
Varmennetaan taito muodostaa ja ratkaista ensimmäisen asteen yhtälöitä. Opitaan
ratkaisemaan verranto.
Opitaan ratkaisemaan ensimmäisen asteen epäyhtälöitä päättelemällä esim. kuvaajan
avulla.
Opitaan tunnistamaan suoraan ja kääntäen verrannollisia suureita ja ratkomaan niihin
liittyviä ongelmia yhtälön avulla. Opitaan havainnollistamaan suoraan verrannollisten
suureiden välistä riippuvuutta koordinaatistossa.

Opitaan käyttämään Pythagoraan lausetta, Pythagoraan lauseen käänteislausetta.
Opitaan kehä- ja keskuskulma sekä tutustutaan Thaleen lauseeseen.
Harjoitellaan laskemaan ympyrän pinta-ala, kehän ja kaaren pituus sekä sektorin pinta-ala.
Varmennetaan ja laajennetaan mittayksiköiden ja yksikkömuunnosten hallintaa pituuksia ja
pinta-aloja laskettaessa. Kerrataan mittakaava.

•

Opitaan kuvioiden yhdenmuotoisuus ja yhdenmuotoisuuden hyödyntämistä esimerkiksi
mittakaavan avulla.

•

Varmistetaan laskujärjestyksen hallinta, sulkeiden käyttö ja peruslaskutoimitusten
osaaminen.
Opitaan potenssilaskennan laskusäännöt, mukaan lukien tilanteet, kun eksponenttina on
nolla tai negatiivinen luku.
Kerrataan vastaluvun ja käänteisluvun käsitteet sekä niiden käyttö.
Vahvistetaan ymmärrystä tarkan arvon ja likiarvon erosta, pyöristämisestä ja laskimen
luontevasta käytöstä.
Varmistetaan prosentin käsitteen ymmärtäminen ja prosenttilaskennan perustaidot.
Harjoitellaan prosenttiosuuden laskemista ja prosenttiluvun osoittaman määrän laskemista
kokonaisuudesta. Opitaan prosenttikertoimen käyttö. Lisäksi opitaan laskemaan muuttunut
arvo, perusarvo sekä muutos- ja vertailuprosentti.
Perehdytään neliöjuuren käsitteeseen ja käytetään neliöjuurta laskutoimituksissa niin
päässä laskien kuin laskimella.
Opitaan käyttämään kymmenpotenssimuotoa suurten ja pienten lukujen esittämisessä.

•
•
•
•
•
•
•

•
•

Piirretään suoria koordinaatistoon. Opitaan tutkimaan laskien ja piirtämällä, onko piste
suoralla.
Opitaan tulkitsemaan käytännön tilanteisiin liittyviä kuvaajia.

•
•

Tulkitaan ja piirretään kuvaajia.
Etsitään ja sovelletaan tilastollisista lähteistä kerättyä tietoa esimerkiksi prosenttilaskennan
yhteydessä.

•

Taataan opetusryhmään kannustava ilmapiiri ja rohkaistaan oppilaita antamalla kullekin
oman tasoisia tehtäviä ja haasteita. Tuetaan oppilaan itsetunnon vahvistumista.
Harjoitellaan projektityöskentelyä.
Korostetaan ajattelua ja oivaltamisen iloa. Hyödynnetään luovaa ajattelua mm.
ongelmanratkaisutilanteissa. Korostetaan omien valintojen merkitystä.
Harjoitellaan loogista ajattelua vaativia toimintoja kuten sääntöjen ja riippuvuuksien
etsimistä ja esittämistä matematiikan kielellä.
Pohditaan ja määritetään vaihtoehtojen lukumääriä.
Vahvistetaan oppilaiden päättelykykyä ja taitoa perustella sekä arvioida vastauksen
suuruusluokka, järkevyys ja tarkkuus.
Opetuksessa käytetään apuna konkreettisia malleja.
Harjoitellaan matemaattisen tekstin tulkitsemista ja tuottamista.
Rohkaistaan kysymään ja kyseenalaistamaan.
Tutustutaan todistamisen perusteisiin esim. yhtälöissä ja geometriassa.
Harjoitellaan väitelauseiden totuusarvon päättelyä.
Syvennetään algoritmista ajattelua.
Sovelletaan itse tehtyjä ja valmiita tietokoneohjelmia osana matematiikan opiskelua.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

kannustaa oppilasta hyödyntämään matematiikassa opittuja taitoja esimerkiksi fysiikassa
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
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T7 rohkaista oppilasta soveltamaan matematiikkaa muissakin
oppiaineissa ja ympäröivässä yhteiskunnassa

Arvioinnin kohde
Matematiikan soveltaminen

•
•
•
•
•

•
•

Oppilas osaa soveltaa matematiikkaa eri
ympäristöissä

Opitaan sieventämään potenssilausekkeita potenssin määritelmän avulla.
Opitaan monomin ja polynomin käsite. Vahvistetaan monomien laskutoimitusten hallintaa.
Opitaan laskemaan polynomien yhteen- ja vähennyslaskuja ja kertomaan polynomeja
monomilla.
Varmennetaan taito muodostaa ja ratkaista ensimmäisen asteen yhtälöitä. Opitaan
ratkaisemaan verranto.
Opitaan ratkaisemaan ensimmäisen asteen epäyhtälöitä päättelemällä esim. kuvaajan
avulla.
Opitaan tunnistamaan suoraan ja kääntäen verrannollisia suureita ja ratkomaan niihin
liittyviä ongelmia yhtälön avulla. Opitaan havainnollistamaan suoraan verrannollisten
suureiden välistä riippuvuutta koordinaatistossa.

Piirretään suoria koordinaatistoon. Opitaan tutkimaan laskien ja piirtämällä, onko piste
suoralla.
Opitaan tulkitsemaan käytännön tilanteisiin liittyviä kuvaajia.

•
•

Tulkitaan ja piirretään kuvaajia.
Etsitään ja sovelletaan tilastollisista lähteistä kerättyä tietoa esimerkiksi prosenttilaskennan
yhteydessä.

•
•
•
•

Opitaan käyttämään Pythagoraan lausetta, Pythagoraan lauseen käänteislausetta.
Opitaan kehä- ja keskuskulma sekä tutustutaan Thaleen lauseeseen.
Harjoitellaan laskemaan ympyrän pinta-ala, kehän ja kaaren pituus sekä sektorin pinta-ala.
Varmennetaan ja laajennetaan mittayksiköiden ja yksikkömuunnosten hallintaa pituuksia ja
pinta-aloja laskettaessa. Kerrataan mittakaava.
Opitaan kuvioiden yhdenmuotoisuus ja yhdenmuotoisuuden hyödyntämistä esimerkiksi
mittakaavan avulla.

•

•
•
•
•
•
•
•
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•

•
•
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Varmistetaan laskujärjestyksen hallinta, sulkeiden käyttö ja peruslaskutoimitusten
osaaminen.
Opitaan potenssilaskennan laskusäännöt, mukaan lukien tilanteet, kun eksponenttina on
nolla tai negatiivinen luku.
Kerrataan vastaluvun ja käänteisluvun käsitteet sekä niiden käyttö.
Vahvistetaan ymmärrystä tarkan arvon ja likiarvon erosta, pyöristämisestä ja laskimen
luontevasta käytöstä.
Varmistetaan prosentin käsitteen ymmärtäminen ja prosenttilaskennan perustaidot.
Harjoitellaan prosenttiosuuden laskemista ja prosenttiluvun osoittaman määrän laskemista
kokonaisuudesta. Opitaan prosenttikertoimen käyttö. Lisäksi opitaan laskemaan muuttunut
arvo, perusarvo sekä muutos- ja vertailuprosentti.
Perehdytään neliöjuuren käsitteeseen ja käytetään neliöjuurta laskutoimituksissa niin
päässä laskien kuin laskimella.
Opitaan käyttämään kymmenpotenssimuotoa suurten ja pienten lukujen esittämisessä.

Taataan opetusryhmään kannustava ilmapiiri ja rohkaistaan oppilaita antamalla kullekin
oman tasoisia tehtäviä ja haasteita. Tuetaan oppilaan itsetunnon vahvistumista.
Harjoitellaan projektityöskentelyä.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Korostetaan ajattelua ja oivaltamisen iloa. Hyödynnetään luovaa ajattelua mm.
ongelmanratkaisutilanteissa. Korostetaan omien valintojen merkitystä.
Harjoitellaan loogista ajattelua vaativia toimintoja kuten sääntöjen ja riippuvuuksien
etsimistä ja esittämistä matematiikan kielellä.
Pohditaan ja määritetään vaihtoehtojen lukumääriä.
Vahvistetaan oppilaiden päättelykykyä ja taitoa perustella sekä arvioida vastauksen
suuruusluokka, järkevyys ja tarkkuus.
Opetuksessa käytetään apuna konkreettisia malleja.
Harjoitellaan matemaattisen tekstin tulkitsemista ja tuottamista.
Rohkaistaan kysymään ja kyseenalaistamaan.
Tutustutaan todistamisen perusteisiin esim. yhtälöissä ja geometriassa.
Harjoitellaan väitelauseiden totuusarvon päättelyä.
Syvennetään algoritmista ajattelua.
Sovelletaan itse tehtyjä ja valmiita tietokoneohjelmia osana matematiikan opiskelua.

T8 ohjata oppilasta kehittämään tiedonhallinta- ja analysointitaitojaan
sekä opastaa tiedon kriittiseen tarkasteluun
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Tiedon analysointi ja kriittinen tarkastelu

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Oppilas osaa itse hankkia, käsitellä ja esittää
tilastotietoa

Taataan opetusryhmään kannustava ilmapiiri ja rohkaistaan oppilaita antamalla kullekin
oman tasoisia tehtäviä ja haasteita. Tuetaan oppilaan itsetunnon vahvistumista.
Harjoitellaan projektityöskentelyä.
Korostetaan ajattelua ja oivaltamisen iloa. Hyödynnetään luovaa ajattelua mm.
ongelmanratkaisutilanteissa. Korostetaan omien valintojen merkitystä.
Harjoitellaan loogista ajattelua vaativia toimintoja kuten sääntöjen ja riippuvuuksien
etsimistä ja esittämistä matematiikan kielellä.
Pohditaan ja määritetään vaihtoehtojen lukumääriä.
Vahvistetaan oppilaiden päättelykykyä ja taitoa perustella sekä arvioida vastauksen
suuruusluokka, järkevyys ja tarkkuus.
Opetuksessa käytetään apuna konkreettisia malleja.
Harjoitellaan matemaattisen tekstin tulkitsemista ja tuottamista.
Rohkaistaan kysymään ja kyseenalaistamaan.
Tutustutaan todistamisen perusteisiin esim. yhtälöissä ja geometriassa.
Harjoitellaan väitelauseiden totuusarvon päättelyä.
Syvennetään algoritmista ajattelua.
Sovelletaan itse tehtyjä ja valmiita tietokoneohjelmia osana matematiikan opiskelua.
Piirretään suoria koordinaatistoon. Opitaan tutkimaan laskien ja piirtämällä, onko piste
suoralla.
Opitaan tulkitsemaan käytännön tilanteisiin liittyviä kuvaajia.
Tulkitaan ja piirretään kuvaajia.
Etsitään ja sovelletaan tilastollisista lähteistä kerättyä tietoa esimerkiksi prosenttilaskennan
yhteydessä.

T9 opastaa oppilasta soveltamaan tieto- ja viestintäteknologiaa
matematiikan opiskelussa sekä ongelmien ratkaisemisessa
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
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Arvioinnin kohde
Tieto- ja viestintäteknologian käyttö

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Oppilas osaa soveltaa tieto- ja
viestintäteknologiaa matematiikan opiskelussa

Taataan opetusryhmään kannustava ilmapiiri ja rohkaistaan oppilaita antamalla kullekin
oman tasoisia tehtäviä ja haasteita. Tuetaan oppilaan itsetunnon vahvistumista.
Harjoitellaan projektityöskentelyä.
Korostetaan ajattelua ja oivaltamisen iloa. Hyödynnetään luovaa ajattelua mm.
ongelmanratkaisutilanteissa. Korostetaan omien valintojen merkitystä.
Harjoitellaan loogista ajattelua vaativia toimintoja kuten sääntöjen ja riippuvuuksien
etsimistä ja esittämistä matematiikan kielellä.
Pohditaan ja määritetään vaihtoehtojen lukumääriä.
Vahvistetaan oppilaiden päättelykykyä ja taitoa perustella sekä arvioida vastauksen
suuruusluokka, järkevyys ja tarkkuus.
Opetuksessa käytetään apuna konkreettisia malleja.
Harjoitellaan matemaattisen tekstin tulkitsemista ja tuottamista.
Rohkaistaan kysymään ja kyseenalaistamaan.
Tutustutaan todistamisen perusteisiin esim. yhtälöissä ja geometriassa.
Harjoitellaan väitelauseiden totuusarvon päättelyä.
Syvennetään algoritmista ajattelua.
Sovelletaan itse tehtyjä ja valmiita tietokoneohjelmia osana matematiikan opiskelua.
Varmistetaan laskujärjestyksen hallinta, sulkeiden käyttö ja peruslaskutoimitusten
osaaminen.
Opitaan potenssilaskennan laskusäännöt, mukaan lukien tilanteet, kun eksponenttina on
nolla tai negatiivinen luku.
Kerrataan vastaluvun ja käänteisluvun käsitteet sekä niiden käyttö.
Vahvistetaan ymmärrystä tarkan arvon ja likiarvon erosta, pyöristämisestä ja laskimen
luontevasta käytöstä.
Varmistetaan prosentin käsitteen ymmärtäminen ja prosenttilaskennan perustaidot.
Harjoitellaan prosenttiosuuden laskemista ja prosenttiluvun osoittaman määrän laskemista
kokonaisuudesta. Opitaan prosenttikertoimen käyttö. Lisäksi opitaan laskemaan muuttunut
arvo, perusarvo sekä muutos- ja vertailuprosentti.
Perehdytään neliöjuuren käsitteeseen ja käytetään neliöjuurta laskutoimituksissa niin
päässä laskien kuin laskimella.
Opitaan käyttämään kymmenpotenssimuotoa suurten ja pienten lukujen esittämisessä.

•
•

Tulkitaan ja piirretään kuvaajia.
Etsitään ja sovelletaan tilastollisista lähteistä kerättyä tietoa esimerkiksi prosenttilaskennan
yhteydessä.

•

Piirretään suoria koordinaatistoon. Opitaan tutkimaan laskien ja piirtämällä, onko piste
suoralla.
Opitaan tulkitsemaan käytännön tilanteisiin liittyviä kuvaajia.

•
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•
•
•
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Opitaan sieventämään potenssilausekkeita potenssin määritelmän avulla.
Opitaan monomin ja polynomin käsite. Vahvistetaan monomien laskutoimitusten hallintaa.
Opitaan laskemaan polynomien yhteen- ja vähennyslaskuja ja kertomaan polynomeja
monomilla.
Varmennetaan taito muodostaa ja ratkaista ensimmäisen asteen yhtälöitä. Opitaan
ratkaisemaan verranto.
Opitaan ratkaisemaan ensimmäisen asteen epäyhtälöitä päättelemällä esim. kuvaajan
avulla.

•

Opitaan tunnistamaan suoraan ja kääntäen verrannollisia suureita ja ratkomaan niihin
liittyviä ongelmia yhtälön avulla. Opitaan havainnollistamaan suoraan verrannollisten
suureiden välistä riippuvuutta koordinaatistossa.

•
•
•
•

Opitaan käyttämään Pythagoraan lausetta, Pythagoraan lauseen käänteislausetta.
Opitaan kehä- ja keskuskulma sekä tutustutaan Thaleen lauseeseen.
Harjoitellaan laskemaan ympyrän pinta-ala, kehän ja kaaren pituus sekä sektorin pinta-ala.
Varmennetaan ja laajennetaan mittayksiköiden ja yksikkömuunnosten hallintaa pituuksia ja
pinta-aloja laskettaessa. Kerrataan mittakaava.
Opitaan kuvioiden yhdenmuotoisuus ja yhdenmuotoisuuden hyödyntämistä esimerkiksi
mittakaavan avulla.

•

T10 ohjata oppilasta vahvistamaan päättely- ja päässälaskutaitoa ja
kannustaa oppilasta käyttämään laskutaitoaan eri tilanteissa
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Päättely- ja laskutaito

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Oppilas käyttää aktiivisesti päättely- ja
päässälaskutaitoa eri tilanteissa

Taataan opetusryhmään kannustava ilmapiiri ja rohkaistaan oppilaita antamalla kullekin
oman tasoisia tehtäviä ja haasteita. Tuetaan oppilaan itsetunnon vahvistumista.
Harjoitellaan projektityöskentelyä.
Korostetaan ajattelua ja oivaltamisen iloa. Hyödynnetään luovaa ajattelua mm.
ongelmanratkaisutilanteissa. Korostetaan omien valintojen merkitystä.
Harjoitellaan loogista ajattelua vaativia toimintoja kuten sääntöjen ja riippuvuuksien
etsimistä ja esittämistä matematiikan kielellä.
Pohditaan ja määritetään vaihtoehtojen lukumääriä.
Vahvistetaan oppilaiden päättelykykyä ja taitoa perustella sekä arvioida vastauksen
suuruusluokka, järkevyys ja tarkkuus.
Opetuksessa käytetään apuna konkreettisia malleja.
Harjoitellaan matemaattisen tekstin tulkitsemista ja tuottamista.
Rohkaistaan kysymään ja kyseenalaistamaan.
Tutustutaan todistamisen perusteisiin esim. yhtälöissä ja geometriassa.
Harjoitellaan väitelauseiden totuusarvon päättelyä.
Syvennetään algoritmista ajattelua.
Sovelletaan itse tehtyjä ja valmiita tietokoneohjelmia osana matematiikan opiskelua.
Varmistetaan laskujärjestyksen hallinta, sulkeiden käyttö ja peruslaskutoimitusten
osaaminen.
Opitaan potenssilaskennan laskusäännöt, mukaan lukien tilanteet, kun eksponenttina on
nolla tai negatiivinen luku.
Kerrataan vastaluvun ja käänteisluvun käsitteet sekä niiden käyttö.
Vahvistetaan ymmärrystä tarkan arvon ja likiarvon erosta, pyöristämisestä ja laskimen
luontevasta käytöstä.
Varmistetaan prosentin käsitteen ymmärtäminen ja prosenttilaskennan perustaidot.
Harjoitellaan prosenttiosuuden laskemista ja prosenttiluvun osoittaman määrän laskemista
kokonaisuudesta. Opitaan prosenttikertoimen käyttö. Lisäksi opitaan laskemaan muuttunut
arvo, perusarvo sekä muutos- ja vertailuprosentti.
Perehdytään neliöjuuren käsitteeseen ja käytetään neliöjuurta laskutoimituksissa niin
päässä laskien kuin laskimella.
Opitaan käyttämään kymmenpotenssimuotoa suurten ja pienten lukujen esittämisessä.
1561
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T11 ohjata oppilasta kehittämään kykyään laskea peruslaskutoimituksia
rationaaliluvuilla
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Peruslaskutoimitukset rationaaliluvuilla

•
•
•
•
•
•
•
•

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa sujuvasti peruslaskutoimitukset
rationaaliluvuilla

Varmistetaan laskujärjestyksen hallinta, sulkeiden käyttö ja peruslaskutoimitusten
osaaminen.
Opitaan potenssilaskennan laskusäännöt, mukaan lukien tilanteet, kun eksponenttina on
nolla tai negatiivinen luku.
Kerrataan vastaluvun ja käänteisluvun käsitteet sekä niiden käyttö.
Vahvistetaan ymmärrystä tarkan arvon ja likiarvon erosta, pyöristämisestä ja laskimen
luontevasta käytöstä.
Varmistetaan prosentin käsitteen ymmärtäminen ja prosenttilaskennan perustaidot.
Harjoitellaan prosenttiosuuden laskemista ja prosenttiluvun osoittaman määrän laskemista
kokonaisuudesta. Opitaan prosenttikertoimen käyttö. Lisäksi opitaan laskemaan muuttunut
arvo, perusarvo sekä muutos- ja vertailuprosentti.
Perehdytään neliöjuuren käsitteeseen ja käytetään neliöjuurta laskutoimituksissa niin
päässä laskien kuin laskimella.
Opitaan käyttämään kymmenpotenssimuotoa suurten ja pienten lukujen esittämisessä.

T12 tukea oppilasta laajentamaan lukukäsitteen ymmärtämistä
reaalilukuihin
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Lukukäsite

•
•
•
•
•
•
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•
•

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas tunnistaa reaaliluvut ja osaa kuvailla
niiden ominaisuuksia

Varmistetaan laskujärjestyksen hallinta, sulkeiden käyttö ja peruslaskutoimitusten
osaaminen.
Opitaan potenssilaskennan laskusäännöt, mukaan lukien tilanteet, kun eksponenttina on
nolla tai negatiivinen luku.
Kerrataan vastaluvun ja käänteisluvun käsitteet sekä niiden käyttö.
Vahvistetaan ymmärrystä tarkan arvon ja likiarvon erosta, pyöristämisestä ja laskimen
luontevasta käytöstä.
Varmistetaan prosentin käsitteen ymmärtäminen ja prosenttilaskennan perustaidot.
Harjoitellaan prosenttiosuuden laskemista ja prosenttiluvun osoittaman määrän laskemista
kokonaisuudesta. Opitaan prosenttikertoimen käyttö. Lisäksi opitaan laskemaan muuttunut
arvo, perusarvo sekä muutos- ja vertailuprosentti.
Perehdytään neliöjuuren käsitteeseen ja käytetään neliöjuurta laskutoimituksissa niin
päässä laskien kuin laskimella.
Opitaan käyttämään kymmenpotenssimuotoa suurten ja pienten lukujen esittämisessä.

T13 tukea oppilasta laajentamaan ymmärrystään prosenttilaskennasta
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
1562

Arvioinnin kohde
Prosentin käsite ja prosenttilaskenta

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa kertoa prosentin
käsitteen käytöstä. Oppilas osaa laskea
prosenttiosuuden, prosenttiluvun osoittaman
määrän kokonaisuudesta sekä muutosja vertailuprosentin. Oppilas osaa käyttää
tietojaan eri tilanteissa.

Varmistetaan laskujärjestyksen hallinta, sulkeiden käyttö ja peruslaskutoimitusten
osaaminen.
Opitaan potenssilaskennan laskusäännöt, mukaan lukien tilanteet, kun eksponenttina on
nolla tai negatiivinen luku.
Kerrataan vastaluvun ja käänteisluvun käsitteet sekä niiden käyttö.
Vahvistetaan ymmärrystä tarkan arvon ja likiarvon erosta, pyöristämisestä ja laskimen
luontevasta käytöstä.
Varmistetaan prosentin käsitteen ymmärtäminen ja prosenttilaskennan perustaidot.
Harjoitellaan prosenttiosuuden laskemista ja prosenttiluvun osoittaman määrän laskemista
kokonaisuudesta. Opitaan prosenttikertoimen käyttö. Lisäksi opitaan laskemaan muuttunut
arvo, perusarvo sekä muutos- ja vertailuprosentti.
Perehdytään neliöjuuren käsitteeseen ja käytetään neliöjuurta laskutoimituksissa niin
päässä laskien kuin laskimella.
Opitaan käyttämään kymmenpotenssimuotoa suurten ja pienten lukujen esittämisessä.

Tulkitaan ja piirretään kuvaajia.
Etsitään ja sovelletaan tilastollisista lähteistä kerättyä tietoa esimerkiksi prosenttilaskennan
yhteydessä.

T14 ohjata oppilasta ymmärtämään tuntemattoman käsite ja kehittämään
yhtälönratkaisutaitojaan
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen

Tuntemattoman käsite ja yhtälönratkaisutaidot Oppilas osaa ratkaista ensimmäisen asteen
yhtälön symbolisesti. Oppilas osaa ratkaista
vaillinaisen toisen asteen yhtälön esimerkiksi
päättelemällä tai symbolisesti.

•
•
•
•
•

Piirretään suoria koordinaatistoon. Opitaan tutkimaan laskien ja piirtämällä, onko piste
suoralla.
Opitaan tulkitsemaan käytännön tilanteisiin liittyviä kuvaajia.
Opitaan sieventämään potenssilausekkeita potenssin määritelmän avulla.
Opitaan monomin ja polynomin käsite. Vahvistetaan monomien laskutoimitusten hallintaa.
Opitaan laskemaan polynomien yhteen- ja vähennyslaskuja ja kertomaan polynomeja
monomilla.
Varmennetaan taito muodostaa ja ratkaista ensimmäisen asteen yhtälöitä. Opitaan
ratkaisemaan verranto.
Opitaan ratkaisemaan ensimmäisen asteen epäyhtälöitä päättelemällä esim. kuvaajan
avulla.
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•

•

Opitaan tunnistamaan suoraan ja kääntäen verrannollisia suureita ja ratkomaan niihin
liittyviä ongelmia yhtälön avulla. Opitaan havainnollistamaan suoraan verrannollisten
suureiden välistä riippuvuutta koordinaatistossa.

T16 tukea oppilasta ymmärtämään geometrian käsitteitä ja niiden välisiä
yhteyksiä
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Geometrian käsitteiden ja niiden välisten
yhteyksien hahmottaminen

•
•
•
•
•

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa nimetä ja kuvailla suoriin,
kulmiin ja monikulmioihin liittyviä
ominaisuuksia sekä niiden välisiä yhteyksiä

Opitaan käyttämään Pythagoraan lausetta, Pythagoraan lauseen käänteislausetta.
Opitaan kehä- ja keskuskulma sekä tutustutaan Thaleen lauseeseen.
Harjoitellaan laskemaan ympyrän pinta-ala, kehän ja kaaren pituus sekä sektorin pinta-ala.
Varmennetaan ja laajennetaan mittayksiköiden ja yksikkömuunnosten hallintaa pituuksia ja
pinta-aloja laskettaessa. Kerrataan mittakaava.
Opitaan kuvioiden yhdenmuotoisuus ja yhdenmuotoisuuden hyödyntämistä esimerkiksi
mittakaavan avulla.

T17 ohjata oppilasta ymmärtämään ja hyödyntämään suorakulmaiseen
kolmioon ja ympyrään liittyviä ominaisuuksia
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Suorakulmaisen kolmion ja ympyrän
ominaisuuksien hahmottaminen

•
•
•
•
•

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa käyttää Pythagoraan lausetta ja
trigonometrisia funktioita. Oppilas ymmärtää
kehäkulman ja keskuskulman käsitteet.

Opitaan käyttämään Pythagoraan lausetta, Pythagoraan lauseen käänteislausetta.
Opitaan kehä- ja keskuskulma sekä tutustutaan Thaleen lauseeseen.
Harjoitellaan laskemaan ympyrän pinta-ala, kehän ja kaaren pituus sekä sektorin pinta-ala.
Varmennetaan ja laajennetaan mittayksiköiden ja yksikkömuunnosten hallintaa pituuksia ja
pinta-aloja laskettaessa. Kerrataan mittakaava.
Opitaan kuvioiden yhdenmuotoisuus ja yhdenmuotoisuuden hyödyntämistä esimerkiksi
mittakaavan avulla.

T18 kannustaa oppilasta kehittämään taitoaan laskea pinta-aloja ja
tilavuuksia
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Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Pinta-alojen ja tilavuuksien laskutaito
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Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa laskea tasokuvioiden pinta-aloja
ja kappaleiden tilavuuksia. Oppilas osaa pintaala- ja tilavuusyksiköiden muunnoksia.

•
•
•
•
•

Opitaan käyttämään Pythagoraan lausetta, Pythagoraan lauseen käänteislausetta.
Opitaan kehä- ja keskuskulma sekä tutustutaan Thaleen lauseeseen.
Harjoitellaan laskemaan ympyrän pinta-ala, kehän ja kaaren pituus sekä sektorin pinta-ala.
Varmennetaan ja laajennetaan mittayksiköiden ja yksikkömuunnosten hallintaa pituuksia ja
pinta-aloja laskettaessa. Kerrataan mittakaava.
Opitaan kuvioiden yhdenmuotoisuus ja yhdenmuotoisuuden hyödyntämistä esimerkiksi
mittakaavan avulla.

T20 ohjata oppilasta kehittämään algoritmista ajatteluaan sekä taitojaan
soveltaa matematiikkaa ja ohjelmointia ongelmien ratkaisemiseen
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Algoritminen ajattelu ja ohjelmointitaidot

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa soveltaa algoritmisen ajattelun
periaatteita ja osaa ohjelmoida yksinkertaisia
ohjelmia.

Taataan opetusryhmään kannustava ilmapiiri ja rohkaistaan oppilaita antamalla kullekin
oman tasoisia tehtäviä ja haasteita. Tuetaan oppilaan itsetunnon vahvistumista.
Harjoitellaan projektityöskentelyä.
Korostetaan ajattelua ja oivaltamisen iloa. Hyödynnetään luovaa ajattelua mm.
ongelmanratkaisutilanteissa. Korostetaan omien valintojen merkitystä.
Harjoitellaan loogista ajattelua vaativia toimintoja kuten sääntöjen ja riippuvuuksien
etsimistä ja esittämistä matematiikan kielellä.
Pohditaan ja määritetään vaihtoehtojen lukumääriä.
Vahvistetaan oppilaiden päättelykykyä ja taitoa perustella sekä arvioida vastauksen
suuruusluokka, järkevyys ja tarkkuus.
Opetuksessa käytetään apuna konkreettisia malleja.
Harjoitellaan matemaattisen tekstin tulkitsemista ja tuottamista.
Rohkaistaan kysymään ja kyseenalaistamaan.
Tutustutaan todistamisen perusteisiin esim. yhtälöissä ja geometriassa.
Harjoitellaan väitelauseiden totuusarvon päättelyä.
Syvennetään algoritmista ajattelua.
Sovelletaan itse tehtyjä ja valmiita tietokoneohjelmia osana matematiikan opiskelua.

Vuosiluokka 9
Vuosiluokan keskeiset sisältöalueet

Harjoitellaan loogista ajattelua vaativia toimintoja kuten sääntöjen ja riippuvuuksien etsimistä
ja esittämistä täsmällisesti. Pohditaan ja määritetään vaihtoehtojen lukumääriä. Vahvistetaan
oppilaiden päättelykykyä ja taitoa perustella. Harjoitellaan matemaattisen tekstin tulkitsemista
ja tuottamista. Tutustutaan todistamisen perusteisiin. Harjoitellaan väitelauseiden totuusarvon
päättelyä. Syvennetään algoritmista ajattelua. Ohjelmoidaan ja samalla harjoitellaan hyviä
ohjelmointikäytäntöjä. Sovelletaan itse tehtyjä tai valmiita tietokoneohjelmia osana matematiikan
opiskelua.
•
•

Taataan opetusryhmään kannustava ilmapiiri ja rohkaistaan oppilaita antamalla kullekin
oman tasoisia tehtäviä ja haasteita. Tuetaan oppilaan itsetunnon vahvistumista.
Harjoitellaan projektityöskentelyä.
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S1 Ajattelun taidot ja menetelmät

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Korostetaan ajattelua ja oivaltamisen iloa. Hyödynnetään luovaa ajattelua mm.
ongelmanratkaisutilanteissa. Korostetaan omien valintojen merkitystä.
Harjoitellaan loogista ajattelua vaativia toimintoja kuten sääntöjen ja riippuvuuksien
etsimistä ja esittämistä matematiikan kielellä.
Pohditaan ja määritetään vaihtoehtojen lukumääriä.
Vahvistetaan oppilaiden päättelykykyä ja taitoa perustella sekä arvioida vastauksen
suuruusluokka, järkevyys ja tarkkuus.
Opetuksessa käytetään apuna konkreettisia malleja.
Harjoitellaan matemaattisen tekstin tulkitsemista ja tuottamista.
Rohkaistaan kysymään ja kyseenalaistamaan.
Tutustutaan todistamisen perusteisiin esim. yhtälöissä ja geometriassa.
Harjoitellaan väitelauseiden totuusarvon päättelyä.
Syvennetään algoritmista ajattelua.
Sovelletaan itse tehtyjä ja valmiita tietokoneohjelmia osana matematiikan opiskelua.

S2 Luvut ja laskutoimitukset
Harjoitellaan peruslaskutoimituksia myös negatiivisilla luvuilla. Vahvistetaan laskutaitoa
murtoluvuilla ja opitaan murtoluvun kertominen ja jakaminen murtoluvulla. Tutustutaan
vastaluvun, käänteisluvun ja itseisarvon käsitteisiin. Lukualuetta laajennetaan reaalilukuihin.
Perehdytään lukujen jaollisuuteen ja jaetaan lukuja alkutekijöihin. Syvennetään desimaalilukujen
laskutoimituksien osaamista. Vahvistetaan ymmärrystä tarkan arvon ja likiarvon erosta sekä
pyöristämisestä. Varmistetaan prosentin käsitteen ymmärtäminen. Harjoitellaan prosenttiosuuden
laskemista ja prosenttiluvun osoittaman määrän laskemista kokonaisuudesta. Lisäksi opitaan
laskemaan muuttunut arvo, perusarvo sekä muutos- ja vertailuprosentti. Harjoitellaan
potenssilaskentaa, kun eksponenttina on kokonaisluku. Perehdytään neliöjuuren käsitteeseen ja
käytetään neliöjuurta laskutoimituksissa.
•
•
•
•
•

Vahvistetaan laskutaitoa murtoluvuilla.
Kerrataan vastaluvun, käänteisluvun käyttöä sekä tutustutaan itseisarvon käsitteeseen.
Käydään läpi lukujoukot. Lukualuetta laajennetaan reaalilukuihin.
Syvennetään ymmärrystä tarkan arvon ja likiarvon erosta sekä vastauksen pyöristämisestä.
Varmistetaan prosenttilaskennan monipuolinen käyttötaito. Opitaan prosenttiyksikkö ja
potenssimerkinnän käyttö prosenttilaskennassa. Erityisosiona on palkat, verot, lainat ja
henkilökohtaisen talouden hallinta.

S3 Algebra
Perehdytään muuttujan käsitteeseen ja lausekkeen arvon laskemiseen. Harjoitellaan
potenssilausekkeiden sieventämistä. Tutustutaan polynomin käsitteeseen ja harjoitellaan
polynomien yhteen-, vähennys- ja kertolaskua. Harjoitellaan muodostamaan lausekkeita ja
sieventämään niitä. Muodostetaan ja ratkaistaan ensimmäisen asteen yhtälöitä ja vaillinaisia
toisen asteen yhtälöitä. Ratkaistaan yhtälöpareja graafisesti ja algebrallisesti. Tutustutaan
ensimmäisen asteen epäyhtälöihin ja ratkaistaan niitä. Syvennetään oppilaiden taitoa tutkia ja
muodostaa lukujonoja. Käytetään verrantoa tehtävien ratkaisussa.
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Varmistetaan potenssilausekkeiden hallinta ja otetaan käyttöön potenssikaavat.
Tutustutaan käytännön ilmiöiden kuvailuun potenssien avulla.
Varmistetaan polynomien laskutoimitusten hallinta ja opitaan polynomin kertominen
polynomilla, erityistapauksena binomin neliö.
Opitaan jakamaan polynomeja tekijöihin ja supistamaan yksinkertaisia murtolausekkeita.
Opitaan laskemaan yksinkertaisilla murtolausekkeilla.
Opitaan ratkaisemaan vaillinaisia toisen asteen yhtälöitä.
Opitaan muodostamaan ja ratkaisemaan yhtälöpareja graafisesti ja algebrallisesti.
Opitaan ratkaisemaan ensimmäisen asteen epäyhtälöitä laskemalla.

•

Syvennetään yhtälönratkaisutaitoja.

S4 Funktiot
Kuvataan riippuvuuksia sekä graafisesti että algebrallisesti. Tutustutaan suoraan ja kääntäen
verrannollisuuteen. Perehdytään funktion käsitteeseen. Piirretään suoria ja paraabeleja
koordinaatistoon. Opitaan suoran kulmakertoimen ja vakiotermin käsitteet. Tulkitaan kuvaajia
esimerkiksi tutkimalla funktion kasvamista ja vähenemistä. Määritetään funktioiden nollakohtia.
•
•
•
•
•

Perehdytään funktion käsitteeseen. Opitaan laskemaan funktioiden arvoja ja piirtämään
funktioiden kuvaajia. Tutustutaan tietokoneohjelmiin, joilla kuvaajia piirretään.
Opitaan määrittämään funktion nollakohdat laskemalla.
Opitaan tulkitsemaan funktioiden kuvaajia. Määritetään kuvaajan avulla funktion arvoja,
funktion nollakohdat ja etsitään suurin ja pienin arvo.
Kerrataan suoran piirtäminen ja opitaan suoran kulmakertoimen ja vakiotermin käsitteet ja
niiden käyttö.
Piirretään paraabeleja koordinaatistoon ja tutkitaan paraabelin ominaisuuksia.

S5 Geometria
Laajennetaan pisteen, janan, suoran ja kulman käsitteiden ymmärtämistä ja perehdytään viivan
ja puolisuoran käsitteisiin. Tutkitaan suoriin, kulmiin ja monikulmioihin liittyviä ominaisuuksia.
Vahvistetaan yhdenmuotoisuuden ja yhtenevyyden käsitteiden ymmärtämistä. Harjoitellaan
geometrista konstruointia. Opitaan käyttämään Pythagoraan lausetta, Pythagoraan lauseen
käänteislausetta ja trigonometrisia funktioita. Opitaan kehä- ja keskuskulma sekä tutustutaan
Thaleen lauseeseen.
Lasketaan monikulmioiden piirejä ja pinta-aloja.
Harjoitellaan laskemaan ympyrän pinta-ala, kehän ja kaaren pituus sekä sektorin pinta-ala.
Tutkitaan kolmiulotteisia kappaleita. Opitaan laskemaan pallon, lieriön ja kartion pinta-aloja ja
tilavuuksia.
Varmennetaan ja laajennetaan mittayksiköiden ja yksikkömuunnosten hallintaa.
•
•
•
•

Tutkitaan kolmiulotteisia kappaleita. Opitaan laskemaan pallon, lieriön ja kartion pinta-aloja
ja tilavuuksia.
Varmennetaan ja laajennetaan mittayksiköiden ja yksikkömuunnosten hallintaa pituuksia,
pinta-aloja ja tilavuuksia laskettaessa.
Kerrataan Pythagoraan lause ja opitaan suorakulmaisen kolmion trigonometria.
Vahvistetaan yhdenmuotoisuuden käsitteen ymmärtämistä.

S6 Tietojen käsittely ja tilastot sekä todennäköisyys

•
•
•
•
•

Syvennetään oppilaiden taitoja kerätä, jäsentää ja analysoida tietoa. Opitaan lähdekritiikkiä
ja median lukutaitoa.
Varmistetaan keskiarvon ja tyyppiarvon ymmärtäminen.
Harjoitellaan määrittämään frekvenssi, suhteellinen frekvenssi ja mediaani.
Tutustutaan hajonnan käsitteeseen.
Tulkitaan ja tuotetaan erilaisia diagrammeja myös taulukkolaskentaohjelmaa käyttäen.
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Syvennetään oppilaiden taitoja kerätä, jäsentää ja analysoida tietoa. Varmistetaan keskiarvon
ja tyyppiarvon ymmärtäminen. Harjoitellaan määrittämään frekvenssi, suhteellinen frekvenssi
ja mediaani. Tutustutaan hajonnan käsitteeseen. Tulkitaan ja tuotetaan erilaisia diagrammeja.
Lasketaan todennäköisyyksiä.

•

Lasketaan todennäköisyyksiä.
Opetuksen tavoitteet

Tavoitteisiin liittyvät
sisältöalueet

Laaja-alainen osaaminen

T1

S1, S2, S3, S4, S5, S6

L1, L3, L5

T2

S1, S2, S3, S4, S5, S6

L3, L7

T3

S1, S2, S3, S4, S5, S6

L1, L4

T4

S1, S2, S3, S4, S5, S6

L1, L2, L4, L5

T5

S1, S2, S3, S4, S5, S6

L1, L3, L4, L5, L6

T6

S1, S2, S3, S4, S5, S6

L1, L3, L4, L6

T7

S1, S2, S3, S4, S5, S6

L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7

T8

S1, S4, S6

L1, L4, L5

T9

S1, S2, S3, S4, S5, S6

L5

T10

S1, S2

L1, L3, L4

T12

S2

L1, L4

T13

S2, S6

L1, L3, L6

T14

S3, S4

L1, L4

T15

S3, S4

L1, L4, L5

T16

S5

L1, L4, L5

T17

S5

L1, L4, L5

T18

S5

L1, L4

T19

S6

L3, L4, L5

T20

S1

L1, L4, L5, L6

Vuosiluokan tavoitteet
T1 vahvistaa oppilaan motivaatiota, myönteistä minäkuvaa ja
itseluottamusta matematiikan oppijana
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Ei vaikuta arvosanan muodostamiseen.
Oppilaita ohjataan pohtimaan kokemuksiaan
osana itsearviointia.
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Varmistetaan potenssilausekkeiden hallinta ja otetaan käyttöön potenssikaavat.
Tutustutaan käytännön ilmiöiden kuvailuun potenssien avulla.
Varmistetaan polynomien laskutoimitusten hallinta ja opitaan polynomin kertominen
polynomilla, erityistapauksena binomin neliö.
Opitaan jakamaan polynomeja tekijöihin ja supistamaan yksinkertaisia murtolausekkeita.
Opitaan laskemaan yksinkertaisilla murtolausekkeilla.
Opitaan ratkaisemaan vaillinaisia toisen asteen yhtälöitä.
Opitaan muodostamaan ja ratkaisemaan yhtälöpareja graafisesti ja algebrallisesti.

•
•

Opitaan ratkaisemaan ensimmäisen asteen epäyhtälöitä laskemalla.
Syvennetään yhtälönratkaisutaitoja.

•

Syvennetään oppilaiden taitoja kerätä, jäsentää ja analysoida tietoa. Opitaan lähdekritiikkiä
ja median lukutaitoa.
Varmistetaan keskiarvon ja tyyppiarvon ymmärtäminen.
Harjoitellaan määrittämään frekvenssi, suhteellinen frekvenssi ja mediaani.
Tutustutaan hajonnan käsitteeseen.
Tulkitaan ja tuotetaan erilaisia diagrammeja myös taulukkolaskentaohjelmaa käyttäen.
Lasketaan todennäköisyyksiä.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tutkitaan kolmiulotteisia kappaleita. Opitaan laskemaan pallon, lieriön ja kartion pinta-aloja
ja tilavuuksia.
Varmennetaan ja laajennetaan mittayksiköiden ja yksikkömuunnosten hallintaa pituuksia,
pinta-aloja ja tilavuuksia laskettaessa.
Kerrataan Pythagoraan lause ja opitaan suorakulmaisen kolmion trigonometria.
Vahvistetaan yhdenmuotoisuuden käsitteen ymmärtämistä.
Taataan opetusryhmään kannustava ilmapiiri ja rohkaistaan oppilaita antamalla kullekin
oman tasoisia tehtäviä ja haasteita. Tuetaan oppilaan itsetunnon vahvistumista.
Harjoitellaan projektityöskentelyä.
Korostetaan ajattelua ja oivaltamisen iloa. Hyödynnetään luovaa ajattelua mm.
ongelmanratkaisutilanteissa. Korostetaan omien valintojen merkitystä.
Harjoitellaan loogista ajattelua vaativia toimintoja kuten sääntöjen ja riippuvuuksien
etsimistä ja esittämistä matematiikan kielellä.
Pohditaan ja määritetään vaihtoehtojen lukumääriä.
Vahvistetaan oppilaiden päättelykykyä ja taitoa perustella sekä arvioida vastauksen
suuruusluokka, järkevyys ja tarkkuus.
Opetuksessa käytetään apuna konkreettisia malleja.
Harjoitellaan matemaattisen tekstin tulkitsemista ja tuottamista.
Rohkaistaan kysymään ja kyseenalaistamaan.
Tutustutaan todistamisen perusteisiin esim. yhtälöissä ja geometriassa.
Harjoitellaan väitelauseiden totuusarvon päättelyä.
Syvennetään algoritmista ajattelua.
Sovelletaan itse tehtyjä ja valmiita tietokoneohjelmia osana matematiikan opiskelua.

•
•
•
•
•

Vahvistetaan laskutaitoa murtoluvuilla.
Kerrataan vastaluvun, käänteisluvun käyttöä sekä tutustutaan itseisarvon käsitteeseen.
Käydään läpi lukujoukot. Lukualuetta laajennetaan reaalilukuihin.
Syvennetään ymmärrystä tarkan arvon ja likiarvon erosta sekä vastauksen pyöristämisestä.
Varmistetaan prosenttilaskennan monipuolinen käyttötaito. Opitaan prosenttiyksikkö ja
potenssimerkinnän käyttö prosenttilaskennassa. Erityisosiona on palkat, verot, lainat ja
henkilökohtaisen talouden hallinta.

•

Perehdytään funktion käsitteeseen. Opitaan laskemaan funktioiden arvoja ja piirtämään
funktioiden kuvaajia. Tutustutaan tietokoneohjelmiin, joilla kuvaajia piirretään.
Opitaan määrittämään funktion nollakohdat laskemalla.
Opitaan tulkitsemaan funktioiden kuvaajia. Määritetään kuvaajan avulla funktion arvoja,
funktion nollakohdat ja etsitään suurin ja pienin arvo.
Kerrataan suoran piirtäminen ja opitaan suoran kulmakertoimen ja vakiotermin käsitteet ja
niiden käyttö.
Piirretään paraabeleja koordinaatistoon ja tutkitaan paraabelin ominaisuuksia.

•
•
•
•
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T2 kannustaa oppilasta ottamaan vastuuta matematiikan oppimisesta sekä
yksin että yhdessä toimien
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Vastuunottaminen opiskelusta

Oppilas ottaa vastuuta omasta oppimisestaan
ja osallistuu rakentavasti ryhmän toimintaan.

•
•
•
•
•

Vahvistetaan laskutaitoa murtoluvuilla.
Kerrataan vastaluvun, käänteisluvun käyttöä sekä tutustutaan itseisarvon käsitteeseen.
Käydään läpi lukujoukot. Lukualuetta laajennetaan reaalilukuihin.
Syvennetään ymmärrystä tarkan arvon ja likiarvon erosta sekä vastauksen pyöristämisestä.
Varmistetaan prosenttilaskennan monipuolinen käyttötaito. Opitaan prosenttiyksikkö ja
potenssimerkinnän käyttö prosenttilaskennassa. Erityisosiona on palkat, verot, lainat ja
henkilökohtaisen talouden hallinta.

•

Tutkitaan kolmiulotteisia kappaleita. Opitaan laskemaan pallon, lieriön ja kartion pinta-aloja
ja tilavuuksia.
Varmennetaan ja laajennetaan mittayksiköiden ja yksikkömuunnosten hallintaa pituuksia,
pinta-aloja ja tilavuuksia laskettaessa.
Kerrataan Pythagoraan lause ja opitaan suorakulmaisen kolmion trigonometria.
Vahvistetaan yhdenmuotoisuuden käsitteen ymmärtämistä.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Vuosiluokat 7-9

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen

•
•
•
•
•
•
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Taataan opetusryhmään kannustava ilmapiiri ja rohkaistaan oppilaita antamalla kullekin
oman tasoisia tehtäviä ja haasteita. Tuetaan oppilaan itsetunnon vahvistumista.
Harjoitellaan projektityöskentelyä.
Korostetaan ajattelua ja oivaltamisen iloa. Hyödynnetään luovaa ajattelua mm.
ongelmanratkaisutilanteissa. Korostetaan omien valintojen merkitystä.
Harjoitellaan loogista ajattelua vaativia toimintoja kuten sääntöjen ja riippuvuuksien
etsimistä ja esittämistä matematiikan kielellä.
Pohditaan ja määritetään vaihtoehtojen lukumääriä.
Vahvistetaan oppilaiden päättelykykyä ja taitoa perustella sekä arvioida vastauksen
suuruusluokka, järkevyys ja tarkkuus.
Opetuksessa käytetään apuna konkreettisia malleja.
Harjoitellaan matemaattisen tekstin tulkitsemista ja tuottamista.
Rohkaistaan kysymään ja kyseenalaistamaan.
Tutustutaan todistamisen perusteisiin esim. yhtälöissä ja geometriassa.
Harjoitellaan väitelauseiden totuusarvon päättelyä.
Syvennetään algoritmista ajattelua.
Sovelletaan itse tehtyjä ja valmiita tietokoneohjelmia osana matematiikan opiskelua.

Varmistetaan potenssilausekkeiden hallinta ja otetaan käyttöön potenssikaavat.
Tutustutaan käytännön ilmiöiden kuvailuun potenssien avulla.
Varmistetaan polynomien laskutoimitusten hallinta ja opitaan polynomin kertominen
polynomilla, erityistapauksena binomin neliö.
Opitaan jakamaan polynomeja tekijöihin ja supistamaan yksinkertaisia murtolausekkeita.
Opitaan laskemaan yksinkertaisilla murtolausekkeilla.
Opitaan ratkaisemaan vaillinaisia toisen asteen yhtälöitä.
Opitaan muodostamaan ja ratkaisemaan yhtälöpareja graafisesti ja algebrallisesti.
Opitaan ratkaisemaan ensimmäisen asteen epäyhtälöitä laskemalla.
Syvennetään yhtälönratkaisutaitoja.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Perehdytään funktion käsitteeseen. Opitaan laskemaan funktioiden arvoja ja piirtämään
funktioiden kuvaajia. Tutustutaan tietokoneohjelmiin, joilla kuvaajia piirretään.
Opitaan määrittämään funktion nollakohdat laskemalla.
Opitaan tulkitsemaan funktioiden kuvaajia. Määritetään kuvaajan avulla funktion arvoja,
funktion nollakohdat ja etsitään suurin ja pienin arvo.
Kerrataan suoran piirtäminen ja opitaan suoran kulmakertoimen ja vakiotermin käsitteet ja
niiden käyttö.
Piirretään paraabeleja koordinaatistoon ja tutkitaan paraabelin ominaisuuksia.
Syvennetään oppilaiden taitoja kerätä, jäsentää ja analysoida tietoa. Opitaan lähdekritiikkiä
ja median lukutaitoa.
Varmistetaan keskiarvon ja tyyppiarvon ymmärtäminen.
Harjoitellaan määrittämään frekvenssi, suhteellinen frekvenssi ja mediaani.
Tutustutaan hajonnan käsitteeseen.
Tulkitaan ja tuotetaan erilaisia diagrammeja myös taulukkolaskentaohjelmaa käyttäen.
Lasketaan todennäköisyyksiä.

T3 ohjata oppilasta havaitsemaan ja ymmärtämään oppimiensa asioiden
välisiä yhteyksiä
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Opittujen asioiden yhteydet

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Oppilas havaitsee ja selittää oppimiensa
asioiden välisiä yhteyksiä

Perehdytään funktion käsitteeseen. Opitaan laskemaan funktioiden arvoja ja piirtämään
funktioiden kuvaajia. Tutustutaan tietokoneohjelmiin, joilla kuvaajia piirretään.
Opitaan määrittämään funktion nollakohdat laskemalla.
Opitaan tulkitsemaan funktioiden kuvaajia. Määritetään kuvaajan avulla funktion arvoja,
funktion nollakohdat ja etsitään suurin ja pienin arvo.
Kerrataan suoran piirtäminen ja opitaan suoran kulmakertoimen ja vakiotermin käsitteet ja
niiden käyttö.
Piirretään paraabeleja koordinaatistoon ja tutkitaan paraabelin ominaisuuksia.
Syvennetään oppilaiden taitoja kerätä, jäsentää ja analysoida tietoa. Opitaan lähdekritiikkiä
ja median lukutaitoa.
Varmistetaan keskiarvon ja tyyppiarvon ymmärtäminen.
Harjoitellaan määrittämään frekvenssi, suhteellinen frekvenssi ja mediaani.
Tutustutaan hajonnan käsitteeseen.
Tulkitaan ja tuotetaan erilaisia diagrammeja myös taulukkolaskentaohjelmaa käyttäen.
Lasketaan todennäköisyyksiä.

•
•

Tutkitaan kolmiulotteisia kappaleita. Opitaan laskemaan pallon, lieriön ja kartion pinta-aloja
ja tilavuuksia.
Varmennetaan ja laajennetaan mittayksiköiden ja yksikkömuunnosten hallintaa pituuksia,
pinta-aloja ja tilavuuksia laskettaessa.
Kerrataan Pythagoraan lause ja opitaan suorakulmaisen kolmion trigonometria.
Vahvistetaan yhdenmuotoisuuden käsitteen ymmärtämistä.

•
•
•
•

Vahvistetaan laskutaitoa murtoluvuilla.
Kerrataan vastaluvun, käänteisluvun käyttöä sekä tutustutaan itseisarvon käsitteeseen.
Käydään läpi lukujoukot. Lukualuetta laajennetaan reaalilukuihin.
Syvennetään ymmärrystä tarkan arvon ja likiarvon erosta sekä vastauksen pyöristämisestä.

•

1571

Vuosiluokat 7-9

•

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen

•

Varmistetaan prosenttilaskennan monipuolinen käyttötaito. Opitaan prosenttiyksikkö ja
potenssimerkinnän käyttö prosenttilaskennassa. Erityisosiona on palkat, verot, lainat ja
henkilökohtaisen talouden hallinta.

•

Varmistetaan potenssilausekkeiden hallinta ja otetaan käyttöön potenssikaavat.
Tutustutaan käytännön ilmiöiden kuvailuun potenssien avulla.
Varmistetaan polynomien laskutoimitusten hallinta ja opitaan polynomin kertominen
polynomilla, erityistapauksena binomin neliö.
Opitaan jakamaan polynomeja tekijöihin ja supistamaan yksinkertaisia murtolausekkeita.
Opitaan laskemaan yksinkertaisilla murtolausekkeilla.
Opitaan ratkaisemaan vaillinaisia toisen asteen yhtälöitä.
Opitaan muodostamaan ja ratkaisemaan yhtälöpareja graafisesti ja algebrallisesti.
Opitaan ratkaisemaan ensimmäisen asteen epäyhtälöitä laskemalla.
Syvennetään yhtälönratkaisutaitoja.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Taataan opetusryhmään kannustava ilmapiiri ja rohkaistaan oppilaita antamalla kullekin
oman tasoisia tehtäviä ja haasteita. Tuetaan oppilaan itsetunnon vahvistumista.
Harjoitellaan projektityöskentelyä.
Korostetaan ajattelua ja oivaltamisen iloa. Hyödynnetään luovaa ajattelua mm.
ongelmanratkaisutilanteissa. Korostetaan omien valintojen merkitystä.
Harjoitellaan loogista ajattelua vaativia toimintoja kuten sääntöjen ja riippuvuuksien
etsimistä ja esittämistä matematiikan kielellä.
Pohditaan ja määritetään vaihtoehtojen lukumääriä.
Vahvistetaan oppilaiden päättelykykyä ja taitoa perustella sekä arvioida vastauksen
suuruusluokka, järkevyys ja tarkkuus.
Opetuksessa käytetään apuna konkreettisia malleja.
Harjoitellaan matemaattisen tekstin tulkitsemista ja tuottamista.
Rohkaistaan kysymään ja kyseenalaistamaan.
Tutustutaan todistamisen perusteisiin esim. yhtälöissä ja geometriassa.
Harjoitellaan väitelauseiden totuusarvon päättelyä.
Syvennetään algoritmista ajattelua.
Sovelletaan itse tehtyjä ja valmiita tietokoneohjelmia osana matematiikan opiskelua.

T4 kannustaa oppilasta harjaantumaan täsmälliseen matemaattiseen
ilmaisuun suullisesti ja kirjallisesti
harjaannuttaa oppilasta käyttämään tarkkoja arvoja laskuissa
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Matemaattinen ilmaisu
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Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa ilmaista matemaattista
ajatteluaan sekä suullisesti että kirjallisesti.

Taataan opetusryhmään kannustava ilmapiiri ja rohkaistaan oppilaita antamalla kullekin
oman tasoisia tehtäviä ja haasteita. Tuetaan oppilaan itsetunnon vahvistumista.
Harjoitellaan projektityöskentelyä.
Korostetaan ajattelua ja oivaltamisen iloa. Hyödynnetään luovaa ajattelua mm.
ongelmanratkaisutilanteissa. Korostetaan omien valintojen merkitystä.
Harjoitellaan loogista ajattelua vaativia toimintoja kuten sääntöjen ja riippuvuuksien
etsimistä ja esittämistä matematiikan kielellä.
Pohditaan ja määritetään vaihtoehtojen lukumääriä.

•
•
•
•
•
•
•

Vahvistetaan oppilaiden päättelykykyä ja taitoa perustella sekä arvioida vastauksen
suuruusluokka, järkevyys ja tarkkuus.
Opetuksessa käytetään apuna konkreettisia malleja.
Harjoitellaan matemaattisen tekstin tulkitsemista ja tuottamista.
Rohkaistaan kysymään ja kyseenalaistamaan.
Tutustutaan todistamisen perusteisiin esim. yhtälöissä ja geometriassa.
Harjoitellaan väitelauseiden totuusarvon päättelyä.
Syvennetään algoritmista ajattelua.
Sovelletaan itse tehtyjä ja valmiita tietokoneohjelmia osana matematiikan opiskelua.

•
•
•
•
•

Vahvistetaan laskutaitoa murtoluvuilla.
Kerrataan vastaluvun, käänteisluvun käyttöä sekä tutustutaan itseisarvon käsitteeseen.
Käydään läpi lukujoukot. Lukualuetta laajennetaan reaalilukuihin.
Syvennetään ymmärrystä tarkan arvon ja likiarvon erosta sekä vastauksen pyöristämisestä.
Varmistetaan prosenttilaskennan monipuolinen käyttötaito. Opitaan prosenttiyksikkö ja
potenssimerkinnän käyttö prosenttilaskennassa. Erityisosiona on palkat, verot, lainat ja
henkilökohtaisen talouden hallinta.

•

Perehdytään funktion käsitteeseen. Opitaan laskemaan funktioiden arvoja ja piirtämään
funktioiden kuvaajia. Tutustutaan tietokoneohjelmiin, joilla kuvaajia piirretään.
Opitaan määrittämään funktion nollakohdat laskemalla.
Opitaan tulkitsemaan funktioiden kuvaajia. Määritetään kuvaajan avulla funktion arvoja,
funktion nollakohdat ja etsitään suurin ja pienin arvo.
Kerrataan suoran piirtäminen ja opitaan suoran kulmakertoimen ja vakiotermin käsitteet ja
niiden käyttö.
Piirretään paraabeleja koordinaatistoon ja tutkitaan paraabelin ominaisuuksia.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Varmistetaan potenssilausekkeiden hallinta ja otetaan käyttöön potenssikaavat.
Tutustutaan käytännön ilmiöiden kuvailuun potenssien avulla.
Varmistetaan polynomien laskutoimitusten hallinta ja opitaan polynomin kertominen
polynomilla, erityistapauksena binomin neliö.
Opitaan jakamaan polynomeja tekijöihin ja supistamaan yksinkertaisia murtolausekkeita.
Opitaan laskemaan yksinkertaisilla murtolausekkeilla.
Opitaan ratkaisemaan vaillinaisia toisen asteen yhtälöitä.
Opitaan muodostamaan ja ratkaisemaan yhtälöpareja graafisesti ja algebrallisesti.
Opitaan ratkaisemaan ensimmäisen asteen epäyhtälöitä laskemalla.
Syvennetään yhtälönratkaisutaitoja.
Tutkitaan kolmiulotteisia kappaleita. Opitaan laskemaan pallon, lieriön ja kartion pinta-aloja
ja tilavuuksia.
Varmennetaan ja laajennetaan mittayksiköiden ja yksikkömuunnosten hallintaa pituuksia,
pinta-aloja ja tilavuuksia laskettaessa.
Kerrataan Pythagoraan lause ja opitaan suorakulmaisen kolmion trigonometria.
Vahvistetaan yhdenmuotoisuuden käsitteen ymmärtämistä.
Syvennetään oppilaiden taitoja kerätä, jäsentää ja analysoida tietoa. Opitaan lähdekritiikkiä
ja median lukutaitoa.
Varmistetaan keskiarvon ja tyyppiarvon ymmärtäminen.
Harjoitellaan määrittämään frekvenssi, suhteellinen frekvenssi ja mediaani.
Tutustutaan hajonnan käsitteeseen.
Tulkitaan ja tuotetaan erilaisia diagrammeja myös taulukkolaskentaohjelmaa käyttäen.
Lasketaan todennäköisyyksiä.
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T5 tukea oppilasta loogista ja luovaa ajattelua vaativien matemaattisten
tehtävien ratkaisemisessa ja siinä tarvittavien taitojen kehittämisessä
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Ongelmanratkaisutaito

Oppilas osaa jäsentää ongelmia ja ratkaista
niitä hyödyntäen matematiikkaa.

•
•
•
•
•

Vahvistetaan laskutaitoa murtoluvuilla.
Kerrataan vastaluvun, käänteisluvun käyttöä sekä tutustutaan itseisarvon käsitteeseen.
Käydään läpi lukujoukot. Lukualuetta laajennetaan reaalilukuihin.
Syvennetään ymmärrystä tarkan arvon ja likiarvon erosta sekä vastauksen pyöristämisestä.
Varmistetaan prosenttilaskennan monipuolinen käyttötaito. Opitaan prosenttiyksikkö ja
potenssimerkinnän käyttö prosenttilaskennassa. Erityisosiona on palkat, verot, lainat ja
henkilökohtaisen talouden hallinta.

•

Perehdytään funktion käsitteeseen. Opitaan laskemaan funktioiden arvoja ja piirtämään
funktioiden kuvaajia. Tutustutaan tietokoneohjelmiin, joilla kuvaajia piirretään.
Opitaan määrittämään funktion nollakohdat laskemalla.
Opitaan tulkitsemaan funktioiden kuvaajia. Määritetään kuvaajan avulla funktion arvoja,
funktion nollakohdat ja etsitään suurin ja pienin arvo.
Kerrataan suoran piirtäminen ja opitaan suoran kulmakertoimen ja vakiotermin käsitteet ja
niiden käyttö.
Piirretään paraabeleja koordinaatistoon ja tutkitaan paraabelin ominaisuuksia.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
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Taataan opetusryhmään kannustava ilmapiiri ja rohkaistaan oppilaita antamalla kullekin
oman tasoisia tehtäviä ja haasteita. Tuetaan oppilaan itsetunnon vahvistumista.
Harjoitellaan projektityöskentelyä.
Korostetaan ajattelua ja oivaltamisen iloa. Hyödynnetään luovaa ajattelua mm.
ongelmanratkaisutilanteissa. Korostetaan omien valintojen merkitystä.
Harjoitellaan loogista ajattelua vaativia toimintoja kuten sääntöjen ja riippuvuuksien
etsimistä ja esittämistä matematiikan kielellä.
Pohditaan ja määritetään vaihtoehtojen lukumääriä.
Vahvistetaan oppilaiden päättelykykyä ja taitoa perustella sekä arvioida vastauksen
suuruusluokka, järkevyys ja tarkkuus.
Opetuksessa käytetään apuna konkreettisia malleja.
Harjoitellaan matemaattisen tekstin tulkitsemista ja tuottamista.
Rohkaistaan kysymään ja kyseenalaistamaan.
Tutustutaan todistamisen perusteisiin esim. yhtälöissä ja geometriassa.
Harjoitellaan väitelauseiden totuusarvon päättelyä.
Syvennetään algoritmista ajattelua.
Sovelletaan itse tehtyjä ja valmiita tietokoneohjelmia osana matematiikan opiskelua.

Varmistetaan potenssilausekkeiden hallinta ja otetaan käyttöön potenssikaavat.
Tutustutaan käytännön ilmiöiden kuvailuun potenssien avulla.
Varmistetaan polynomien laskutoimitusten hallinta ja opitaan polynomin kertominen
polynomilla, erityistapauksena binomin neliö.
Opitaan jakamaan polynomeja tekijöihin ja supistamaan yksinkertaisia murtolausekkeita.
Opitaan laskemaan yksinkertaisilla murtolausekkeilla.
Opitaan ratkaisemaan vaillinaisia toisen asteen yhtälöitä.
Opitaan muodostamaan ja ratkaisemaan yhtälöpareja graafisesti ja algebrallisesti.
Opitaan ratkaisemaan ensimmäisen asteen epäyhtälöitä laskemalla.
Syvennetään yhtälönratkaisutaitoja.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Syvennetään oppilaiden taitoja kerätä, jäsentää ja analysoida tietoa. Opitaan lähdekritiikkiä
ja median lukutaitoa.
Varmistetaan keskiarvon ja tyyppiarvon ymmärtäminen.
Harjoitellaan määrittämään frekvenssi, suhteellinen frekvenssi ja mediaani.
Tutustutaan hajonnan käsitteeseen.
Tulkitaan ja tuotetaan erilaisia diagrammeja myös taulukkolaskentaohjelmaa käyttäen.
Lasketaan todennäköisyyksiä.
Tutkitaan kolmiulotteisia kappaleita. Opitaan laskemaan pallon, lieriön ja kartion pinta-aloja
ja tilavuuksia.
Varmennetaan ja laajennetaan mittayksiköiden ja yksikkömuunnosten hallintaa pituuksia,
pinta-aloja ja tilavuuksia laskettaessa.
Kerrataan Pythagoraan lause ja opitaan suorakulmaisen kolmion trigonometria.
Vahvistetaan yhdenmuotoisuuden käsitteen ymmärtämistä.

T6 ohjata oppilasta arvioimaan ja kehittämään matemaattisia ratkaisujaan
sekä tarkastelemaan kriittisesti tuloksen mielekkyyttä
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Taito arvioida ja kehittää matemaattisia
ratkaisuja

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa arvioida matemaattista
ratkaisuaan ja tarkastelee kriittisesti tuloksen
mielekkyyttä

•
•
•
•
•

Vahvistetaan laskutaitoa murtoluvuilla.
Kerrataan vastaluvun, käänteisluvun käyttöä sekä tutustutaan itseisarvon käsitteeseen.
Käydään läpi lukujoukot. Lukualuetta laajennetaan reaalilukuihin.
Syvennetään ymmärrystä tarkan arvon ja likiarvon erosta sekä vastauksen pyöristämisestä.
Varmistetaan prosenttilaskennan monipuolinen käyttötaito. Opitaan prosenttiyksikkö ja
potenssimerkinnän käyttö prosenttilaskennassa. Erityisosiona on palkat, verot, lainat ja
henkilökohtaisen talouden hallinta.

•

Tutkitaan kolmiulotteisia kappaleita. Opitaan laskemaan pallon, lieriön ja kartion pinta-aloja
ja tilavuuksia.
Varmennetaan ja laajennetaan mittayksiköiden ja yksikkömuunnosten hallintaa pituuksia,
pinta-aloja ja tilavuuksia laskettaessa.
Kerrataan Pythagoraan lause ja opitaan suorakulmaisen kolmion trigonometria.
Vahvistetaan yhdenmuotoisuuden käsitteen ymmärtämistä.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Syvennetään oppilaiden taitoja kerätä, jäsentää ja analysoida tietoa. Opitaan lähdekritiikkiä
ja median lukutaitoa.
Varmistetaan keskiarvon ja tyyppiarvon ymmärtäminen.
Harjoitellaan määrittämään frekvenssi, suhteellinen frekvenssi ja mediaani.
Tutustutaan hajonnan käsitteeseen.
Tulkitaan ja tuotetaan erilaisia diagrammeja myös taulukkolaskentaohjelmaa käyttäen.
Lasketaan todennäköisyyksiä.
Varmistetaan potenssilausekkeiden hallinta ja otetaan käyttöön potenssikaavat.
Tutustutaan käytännön ilmiöiden kuvailuun potenssien avulla.
Varmistetaan polynomien laskutoimitusten hallinta ja opitaan polynomin kertominen
polynomilla, erityistapauksena binomin neliö.
Opitaan jakamaan polynomeja tekijöihin ja supistamaan yksinkertaisia murtolausekkeita.
Opitaan laskemaan yksinkertaisilla murtolausekkeilla.
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•

Opitaan ratkaisemaan vaillinaisia toisen asteen yhtälöitä.
Opitaan muodostamaan ja ratkaisemaan yhtälöpareja graafisesti ja algebrallisesti.
Opitaan ratkaisemaan ensimmäisen asteen epäyhtälöitä laskemalla.
Syvennetään yhtälönratkaisutaitoja.

•

Perehdytään funktion käsitteeseen. Opitaan laskemaan funktioiden arvoja ja piirtämään
funktioiden kuvaajia. Tutustutaan tietokoneohjelmiin, joilla kuvaajia piirretään.
Opitaan määrittämään funktion nollakohdat laskemalla.
Opitaan tulkitsemaan funktioiden kuvaajia. Määritetään kuvaajan avulla funktion arvoja,
funktion nollakohdat ja etsitään suurin ja pienin arvo.
Kerrataan suoran piirtäminen ja opitaan suoran kulmakertoimen ja vakiotermin käsitteet ja
niiden käyttö.
Piirretään paraabeleja koordinaatistoon ja tutkitaan paraabelin ominaisuuksia.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Taataan opetusryhmään kannustava ilmapiiri ja rohkaistaan oppilaita antamalla kullekin
oman tasoisia tehtäviä ja haasteita. Tuetaan oppilaan itsetunnon vahvistumista.
Harjoitellaan projektityöskentelyä.
Korostetaan ajattelua ja oivaltamisen iloa. Hyödynnetään luovaa ajattelua mm.
ongelmanratkaisutilanteissa. Korostetaan omien valintojen merkitystä.
Harjoitellaan loogista ajattelua vaativia toimintoja kuten sääntöjen ja riippuvuuksien
etsimistä ja esittämistä matematiikan kielellä.
Pohditaan ja määritetään vaihtoehtojen lukumääriä.
Vahvistetaan oppilaiden päättelykykyä ja taitoa perustella sekä arvioida vastauksen
suuruusluokka, järkevyys ja tarkkuus.
Opetuksessa käytetään apuna konkreettisia malleja.
Harjoitellaan matemaattisen tekstin tulkitsemista ja tuottamista.
Rohkaistaan kysymään ja kyseenalaistamaan.
Tutustutaan todistamisen perusteisiin esim. yhtälöissä ja geometriassa.
Harjoitellaan väitelauseiden totuusarvon päättelyä.
Syvennetään algoritmista ajattelua.
Sovelletaan itse tehtyjä ja valmiita tietokoneohjelmia osana matematiikan opiskelua.

T7 rohkaista oppilasta soveltamaan matematiikkaa muissakin
oppiaineissa ja ympäröivässä yhteiskunnassa
kannustaa oppilasta soveltamaan opittuja matematiikan taitoja esimerkiksi yhteiskuntaopissa
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Matematiikan soveltaminen

•
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Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa soveltaa matematiikkaa eri
ympäristöissä

Varmistetaan potenssilausekkeiden hallinta ja otetaan käyttöön potenssikaavat.
Tutustutaan käytännön ilmiöiden kuvailuun potenssien avulla.
Varmistetaan polynomien laskutoimitusten hallinta ja opitaan polynomin kertominen
polynomilla, erityistapauksena binomin neliö.
Opitaan jakamaan polynomeja tekijöihin ja supistamaan yksinkertaisia murtolausekkeita.
Opitaan laskemaan yksinkertaisilla murtolausekkeilla.
Opitaan ratkaisemaan vaillinaisia toisen asteen yhtälöitä.
Opitaan muodostamaan ja ratkaisemaan yhtälöpareja graafisesti ja algebrallisesti.
Opitaan ratkaisemaan ensimmäisen asteen epäyhtälöitä laskemalla.
Syvennetään yhtälönratkaisutaitoja.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tutkitaan kolmiulotteisia kappaleita. Opitaan laskemaan pallon, lieriön ja kartion pinta-aloja
ja tilavuuksia.
Varmennetaan ja laajennetaan mittayksiköiden ja yksikkömuunnosten hallintaa pituuksia,
pinta-aloja ja tilavuuksia laskettaessa.
Kerrataan Pythagoraan lause ja opitaan suorakulmaisen kolmion trigonometria.
Vahvistetaan yhdenmuotoisuuden käsitteen ymmärtämistä.
Syvennetään oppilaiden taitoja kerätä, jäsentää ja analysoida tietoa. Opitaan lähdekritiikkiä
ja median lukutaitoa.
Varmistetaan keskiarvon ja tyyppiarvon ymmärtäminen.
Harjoitellaan määrittämään frekvenssi, suhteellinen frekvenssi ja mediaani.
Tutustutaan hajonnan käsitteeseen.
Tulkitaan ja tuotetaan erilaisia diagrammeja myös taulukkolaskentaohjelmaa käyttäen.
Lasketaan todennäköisyyksiä.
Taataan opetusryhmään kannustava ilmapiiri ja rohkaistaan oppilaita antamalla kullekin
oman tasoisia tehtäviä ja haasteita. Tuetaan oppilaan itsetunnon vahvistumista.
Harjoitellaan projektityöskentelyä.
Korostetaan ajattelua ja oivaltamisen iloa. Hyödynnetään luovaa ajattelua mm.
ongelmanratkaisutilanteissa. Korostetaan omien valintojen merkitystä.
Harjoitellaan loogista ajattelua vaativia toimintoja kuten sääntöjen ja riippuvuuksien
etsimistä ja esittämistä matematiikan kielellä.
Pohditaan ja määritetään vaihtoehtojen lukumääriä.
Vahvistetaan oppilaiden päättelykykyä ja taitoa perustella sekä arvioida vastauksen
suuruusluokka, järkevyys ja tarkkuus.
Opetuksessa käytetään apuna konkreettisia malleja.
Harjoitellaan matemaattisen tekstin tulkitsemista ja tuottamista.
Rohkaistaan kysymään ja kyseenalaistamaan.
Tutustutaan todistamisen perusteisiin esim. yhtälöissä ja geometriassa.
Harjoitellaan väitelauseiden totuusarvon päättelyä.
Syvennetään algoritmista ajattelua.
Sovelletaan itse tehtyjä ja valmiita tietokoneohjelmia osana matematiikan opiskelua.

Perehdytään funktion käsitteeseen. Opitaan laskemaan funktioiden arvoja ja piirtämään
funktioiden kuvaajia. Tutustutaan tietokoneohjelmiin, joilla kuvaajia piirretään.
Opitaan määrittämään funktion nollakohdat laskemalla.
Opitaan tulkitsemaan funktioiden kuvaajia. Määritetään kuvaajan avulla funktion arvoja,
funktion nollakohdat ja etsitään suurin ja pienin arvo.
Kerrataan suoran piirtäminen ja opitaan suoran kulmakertoimen ja vakiotermin käsitteet ja
niiden käyttö.
Piirretään paraabeleja koordinaatistoon ja tutkitaan paraabelin ominaisuuksia.
Vahvistetaan laskutaitoa murtoluvuilla.
Kerrataan vastaluvun, käänteisluvun käyttöä sekä tutustutaan itseisarvon käsitteeseen.
Käydään läpi lukujoukot. Lukualuetta laajennetaan reaalilukuihin.
Syvennetään ymmärrystä tarkan arvon ja likiarvon erosta sekä vastauksen pyöristämisestä.
Varmistetaan prosenttilaskennan monipuolinen käyttötaito. Opitaan prosenttiyksikkö ja
potenssimerkinnän käyttö prosenttilaskennassa. Erityisosiona on palkat, verot, lainat ja
henkilökohtaisen talouden hallinta.

T8 ohjata oppilasta kehittämään tiedonhallinta- ja analysointitaitojaan
sekä opastaa tiedon kriittiseen tarkasteluun
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
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Vuosiluokat 7-9

•

Arvioinnin kohde
Tiedon analysointi ja kriittinen tarkastelu

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa itse hankkia, käsitellä ja esittää
tilastotietoa

Perehdytään funktion käsitteeseen. Opitaan laskemaan funktioiden arvoja ja piirtämään
funktioiden kuvaajia. Tutustutaan tietokoneohjelmiin, joilla kuvaajia piirretään.
Opitaan määrittämään funktion nollakohdat laskemalla.
Opitaan tulkitsemaan funktioiden kuvaajia. Määritetään kuvaajan avulla funktion arvoja,
funktion nollakohdat ja etsitään suurin ja pienin arvo.
Kerrataan suoran piirtäminen ja opitaan suoran kulmakertoimen ja vakiotermin käsitteet ja
niiden käyttö.
Piirretään paraabeleja koordinaatistoon ja tutkitaan paraabelin ominaisuuksia.
Taataan opetusryhmään kannustava ilmapiiri ja rohkaistaan oppilaita antamalla kullekin
oman tasoisia tehtäviä ja haasteita. Tuetaan oppilaan itsetunnon vahvistumista.
Harjoitellaan projektityöskentelyä.
Korostetaan ajattelua ja oivaltamisen iloa. Hyödynnetään luovaa ajattelua mm.
ongelmanratkaisutilanteissa. Korostetaan omien valintojen merkitystä.
Harjoitellaan loogista ajattelua vaativia toimintoja kuten sääntöjen ja riippuvuuksien
etsimistä ja esittämistä matematiikan kielellä.
Pohditaan ja määritetään vaihtoehtojen lukumääriä.
Vahvistetaan oppilaiden päättelykykyä ja taitoa perustella sekä arvioida vastauksen
suuruusluokka, järkevyys ja tarkkuus.
Opetuksessa käytetään apuna konkreettisia malleja.
Harjoitellaan matemaattisen tekstin tulkitsemista ja tuottamista.
Rohkaistaan kysymään ja kyseenalaistamaan.
Tutustutaan todistamisen perusteisiin esim. yhtälöissä ja geometriassa.
Harjoitellaan väitelauseiden totuusarvon päättelyä.
Syvennetään algoritmista ajattelua.
Sovelletaan itse tehtyjä ja valmiita tietokoneohjelmia osana matematiikan opiskelua.

Syvennetään oppilaiden taitoja kerätä, jäsentää ja analysoida tietoa. Opitaan lähdekritiikkiä
ja median lukutaitoa.
Varmistetaan keskiarvon ja tyyppiarvon ymmärtäminen.
Harjoitellaan määrittämään frekvenssi, suhteellinen frekvenssi ja mediaani.
Tutustutaan hajonnan käsitteeseen.
Tulkitaan ja tuotetaan erilaisia diagrammeja myös taulukkolaskentaohjelmaa käyttäen.
Lasketaan todennäköisyyksiä.

T9 opastaa oppilasta soveltamaan tieto- ja viestintäteknologiaa
matematiikan opiskelussa sekä ongelmien ratkaisemisessa
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
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Tieto- ja viestintäteknologian käyttö

•
•
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Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa soveltaa tieto- ja
viestintäteknologiaa matematiikan opiskelussa

Perehdytään funktion käsitteeseen. Opitaan laskemaan funktioiden arvoja ja piirtämään
funktioiden kuvaajia. Tutustutaan tietokoneohjelmiin, joilla kuvaajia piirretään.
Opitaan määrittämään funktion nollakohdat laskemalla.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Opitaan tulkitsemaan funktioiden kuvaajia. Määritetään kuvaajan avulla funktion arvoja,
funktion nollakohdat ja etsitään suurin ja pienin arvo.
Kerrataan suoran piirtäminen ja opitaan suoran kulmakertoimen ja vakiotermin käsitteet ja
niiden käyttö.
Piirretään paraabeleja koordinaatistoon ja tutkitaan paraabelin ominaisuuksia.
Varmistetaan potenssilausekkeiden hallinta ja otetaan käyttöön potenssikaavat.
Tutustutaan käytännön ilmiöiden kuvailuun potenssien avulla.
Varmistetaan polynomien laskutoimitusten hallinta ja opitaan polynomin kertominen
polynomilla, erityistapauksena binomin neliö.
Opitaan jakamaan polynomeja tekijöihin ja supistamaan yksinkertaisia murtolausekkeita.
Opitaan laskemaan yksinkertaisilla murtolausekkeilla.
Opitaan ratkaisemaan vaillinaisia toisen asteen yhtälöitä.
Opitaan muodostamaan ja ratkaisemaan yhtälöpareja graafisesti ja algebrallisesti.
Opitaan ratkaisemaan ensimmäisen asteen epäyhtälöitä laskemalla.
Syvennetään yhtälönratkaisutaitoja.

•
•
•
•
•

Vahvistetaan laskutaitoa murtoluvuilla.
Kerrataan vastaluvun, käänteisluvun käyttöä sekä tutustutaan itseisarvon käsitteeseen.
Käydään läpi lukujoukot. Lukualuetta laajennetaan reaalilukuihin.
Syvennetään ymmärrystä tarkan arvon ja likiarvon erosta sekä vastauksen pyöristämisestä.
Varmistetaan prosenttilaskennan monipuolinen käyttötaito. Opitaan prosenttiyksikkö ja
potenssimerkinnän käyttö prosenttilaskennassa. Erityisosiona on palkat, verot, lainat ja
henkilökohtaisen talouden hallinta.

•

Taataan opetusryhmään kannustava ilmapiiri ja rohkaistaan oppilaita antamalla kullekin
oman tasoisia tehtäviä ja haasteita. Tuetaan oppilaan itsetunnon vahvistumista.
Harjoitellaan projektityöskentelyä.
Korostetaan ajattelua ja oivaltamisen iloa. Hyödynnetään luovaa ajattelua mm.
ongelmanratkaisutilanteissa. Korostetaan omien valintojen merkitystä.
Harjoitellaan loogista ajattelua vaativia toimintoja kuten sääntöjen ja riippuvuuksien
etsimistä ja esittämistä matematiikan kielellä.
Pohditaan ja määritetään vaihtoehtojen lukumääriä.
Vahvistetaan oppilaiden päättelykykyä ja taitoa perustella sekä arvioida vastauksen
suuruusluokka, järkevyys ja tarkkuus.
Opetuksessa käytetään apuna konkreettisia malleja.
Harjoitellaan matemaattisen tekstin tulkitsemista ja tuottamista.
Rohkaistaan kysymään ja kyseenalaistamaan.
Tutustutaan todistamisen perusteisiin esim. yhtälöissä ja geometriassa.
Harjoitellaan väitelauseiden totuusarvon päättelyä.
Syvennetään algoritmista ajattelua.
Sovelletaan itse tehtyjä ja valmiita tietokoneohjelmia osana matematiikan opiskelua.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Tutkitaan kolmiulotteisia kappaleita. Opitaan laskemaan pallon, lieriön ja kartion pinta-aloja
ja tilavuuksia.
Varmennetaan ja laajennetaan mittayksiköiden ja yksikkömuunnosten hallintaa pituuksia,
pinta-aloja ja tilavuuksia laskettaessa.
Kerrataan Pythagoraan lause ja opitaan suorakulmaisen kolmion trigonometria.
Vahvistetaan yhdenmuotoisuuden käsitteen ymmärtämistä.
Syvennetään oppilaiden taitoja kerätä, jäsentää ja analysoida tietoa. Opitaan lähdekritiikkiä
ja median lukutaitoa.
Varmistetaan keskiarvon ja tyyppiarvon ymmärtäminen.
Harjoitellaan määrittämään frekvenssi, suhteellinen frekvenssi ja mediaani.
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•

•
•
•

Tutustutaan hajonnan käsitteeseen.
Tulkitaan ja tuotetaan erilaisia diagrammeja myös taulukkolaskentaohjelmaa käyttäen.
Lasketaan todennäköisyyksiä.

T10 ohjata oppilasta vahvistamaan päättely- ja päässälaskutaitoa ja
kannustaa oppilasta käyttämään laskutaitoaan eri tilanteissa
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Päättely- ja laskutaito

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas käyttää aktiivisesti päättely- ja
päässälaskutaitoa eri tilanteissa

•
•
•
•
•

Vahvistetaan laskutaitoa murtoluvuilla.
Kerrataan vastaluvun, käänteisluvun käyttöä sekä tutustutaan itseisarvon käsitteeseen.
Käydään läpi lukujoukot. Lukualuetta laajennetaan reaalilukuihin.
Syvennetään ymmärrystä tarkan arvon ja likiarvon erosta sekä vastauksen pyöristämisestä.
Varmistetaan prosenttilaskennan monipuolinen käyttötaito. Opitaan prosenttiyksikkö ja
potenssimerkinnän käyttö prosenttilaskennassa. Erityisosiona on palkat, verot, lainat ja
henkilökohtaisen talouden hallinta.

•

Taataan opetusryhmään kannustava ilmapiiri ja rohkaistaan oppilaita antamalla kullekin
oman tasoisia tehtäviä ja haasteita. Tuetaan oppilaan itsetunnon vahvistumista.
Harjoitellaan projektityöskentelyä.
Korostetaan ajattelua ja oivaltamisen iloa. Hyödynnetään luovaa ajattelua mm.
ongelmanratkaisutilanteissa. Korostetaan omien valintojen merkitystä.
Harjoitellaan loogista ajattelua vaativia toimintoja kuten sääntöjen ja riippuvuuksien
etsimistä ja esittämistä matematiikan kielellä.
Pohditaan ja määritetään vaihtoehtojen lukumääriä.
Vahvistetaan oppilaiden päättelykykyä ja taitoa perustella sekä arvioida vastauksen
suuruusluokka, järkevyys ja tarkkuus.
Opetuksessa käytetään apuna konkreettisia malleja.
Harjoitellaan matemaattisen tekstin tulkitsemista ja tuottamista.
Rohkaistaan kysymään ja kyseenalaistamaan.
Tutustutaan todistamisen perusteisiin esim. yhtälöissä ja geometriassa.
Harjoitellaan väitelauseiden totuusarvon päättelyä.
Syvennetään algoritmista ajattelua.
Sovelletaan itse tehtyjä ja valmiita tietokoneohjelmia osana matematiikan opiskelua.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

T12 tukea oppilasta laajentamaan lukukäsitteen ymmärtämistä
reaalilukuihin
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
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Lukukäsite

•
•
•
•
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Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas tunnistaa reaaliluvut ja osaa kuvailla
niiden ominaisuuksia

Vahvistetaan laskutaitoa murtoluvuilla.
Kerrataan vastaluvun, käänteisluvun käyttöä sekä tutustutaan itseisarvon käsitteeseen.
Käydään läpi lukujoukot. Lukualuetta laajennetaan reaalilukuihin.
Syvennetään ymmärrystä tarkan arvon ja likiarvon erosta sekä vastauksen pyöristämisestä.

•

Varmistetaan prosenttilaskennan monipuolinen käyttötaito. Opitaan prosenttiyksikkö ja
potenssimerkinnän käyttö prosenttilaskennassa. Erityisosiona on palkat, verot, lainat ja
henkilökohtaisen talouden hallinta.

T13 tukea oppilasta laajentamaan ymmärrystään prosenttilaskennasta
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Prosentin käsite ja prosenttilaskenta

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa kertoa prosentin
käsitteen käytöstä. Oppilas osaa laskea
prosenttiosuuden, prosenttiluvun osoittaman
määrän kokonaisuudesta sekä muutosja vertailuprosentin. Oppilas osaa käyttää
tietojaan eri tilanteissa.

Syvennetään oppilaiden taitoja kerätä, jäsentää ja analysoida tietoa. Opitaan lähdekritiikkiä
ja median lukutaitoa.
Varmistetaan keskiarvon ja tyyppiarvon ymmärtäminen.
Harjoitellaan määrittämään frekvenssi, suhteellinen frekvenssi ja mediaani.
Tutustutaan hajonnan käsitteeseen.
Tulkitaan ja tuotetaan erilaisia diagrammeja myös taulukkolaskentaohjelmaa käyttäen.
Lasketaan todennäköisyyksiä.
Vahvistetaan laskutaitoa murtoluvuilla.
Kerrataan vastaluvun, käänteisluvun käyttöä sekä tutustutaan itseisarvon käsitteeseen.
Käydään läpi lukujoukot. Lukualuetta laajennetaan reaalilukuihin.
Syvennetään ymmärrystä tarkan arvon ja likiarvon erosta sekä vastauksen pyöristämisestä.
Varmistetaan prosenttilaskennan monipuolinen käyttötaito. Opitaan prosenttiyksikkö ja
potenssimerkinnän käyttö prosenttilaskennassa. Erityisosiona on palkat, verot, lainat ja
henkilökohtaisen talouden hallinta.

T14 ohjata oppilasta ymmärtämään tuntemattoman käsite ja kehittämään
yhtälönratkaisutaitojaan
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen

•
•
•
•
•
•

Perehdytään funktion käsitteeseen. Opitaan laskemaan funktioiden arvoja ja piirtämään
funktioiden kuvaajia. Tutustutaan tietokoneohjelmiin, joilla kuvaajia piirretään.
Opitaan määrittämään funktion nollakohdat laskemalla.
Opitaan tulkitsemaan funktioiden kuvaajia. Määritetään kuvaajan avulla funktion arvoja,
funktion nollakohdat ja etsitään suurin ja pienin arvo.
Kerrataan suoran piirtäminen ja opitaan suoran kulmakertoimen ja vakiotermin käsitteet ja
niiden käyttö.
Piirretään paraabeleja koordinaatistoon ja tutkitaan paraabelin ominaisuuksia.
Varmistetaan potenssilausekkeiden hallinta ja otetaan käyttöön
Tutustutaan käytännön ilmiöiden kuvailuun potenssien avulla.

potenssikaavat.
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Tuntemattoman käsite ja yhtälönratkaisutaidot Oppilas osaa ratkaista ensimmäisen asteen
yhtälön symbolisesti. Oppilas osaa ratkaista
vaillinaisen toisen asteen yhtälön esimerkiksi
päättelemällä tai symbolisesti.

•
•
•
•
•
•
•

Varmistetaan polynomien laskutoimitusten hallinta ja opitaan polynomin kertominen
polynomilla, erityistapauksena binomin neliö.
Opitaan jakamaan polynomeja tekijöihin ja supistamaan yksinkertaisia murtolausekkeita.
Opitaan laskemaan yksinkertaisilla murtolausekkeilla.
Opitaan ratkaisemaan vaillinaisia toisen asteen yhtälöitä.
Opitaan muodostamaan ja ratkaisemaan yhtälöpareja graafisesti ja algebrallisesti.
Opitaan ratkaisemaan ensimmäisen asteen epäyhtälöitä laskemalla.
Syvennetään yhtälönratkaisutaitoja.

T15 ohjata oppilasta ymmärtämään muuttujan käsite ja tutustuttaa
funktion käsitteeseen. Ohjata oppilasta harjoittelemaan funktion kuvaajan
tulkitsemista ja tuottamista
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen

Muuttujan ja funktion käsitteet sekä kuvaajien
tulkitseminen ja tuottaminen

Oppilas ymmärtää muuttujan ja funktion
käsitteen sekä osaa piirtää ensimmäisen ja
toisen asteen funktion kuvaajan. Oppilas osaa
tulkita kuvaajia monipuolisesti.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Perehdytään funktion käsitteeseen. Opitaan laskemaan funktioiden arvoja ja piirtämään
funktioiden kuvaajia. Tutustutaan tietokoneohjelmiin, joilla kuvaajia piirretään.
Opitaan määrittämään funktion nollakohdat laskemalla.
Opitaan tulkitsemaan funktioiden kuvaajia. Määritetään kuvaajan avulla funktion arvoja,
funktion nollakohdat ja etsitään suurin ja pienin arvo.
Kerrataan suoran piirtäminen ja opitaan suoran kulmakertoimen ja vakiotermin käsitteet ja
niiden käyttö.
Piirretään paraabeleja koordinaatistoon ja tutkitaan paraabelin ominaisuuksia.
Varmistetaan potenssilausekkeiden hallinta ja otetaan käyttöön potenssikaavat.
Tutustutaan käytännön ilmiöiden kuvailuun potenssien avulla.
Varmistetaan polynomien laskutoimitusten hallinta ja opitaan polynomin kertominen
polynomilla, erityistapauksena binomin neliö.
Opitaan jakamaan polynomeja tekijöihin ja supistamaan yksinkertaisia murtolausekkeita.
Opitaan laskemaan yksinkertaisilla murtolausekkeilla.
Opitaan ratkaisemaan vaillinaisia toisen asteen yhtälöitä.
Opitaan muodostamaan ja ratkaisemaan yhtälöpareja graafisesti ja algebrallisesti.
Opitaan ratkaisemaan ensimmäisen asteen epäyhtälöitä laskemalla.
Syvennetään yhtälönratkaisutaitoja.

T16 tukea oppilasta ymmärtämään geometrian käsitteitä ja niiden välisiä
yhteyksiä
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
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Arvioinnin kohde
Geometrian käsitteiden ja niiden välisten
yhteyksien hahmottaminen

•
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Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa nimetä ja kuvailla suoriin,
kulmiin ja monikulmioihin liittyviä
ominaisuuksia sekä niiden välisiä yhteyksiä

Tutkitaan kolmiulotteisia kappaleita. Opitaan laskemaan pallon, lieriön ja kartion pinta-aloja
ja tilavuuksia.

•
•
•

Varmennetaan ja laajennetaan mittayksiköiden ja yksikkömuunnosten hallintaa pituuksia,
pinta-aloja ja tilavuuksia laskettaessa.
Kerrataan Pythagoraan lause ja opitaan suorakulmaisen kolmion trigonometria.
Vahvistetaan yhdenmuotoisuuden käsitteen ymmärtämistä.

T17 ohjata oppilasta ymmärtämään ja hyödyntämään suorakulmaiseen
kolmioon ja ympyrään liittyviä ominaisuuksia
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Suorakulmaisen kolmion ja ympyrän
ominaisuuksien hahmottaminen

•
•
•
•

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa käyttää Pythagoraan lausetta ja
trigonometrisia funktioita. Oppilas ymmärtää
kehäkulman ja keskuskulman käsitteet.

Tutkitaan kolmiulotteisia kappaleita. Opitaan laskemaan pallon, lieriön ja kartion pinta-aloja
ja tilavuuksia.
Varmennetaan ja laajennetaan mittayksiköiden ja yksikkömuunnosten hallintaa pituuksia,
pinta-aloja ja tilavuuksia laskettaessa.
Kerrataan Pythagoraan lause ja opitaan suorakulmaisen kolmion trigonometria.
Vahvistetaan yhdenmuotoisuuden käsitteen ymmärtämistä.

T18 kannustaa oppilasta kehittämään taitoaan laskea pinta-aloja ja
tilavuuksia
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Pinta-alojen ja tilavuuksien laskutaito

•
•
•
•

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa laskea tasokuvioiden pinta-aloja
ja kappaleiden tilavuuksia. Oppilas osaa pintaala- ja tilavuusyksiköiden muunnoksia.

Tutkitaan kolmiulotteisia kappaleita. Opitaan laskemaan pallon, lieriön ja kartion pinta-aloja
ja tilavuuksia.
Varmennetaan ja laajennetaan mittayksiköiden ja yksikkömuunnosten hallintaa pituuksia,
pinta-aloja ja tilavuuksia laskettaessa.
Kerrataan Pythagoraan lause ja opitaan suorakulmaisen kolmion trigonometria.
Vahvistetaan yhdenmuotoisuuden käsitteen ymmärtämistä.

T19 ohjata oppilasta määrittämään tilastollisia tunnuslukuja ja laskemaan
todennäköisyyksiä
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Tilastolliset tunnusluvut ja
todennäköisyyslaskenta

•
•

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas hallitsee keskeiset tilastolliset
tunnusluvut ja osaa antaa niistä esimerkkejä.
Oppilas osaa määrittää sekä klassisia että
tilastollisia todennäköisyyksiä.

Syvennetään oppilaiden taitoja kerätä, jäsentää ja analysoida tietoa. Opitaan lähdekritiikkiä
ja median lukutaitoa.
Varmistetaan keskiarvon ja tyyppiarvon ymmärtäminen.
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Arvioinnin kohde

•
•
•
•

Harjoitellaan määrittämään frekvenssi, suhteellinen frekvenssi ja mediaani.
Tutustutaan hajonnan käsitteeseen.
Tulkitaan ja tuotetaan erilaisia diagrammeja myös taulukkolaskentaohjelmaa käyttäen.
Lasketaan todennäköisyyksiä.

T20 ohjata oppilasta kehittämään algoritmista ajatteluaan sekä taitojaan
soveltaa matematiikkaa ja ohjelmointia ongelmien ratkaisemiseen
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Algoritminen ajattelu ja ohjelmointitaidot

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa soveltaa algoritmisen ajattelun
periaatteita ja osaa ohjelmoida yksinkertaisia
ohjelmia.

Taataan opetusryhmään kannustava ilmapiiri ja rohkaistaan oppilaita antamalla kullekin
oman tasoisia tehtäviä ja haasteita. Tuetaan oppilaan itsetunnon vahvistumista.
Harjoitellaan projektityöskentelyä.
Korostetaan ajattelua ja oivaltamisen iloa. Hyödynnetään luovaa ajattelua mm.
ongelmanratkaisutilanteissa. Korostetaan omien valintojen merkitystä.
Harjoitellaan loogista ajattelua vaativia toimintoja kuten sääntöjen ja riippuvuuksien
etsimistä ja esittämistä matematiikan kielellä.
Pohditaan ja määritetään vaihtoehtojen lukumääriä.
Vahvistetaan oppilaiden päättelykykyä ja taitoa perustella sekä arvioida vastauksen
suuruusluokka, järkevyys ja tarkkuus.
Opetuksessa käytetään apuna konkreettisia malleja.
Harjoitellaan matemaattisen tekstin tulkitsemista ja tuottamista.
Rohkaistaan kysymään ja kyseenalaistamaan.
Tutustutaan todistamisen perusteisiin esim. yhtälöissä ja geometriassa.
Harjoitellaan väitelauseiden totuusarvon päättelyä.
Syvennetään algoritmista ajattelua.
Sovelletaan itse tehtyjä ja valmiita tietokoneohjelmia osana matematiikan opiskelua.

35.6.21. Musiikki
Oppiaineen tehtävä
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Musiikin opetuksen tehtävänä on luoda edellytykset monipuoliseen musiikilliseen toimintaan
ja aktiiviseen kulttuuriseen osallisuuteen. Opetus ohjaa oppilaita tulkitsemaan musiikin monia
merkityksiä eri kulttuureissa sekä yksilöiden ja yhteisöjen toiminnoissa. Oppilaiden musiikillinen
osaaminen laajenee, mikä vahvistaa myönteistä suhdetta musiikkiin ja luo pohjaa musiikin
elinikäiselle harrastamiselle. Musiikin opetus rakentaa arvostavaa ja uteliasta suhtautumista
musiikkiin ja kulttuuriseen monimuotoisuuteen.
Toiminnallinen musiikin opetus ja opiskelu edistävät oppilaiden musiikillisten taitojen ja
ymmärryksen kehittymistä, kokonaisvaltaista kasvua ja kykyä toimia yhteistyössä muiden
kanssa. Näitä vahvistetaan ottamalla musiikin opetuksessa huomioon oppilaiden musiikilliset
kiinnostuksen kohteet, muut oppiaineet, eheyttävät teemat, koulun juhlat ja tapahtumat
sekä koulun ulkopuolella tapahtuva toiminta. Oppilaiden ajattelua ja oivalluskykyä kehitetään
tarjoamalla säännöllisesti mahdollisuuksia äänen ja musiikin parissa toimimiseen, säveltämiseen
sekä muuhun luovaan tuottamiseen. Musiikin opetuksessa oppilaat opiskelevat musiikkia
monipuolisesti, mikä edesauttaa heidän ilmaisutaitojensa kehittymistä.
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Oppiaineen tehtävä vuosiluokilla 7-9
Vuosiluokkien 7-9 musiikin opetus luo mahdollisuuksia musiikillisen osaamisen ja
maailmankuvan laajentamiseen. Samalla opetus ohjaa oppilaita tulkitsemaan musiikin merkityksiä
ja jäsentämään musiikkiin liittyviä tunteita ja kokemuksia. Opetuksen tehtävänä on myös kehittää
oppilaiden kriittistä musiikkikulttuurien lukutaitoa ohjaamalla heitä analysoimaan ja arvioimaan,
miten musiikilla viestitään ja vaikutetaan. Oppilaiden toimijuutta ja ajattelua vahvistetaan
kertaamalla ja syventämällä aiemmin opittuja musiikillisia taitoja. Lisäksi oppilaat saavat
tilaisuuksia oman oppimisensa suunnitteluun ja arviointiin. Heillä on mahdollisuus monipuoliseen
luovaan musiikilliseen ilmaisuun ja musiikin tuottamiseen yksin ja yhdessä muiden kanssa. Tätä
tuetaan luomalla yhteyksiä muihin ilmaisumuotoihin. Käyttäessään tieto- ja viestintätekniikkaa
oppilaat tutustuvat musiikin ja digitaalisen median tekijänoikeuksiin ja käyttömahdollisuuksiin sekä
niihin liittyviin mahdollisiin eettisiin ongelmiin.

Musiikin oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät tavoitteet
vuosiluokilla 7-9
Tavoitteena on luoda pedagogisesti monipuolinen ja joustava musiikin opiskelukokonaisuus,
joissa erilaiset musiikilliset työtavat ja vuorovaikutustilanteet sekä yhteismusisointi ja muu
musiikillinen yhteistoiminta on mahdollista. Oppimisen ilo, luovaan ajatteluun rohkaiseva
ilmapiiri sekä myönteiset musiikkikokemukset ja -elämykset innostavat oppilaita ja sitouttavat
heidät kehittämään musiikillista osaamistaan. Opetustilanteissa luodaan mahdollisuuksia tietoja viestintäteknologian käyttöön musiikillisessa toiminnassa. Musiikkikäsitteitä opiskellaan
musiikillisin työtavoin. Opetuksessa hyödynnetään taide- ja kulttuurilaitosten sekä muiden
yhteistyötahojen tarjoamia mahdollisuuksia.

Ohjaus, eriyttäminen ja tuki musiikissa vuosiluokilla 7-9
Musiikin opetuksessa ja työskentelyn suunnittelussa otetaan huomioon oppilaiden erilaiset
tarpeet, aikaisempi oppiminen ja kiinnostuksen kohteet. Työtapoja, opetusvälineitä ja
soittimistoa sekä ryhmätyöskentelyä koskevat ratkaisut tehdään oppilaita kuullen. Ratkaisuilla
luodaan musiikin oppimista edistäviä yhteismusisoinnin tilanteita sekä vahvistetaan oppilaiden
itsetuntoa, työskentelytaitoja ja oma-aloitteisuutta. Työtapojen valinnassa kiinnitetään
huomiota musiikkikulttuurin ja musiikin opetuksen mahdollisten sukupuolittuneiden käytäntöjen
muuttamiseen.

Oppilaan oppimisen arviointi musiikissa vuosiluokilla 7-9

Musiikin päättöarviointi sijoittuu siihen lukuvuoteen, jona musiikin opiskelu päättyy
kaikille yhteisenä oppiaineena. Päättöarvioinnilla määritellään, miten oppilas on opiskelun
päättyessä saavuttanut musiikin yhteisenä opetettavan oppimäärän tavoitteet. Päättöarvosana
muodostetaan suhteuttamalla oppilaan osaamisen taso musiikin valtakunnallisiin päättöarvioinnin
kriteereihin. Musiikissa oppilaan osaaminen kehittyy kaikilla tavoitealueilla oppimäärän
päättymiseen saakka. Päättöarvosanan muodostamisessa otetaan huomioon kaikki
valtakunnalliset päättöarvioinnin kriteerit. Oppilas saa arvosanan kahdeksan (8), mikäli hän
osoittaa keskimäärin kriteerien määrittämää osaamista. Arvosanan kahdeksan tason ylittäminen
joidenkin tavoitteiden osalta voi kompensoida tasoa heikomman suoriutumisen joidenkin muiden
tavoitteiden osalta.
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Musiikin opetuksessa oppilas tarvitsee realistista ja samalla kannustavaa ja rohkaisevaa
palautetta myös perusopetuksen 7-9 vuosiluokilla. Ohjaava palaute auttaa oppilasta
hahmottamaan yhä paremmin soivaa musiikillista toteutusta, musiikillista ilmaisua ja musiikin
merkityksiä. Palautetta oppilas tarvitsee erityisesti, kun hän toteuttaa luovaan tuottamiseen ja
musiikkiteknologiaan liittyviä kokonaisuuksia.

Vuosiluokka 7
Vuosiluokan keskeiset sisältöalueet
S1 Miten musiikissa toimitaan
Opetuksessa on keskeistä musiikillisten ilmaisutaitojen monipuolinen kehittäminen sekä omien
ideoiden ja ratkaisujen tuottaminen. Äänenkäyttöä, laulutaitoa ja käytössä olevien keho-, rytmi-,
melodia- ja sointusoittimien soittotaitoja syvennetään yhteismusisoinnissa.
Äänenkäyttö ja laulaminen:
•
•
•

laulamisen fysiologisia perusteita
tutustumista moniääniseen lauluun
äänikokeiluja- ja improvisointia

Soittaminen ja yhteismusisointi:
•
•
•

koulusoittimien(kitara, basso, rummut, rytmisoittimet, koskettimet) perussoittotaitojen
opiskelua
kehosoittimien käyttäminen soittotaitojen omaksumisessa ja kehittämisessä
yhteismusisointitaitojen perusteiden opiskelua

S2 Mistä musiikki muodostuu
Musisoinnissa käytetään aiemmin opittuja musiikkikäsitteitä ja musiikin perusmerkintätapoja.
Taitojen kehittyessä käsitteellistä osaamista syvennetään ja sovelletaan musisoinnin eri
tilanteissa. Opetuksessa huomioidaan myös tulkinnan merkitys musiikillisessa ilmaisussa.
•
•
•
•

kevyen musiikin merkintätapoja
komppilappu
taidemusiikin notaatio ja graafiset partituurit
musiikin esittämiseen liittyvät tulkinnalliset keinot: voimakkuuden vaihtelu, tempon
muutokset ja pysäytykset sekä erilaisten tunnelmien hakeminen sovittamisen avulla

S3 Musiikki omassa elämässä, yhteisössä ja yhteiskunnassa
Musiikillisten taitojen ja tietojen ohella opetuksessa käsitellään oppilaiden esille tuomia aihepiirejä
sekä heidän musiikkiin liittyviä kokemuksiaan ja havaintojaan. Myös kuluttamisen ja kestävän
hyvinvoinnin näkökulmat ovat olennaisia musiikissa. Opetuksessa rakennetaan yhteyksiä
musiikin ja muiden oppiaineiden sekä erilaisten yhteiskunnallisten ilmiöiden välille. Samalla
pohditaan ja arvioidaan kriittisesti musiikin merkityksiä elämän eri tilanteissa eri aikoina ja
aikakausina.

Vuosiluokat 7-9

•
•
•
•
•

musiikin merkitys omassa elämässä
musiikillisen tietämyksen laajentaminen tutustumalla eri musiikkityyleihin ja -kulttuureihin
äänen- ja kuulonhuolto
kestävän kehityksen huomioiminen musiikin tekemisessä ja kuluttamisessa
musiikin integrominen muihin oppiaineisiin

S4 Ohjelmisto
Ohjelmistoon ja erityisesti kuunteluohjelmistoon valitaan monipuolisesti eri kulttuurien ja
aikakausien musiikkia kansanmusiikista taidemusiikkiin ajankohtaiset musiikilliset ilmiöt
huomioiden. Äänenkäyttöä ja laulutaitoa harjoitetaan yksi- ja moniäänisten yhteislaulujen tai
soololaulujen, äänikokeilujen ja erilaisten ääniharjoitteiden avulla. Ohjelmiston valinnassa otetaan
1586

huomioon kulttuuriperinnön vaaliminen, oppilaita innostavat teokset ja tehtävät sekä ohjelmiston
käyttökelpoisuus musiikillisten taitojen oppimisessa. Ohjelmistoon sisältyvät myös oppilaiden
omat luovat tuotokset ja sävellykset.
Musiikin kuuntelu
•
•
•
•

erilaisten ääniympäristöjen kuuntelemista
laulu- ja soitinkokoonpanojen analysoivaa kuuntelua
eri musiikikultturien tarkastelua kuuntelun avulla
elämyksellinen kuuntelu omien taiteellisten tuotosten lähtökohtana

Laulaminen
•
•
•

äänenkäytön kehittämistä monipuolisen lauluohjelmiston avulla
tutustumista moniääniseen lauluun
äänikokeiluja ja -improvisointia

Soittaminen
•
•
•

tutustumista eri kulttuurien ja aikakausien musiikkiin soittaen
riffejä, bassokuvioita ja fillejä sekä soolon soittamisen alkeita
omia sävellyskokeiluja
Opetuksen tavoitteet

Tavoitteisiin liittyvät
sisältöalueet

Laaja-alainen osaaminen

T1

S1, S2, S3, S4

L2, L7

T2

S1, S2, S3, S4

L2

T3

S1, S2, S3, S4

L2

T4

S1, S2, S3, S4

L2

T5

S1, S2, S3, S4

L2

T6

S1, S2, S3, S4

L1, L2, L6

T7

S1, S2, S3, S4

L1, L2, L5

T8

S1, S2, S3, S4

L2, L4

T9

S1, S2, S3, S4

L4

T10

S1, S2, S3, S4

L3, L4

T11

S1, S2, S3, S4

L3

T12

S1, S2, S3, S4

L1

Vuosiluokan tavoitteet

Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Musiikillisen ryhmän jäsenenä toimiminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas toimii musiikillisen ryhmän jäsenenä,
huolehtii osuudestaan ja kannustaa toisia.
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T1 kannustaa oppilasta rakentavaan toimintaan musisoivan ryhmän ja
musiikillisten yhteisöjen jäsenenä

•
•
•
•

kevyen musiikin merkintätapoja
komppilappu
taidemusiikin notaatio ja graafiset partituurit
musiikin esittämiseen liittyvät tulkinnalliset keinot: voimakkuuden vaihtelu, tempon
muutokset ja pysäytykset sekä erilaisten tunnelmien hakeminen sovittamisen avulla

Musiikin kuuntelu
•
•
•
•

erilaisten ääniympäristöjen kuuntelemista
laulu- ja soitinkokoonpanojen analysoivaa kuuntelua
eri musiikikultturien tarkastelua kuuntelun avulla
elämyksellinen kuuntelu omien taiteellisten tuotosten lähtökohtana

Laulaminen
•
•
•

äänenkäytön kehittämistä monipuolisen lauluohjelmiston avulla
tutustumista moniääniseen lauluun
äänikokeiluja ja -improvisointia

Soittaminen
•
•
•

tutustumista eri kulttuurien ja aikakausien musiikkiin soittaen
riffejä, bassokuvioita ja fillejä sekä soolon soittamisen alkeita
omia sävellyskokeiluja

•
•
•
•
•

musiikin merkitys omassa elämässä
musiikillisen tietämyksen laajentaminen tutustumalla eri musiikkityyleihin ja -kulttuureihin
äänen- ja kuulonhuolto
kestävän kehityksen huomioiminen musiikin tekemisessä ja kuluttamisessa
musiikin integrominen muihin oppiaineisiin

Äänenkäyttö ja laulaminen:
•
•
•

laulamisen fysiologisia perusteita
tutustumista moniääniseen lauluun
äänikokeiluja- ja improvisointia

Soittaminen ja yhteismusisointi:
•
•
•

koulusoittimien(kitara, basso, rummut, rytmisoittimet, koskettimet) perussoittotaitojen
opiskelua
kehosoittimien käyttäminen soittotaitojen omaksumisessa ja kehittämisessä
yhteismusisointitaitojen perusteiden opiskelua

T2 ohjata oppilasta ylläpitämään äänenkäyttö- ja laulutaitoaan sekä
kehittämään niitä edelleen musisoivan ryhmän jäseninä
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
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Arvioinnin kohde
Äänenkäyttö ja laulaminen musiikkiryhmän
jäsenenä

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas käyttää ääntään musiikillisen ilmaisun
välineenä ja osallistuu yhteislauluun sovittaen
osuutensa osaksi kokonaisuutta.

• kevyen musiikin merkintätapoja
• komppilappu
• taidemusiikin notaatio ja graafiset partituurit
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•

musiikin esittämiseen liittyvät tulkinnalliset keinot: voimakkuuden vaihtelu, tempon
muutokset ja pysäytykset sekä erilaisten tunnelmien hakeminen sovittamisen avulla

•
•
•
•
•

musiikin merkitys omassa elämässä
musiikillisen tietämyksen laajentaminen tutustumalla eri musiikkityyleihin ja -kulttuureihin
äänen- ja kuulonhuolto
kestävän kehityksen huomioiminen musiikin tekemisessä ja kuluttamisessa
musiikin integrominen muihin oppiaineisiin

Äänenkäyttö ja laulaminen:
•
•
•

laulamisen fysiologisia perusteita
tutustumista moniääniseen lauluun
äänikokeiluja- ja improvisointia

Soittaminen ja yhteismusisointi:
•
•
•

koulusoittimien(kitara, basso, rummut, rytmisoittimet, koskettimet) perussoittotaitojen
opiskelua
kehosoittimien käyttäminen soittotaitojen omaksumisessa ja kehittämisessä
yhteismusisointitaitojen perusteiden opiskelua

Musiikin kuuntelu
•
•
•
•

erilaisten ääniympäristöjen kuuntelemista
laulu- ja soitinkokoonpanojen analysoivaa kuuntelua
eri musiikikultturien tarkastelua kuuntelun avulla
elämyksellinen kuuntelu omien taiteellisten tuotosten lähtökohtana

Laulaminen
•
•
•

äänenkäytön kehittämistä monipuolisen lauluohjelmiston avulla
tutustumista moniääniseen lauluun
äänikokeiluja ja -improvisointia

Soittaminen
•
•
•

tutustumista eri kulttuurien ja aikakausien musiikkiin soittaen
riffejä, bassokuvioita ja fillejä sekä soolon soittamisen alkeita
omia sävellyskokeiluja

T3 kannustaa oppilasta kehittämään edelleen soitto- ja
yhteismusisointitaitojaan keho-, rytmi-, melodia- ja sointusoittimin
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Soittaminen musiikkiryhmän jäsenenä

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas soittaa keho-, rytmi-, melodia- ja
sointusoittimia ja osallistuu yhteissoittoon
melko sujuvasti.

Äänenkäyttö ja laulaminen:
•
•
•

laulamisen fysiologisia perusteita
tutustumista moniääniseen lauluun
äänikokeiluja- ja improvisointia
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Arvioinnin kohde

Soittaminen ja yhteismusisointi:
•
•
•

koulusoittimien(kitara, basso, rummut, rytmisoittimet, koskettimet) perussoittotaitojen
opiskelua
kehosoittimien käyttäminen soittotaitojen omaksumisessa ja kehittämisessä
yhteismusisointitaitojen perusteiden opiskelua

•
•
•
•

kevyen musiikin merkintätapoja
komppilappu
taidemusiikin notaatio ja graafiset partituurit
musiikin esittämiseen liittyvät tulkinnalliset keinot: voimakkuuden vaihtelu, tempon
muutokset ja pysäytykset sekä erilaisten tunnelmien hakeminen sovittamisen avulla

•
•
•
•
•

musiikin merkitys omassa elämässä
musiikillisen tietämyksen laajentaminen tutustumalla eri musiikkityyleihin ja -kulttuureihin
äänen- ja kuulonhuolto
kestävän kehityksen huomioiminen musiikin tekemisessä ja kuluttamisessa
musiikin integrominen muihin oppiaineisiin

Musiikin kuuntelu
•
•
•
•

erilaisten ääniympäristöjen kuuntelemista
laulu- ja soitinkokoonpanojen analysoivaa kuuntelua
eri musiikikultturien tarkastelua kuuntelun avulla
elämyksellinen kuuntelu omien taiteellisten tuotosten lähtökohtana

Laulaminen
•
•
•

äänenkäytön kehittämistä monipuolisen lauluohjelmiston avulla
tutustumista moniääniseen lauluun
äänikokeiluja ja -improvisointia

Soittaminen
•
•
•

tutustumista eri kulttuurien ja aikakausien musiikkiin soittaen
riffejä, bassokuvioita ja fillejä sekä soolon soittamisen alkeita
omia sävellyskokeiluja

T4 rohkaista oppilasta monipuoliseen musiikkiliikunnalliseen kokemiseen
ja ilmaisuun
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
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Musiikkiliikunta

•
•
•
•

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osoittaa hahmottavansa musiikin
perussykkeen liikkuessaan ja sovittaa
liikeilmaisuaan kuulemaansa musiikkiin.

kevyen musiikin merkintätapoja
komppilappu
taidemusiikin notaatio ja graafiset partituurit
musiikin esittämiseen liittyvät tulkinnalliset keinot: voimakkuuden vaihtelu, tempon
muutokset ja pysäytykset sekä erilaisten tunnelmien hakeminen sovittamisen avulla

• musiikin merkitys omassa elämässä
• musiikillisen tietämyksen laajentaminen tutustumalla eri musiikkityyleihin ja -kulttuureihin
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•
•
•

äänen- ja kuulonhuolto
kestävän kehityksen huomioiminen musiikin tekemisessä ja kuluttamisessa
musiikin integrominen muihin oppiaineisiin

Äänenkäyttö ja laulaminen:
•
•
•

laulamisen fysiologisia perusteita
tutustumista moniääniseen lauluun
äänikokeiluja- ja improvisointia

Soittaminen ja yhteismusisointi:
•
•
•

koulusoittimien(kitara, basso, rummut, rytmisoittimet, koskettimet) perussoittotaitojen
opiskelua
kehosoittimien käyttäminen soittotaitojen omaksumisessa ja kehittämisessä
yhteismusisointitaitojen perusteiden opiskelua

Musiikin kuuntelu
•
•
•
•

erilaisten ääniympäristöjen kuuntelemista
laulu- ja soitinkokoonpanojen analysoivaa kuuntelua
eri musiikikultturien tarkastelua kuuntelun avulla
elämyksellinen kuuntelu omien taiteellisten tuotosten lähtökohtana

Laulaminen
•
•
•

äänenkäytön kehittämistä monipuolisen lauluohjelmiston avulla
tutustumista moniääniseen lauluun
äänikokeiluja ja -improvisointia

Soittaminen
•
•
•

tutustumista eri kulttuurien ja aikakausien musiikkiin soittaen
riffejä, bassokuvioita ja fillejä sekä soolon soittamisen alkeita
omia sävellyskokeiluja

T5 tarjota oppilaalle mahdollisuuksia ääniympäristön ja musiikin
elämykselliseen kuunteluun ja havainnointiin sekä ohjata häntä
keskustelemaan havainnoistaan
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Ääniympäristön ja musiikin kuuntelu ja siitä
keskusteleminen
•
•
•
•
•

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas kuuntelee ääniympäristöä ja musiikkia
ja osaa kertoa havainnoistaan.

musiikin merkitys omassa elämässä
musiikillisen tietämyksen laajentaminen tutustumalla eri musiikkityyleihin ja -kulttuureihin
äänen- ja kuulonhuolto
kestävän kehityksen huomioiminen musiikin tekemisessä ja kuluttamisessa
musiikin integrominen muihin oppiaineisiin

Äänenkäyttö ja laulaminen:
•
•
•

laulamisen fysiologisia perusteita
tutustumista moniääniseen lauluun
äänikokeiluja- ja improvisointia
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Arvioinnin kohde

Soittaminen ja yhteismusisointi:
•
•
•

koulusoittimien(kitara, basso, rummut, rytmisoittimet, koskettimet) perussoittotaitojen
opiskelua
kehosoittimien käyttäminen soittotaitojen omaksumisessa ja kehittämisessä
yhteismusisointitaitojen perusteiden opiskelua

Musiikin kuuntelu
•
•
•
•

erilaisten ääniympäristöjen kuuntelemista
laulu- ja soitinkokoonpanojen analysoivaa kuuntelua
eri musiikikultturien tarkastelua kuuntelun avulla
elämyksellinen kuuntelu omien taiteellisten tuotosten lähtökohtana

Laulaminen
•
•
•

äänenkäytön kehittämistä monipuolisen lauluohjelmiston avulla
tutustumista moniääniseen lauluun
äänikokeiluja ja -improvisointia

Soittaminen
•
•
•

tutustumista eri kulttuurien ja aikakausien musiikkiin soittaen
riffejä, bassokuvioita ja fillejä sekä soolon soittamisen alkeita
omia sävellyskokeiluja

•
•
•
•

kevyen musiikin merkintätapoja
komppilappu
taidemusiikin notaatio ja graafiset partituurit
musiikin esittämiseen liittyvät tulkinnalliset keinot: voimakkuuden vaihtelu, tempon
muutokset ja pysäytykset sekä erilaisten tunnelmien hakeminen sovittamisen avulla

T6 kannustaa oppilasta rakentamaan luovaa suhdetta musiikkiin ja
ohjata heitä improvisointiin, sovittamiseen ja säveltämiseen sekä
taiteidenväliseen työskentelyyn
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Musiikin luova tuottaminen
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•
•
•
•
•

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa käyttää musiikillisia tai muita
äänellisiä elementtejä kehittäessään ja
toteuttaessaan uusia musiikillisia ideoita yksin
tai ryhmän jäsenenä.

musiikin merkitys omassa elämässä
musiikillisen tietämyksen laajentaminen tutustumalla eri musiikkityyleihin ja -kulttuureihin
äänen- ja kuulonhuolto
kestävän kehityksen huomioiminen musiikin tekemisessä ja kuluttamisessa
musiikin integrominen muihin oppiaineisiin

Musiikin kuuntelu
•
•
•
•
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erilaisten ääniympäristöjen kuuntelemista
laulu- ja soitinkokoonpanojen analysoivaa kuuntelua
eri musiikikultturien tarkastelua kuuntelun avulla
elämyksellinen kuuntelu omien taiteellisten tuotosten lähtökohtana

Laulaminen
•
•
•

äänenkäytön kehittämistä monipuolisen lauluohjelmiston avulla
tutustumista moniääniseen lauluun
äänikokeiluja ja -improvisointia

Soittaminen
•
•
•

tutustumista eri kulttuurien ja aikakausien musiikkiin soittaen
riffejä, bassokuvioita ja fillejä sekä soolon soittamisen alkeita
omia sävellyskokeiluja

•
•
•
•

kevyen musiikin merkintätapoja
komppilappu
taidemusiikin notaatio ja graafiset partituurit
musiikin esittämiseen liittyvät tulkinnalliset keinot: voimakkuuden vaihtelu, tempon
muutokset ja pysäytykset sekä erilaisten tunnelmien hakeminen sovittamisen avulla

Äänenkäyttö ja laulaminen:
•
•
•

laulamisen fysiologisia perusteita
tutustumista moniääniseen lauluun
äänikokeiluja- ja improvisointia

Soittaminen ja yhteismusisointi:
•
•
•

koulusoittimien(kitara, basso, rummut, rytmisoittimet, koskettimet) perussoittotaitojen
opiskelua
kehosoittimien käyttäminen soittotaitojen omaksumisessa ja kehittämisessä
yhteismusisointitaitojen perusteiden opiskelua

T7 ohjata oppilasta musiikin tallentamiseen ja tieto- ja
viestintäteknologian luovaan ilmaisulliseen käyttöön sekä musiikin
tekemisessä että osana monialaisia kokonaisuuksia
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Musiikkiteknologian käyttö

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa käyttää musiikkiteknologian
tarjoamia mahdollisuuksia omassa tai ryhmän
ilmaisussa.

Musiikin kuuntelu
•
•
•
•

erilaisten ääniympäristöjen kuuntelemista
laulu- ja soitinkokoonpanojen analysoivaa kuuntelua
eri musiikikultturien tarkastelua kuuntelun avulla
elämyksellinen kuuntelu omien taiteellisten tuotosten lähtökohtana

•
•
•

äänenkäytön kehittämistä monipuolisen lauluohjelmiston avulla
tutustumista moniääniseen lauluun
äänikokeiluja ja -improvisointia

Soittaminen
•

tutustumista eri kulttuurien ja aikakausien musiikkiin soittaen
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Laulaminen

•
•

riffejä, bassokuvioita ja fillejä sekä soolon soittamisen alkeita
omia sävellyskokeiluja

Äänenkäyttö ja laulaminen:
•
•
•

laulamisen fysiologisia perusteita
tutustumista moniääniseen lauluun
äänikokeiluja- ja improvisointia

Soittaminen ja yhteismusisointi:
•
•
•

koulusoittimien(kitara, basso, rummut, rytmisoittimet, koskettimet) perussoittotaitojen
opiskelua
kehosoittimien käyttäminen soittotaitojen omaksumisessa ja kehittämisessä
yhteismusisointitaitojen perusteiden opiskelua

•
•
•
•

kevyen musiikin merkintätapoja
komppilappu
taidemusiikin notaatio ja graafiset partituurit
musiikin esittämiseen liittyvät tulkinnalliset keinot: voimakkuuden vaihtelu, tempon
muutokset ja pysäytykset sekä erilaisten tunnelmien hakeminen sovittamisen avulla

•
•
•
•
•

musiikin merkitys omassa elämässä
musiikillisen tietämyksen laajentaminen tutustumalla eri musiikkityyleihin ja -kulttuureihin
äänen- ja kuulonhuolto
kestävän kehityksen huomioiminen musiikin tekemisessä ja kuluttamisessa
musiikin integrominen muihin oppiaineisiin

T8 ohjata oppilasta tarkastelemaan musiikkia taiteenlajina ja
ymmärtämään, miten musiikkia käytetään viestimiseen ja vaikuttamiseen
eri kulttuureissa.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Kulttuurinen osaaminen

•
•
•
•

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa jäsentää musiikin käyttötapoja ja
ilmenemismuotoja ja kertoa havainnoistaan.

kevyen musiikin merkintätapoja
komppilappu
taidemusiikin notaatio ja graafiset partituurit
musiikin esittämiseen liittyvät tulkinnalliset keinot: voimakkuuden vaihtelu, tempon
muutokset ja pysäytykset sekä erilaisten tunnelmien hakeminen sovittamisen avulla
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Musiikin kuuntelu
•
•
•
•

erilaisten ääniympäristöjen kuuntelemista
laulu- ja soitinkokoonpanojen analysoivaa kuuntelua
eri musiikikultturien tarkastelua kuuntelun avulla
elämyksellinen kuuntelu omien taiteellisten tuotosten lähtökohtana

Laulaminen
•
•
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äänenkäytön kehittämistä monipuolisen lauluohjelmiston avulla
tutustumista moniääniseen lauluun

•

äänikokeiluja ja -improvisointia

Soittaminen
•
•
•

tutustumista eri kulttuurien ja aikakausien musiikkiin soittaen
riffejä, bassokuvioita ja fillejä sekä soolon soittamisen alkeita
omia sävellyskokeiluja

Äänenkäyttö ja laulaminen:
•
•
•

laulamisen fysiologisia perusteita
tutustumista moniääniseen lauluun
äänikokeiluja- ja improvisointia

Soittaminen ja yhteismusisointi:
•
•
•

koulusoittimien(kitara, basso, rummut, rytmisoittimet, koskettimet) perussoittotaitojen
opiskelua
kehosoittimien käyttäminen soittotaitojen omaksumisessa ja kehittämisessä
yhteismusisointitaitojen perusteiden opiskelua

•
•
•
•
•

musiikin merkitys omassa elämässä
musiikillisen tietämyksen laajentaminen tutustumalla eri musiikkityyleihin ja -kulttuureihin
äänen- ja kuulonhuolto
kestävän kehityksen huomioiminen musiikin tekemisessä ja kuluttamisessa
musiikin integrominen muihin oppiaineisiin

T9 rohkaista ja ohjata oppilasta keskustelemaan musiikista käyttäen
musiikin käsitteitä ja terminologiaa
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Musiikillisten käsitteiden ja symbolien käyttö

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas käyttää musiikin peruskäsitteitä ja
merkintätapoja sekä termejä musiikillisessa
toiminnassa.

•
•
•
•
•

musiikin merkitys omassa elämässä
musiikillisen tietämyksen laajentaminen tutustumalla eri musiikkityyleihin ja -kulttuureihin
äänen- ja kuulonhuolto
kestävän kehityksen huomioiminen musiikin tekemisessä ja kuluttamisessa
musiikin integrominen muihin oppiaineisiin

•
•
•
•

kevyen musiikin merkintätapoja
komppilappu
taidemusiikin notaatio ja graafiset partituurit
musiikin esittämiseen liittyvät tulkinnalliset keinot: voimakkuuden vaihtelu, tempon
muutokset ja pysäytykset sekä erilaisten tunnelmien hakeminen sovittamisen avulla

Äänenkäyttö ja laulaminen:
•
•
•

laulamisen fysiologisia perusteita
tutustumista moniääniseen lauluun
äänikokeiluja- ja improvisointia

Soittaminen ja yhteismusisointi:
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Arvioinnin kohde

•
•
•

koulusoittimien(kitara, basso, rummut, rytmisoittimet, koskettimet) perussoittotaitojen
opiskelua
kehosoittimien käyttäminen soittotaitojen omaksumisessa ja kehittämisessä
yhteismusisointitaitojen perusteiden opiskelua

Musiikin kuuntelu
•
•
•
•

erilaisten ääniympäristöjen kuuntelemista
laulu- ja soitinkokoonpanojen analysoivaa kuuntelua
eri musiikikultturien tarkastelua kuuntelun avulla
elämyksellinen kuuntelu omien taiteellisten tuotosten lähtökohtana

Laulaminen
•
•
•

äänenkäytön kehittämistä monipuolisen lauluohjelmiston avulla
tutustumista moniääniseen lauluun
äänikokeiluja ja -improvisointia

Soittaminen
•
•
•

tutustumista eri kulttuurien ja aikakausien musiikkiin soittaen
riffejä, bassokuvioita ja fillejä sekä soolon soittamisen alkeita
omia sävellyskokeiluja

T10 ohjata oppilasta tunnistamaan musiikin vaikutuksia tunteisiin ja
hyvinvointiin
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen

Musiikin hyvinvointivaikutusten tunnistaminen

Oppilaan kanssa keskustellaan musiikin
vaikutuksista hyvinvointiin ja tunteisiin, mutta
tavoitetta ei oteta huomioon päättöarvosanan
muodostamisessa.

•
•
•
•
•

musiikin merkitys omassa elämässä
musiikillisen tietämyksen laajentaminen tutustumalla eri musiikkityyleihin ja -kulttuureihin
äänen- ja kuulonhuolto
kestävän kehityksen huomioiminen musiikin tekemisessä ja kuluttamisessa
musiikin integrominen muihin oppiaineisiin

Musiikin kuuntelu
•
•
•
•

erilaisten ääniympäristöjen kuuntelemista
laulu- ja soitinkokoonpanojen analysoivaa kuuntelua
eri musiikikultturien tarkastelua kuuntelun avulla
elämyksellinen kuuntelu omien taiteellisten tuotosten lähtökohtana
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Laulaminen
•
•
•

äänenkäytön kehittämistä monipuolisen lauluohjelmiston avulla
tutustumista moniääniseen lauluun
äänikokeiluja ja -improvisointia

Soittaminen
• tutustumista eri kulttuurien ja aikakausien musiikkiin soittaen
• riffejä, bassokuvioita ja fillejä sekä soolon soittamisen alkeita
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•

omia sävellyskokeiluja

Äänenkäyttö ja laulaminen:
•
•
•

laulamisen fysiologisia perusteita
tutustumista moniääniseen lauluun
äänikokeiluja- ja improvisointia

Soittaminen ja yhteismusisointi:
•
•
•
•
•
•
•

koulusoittimien(kitara, basso, rummut, rytmisoittimet, koskettimet) perussoittotaitojen
opiskelua
kehosoittimien käyttäminen soittotaitojen omaksumisessa ja kehittämisessä
yhteismusisointitaitojen perusteiden opiskelua
kevyen musiikin merkintätapoja
komppilappu
taidemusiikin notaatio ja graafiset partituurit
musiikin esittämiseen liittyvät tulkinnalliset keinot: voimakkuuden vaihtelu, tempon
muutokset ja pysäytykset sekä erilaisten tunnelmien hakeminen sovittamisen avulla

T11 ohjata oppilasta huolehtimaan kuulostaan sekä musisointi- ja
ääniympäristön turvallisuudesta
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Kuulosta sekä musisointi- ja ääniympäristön
turvallisuudesta huolehtiminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas käyttää laitteita ja soittimia
musisointitilanteissa ottaen huomioon muun
muassa äänen ja musiikin voimakkuuteen
sekä muut turvalliseen toimintaan liittyvät
tekijät.

•
•
•
•
•

musiikin merkitys omassa elämässä
musiikillisen tietämyksen laajentaminen tutustumalla eri musiikkityyleihin ja -kulttuureihin
äänen- ja kuulonhuolto
kestävän kehityksen huomioiminen musiikin tekemisessä ja kuluttamisessa
musiikin integrominen muihin oppiaineisiin

•
•
•
•

kevyen musiikin merkintätapoja
komppilappu
taidemusiikin notaatio ja graafiset partituurit
musiikin esittämiseen liittyvät tulkinnalliset keinot: voimakkuuden vaihtelu, tempon
muutokset ja pysäytykset sekä erilaisten tunnelmien hakeminen sovittamisen avulla

•
•
•
•

erilaisten ääniympäristöjen kuuntelemista
laulu- ja soitinkokoonpanojen analysoivaa kuuntelua
eri musiikikultturien tarkastelua kuuntelun avulla
elämyksellinen kuuntelu omien taiteellisten tuotosten lähtökohtana

Laulaminen
•
•

äänenkäytön kehittämistä monipuolisen lauluohjelmiston avulla
tutustumista moniääniseen lauluun
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Musiikin kuuntelu

•

äänikokeiluja ja -improvisointia

Soittaminen
•
•
•

tutustumista eri kulttuurien ja aikakausien musiikkiin soittaen
riffejä, bassokuvioita ja fillejä sekä soolon soittamisen alkeita
omia sävellyskokeiluja

Äänenkäyttö ja laulaminen:
•
•
•

laulamisen fysiologisia perusteita
tutustumista moniääniseen lauluun
äänikokeiluja- ja improvisointia

Soittaminen ja yhteismusisointi:
•
•
•

koulusoittimien(kitara, basso, rummut, rytmisoittimet, koskettimet) perussoittotaitojen
opiskelua
kehosoittimien käyttäminen soittotaitojen omaksumisessa ja kehittämisessä
yhteismusisointitaitojen perusteiden opiskelua

T12 ohjata oppilasta kehittämään musiikillista osaamistaan harjoittelun
avulla, asettamaan tavoitteita musiikilliselle oppimiselleen ja arvioimaan
edistymistään suhteessa tavoitteisiin.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Oppimisen taidot

•
•
•
•
•

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas asettaa ohjattuna musisointiin,
musiikkiliikuntaan tai säveltämiseen ja
muuhun luovaan tuottamiseen liittyviä
tavoitteita sekä arvioi edistymistään suhteessa
niihin.

musiikin merkitys omassa elämässä
musiikillisen tietämyksen laajentaminen tutustumalla eri musiikkityyleihin ja -kulttuureihin
äänen- ja kuulonhuolto
kestävän kehityksen huomioiminen musiikin tekemisessä ja kuluttamisessa
musiikin integrominen muihin oppiaineisiin

Musiikin kuuntelu
•
•
•
•

erilaisten ääniympäristöjen kuuntelemista
laulu- ja soitinkokoonpanojen analysoivaa kuuntelua
eri musiikikultturien tarkastelua kuuntelun avulla
elämyksellinen kuuntelu omien taiteellisten tuotosten lähtökohtana
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Laulaminen
•
•
•

äänenkäytön kehittämistä monipuolisen lauluohjelmiston avulla
tutustumista moniääniseen lauluun
äänikokeiluja ja -improvisointia

Soittaminen
•
•
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tutustumista eri kulttuurien ja aikakausien musiikkiin soittaen
riffejä, bassokuvioita ja fillejä sekä soolon soittamisen alkeita

•

omia sävellyskokeiluja

Äänenkäyttö ja laulaminen:
•
•
•

laulamisen fysiologisia perusteita
tutustumista moniääniseen lauluun
äänikokeiluja- ja improvisointia

Soittaminen ja yhteismusisointi:
•
•
•
•
•
•
•

koulusoittimien(kitara, basso, rummut, rytmisoittimet, koskettimet) perussoittotaitojen
opiskelua
kehosoittimien käyttäminen soittotaitojen omaksumisessa ja kehittämisessä
yhteismusisointitaitojen perusteiden opiskelua
kevyen musiikin merkintätapoja
komppilappu
taidemusiikin notaatio ja graafiset partituurit
musiikin esittämiseen liittyvät tulkinnalliset keinot: voimakkuuden vaihtelu, tempon
muutokset ja pysäytykset sekä erilaisten tunnelmien hakeminen sovittamisen avulla

Vuosiluokka 8
Vuosiluokan keskeiset sisältöalueet
S1 Miten musiikissa toimitaan
Opetuksessa on keskeistä musiikillisten ilmaisutaitojen monipuolinen kehittäminen sekä omien
ideoiden ja ratkaisujen tuottaminen. Äänenkäyttöä, laulutaitoa ja käytössä olevien keho-, rytmi-,
melodia- ja sointusoittimien soittotaitoja syvennetään yhteismusisoinnissa.
•
•

monipuolista musiikin tuottamista
omien musiikillisten ideoiden kehittämistä ja toteuttamista

S2 Mistä musiikki muodostuu
Musisoinnissa käytetään aiemmin opittuja musiikkikäsitteitä ja musiikin perusmerkintätapoja.
Taitojen kehittyessä käsitteellistä osaamista syvennetään ja sovelletaan musisoinnin eri
tilanteissa. Opetuksessa huomioidaan myös tulkinnan merkitys musiikillisessa ilmaisussa.
•
•

aiemmin opittujen tietojen ja taitojen hyödyntämistä musiikin tuottamisessa
uusien musiikillisten ilmaisutapojen oppimista

Musiikillisten taitojen ja tietojen ohella opetuksessa käsitellään oppilaiden esille tuomia aihepiirejä
sekä heidän musiikkiin liittyviä kokemuksiaan ja havaintojaan. Myös kuluttamisen ja kestävän
hyvinvoinnin näkökulmat ovat olennaisia musiikissa. Opetuksessa rakennetaan yhteyksiä
musiikin ja muiden oppiaineiden sekä erilaisten yhteiskunnallisten ilmiöiden välille. Samalla
pohditaan ja arvioidaan kriittisesti musiikin merkityksiä elämän eri tilanteissa eri aikoina ja
aikakausina.
•
•

tutustumista paikalliseen kulttuuritarjontaan
oman musiikillisen näkemyksen kehittäminen
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S3 Musiikki omassa elämässä, yhteisössä ja yhteiskunnassa

S4 Ohjelmisto
Ohjelmistoon ja erityisesti kuunteluohjelmistoon valitaan monipuolisesti eri kulttuurien ja
aikakausien musiikkia kansanmusiikista taidemusiikkiin ajankohtaiset musiikilliset ilmiöt
huomioiden. Äänenkäyttöä ja laulutaitoa harjoitetaan yksi- ja moniäänisten yhteislaulujen tai
soololaulujen, äänikokeilujen ja erilaisten ääniharjoitteiden avulla. Ohjelmiston valinnassa otetaan
huomioon kulttuuriperinnön vaaliminen, oppilaita innostavat teokset ja tehtävät sekä ohjelmiston
käyttökelpoisuus musiikillisten taitojen oppimisessa. Ohjelmistoon sisältyvät myös oppilaiden
omat luovat tuotokset ja sävellykset.
•
•

omien projektien suunnittelua ja toteuttamista
musiikin eri ilmenemismuotojen tarkastelua ja analysointia
Opetuksen tavoitteet

Tavoitteisiin liittyvät
sisältöalueet

Laaja-alainen osaaminen

T5

S1, S2, S3, S4

L2

T7

S1, S2, S3, S4

L1, L2, L5

T9

S1, S2, S3, S4

L4

T11

S1, S2, S3, S4

L3

Vuosiluokan tavoitteet
T5 tarjota oppilaalle mahdollisuuksia ääniympäristön ja musiikin
elämykselliseen kuunteluun ja havainnointiin sekä ohjata häntä
keskustelemaan havainnoistaan
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde

Vuosiluokat 7-9

Ääniympäristön ja musiikin kuuntelu ja siitä
keskusteleminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas kuuntelee ääniympäristöä ja musiikkia
ja osaa kertoa havainnoistaan.

•
•

omien projektien suunnittelua ja toteuttamista
musiikin eri ilmenemismuotojen tarkastelua ja analysointia

•
•

monipuolista musiikin tuottamista
omien musiikillisten ideoiden kehittämistä ja toteuttamista

•
•

tutustumista paikalliseen kulttuuritarjontaan
oman musiikillisen näkemyksen kehittäminen

•
•

aiemmin opittujen tietojen ja taitojen hyödyntämistä musiikin tuottamisessa
uusien musiikillisten ilmaisutapojen oppimista

T7 ohjata oppilasta musiikin tallentamiseen ja tieto- ja
viestintäteknologian luovaan ilmaisulliseen käyttöön sekä musiikin
tekemisessä että osana monialaisia kokonaisuuksia
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
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Arvioinnin kohde
Musiikkiteknologian käyttö

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa käyttää musiikkiteknologian
tarjoamia mahdollisuuksia omassa tai ryhmän
ilmaisussa.

•
•

aiemmin opittujen tietojen ja taitojen hyödyntämistä musiikin tuottamisessa
uusien musiikillisten ilmaisutapojen oppimista

•
•

monipuolista musiikin tuottamista
omien musiikillisten ideoiden kehittämistä ja toteuttamista

•
•

tutustumista paikalliseen kulttuuritarjontaan
oman musiikillisen näkemyksen kehittäminen

•
•

omien projektien suunnittelua ja toteuttamista
musiikin eri ilmenemismuotojen tarkastelua ja analysointia

T9 rohkaista ja ohjata oppilasta keskustelemaan musiikista käyttäen
musiikin käsitteitä ja terminologiaa
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Musiikillisten käsitteiden ja symbolien käyttö

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas käyttää musiikin peruskäsitteitä ja
merkintätapoja sekä termejä musiikillisessa
toiminnassa.

•
•

tutustumista paikalliseen kulttuuritarjontaan
oman musiikillisen näkemyksen kehittäminen

•
•

monipuolista musiikin tuottamista
omien musiikillisten ideoiden kehittämistä ja toteuttamista

•
•

omien projektien suunnittelua ja toteuttamista
musiikin eri ilmenemismuotojen tarkastelua ja analysointia

•
•

aiemmin opittujen tietojen ja taitojen hyödyntämistä musiikin tuottamisessa
uusien musiikillisten ilmaisutapojen oppimista

T11 ohjata oppilasta huolehtimaan kuulostaan sekä musisointi- ja
ääniympäristön turvallisuudesta
Arvioinnin kohde
Kuulosta sekä musisointi- ja ääniympäristön
turvallisuudesta huolehtiminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas käyttää laitteita ja soittimia
musisointitilanteissa ottaen huomioon muun
muassa äänen ja musiikin voimakkuuteen
sekä muut turvalliseen toimintaan liittyvät
tekijät.
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Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi

•
•

aiemmin opittujen tietojen ja taitojen hyödyntämistä musiikin tuottamisessa
uusien musiikillisten ilmaisutapojen oppimista

•
•

tutustumista paikalliseen kulttuuritarjontaan
oman musiikillisen näkemyksen kehittäminen

•
•

monipuolista musiikin tuottamista
omien musiikillisten ideoiden kehittämistä ja toteuttamista

•
•

omien projektien suunnittelua ja toteuttamista
musiikin eri ilmenemismuotojen tarkastelua ja analysointia

35.6.22. Musiikki keskipitkä valinnainen
Valinnaisen tehtävä
Yhteismusisointitaitojen kehittäminen

Oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät erityispiirteet
Tukeen ja ohjaukseen liittyvät erityispiirteet
Arviointi
Vuosiluokka 8
Vuosiluokan keskeiset sisältöalueet
Vuosiluokan tavoitteet
T1 kannustaa oppilasta rakentavaan toimintaan musisoivan ryhmän ja
musisoivan yhteisön jäsenenä
•
•
•

yhteismusisointitaitojen kehittäminen
riffejä ja bassokuvioita
tutustumista populaarimusiikin laulutapoihin

T5 tarjota oppilaalle mahdollisuuksia ääniympäristön ja musiikin
elämykselleiseen kuunteluun ja havainnointiin sekä ohjata häntä
keskustelemaan havainnoistaan
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•
•
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populaarimusiikin vaiheet
musiikki kaupallisena ilmiönä

Vuosiluokka 9
Vuosiluokan keskeiset sisältöalueet

Vuosiluokan tavoitteet
T2 ohjata oppilas ylläpitämään äänenkäyttö- ja laulutaitoaan sekä
kehittämään niitä edelleen musisoivan ryhmän jäsenenä
•

omien vahvuuksien löytäminen

T3 kannustaa oppilasta kehittämään edelleen soitto- ja
yhteismusisointitaitojaan keho-, rytmi.-, melodia- ja sointusoittimin
•

omien vahvuuksien löytäminen

T7 ohjata oppilasta musiikin tallentamiseen ja tieto- ja
viestintäteknologian luovaan ilmaisulliseen käyttöön sekä musiikin
tekemisessä että osana monialaisia kokonaisuuksia
•
•

omien äänitteiden tekeminen
musiikkiteknologian monipuolinen käyttö

35.6.23. Musiikki lyhyt valinnainen
Valinnaisen tehtävä
Musiikin teknologia

Oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät erityispiirteet
Tukeen ja ohjaukseen liittyvät erityispiirteet
Arviointi
Vuosiluokka 8
Vuosiluokan keskeiset sisältöalueet

T7 ohjata oppilasta musiikin tallentamiseen ja tieto- ja
viestintäteknologian luovaan ilmaisulliseen käyttöön sekä musiikin
tekemisessä että osana monialaisia kokonaisuuksia
•
•
•

äänentoiston perusteet
äänentallentaminen
musiikiteknologia säveltämisen työvälineenä
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Vuosiluokan tavoitteet

T11 ohjata oppilasta huolehtimaan kuulostaan sekä musisointi- ja
ääniympäristön turvallisuudesta
•
•

musiikiteknologian vastuullinen käyttäminen
tekijänoikeudet ja musiikin levittämiseen liittyvät käytännöt

35.6.24. Musiikki pitkä valinnainen
Valinnaisen tehtävä
Oppilaan musiikillisten tietojen ja taitojen syventäminen

Oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät erityispiirteet
Tukeen ja ohjaukseen liittyvät erityispiirteet
Arviointi
Vuosiluokka 8
Vuosiluokan keskeiset sisältöalueet

Vuosiluokan tavoitteet
T2 ohjata oppilaat ylläpitämään äänenkäyttö- ja laulutaitoaan sekä
kehittämään niitä edelleen musisoivan ryhmän jäsenenä
•
•
•

äänenkäytön kehittämistä
tutustumista eri musiikkityylien laulutapoihin
moniäänistä lauluohjelmistoa

T3 kannustaa oppilasta kehittämään edelleen soitto- ja
yhteismusisointitaitojaan keho-, rytmi-, melodia- ja sointusoittimin
•
•

omien soittotaitojen kehittäminen
yhteismusisointitaitojen kehittäminen

T4 rohkaista oppilasta monipuoliseen musiikkiliikunnalliseen kokemiseen
ja ilmaisuun

Vuosiluokat 7-9

•
•

liikunnallinen ilmaisu näyttämöteoksissa
perinteisiä paritansseja

T8 ohjata oppilasta tarkastelemaan musiikkia taiteenlajina ja
ymmärtämään miten musiikkia käytetään viestimiseen ja vaikuttamiseen
eri kulttuureissa
•
•
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näyttämömusiikki, elokuvamusiikki ja äänellinen kerronta
populaarimusiikki osana suomalaista kulttuuria

Vuosiluokka 9
Vuosiluokan keskeiset sisältöalueet
Vuosiluokan tavoitteet
T6 kannustaa oppilasta rakentamaan luovaa suhdetta musiikkiin ja ohjata
heitä improvisointiin, sovittamiseen ja säveltämiseen sekä taiteiden
väliseen työskentelyyn
•
•
•
•

improvisointia laulaen ja soittaen
omien sävellysten ja tekstien laatimista
oman pienoiskonsertin tai nauhoitusprojektin suunnittelu ja toteuttaminen
analysoiva kuuntelu

T12 ohjata oppilasta kehittämään musiikillista osaamistaan harjoittelun
avulla, asettamaan tavoitteita musiikilliselle oppimiselleen ja arvioimaan
edistymistään suhteessa tavoitteisiin
•
•
•

johdattaminen musiikin monipuoliseen ja pitkäjännitteiseen harrastamiseen
ohjattu ja itsenäinen harjoittelu
omien tallenteiden käyttö taitojen kehittämisen lähtökohtana

35.6.25. Oppilaanohjaus
Oppiaineen tehtävä
Oppilaanohjauksella on keskeinen merkitys sekä oppilaiden, koulun että yhteiskunnan
näkökulmasta. Ohjaustoiminnan tulee muodostaa koko perusopetuksen ajan kestävä,
perusopetuksen jälkeisiin opintoihin ulottuva jatkumo. Oppilaanohjauksella edistetään oppilaiden
koulutyön onnistumista, opintojen sujumista sekä koulutuksen tuloksellisuutta ja vaikuttavuutta.

Koulun ohjaussuunnitelmassa kuvataan oppilaanohjauksen järjestämisen rakenteet,
toimintatavat, työn- ja vastuunjako sekä monialaiset verkostot, joita tarvitaan ohjauksen
tavoitteiden toteutumiseksi. Suunnitelmassa kuvataan myös kodin ja koulun ohjausyhteistyö,
koulun työelämäyhteistyö sekä työelämään tutustumisen järjestelyt. Ohjaussuunnitelman
tavoitteiden toteutumista arvioidaan systemaattisesti. Oppilaiden opintojen sujuvuutta
nivelvaiheissa edistetään perusopetuksen aikana ja jatko-opintoihin siirryttäessä opettajien
välisellä ja opinto-ohjaajien keskinäisellä sekä tarvittaessa moniammatillisella yhteistyöllä.
Opettajat hyödyntävät työssään ajantasaista tietoa jatko-opinnoista, työelämästä ja työtehtävistä
sekä niissä tapahtuvista muutoksista.
Oppilaanohjaus yhdistää koulua yhteiskuntaan ja työelämään. Sen avulla edistetään
oikeudenmukaisuuden, yhdenvertaisuuden, tasa-arvon ja osallisuuden toteutumista sekä
ehkäistään syrjäytymistä koulutuksesta ja työelämästä. Oppilaanohjauksessa kehittyvät tiedot ja
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Oppilaanohjauksen tehtävänä on edistää oppilaiden kasvua ja kehitystä siten, että jokainen
oppilas pystyy kehittämään opiskeluvalmiuksiaan ja vuorovaikutustaitojaan sekä oppimaan
elämässä tarvittavia tietoja ja taitoja. Oppilaanohjaus tukee oppilaita tekemään omiin
valmiuksiinsa, arvoihinsa ja lähtökohtiinsa sekä kiinnostukseensa perustuvia arkielämää,
opiskelua, jatko-opintoja sekä tulevaisuutta koskevia päätöksiä ja valintoja. Ohjauksen avulla
oppilaat oppivat tiedostamaan mahdollisuutensa vaikuttaa oman elämänsä suunnitteluun
ja päätöksentekoon. Oppilaita kannustetaan pohtimaan ja kyseenalaistamaan koulutukseen
ja ammatteihin liittyviä ennakkokäsityksiä ja tekemään valintansa omia vahvuuksiaan ja
kiinnostuksen kohteitaan vastaten. Oppilaanohjausta toteutetaan yhteistyössä huoltajien kanssa.

taidot edistävät osaltaan osaavan työvoiman saatavuutta sekä osaamisen kysynnän ja tarjonnan
yhteensovittamista tulevaisuuden työelämässä.

Oppilaanohjaus vuosiluokilla 7-9
Vuosiluokilla 7-9 oppilaanohjauksen tehtävänä on tukea oppilaiden siirtymistä vuosiluokkien 7-9
oppimisympäristöön ja työskentelytapoihin. Vuosiluokkien 7-9 aikana jokaista oppilasta ohjataan
edelleen kehittämään oppimaan oppimisen taitojaan ja opiskeluvalmiuksiaan. Oppilaita autetaan
hahmottamaan valintojen vaikutusta opintoihin ja tulevaisuuteen. Oppilaanohjauksen tehtävänä
yhdessä muiden oppiaineiden kanssa on selkeyttää opiskeltavien oppiaineiden merkitystä
jatko-opintojen ja työelämätaitojen kannalta sekä laajentaa oppilaiden käsityksiä työelämästä,
työtehtävistä, yrittäjyydestä ja tulevaisuuden osaamistarpeista. Päävastuu oppilaanohjauksen
toteuttamisesta on opinto-ohjaajalla.
Oppilaanohjauksen tehtävänä on kehittää oppilaiden valmiuksia selviytyä muuttuvissa
elämäntilanteissa, opintojen nivelvaiheissa sekä työuran siirtymissä. Oppilaat oppivat
käyttämään ja hyödyntämään erilaisia tieto-, neuvonta- ja ohjauspalveluita. Ohjauksella
vahvistetaan oppilaiden toimijuutta ja oma-aloitteisuutta koulutus- ja uravalintojaan koskevassa
päätöksenteossa. Oppilaanohjaus tarjoaa oppilaille tietoa ja tutustumismahdollisuuksia
peruskoulun jälkeisiin koulutus- ja opiskeluvaihtoehtoihin yhteistyössä vastaanottavan
oppilaitoksen sekä huoltajien kanssa. Ohjauksen tehtävänä on edistää opintojen loppuun
saattamista sekä yhteishaun yhteydessä tehtävän jatkosuunnittelun avulla tukea siirtymistä
perusopetuksen jälkeisiin opintoihin.

Oppilaanohjauksen oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät tavoitteet
vuosiluokilla 7-9
Oppilaanohjauksen työtapoja käytetään monipuolisesti oppilaiden yksilölliset sekä
ryhmäkohtaiset tarpeet ja valmiudet huomioiden. Ohjausmuotoina ovat yksilöllisiin kysymyksiin
syventyvä henkilökohtainen ohjaus, pienryhmäohjaus ja luokkamuotoinen ohjaus. Ryhmiä
muodostetaan joustavasti ohjauksen sisältö ja vertaistuen mahdollisuudet huomioiden.
Henkilökohtaisessa ohjauksessa oppilaalla on mahdollisuus keskustella opintoihinsa, koulutus- ja
ammatinvalintoihinsa sekä elämäntilanteeseensa liittyvistä kysymyksistä. Pienryhmäohjauksessa
oppilas oppii ryhmässä käsittelemään kaikille yhteisiä tai kunkin ryhmään osallistuvan oppilaan
henkilökohtaisia, muiden oppilaiden kanssa jaettavissa olevia ohjauksellisia kysymyksiä.
Ohjauksen jatkumo turvataan tarjoamalla oppilaanohjausta kaikilla luokkatasoilla. Huoltajalle
järjestetään tarvittaessa tilaisuuksia neuvotella oppilaan opiskeluun ja valintoihin liittyvistä
kysymyksistä opettajan, opinto-ohjaajan, oppilaan ja huoltajan yhteisissä tapaamisissa.
Oppimisympäristöinä hyödynnetään koulun ja verkkoympäristöjen rinnalla lähiympäristöä ja
työelämää. Oppilaalle tulee järjestää perusopetuksen 7-9 vuosiluokkien aikana työelämään
tutustumisjaksoja (TET) koulutus- ja ammatinvalintojensa perustaksi ja työn arvostuksen
lisäämiseksi. Oppilaan tulee voida hankkia omakohtaisia kokemuksia työelämästä ja ammateista
aidossa työympäristössä. Työelämään tutustumisen yhteydessä oppilaalle tulee järjestää
mahdollisuus arvioida hankkimiaan tietoja ja kokemuksia. Työelämään tutustumista toteutetaan
yhdessä muiden oppiaineiden kanssa hyödyntäen niiden oppisisältöjä ja työtapoja.
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Lähiympäristöä hyödynnetään oppimisympäristönä tekemällä mahdollisuuksien mukaan vierailuja
toisen asteen oppilaitoksiin, yrityksiin ja muihin kohteisiin (esimerkiksi Viikin nuorisotalo). Koulun
ulkopuoliselle TET-jaksolle oppilaat pääsevät 8. ja 9.vuosiluokan aikana.

Ohjaus, eriyttäminen ja tuki oppilaanohjauksessa vuosiluokilla 7-9
Oppilaanohjauksessa huomioidaan jokaisen oppilaan yksilölliset lähtökohdat ja tarpeet. Ohjausta
eriytetään ottamalla huomioon oppilaiden henkilökohtaiset tavoitteet, kokemukset, harrastukset,
kiinnostuksen kohteet, osaamisalueet sekä elämäntilanteeseen vaikuttavat tekijät. Keskeistä on
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eri toimijoiden yhteistyö erityisesti opiskeluun kuuluvien siirtymä- ja nivelvaiheiden ohjauksessa.
Moniammatillista ja -hallinnollista yhteistyötä tehdään erityisesti tukea tarvitsevien oppilaiden ja
koulutuksen ulkopuolelle jäämässä olevien nuorten opintojen jatkumisen turvaamisessa.
Tukea tarvitsevan oppilaan kohdalla jatko-opintoihin liittyvä ohjaus aloitetaan riittävän varhain.
Jatko-opintoja suunnitellaan yhteistyössä oppilaan, hänen huoltajansa, sekä tarvittaessa
vastaanottavan oppilaitoksen ja peruskoulun edustajien kesken. Suunnittelussa otetaan
huomioon oppilaan yksilölliset taipumukset, tuen tarve ja koulutuksen mahdollistamat
työllistymisnäkymät. Oppilaalle ja hänen huoltajalleen tarjotaan mahdollisuuksia tutustua
oppilaalle soveltuviin perusopetuksen jälkeisiä opintoja järjestäviin oppilaitoksiin. Oppilaalle
ja huoltajalle annetaan riittävästi tietoa tuen jatkumisen mahdollisuuksista perusopetuksen
jälkeisissä opinnoissa sekä muista tukimuodoista.

Oppilaan oppimisen arviointi oppilaanohjauksessa vuosiluokilla 7-9
Oppilaanohjauksesta ei anneta arvosanaa kuten muista oppiaineista. Oppilaanohjauksessa
arviointi perustuu oppilaiden itsearviointiin sekä vuorovaikutteiseen, ohjaavaan ja kannustavaan
palautteeseen eri ohjaustoimien yhteydessä.
Oppilaat pohtivat yhdessä opettajan kanssa ja oppivat arvioimaan valmiuksiaan, osaamistaan
ja taitojaan, toimintakykyään, toimijuuttaan ja voimavarojaan, ohjaus- ja tuentarpeensa
määrää ja laatua sekä ryhmätyö- ja vuorovaikutustaitojaan. Oppilaita ohjataan tunnistamaan
arvojen, uskomusten ja itselleen merkittävien ihmisten vaikutusta valintoihin ja päätöksiin.
He harjaantuvat arvioimaan tiedonhankinta-, tieto- ja viestintätekniikan taitojaan koulutus- ja
työelämätiedon hankkimisessa. Oppilaita kannustetaan kiinnittämään huomiota myös taitoonsa
tunnistaa eri tietolähteiden luotettavuutta ja tarkoituksenmukaisuutta. Oppilaita ohjataan
tiedostamaan erilaisten itsearviointimenetelmien ja -välineiden taustat sekä tunnistamaan niiden
käyttömahdollisuuksia omassa urasuunnittelussaan. Opettajan tuella oppilaat oppivat löytämään
tuki- ja ohjauspalveluita tarjoavat tahot koulussa ja yhteiskunnassa sekä kehittävät taitoaan hakea
tarvitsemiaan palveluita.

Vuosiluokka 7
Vuosiluokan keskeiset sisältöalueet
S1 Oppiminen ja opiskelu

7.-luokan oppilaanohjauksessa keskeistä on tukea yläluokille siirtymistä monin eri tavoin ja luoda
edellytyksiä oppilaan halulle oppia. Oppilaanohjauksen tunneilla tutustutaan koulun sääntöihin ja
toimintatapoihin. Keskeisiä teemoja oppimisen ja opiskelun kannalta ovat oppimaan oppimisen
taidot, arviointikäytänteet ja valinnaisaineiden valitseminen. Oppilaanohjauksen keinoin oppilaita
rohkaistaan ottamaan enenevässä määrin vastuuta omasta koulunkäynnistä, oppimisesta ja
valinnoista. Oppilaita rohkaistaan myös asettamaan itselleen oppimiseen ja opiskeluun liittyviä
tavoitteita sekä seuraamaan niiden toteutumista läpi peruskouluajan. Yhteistyötä edellisten
teemojen osalta tehdään aineenopettajien ja luokanohjaajien kanssa.
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Keskeisinä sisältöalueina oppilaanohjauksessa ovat kouluyhteisössä toimimisen sekä
opiskelutaitojen ja oppimaan oppimisen taitojen harjoittelu yhteistyössä muiden oppiaineiden
kanssa elinikäisen oppimisen ja yhteisöllisyyden näkökulmista. Oppilaat harjoittelevat asettamaan
itselleen opiskeluun liittyviä tavoitteita opintojen eri vaiheissa, arvioimaan itsenäisen toiminnan
kehittymistä ja tavoitteiden toteutumista sekä ottamaan vastuuta omasta oppimisestaan,
opintoihin liittyvien valintojen tekemisestä sekä opintojensa etenemisestä.

S2 Itsetuntemus ja elinikäinen urasuunnittelu
Oppilaanohjauksessa käsitellään sisältöalueita, joiden avulla oppilaat laajentavat
itsetuntemustaan ja itsearviointitaitojaan, tulevaisuuden suunnittelu- ja päätöksentekotaitojaan
sekä kehittävät taitojaan ratkaista ongelmia tilanteessa, jossa valmista ratkaisua ei ole annettu.
Harjoitettavat taidot koskevat mm. urasuunnittelu- ja urahallintataitoja, motivaatiota sekä yleisiä
elämässä tarvittavia taitoja. Analysointivalmiuksia sekä omiin valintoihin vaikuttavien tekijöiden
tunnistamista harjoitetaan. Tällaisia tekijöitä ovat esimerkiksi arvot ja asenteet, oppilaan taidot
sekä sosiaaliset verkostot.
Muita tärkeitä sisältöalueita oppilaanohjauksessa 7.-luokalla ovat jokaisen omat vahvuudet,
itsetuntemus, itsearviointi, sosiaaliset taidot sekä uudessa ryhmässä toimimisen taidot.
Ohjauksellisin keinoin oppilaita tuetaan löytämään omia vahvuuksiaan ja kiinnostuksen kohteitaan
sekä rohkaistaan asettamaan omia tavoitteita liittyen oppimiseen, itsetuntemukseen ja ihmisenä
kasvamiseen.

S5 Jatko-opinnot ja niihin hakeutuminen
Oppilaiden jatko-opintojen ja tulevaisuuden suunnittelun taitojen kehittyminen on jatkumo, jota
syvennetään oppilaanohjauksen sisällöissä koko perusopetuksen ajan. Oppilaanohjauksessa
oppilaat tutustuvat Suomen koulutusjärjestelmän tarjoamiin erilaisiin jatko-opintomahdollisuuksiin
ja oppivat etsimään tarkempaa tietoa jatko-opinnoista sekä niihin hakeutumisesta sekä
hyödyntämään eri tieto-, neuvonta- ja ohjauspalveluita.
7.-luokalla pohjustetaan tulevia valintoja tutustumalla alustavasti toisen asteen oppilaitosten
valintaperusteisiin. Oppilaita myös innostetaan tutkimaan erilaisia koulutuksia, ammatteja,
ammattialoja ja työelämää tulevaisuuden suunnittelun ja omien mielenkiinnonkohteiden
näkökulmasta. Mahdollisuuksien mukaan oppituntien aikana tehdään työelämään liittyvä
vierailukäynti lähialueella tai kutsutaan työelämävierailija oppitunnille.
Opetuksen tavoitteet

Tavoitteisiin liittyvät
sisältöalueet

Laaja-alainen osaaminen

T1

S1, S2

L3, L7

T2

S1

L1

T3

S1, S2

L1

T5

S2, S5

L1, L3

Vuosiluokat 7-9

Vuosiluokan tavoitteet
T1 auttaa oppilasta muodostamaan kokonaiskäsitys vuosiluokkien 7-9
toimintatavoista ja opiskeluympäristöstä, kehittää oppilaan valmiutta
toimia kyseisessä ympäristössä ja erilaisissa ryhmissä sekä tukea
oppilasta itsenäiseen toimintaan ja vastuun ottamiseen opiskelustaan ja
tekemistään valinnoista
Oppilaanohjauksessa
oppilas
varmistaa
ja
kehittää
myös
käyttötaitojaan.Tietotekniikan osion opetussuunnitelma on erillisenä liitteenä.
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7.-luokan oppilaanohjauksessa keskeistä on tukea yläluokille siirtymistä monin eri tavoin ja luoda
edellytyksiä oppilaan halulle oppia. Oppilaanohjauksen tunneilla tutustutaan koulun sääntöihin ja
toimintatapoihin. Keskeisiä teemoja oppimisen ja opiskelun kannalta ovat oppimaan oppimisen
taidot, arviointikäytänteet ja valinnaisaineiden valitseminen. Oppilaanohjauksen keinoin oppilaita
rohkaistaan ottamaan enenevässä määrin vastuuta omasta koulunkäynnistä, oppimisesta ja
valinnoista. Oppilaita rohkaistaan myös asettamaan itselleen oppimiseen ja opiskeluun liittyviä
tavoitteita sekä seuraamaan niiden toteutumista läpi peruskouluajan. Yhteistyötä edellisten
teemojen osalta tehdään aineenopettajien ja luokanohjaajien kanssa.

Muita tärkeitä sisältöalueita oppilaanohjauksessa 7.-luokalla ovat jokaisen omat vahvuudet,
itsetuntemus, itsearviointi, sosiaaliset taidot sekä uudessa ryhmässä toimimisen taidot.
Ohjauksellisin keinoin oppilaita tuetaan löytämään omia vahvuuksiaan ja kiinnostuksen kohteitaan
sekä rohkaistaan asettamaan omia tavoitteita liittyen oppimiseen, itsetuntemukseen ja ihmisenä
kasvamiseen.

T2 kannustaa ja ohjata oppilaita kehittämään opiskelutaitojaan sekä
oppimaan oppimisen taitojaan
7.-luokan oppilaanohjauksessa keskeistä on tukea yläluokille siirtymistä monin eri tavoin ja luoda
edellytyksiä oppilaan halulle oppia. Oppilaanohjauksen tunneilla tutustutaan koulun sääntöihin ja
toimintatapoihin. Keskeisiä teemoja oppimisen ja opiskelun kannalta ovat oppimaan oppimisen
taidot, arviointikäytänteet ja valinnaisaineiden valitseminen. Oppilaanohjauksen keinoin oppilaita
rohkaistaan ottamaan enenevässä määrin vastuuta omasta koulunkäynnistä, oppimisesta ja
valinnoista. Oppilaita rohkaistaan myös asettamaan itselleen oppimiseen ja opiskeluun liittyviä
tavoitteita sekä seuraamaan niiden toteutumista läpi peruskouluajan. Yhteistyötä edellisten
teemojen osalta tehdään aineenopettajien ja luokanohjaajien kanssa.

T3 luoda edellytyksiä oppilaan halulle oppia, arvioida osaamistaan,
tunnistaa ja hyödyntää taitojaan ja vahvuuksiaan, kehittää kykyään
tunnistaa oppimiskohteitaan sekä antaa valmiuksia muuttaa tarvittaessa
suunnitelmiaan ja toimintamallejaan

Muita tärkeitä sisältöalueita oppilaanohjauksessa 7.-luokalla ovat jokaisen omat vahvuudet,
itsetuntemus, itsearviointi, sosiaaliset taidot sekä uudessa ryhmässä toimimisen taidot.
Ohjauksellisin keinoin oppilaita tuetaan löytämään omia vahvuuksiaan ja kiinnostuksen kohteitaan
sekä rohkaistaan asettamaan omia tavoitteita liittyen oppimiseen, itsetuntemukseen ja ihmisenä
kasvamiseen.
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7.-luokan oppilaanohjauksessa keskeistä on tukea yläluokille siirtymistä monin eri tavoin ja luoda
edellytyksiä oppilaan halulle oppia. Oppilaanohjauksen tunneilla tutustutaan koulun sääntöihin ja
toimintatapoihin. Keskeisiä teemoja oppimisen ja opiskelun kannalta ovat oppimaan oppimisen
taidot, arviointikäytänteet ja valinnaisaineiden valitseminen. Oppilaanohjauksen keinoin oppilaita
rohkaistaan ottamaan enenevässä määrin vastuuta omasta koulunkäynnistä, oppimisesta ja
valinnoista. Oppilaita rohkaistaan myös asettamaan itselleen oppimiseen ja opiskeluun liittyviä
tavoitteita sekä seuraamaan niiden toteutumista läpi peruskouluajan. Yhteistyötä edellisten
teemojen osalta tehdään aineenopettajien ja luokanohjaajien kanssa.

T5 ohjata oppilaita asettamaan sekä pitkän että lyhyen aikavälin
tavoitteita, tekemään niitä koskevia suunnitelmia sekä arvioimaan niiden
toteutumista
Muita tärkeitä sisältöalueita oppilaanohjauksessa 7.-luokalla ovat jokaisen omat vahvuudet,
itsetuntemus, itsearviointi, sosiaaliset taidot sekä uudessa ryhmässä toimimisen taidot.
Ohjauksellisin keinoin oppilaita tuetaan löytämään omia vahvuuksiaan ja kiinnostuksen kohteitaan
sekä rohkaistaan asettamaan omia tavoitteita liittyen oppimiseen, itsetuntemukseen ja ihmisenä
kasvamiseen.

7.-luokalla pohjustetaan tulevia valintoja tutustumalla alustavasti toisen asteen oppilaitosten
valintaperusteisiin. Oppilaita myös innostetaan tutkimaan erilaisia koulutuksia, ammatteja,
ammattialoja ja työelämää tulevaisuuden suunnittelun ja omien mielenkiinnonkohteiden
näkökulmasta. Mahdollisuuksien mukaan oppituntien aikana tehdään työelämään liittyvä
vierailukäynti lähialueella tai kutsutaan työelämävierailija oppitunnille.

Vuosiluokka 8
Vuosiluokan keskeiset sisältöalueet
S1 Oppiminen ja opiskelu
Keskeisinä sisältöalueina oppilaanohjauksessa ovat kouluyhteisössä toimimisen sekä
opiskelutaitojen ja oppimaan oppimisen taitojen harjoittelu yhteistyössä muiden oppiaineiden
kanssa elinikäisen oppimisen ja yhteisöllisyyden näkökulmista. Oppilaat harjoittelevat asettamaan
itselleen opiskeluun liittyviä tavoitteita opintojen eri vaiheissa, arvioimaan itsenäisen toiminnan
kehittymistä ja tavoitteiden toteutumista sekä ottamaan vastuuta omasta oppimisestaan,
opintoihin liittyvien valintojen tekemisestä sekä opintojensa etenemisestä.
Oppimisen ja opiskelun kannalta keskeistä on 8.luokalla se, että oppilaat ymmärtävät mikä
merkitys päättöarvioinnilla on lähestyvässä jatko-opintohaussa. Oppilaanohjauksen keinoin
tuetaan oppilaiden opiskeluvalmiuksia 9.luokalla ja myöhemmin opinnoissa 2.asteella. Oppilaita
kannustetaan kokeilemaan ja etsimään itselleen parhaita tapoja oppia ja opiskella.
S2 Itsetuntemus ja elinikäinen urasuunnittelu
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Oppilaanohjauksessa käsitellään sisältöalueita, joiden avulla oppilaat laajentavat
itsetuntemustaan ja itsearviointitaitojaan, tulevaisuuden suunnittelu- ja päätöksentekotaitojaan
sekä kehittävät taitojaan ratkaista ongelmia tilanteessa, jossa valmista ratkaisua ei ole annettu.
Harjoitettavat taidot koskevat mm. urasuunnittelu- ja urahallintataitoja, motivaatiota sekä yleisiä
elämässä tarvittavia taitoja. Analysointivalmiuksia sekä omiin valintoihin vaikuttavien tekijöiden
tunnistamista harjoitetaan. Tällaisia tekijöitä ovat esimerkiksi arvot ja asenteet, oppilaan taidot
sekä sosiaaliset verkostot.
Omien vahvuuksien, lahjakkuuksien ja mielenkiinnonkohdeiden etsiminen jatkuu 8.luokan
työskentelyssä. Itsetuntemuksen merkitystä osana tulevaisuuden suunnittelua tuodaan
näkyväksi oppilaille. Oppilaita kannustetaan pohtimaan omia vahvuuksiaan, arvojaan ja
mielenkiinnonkohteitaan suhteessa koulutusaloihin, ammatteihin ja työelämään. Oppilaille
tarjotaan tietoa erilaisista elämänurista, siirtymistä ja heitä kannustetaan pohtimaan omia
haaveitaan sekä niiden taustalla vaikuttavia tekijöitä. Edellä mainittujen asioiden pohjalta pyritään
vaikuttamaan oppilaiden motivaatioon sekä edistämään myönteistä otetta opiskeluun.

1610

S3 Opiskelussa ja työelämässä tarvittavat taidot
Oppilaanohjauksessa tarjotaan oppilaille mahdollisuuksia harjaannuttaa taitojaan toimijana
erilaisissa ympäristöissä. Huomiota kiinnitetään monipuolisten opiskelussa ja työelämässä
tarvittavien taitojen sekä monikanavaisten vuorovaikutus- ja viestintätaitojen kehittymiseen.
Viestintätaitoihin kuuluu myös eri tietolähteiden kautta saadun tiedon luotettavuuden arviointi
urasuunnittelun kannalta.
8.luokan oppilaanohjauksessa kiinnitetään erityistä huomiota työnhakutaitojen ja työelämässä
tarvittavien taitojen harjaannuttamiseen. Taitoja opetellaan erityisesti ensimmäisen TET-prosessin
aikana. Vuorovaikutus –ja viestintätaidot harjaantuvat prosessin eri vaiheissa aina TET-paikan
hankinnasta TET-paikalla toimimiseen.
S4 Työelämään tutustuminen
Eri elinkeinoihin, työelämään ja ammattialoihin tutustuminen sekä työn hakemisen harjoittelu
lisäävät oppilaiden työelämätietoutta. Samalla oppilaat tutustuvat itseään kiinnostaviin
aloihin, ammatteihin ja yrittäjyyteen. Työelämätaitoja harjoitellaan erityisesti työelämään
tutustumisjaksoilla (TET), joista saatua kokemusta, tietoa ja palautetta hyödynnetään eri
oppiaineiden opiskelussa sekä tulevaisuuden suunnitelmia tehtäessä. Huomiota kiinnitetään
työelämän tasa-arvokysymyksiin.
Keskeisiä sisältöalueita 8.luokan oppilaanohjauksessa ovat koulutusalat, ammatit ja erilaiset
työtehtävät. 8.luokalla järjestetään ensimmäinen työelämääntutustumisjakso koulun ulkopuolella.
TET-jaksoa pohjustetaan käsittelemällä oppilaanohjauksessa työnhakutaitoja ja työpaikalla
toimimisessa tarvittavia tietoja, taitoja, vastuuta ja velvollisuuksia. TET-jaksoilta saatuja
kokemuksia työelämästä käsitellään oppilaiden kanssa. Oppilaiden toimijuutta vahvistetaan
antamalla heille vastuuta TET-prosessista ja tavoitteena on esimerkiksi TET-paikkojen itsenäinen
hankkiminen. TET-prosessin yhtenä keskeisenä tavoitteena on myös edistää oppilaiden
ymmärrystä työn merkityksestä oman elämän ja yhteiskunnan kannalla.
S5 Jatko-opinnot ja niihin hakeutuminen
Oppilaiden jatko-opintojen ja tulevaisuuden suunnittelun taitojen kehittyminen on jatkumo, jota
syvennetään oppilaanohjauksen sisällöissä koko perusopetuksen ajan. Oppilaanohjauksessa
oppilaat tutustuvat Suomen koulutusjärjestelmän tarjoamiin erilaisiin jatko-opintomahdollisuuksiin
ja oppivat etsimään tarkempaa tietoa jatko-opinnoista sekä niihin hakeutumisesta sekä
hyödyntämään eri tieto-, neuvonta- ja ohjauspalveluita.
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8.luokalla perehdytään suomalaisen koulutusjärjestelmän rakenteeseen sekä lähdetään
tutustumaan kattavammin erilaisiin jatko-opintomahdollisuuksiin. Oppilaita ohjataan tutustumaan
keskeisiin koulutustietoa tarjoaviin palveluihin sekä hyödyntämään niistä saatavaa tietoa
oman jatko-opintopolun suunnittelussa. 9.luokalla perehdytään tarkemmin esimerkiksi ulkomailla
opiskelun mahdollisuuksiin sekä tiedotetaan huoltajia erilaisista opiskelumahdollisuuksista
peruskoulun jälkeen.

Opetuksen tavoitteet

Tavoitteisiin liittyvät
sisältöalueet

Laaja-alainen osaaminen

T2

S1

L1

T3

S1, S2

L1

T4

S2

L3

T6

S2, S3, S5

L6, L7

T8

S4, S5

L4, L5

Vuosiluokan tavoitteet
T2 kannustaa ja ohjata oppilaita kehittämään opiskelutaitojaan sekä
oppimaan oppimisen taitojaan
Oppimisen ja opiskelun kannalta keskeistä on 8.luokalla se, että oppilaat ymmärtävät mikä
merkitys päättöarvioinnilla on lähestyvässä jatko-opintohaussa. Oppilaanohjauksen keinoin
tuetaan oppilaiden opiskeluvalmiuksia 9.luokalla ja myöhemmin opinnoissa 2.asteella. Oppilaita
kannustetaan kokeilemaan ja etsimään itselleen parhaita tapoja oppia ja opiskella.

T3 luoda edellytyksiä oppilaan halulle oppia, arvioida osaamistaan,
tunnistaa ja hyödyntää taitojaan ja vahvuuksiaan, kehittää kykyään
tunnistaa oppimiskohteitaan sekä antaa valmiuksia muuttaa tarvittaessa
suunnitelmiaan ja toimintamallejaan
Oppimisen ja opiskelun kannalta keskeistä on 8.luokalla se, että oppilaat ymmärtävät mikä
merkitys päättöarvioinnilla on lähestyvässä jatko-opintohaussa. Oppilaanohjauksen keinoin
tuetaan oppilaiden opiskeluvalmiuksia 9.luokalla ja myöhemmin opinnoissa 2.asteella. Oppilaita
kannustetaan kokeilemaan ja etsimään itselleen parhaita tapoja oppia ja opiskella.
Omien vahvuuksien, lahjakkuuksien ja mielenkiinnonkohdeiden etsiminen jatkuu 8.luokan
työskentelyssä. Itsetuntemuksen merkitystä osana tulevaisuuden suunnittelua tuodaan
näkyväksi oppilaille. Oppilaita kannustetaan pohtimaan omia vahvuuksiaan, arvojaan ja
mielenkiinnonkohteitaan suhteessa koulutusaloihin, ammatteihin ja työelämään. Oppilaille
tarjotaan tietoa erilaisista elämänurista, siirtymistä ja heitä kannustetaan pohtimaan omia
haaveitaan sekä niiden taustalla vaikuttavia tekijöitä. Edellä mainittujen asioiden pohjalta pyritään
vaikuttamaan oppilaiden motivaatioon sekä edistämään myönteistä otetta opiskeluun.
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T4 ohjata oppilasta tunnistamaan omiin valintoihinsa vaikuttavia tekijöitä
sekä suhteuttamaan omaa toimintaansa kykyjensä, edellytystensä ja
kiinnostuksensa mukaisesti
Omien vahvuuksien, lahjakkuuksien ja mielenkiinnonkohdeiden etsiminen jatkuu 8.luokan
työskentelyssä. Itsetuntemuksen merkitystä osana tulevaisuuden suunnittelua tuodaan
näkyväksi oppilaille. Oppilaita kannustetaan pohtimaan omia vahvuuksiaan, arvojaan ja
mielenkiinnonkohteitaan suhteessa koulutusaloihin, ammatteihin ja työelämään. Oppilaille
tarjotaan tietoa erilaisista elämänurista, siirtymistä ja heitä kannustetaan pohtimaan omia
haaveitaan sekä niiden taustalla vaikuttavia tekijöitä. Edellä mainittujen asioiden pohjalta pyritään
vaikuttamaan oppilaiden motivaatioon sekä edistämään myönteistä otetta opiskeluun.

T6 auttaa oppilasta ymmärtämään työn merkitys oman elämänsä
ja yhteiskunnan kannalta sekä edistää oppilaan taitoa tunnistaa
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opiskeltavien oppiaineiden merkitys tulevien opintojen sekä työelämässä
ja työllistymisessä tarvittavan osaamisen kannalta
8.luokan oppilaanohjauksessa kiinnitetään erityistä huomiota työnhakutaitojen ja työelämässä
tarvittavien taitojen harjaannuttamiseen. Taitoja opetellaan erityisesti ensimmäisen TET-prosessin
aikana. Vuorovaikutus –ja viestintätaidot harjaantuvat prosessin eri vaiheissa aina TET-paikan
hankinnasta TET-paikalla toimimiseen.
Omien vahvuuksien, lahjakkuuksien ja mielenkiinnonkohdeiden etsiminen jatkuu 8.luokan
työskentelyssä. Itsetuntemuksen merkitystä osana tulevaisuuden suunnittelua tuodaan
näkyväksi oppilaille. Oppilaita kannustetaan pohtimaan omia vahvuuksiaan, arvojaan ja
mielenkiinnonkohteitaan suhteessa koulutusaloihin, ammatteihin ja työelämään. Oppilaille
tarjotaan tietoa erilaisista elämänurista, siirtymistä ja heitä kannustetaan pohtimaan omia
haaveitaan sekä niiden taustalla vaikuttavia tekijöitä. Edellä mainittujen asioiden pohjalta pyritään
vaikuttamaan oppilaiden motivaatioon sekä edistämään myönteistä otetta opiskeluun.
8.luokalla perehdytään suomalaisen koulutusjärjestelmän rakenteeseen sekä lähdetään
tutustumaan kattavammin erilaisiin jatko-opintomahdollisuuksiin. Oppilaita ohjataan tutustumaan
keskeisiin koulutustietoa tarjoaviin palveluihin sekä hyödyntämään niistä saatavaa tietoa
oman jatko-opintopolun suunnittelussa. 9.luokalla perehdytään tarkemmin esimerkiksi ulkomailla
opiskelun mahdollisuuksiin sekä tiedotetaan huoltajia erilaisista opiskelumahdollisuuksista
peruskoulun jälkeen.

T8 antaa oppilaalle ja huoltajalle tietoa Suomen koulutusjärjestelmän
pääpiirteistä ja sen mahdollisuuksista, tukea oppilaan taitoa etsiä
koulutus- ja työelämätietoa sekä Suomesta että ulkomailta
8.luokalla perehdytään suomalaisen koulutusjärjestelmän rakenteeseen sekä lähdetään
tutustumaan kattavammin erilaisiin jatko-opintomahdollisuuksiin. Oppilaita ohjataan tutustumaan
keskeisiin koulutustietoa tarjoaviin palveluihin sekä hyödyntämään niistä saatavaa tietoa
oman jatko-opintopolun suunnittelussa. 9.luokalla perehdytään tarkemmin esimerkiksi ulkomailla
opiskelun mahdollisuuksiin sekä tiedotetaan huoltajia erilaisista opiskelumahdollisuuksista
peruskoulun jälkeen.
Keskeisiä sisältöalueita 8.luokan oppilaanohjauksessa ovat koulutusalat, ammatit ja erilaiset
työtehtävät. 8.luokalla järjestetään ensimmäinen työelämääntutustumisjakso koulun ulkopuolella.
TET-jaksoa pohjustetaan käsittelemällä oppilaanohjauksessa työnhakutaitoja ja työpaikalla
toimimisessa tarvittavia tietoja, taitoja, vastuuta ja velvollisuuksia. TET-jaksoilta saatuja
kokemuksia työelämästä käsitellään oppilaiden kanssa. Oppilaiden toimijuutta vahvistetaan
antamalla heille vastuuta TET-prosessista ja tavoitteena on esimerkiksi TET-paikkojen itsenäinen
hankkiminen. TET-prosessin yhtenä keskeisenä tavoitteena on myös edistää oppilaiden
ymmärrystä työn merkityksestä oman elämän ja yhteiskunnan kannalla.

Vuosiluokka 9
Vuosiluokan keskeiset sisältöalueet

Keskeisinä sisältöalueina oppilaanohjauksessa ovat kouluyhteisössä toimimisen sekä
opiskelutaitojen ja oppimaan oppimisen taitojen harjoittelu yhteistyössä muiden oppiaineiden
kanssa elinikäisen oppimisen ja yhteisöllisyyden näkökulmista. Oppilaat harjoittelevat asettamaan
itselleen opiskeluun liittyviä tavoitteita opintojen eri vaiheissa, arvioimaan itsenäisen toiminnan
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S1 Oppiminen ja opiskelu

kehittymistä ja tavoitteiden toteutumista sekä ottamaan vastuuta omasta oppimisestaan,
opintoihin liittyvien valintojen tekemisestä sekä opintojensa etenemisestä.
9.luokalla oppilaita kannustetaan asettamaan itselleen oppimiseen ja opiskeluun liittyviä
konkreettisia tavoitteita suhteessa omiin jatko-opintosuunnitelmiin sekä ottamaan enenevässä
määrin vastuuta tavoitteiden toteutumisesta. Heitä kannustetaan jatkuvaan itsearviointiin 9.luokan aikana. Oppilaanohjauksen tunneilla ja ohjauskeskusteluissa lasketaan tavoitekeskiarvoja
sekä pohditaan yhdessä konkreettisia keinoja tehostaa omaa oppimista ja opiskelua niin että
oppilas voi saavuttaa asettamiaan tavoitteita. Yhteistyö aineenopettajien, luokanohjaajan ja
erityisopettajan kanssa on tärkeää muodostettaessa kuvaa oppilaan opintojen kokonaistilanteesta
ja jatko-opintosuunnitelmista.
S2 Itsetuntemus ja elinikäinen urasuunnittelu
Oppilaanohjauksessa käsitellään sisältöalueita, joiden avulla oppilaat laajentavat
itsetuntemustaan ja itsearviointitaitojaan, tulevaisuuden suunnittelu- ja päätöksentekotaitojaan
sekä kehittävät taitojaan ratkaista ongelmia tilanteessa, jossa valmista ratkaisua ei ole annettu.
Harjoitettavat taidot koskevat mm. urasuunnittelu- ja urahallintataitoja, motivaatiota sekä yleisiä
elämässä tarvittavia taitoja. Analysointivalmiuksia sekä omiin valintoihin vaikuttavien tekijöiden
tunnistamista harjoitetaan. Tällaisia tekijöitä ovat esimerkiksi arvot ja asenteet, oppilaan taidot
sekä sosiaaliset verkostot.
9.-luokalla tutustutaan 2.asteen opiskelumahdollisuuksiin sekä suunnataan katsetta
jo pidemmälle tulevaisuuteen tutustumalla erilaisiin urapolkuihin ja niitä tukeviin
koulutusvalintoihin. Itsetuntemuksen kehittymistä tuetaan ja omia mielenkiinnonkohteita
kartoitetaan oppilaanohjauksen oppituntien lisäksi ohjauskeskusteluissa pyrkien löytämään
kullekin oppilaalle itsensä näköisiä ja realistisia vaihtoehtoja 2.asteelta. Oppilaiden kanssa
käydään arvoihin ja asenteisiin liittyviä keskusteluja koskien lähestyviä valintoja, sukupuolten
välistä tasa-arvoa opinnoissa ja työelämässä. Oppilaita ohjataan kiinnittämään huomiota
arvoihinsa ja asenteisiinsa myös muiden tekemiä valintoja sekä kaikenlaista työtä kohtaan.
S3 Opiskelussa ja työelämässä tarvittavat taidot
Oppilaanohjauksessa tarjotaan oppilaille mahdollisuuksia harjaannuttaa taitojaan toimijana
erilaisissa ympäristöissä. Huomiota kiinnitetään monipuolisten opiskelussa ja työelämässä
tarvittavien taitojen sekä monikanavaisten vuorovaikutus- ja viestintätaitojen kehittymiseen.
Viestintätaitoihin kuuluu myös eri tietolähteiden kautta saadun tiedon luotettavuuden arviointi
urasuunnittelun kannalta.
Työelämässä tarvittavia keskeisiä tietoja ja taitoja kerrataan ja syvennetään oppilaanohjauksen
tunneilla sekä koulun ulkopuolella olevan TET-jakson aikana.
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S4 Työelämään tutustuminen
Eri elinkeinoihin, työelämään ja ammattialoihin tutustuminen sekä työn hakemisen harjoittelu
lisäävät oppilaiden työelämätietoutta. Samalla oppilaat tutustuvat itseään kiinnostaviin
aloihin, ammatteihin ja yrittäjyyteen. Työelämätaitoja harjoitellaan erityisesti työelämään
tutustumisjaksoilla (TET), joista saatua kokemusta, tietoa ja palautetta hyödynnetään eri
oppiaineiden opiskelussa sekä tulevaisuuden suunnitelmia tehtäessä. Huomiota kiinnitetään
työelämän tasa-arvokysymyksiin.
Myös 9.-luokalla oppilaat suorittavat koulun ulkopuolella tapahtuvan TET-harjoittelun. TETjaksolta saatuja kokemuksia hyödynnetään osana tulevaisuuden suunnittelua oppilaanohjauksen
oppitunneilla ja henkilökohtaisessa ohjauskeskustelussa. Muita työelämään liittyviä teema1614

alueita 9.-luokkien ohjauksessa ovat yrittäjyys, opiskelu- ja työskentelymahdollisuudet
monikansallisissa työympäristöissä sekä työelämän tasa-arvokysymykset. Näiden teemojen
käsittelyssä hyödynnetään mahdollisuuksien mukaan vierailijoita ja vierailukäyntejä.
S5 Jatko-opinnot ja niihin hakeutuminen
Oppilaiden jatko-opintojen ja tulevaisuuden suunnittelun taitojen kehittyminen on jatkumo, jota
syvennetään oppilaanohjauksen sisällöissä koko perusopetuksen ajan. Oppilaanohjauksessa
oppilaat tutustuvat Suomen koulutusjärjestelmän tarjoamiin erilaisiin jatko-opintomahdollisuuksiin
ja oppivat etsimään tarkempaa tietoa jatko-opinnoista sekä niihin hakeutumisesta sekä
hyödyntämään eri tieto-, neuvonta- ja ohjauspalveluita.
9.luokalla tutustutaan ennen kaikkea lähiseudun jatko-opintomahdollisuuksiin toisella asteella.
Oppilaita ohjataan käyttämään monikanavaisia tieto-, neuvonta -ja ohjauspalveluja sekä
arvioimaan eri tietolähteiden kautta saadun tiedon luotettavuutta. Oppilaanohjauksen
oppitunneilla tehdään vierailukäyntejä, tunneilla käy vierailijoita ja tämän lisäksi oppilaat voivat
osallistua itseä kiinnostavien oppilaitosten esittelytilaisuuksiin. Oppilaita ohjataan etsimään tietoa
heitä kiinnostavista koulutuksista internetin tietopalveluista. Oppilaiden kanssa käydään läpi
kattavasti myös muita vaihtoehtoja kuten oppisopimuskoulutus ja toiselle asteelle valmistavat
koulutukset. Oppilaanohjauksen keskeisin tavoite 9.-luokalla on löytää jokaiselle oppilaalle
mielekkäät ja realistiset hakukohteet yhteishakuun.
Opetuksen tavoitteet

Tavoitteisiin liittyvät
sisältöalueet

Laaja-alainen osaaminen

T2

S1

L1

T3

S1, S2

L1

T5

S2, S5

L1, L3

T7

S2, S3, S4, S5

L4, L5, L6

T9

S2, S3, S5

L4, L5, L6

T10

S4, S5

L2

Vuosiluokan tavoitteet
T2 kannustaa ja ohjata oppilaita kehittämään opiskelutaitojaan sekä
oppimaan oppimisen taitojaan

T3 luoda edellytyksiä oppilaan halulle oppia, arvioida osaamistaan,
tunnistaa ja hyödyntää taitojaan ja vahvuuksiaan, kehittää kykyään
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9.luokalla oppilaita kannustetaan asettamaan itselleen oppimiseen ja opiskeluun liittyviä
konkreettisia tavoitteita suhteessa omiin jatko-opintosuunnitelmiin sekä ottamaan enenevässä
määrin vastuuta tavoitteiden toteutumisesta. Heitä kannustetaan jatkuvaan itsearviointiin 9.luokan aikana. Oppilaanohjauksen tunneilla ja ohjauskeskusteluissa lasketaan tavoitekeskiarvoja
sekä pohditaan yhdessä konkreettisia keinoja tehostaa omaa oppimista ja opiskelua niin että
oppilas voi saavuttaa asettamiaan tavoitteita. Yhteistyö aineenopettajien, luokanohjaajan ja
erityisopettajan kanssa on tärkeää muodostettaessa kuvaa oppilaan opintojen kokonaistilanteesta
ja jatko-opintosuunnitelmista.

tunnistaa oppimiskohteitaan sekä antaa valmiuksia muuttaa tarvittaessa
suunnitelmiaan ja toimintamallejaan
9.-luokalla tutustutaan 2.asteen opiskelumahdollisuuksiin sekä suunnataan katsetta
jo pidemmälle tulevaisuuteen tutustumalla erilaisiin urapolkuihin ja niitä tukeviin
koulutusvalintoihin. Itsetuntemuksen kehittymistä tuetaan ja omia mielenkiinnonkohteita
kartoitetaan oppilaanohjauksen oppituntien lisäksi ohjauskeskusteluissa pyrkien löytämään
kullekin oppilaalle itsensä näköisiä ja realistisia vaihtoehtoja 2.asteelta. Oppilaiden kanssa
käydään arvoihin ja asenteisiin liittyviä keskusteluja koskien lähestyviä valintoja, sukupuolten
välistä tasa-arvoa opinnoissa ja työelämässä. Oppilaita ohjataan kiinnittämään huomiota
arvoihinsa ja asenteisiinsa myös muiden tekemiä valintoja sekä kaikenlaista työtä kohtaan.
9.luokalla oppilaita kannustetaan asettamaan itselleen oppimiseen ja opiskeluun liittyviä
konkreettisia tavoitteita suhteessa omiin jatko-opintosuunnitelmiin sekä ottamaan enenevässä
määrin vastuuta tavoitteiden toteutumisesta. Heitä kannustetaan jatkuvaan itsearviointiin 9.luokan aikana. Oppilaanohjauksen tunneilla ja ohjauskeskusteluissa lasketaan tavoitekeskiarvoja
sekä pohditaan yhdessä konkreettisia keinoja tehostaa omaa oppimista ja opiskelua niin että
oppilas voi saavuttaa asettamiaan tavoitteita. Yhteistyö aineenopettajien, luokanohjaajan ja
erityisopettajan kanssa on tärkeää muodostettaessa kuvaa oppilaan opintojen kokonaistilanteesta
ja jatko-opintosuunnitelmista.

T5 ohjata oppilaita asettamaan sekä pitkän että lyhyen aikavälin
tavoitteita, tekemään niitä koskevia suunnitelmia sekä arvioimaan niiden
toteutumista
9.luokalla tutustutaan ennen kaikkea lähiseudun jatko-opintomahdollisuuksiin toisella asteella.
Oppilaita ohjataan käyttämään monikanavaisia tieto-, neuvonta -ja ohjauspalveluja sekä
arvioimaan eri tietolähteiden kautta saadun tiedon luotettavuutta. Oppilaanohjauksen
oppitunneilla tehdään vierailukäyntejä, tunneilla käy vierailijoita ja tämän lisäksi oppilaat voivat
osallistua itseä kiinnostavien oppilaitosten esittelytilaisuuksiin. Oppilaita ohjataan etsimään tietoa
heitä kiinnostavista koulutuksista internetin tietopalveluista. Oppilaiden kanssa käydään läpi
kattavasti myös muita vaihtoehtoja kuten oppisopimuskoulutus ja toiselle asteelle valmistavat
koulutukset. Oppilaanohjauksen keskeisin tavoite 9.-luokalla on löytää jokaiselle oppilaalle
mielekkäät ja realistiset hakukohteet yhteishakuun.
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9.-luokalla tutustutaan 2.asteen opiskelumahdollisuuksiin sekä suunnataan katsetta
jo pidemmälle tulevaisuuteen tutustumalla erilaisiin urapolkuihin ja niitä tukeviin
koulutusvalintoihin. Itsetuntemuksen kehittymistä tuetaan ja omia mielenkiinnonkohteita
kartoitetaan oppilaanohjauksen oppituntien lisäksi ohjauskeskusteluissa pyrkien löytämään
kullekin oppilaalle itsensä näköisiä ja realistisia vaihtoehtoja 2.asteelta. Oppilaiden kanssa
käydään arvoihin ja asenteisiin liittyviä keskusteluja koskien lähestyviä valintoja, sukupuolten
välistä tasa-arvoa opinnoissa ja työelämässä. Oppilaita ohjataan kiinnittämään huomiota
arvoihinsa ja asenteisiinsa myös muiden tekemiä valintoja sekä kaikenlaista työtä kohtaan.

T7 ohjata oppilasta kehittämään taitoaan arvioida eri työtehtävissä
tarvittavaa osaamista, vuorovaikutus- ja viestintätaitoja sekä itselleen
sopivia ammattialoja ja vahvistamaan valmiuksia hakea tietoa vaadittavan
osaamisen hankkimisesta perusopetuksen jälkeen
9.luokalla tutustutaan ennen kaikkea lähiseudun jatko-opintomahdollisuuksiin toisella asteella.
Oppilaita ohjataan käyttämään monikanavaisia tieto-, neuvonta -ja ohjauspalveluja sekä
arvioimaan eri tietolähteiden kautta saadun tiedon luotettavuutta. Oppilaanohjauksen
oppitunneilla tehdään vierailukäyntejä, tunneilla käy vierailijoita ja tämän lisäksi oppilaat voivat
osallistua itseä kiinnostavien oppilaitosten esittelytilaisuuksiin. Oppilaita ohjataan etsimään tietoa
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heitä kiinnostavista koulutuksista internetin tietopalveluista. Oppilaiden kanssa käydään läpi
kattavasti myös muita vaihtoehtoja kuten oppisopimuskoulutus ja toiselle asteelle valmistavat
koulutukset. Oppilaanohjauksen keskeisin tavoite 9.-luokalla on löytää jokaiselle oppilaalle
mielekkäät ja realistiset hakukohteet yhteishakuun.
Myös 9.-luokalla oppilaat suorittavat koulun ulkopuolella tapahtuvan TET-harjoittelun. TETjaksolta saatuja kokemuksia hyödynnetään osana tulevaisuuden suunnittelua oppilaanohjauksen
oppitunneilla ja henkilökohtaisessa ohjauskeskustelussa. Muita työelämään liittyviä teemaalueita 9.-luokkien ohjauksessa ovat yrittäjyys, opiskelu- ja työskentelymahdollisuudet
monikansallisissa työympäristöissä sekä työelämän tasa-arvokysymykset. Näiden teemojen
käsittelyssä hyödynnetään mahdollisuuksien mukaan vierailijoita ja vierailukäyntejä.
Työelämässä tarvittavia keskeisiä tietoja ja taitoja kerrataan ja syvennetään oppilaanohjauksen
tunneilla sekä koulun ulkopuolella olevan TET-jakson aikana.
9.-luokalla tutustutaan 2.asteen opiskelumahdollisuuksiin sekä suunnataan katsetta
jo pidemmälle tulevaisuuteen tutustumalla erilaisiin urapolkuihin ja niitä tukeviin
koulutusvalintoihin. Itsetuntemuksen kehittymistä tuetaan ja omia mielenkiinnonkohteita
kartoitetaan oppilaanohjauksen oppituntien lisäksi ohjauskeskusteluissa pyrkien löytämään
kullekin oppilaalle itsensä näköisiä ja realistisia vaihtoehtoja 2.asteelta. Oppilaiden kanssa
käydään arvoihin ja asenteisiin liittyviä keskusteluja koskien lähestyviä valintoja, sukupuolten
välistä tasa-arvoa opinnoissa ja työelämässä. Oppilaita ohjataan kiinnittämään huomiota
arvoihinsa ja asenteisiinsa myös muiden tekemiä valintoja sekä kaikenlaista työtä kohtaan.

T9 ohjata oppilasta käyttämään monikanavaisia tieto-, neuvonta- ja
ohjauspalveluja sekä arvioimaan eri tietolähteiden kautta saadun tiedon
luotettavuutta ja tarkoituksenmukaisuutta urasuunnittelun näkökulmasta
9.luokalla tutustutaan ennen kaikkea lähiseudun jatko-opintomahdollisuuksiin toisella asteella.
Oppilaita ohjataan käyttämään monikanavaisia tieto-, neuvonta -ja ohjauspalveluja sekä
arvioimaan eri tietolähteiden kautta saadun tiedon luotettavuutta. Oppilaanohjauksen
oppitunneilla tehdään vierailukäyntejä, tunneilla käy vierailijoita ja tämän lisäksi oppilaat voivat
osallistua itseä kiinnostavien oppilaitosten esittelytilaisuuksiin. Oppilaita ohjataan etsimään tietoa
heitä kiinnostavista koulutuksista internetin tietopalveluista. Oppilaiden kanssa käydään läpi
kattavasti myös muita vaihtoehtoja kuten oppisopimuskoulutus ja toiselle asteelle valmistavat
koulutukset. Oppilaanohjauksen keskeisin tavoite 9.-luokalla on löytää jokaiselle oppilaalle
mielekkäät ja realistiset hakukohteet yhteishakuun.

Työelämässä tarvittavia keskeisiä tietoja ja taitoja kerrataan ja syvennetään oppilaanohjauksen
tunneilla sekä koulun ulkopuolella olevan TET-jakson aikana.

T10 tukea oppilaan taitoja tunnistaa kulttuuritaustansa sekä kykyä
toimia kulttuurienvälisissä kohtaamisissa ja yhteistyötilanteissa,
opastaa oppilasta hankkimaan ja omaksumaan tietoa opiskelu- ja
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9.-luokalla tutustutaan 2.asteen opiskelumahdollisuuksiin sekä suunnataan katsetta
jo pidemmälle tulevaisuuteen tutustumalla erilaisiin urapolkuihin ja niitä tukeviin
koulutusvalintoihin. Itsetuntemuksen kehittymistä tuetaan ja omia mielenkiinnonkohteita
kartoitetaan oppilaanohjauksen oppituntien lisäksi ohjauskeskusteluissa pyrkien löytämään
kullekin oppilaalle itsensä näköisiä ja realistisia vaihtoehtoja 2.asteelta. Oppilaiden kanssa
käydään arvoihin ja asenteisiin liittyviä keskusteluja koskien lähestyviä valintoja, sukupuolten
välistä tasa-arvoa opinnoissa ja työelämässä. Oppilaita ohjataan kiinnittämään huomiota
arvoihinsa ja asenteisiinsa myös muiden tekemiä valintoja sekä kaikenlaista työtä kohtaan.

työskentelymahdollisuuksista monikansallisissa työympäristöissä sekä
ulkomailla
9.luokalla tutustutaan ennen kaikkea lähiseudun jatko-opintomahdollisuuksiin toisella asteella.
Oppilaita ohjataan käyttämään monikanavaisia tieto-, neuvonta -ja ohjauspalveluja sekä
arvioimaan eri tietolähteiden kautta saadun tiedon luotettavuutta. Oppilaanohjauksen
oppitunneilla tehdään vierailukäyntejä, tunneilla käy vierailijoita ja tämän lisäksi oppilaat voivat
osallistua itseä kiinnostavien oppilaitosten esittelytilaisuuksiin. Oppilaita ohjataan etsimään tietoa
heitä kiinnostavista koulutuksista internetin tietopalveluista. Oppilaiden kanssa käydään läpi
kattavasti myös muita vaihtoehtoja kuten oppisopimuskoulutus ja toiselle asteelle valmistavat
koulutukset. Oppilaanohjauksen keskeisin tavoite 9.-luokalla on löytää jokaiselle oppilaalle
mielekkäät ja realistiset hakukohteet yhteishakuun.
Myös 9.-luokalla oppilaat suorittavat koulun ulkopuolella tapahtuvan TET-harjoittelun. TETjaksolta saatuja kokemuksia hyödynnetään osana tulevaisuuden suunnittelua oppilaanohjauksen
oppitunneilla ja henkilökohtaisessa ohjauskeskustelussa. Muita työelämään liittyviä teemaalueita 9.-luokkien ohjauksessa ovat yrittäjyys, opiskelu- ja työskentelymahdollisuudet
monikansallisissa työympäristöissä sekä työelämän tasa-arvokysymykset. Näiden teemojen
käsittelyssä hyödynnetään mahdollisuuksien mukaan vierailijoita ja vierailukäyntejä.

35.6.26. Terveystieto
Oppiaineen tehtävä
Terveystieto on monitieteiseen tietoperustaan pohjautuva oppiaine. Terveystiedon opetuksen
tehtävänä on oppilaiden monipuolisen terveysosaamisen kehittäminen. Lähtökohtana on elämän
kunnioittaminen ja ihmisoikeuksien mukainen arvokas elämä. Terveyteen, hyvinvointiin ja
turvallisuuteen liittyviä ilmiöitä tarkastellaan ikäkaudelle sopivalla tavalla terveysosaamisen eri
osa-alueiden kautta. Näitä ovat terveyteen liittyvät tiedot, taidot, itsetuntemus, kriittinen ajattelu
sekä eettinen vastuullisuus.
Opetuksessa huomioidaan terveyteen liittyvien ilmiöiden moniulotteisuus ja -tasoisuus: terveyttä
tukevat ja kuluttavat fyysiset, psyykkiset ja sosiaaliset tekijät sekä näiden väliset yhteydet
ja syy-seuraussuhteet. Terveyttä tarkastellaan ihmisen elämänkulun eri vaiheissa, yksilön,
perheen, yhteisön ja yhteiskunnan tasolla sekä soveltuvin osin myös globaalisti. Oppilaiden
kehittyessä ja elinpiirin kasvaessa terveyteen liittyvien kysymysten tarkastelu laajenee ja syvenee.
Keskeistä on ohjata oppilaita ymmärtämään terveyttä voimavarana jokapäiväisessä elämässä,
elinympäristössä ja yhteiskunnassa. Opetuksen tulee tukea oppilaiden yksilöllistä ja yhteisöllistä
tiedon hankintaa, rakentamista, arviointia ja käyttämistä. Lisäksi tuetaan turvallisuustaitoihin,
sosiaalisiin taitoihin sekä tunteiden tunnistamiseen ja säätelyyn liittyvien valmiuksien kehittymistä.
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Terveysosaamisen avulla oppilaat hahmottavat terveyden laaja-alaisuutta ja saavat valmiuksia
tehdä tarkoituksenmukaisia ja perusteltuja terveyteen liittyviä valintoja ja päätöksiä.
Terveysosaaminen lisää kykyä tunnistaa ja muokata tekijöitä, jotka mahdollistavat oppilaiden
oman ja ympäristönsä terveyden ja hyvinvoinnin arvostamisen, ylläpitämisen ja edistämisen.
Opetuksessa hyödynnetään mahdollisuuksia havainnoida ja tutkia terveyteen ja turvallisuuteen
liittyviä ilmiöitä omassa elin-, ja oppimisympäristössä, tehdä yhteistyötä eri oppiaineiden kanssa
sekä harjoitella ja soveltaa osaamista käytännössä.
Terveystietoa opetetaan vuosiluokilla 1-6 osana ympäristöoppia. Vuosiluokilla 7-9 opetuksessa
syvennetään ja laajennetaan alempien vuosiluokkien aikana käsiteltyjä teemoja ikäkauden
mukaisesti. Opetuksessa pyritään aiempaa tarkempaan tiedonalakohtaiseen käsitteiden käyttöön
ja vahvistetaan kriittiseen ajatteluun, itsetuntemukseen ja eettiseen pohdintaan liittyvää osaamista
ikäkauden mukaisesti. Opetuksessa eri vuosiluokilla otetaan huomioon opetettavan aineksen ja
siihen liittyvän osaamisen merkitys oppilaiden ikäkauden ja kehitysvaiheen näkökulmasta.
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Terveystiedon oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät tavoitteet
vuosiluokilla 7-9
Erilaisia työtapoja hyödyntävä tutkiva oppiminen, arjen terveysilmiöiden käsitteleminen ja
ajankohtaisuuden huomioiminen luovat perustaa oppimiselle, osaamisen soveltamiselle sekä
kriittisen ajattelun ja oppimisen taitojen kehittymiselle.
Ilmiölähtöisyyden avulla oppilaita rohkaistaan omien tietojen ja kokemusten esiintuomiseen,
kysymysten esittämiseen ja vastausten etsimiseen, tietojen jäsentämiseen, johtopäätösten
tekemiseen ja niiden perustelemiseen. Oppilaita ohjataan eri tekijöiden merkityksellisyyden
arviointiin sekä laajempien asiakokonaisuuksien hahmottamiseen. Aktiivinen toiminta,
tavoitteellisuus ja pohtiva työskentely kehittävät sekä eettisiä valmiuksia että tunne-,
vuorovaikutus-, ajattelu- ja yhteistyötaitoja.
Monipuolisen fyysisen ympäristön lisäksi terveystiedon keskeisiä oppimisympäristöjä ovat
ihmisten väliset vuorovaikutustilanteet, yhteisöt ja sähköiset ympäristöt. Oppimisympäristöjä ja
työtapoja valitessa tulee huomioida, että ne mahdollistavat tiedon rakentamisen yksin ja yhdessä,
toiminnallisuuden, liikunnallisuuden, kokemuksellisuuden, draaman ja tarinoiden käytön sekä
terveyteen yhteydessä olevien ilmiöiden tutkimisen mahdollisimman luonnollisissa tilanteissa ja
ympäristöissä.
Oman
oppimisympäristön
aktiivinen
havainnointi,
oppilaiden
mukaan
ottaminen
oppimisympäristöjen ja työtapojen valintaan sekä voimavaralähtöinen terveyden ja turvallisuuden
edistäminen tarjoavat mahdollisuuksia terveysosaamisen harjoittelulle ja soveltamiselle
kouluyhteisössä. Ne tukevat samalla yhteenkuuluvuutta, yhteisöllistä hyvinvointia ja osallisuutta
omassa opetusryhmässä ja koko kouluyhteisössä.

Ohjaus, eriyttäminen ja tuki terveystiedossa vuosiluokilla 7-9
Monet terveystiedon aihepiirit koskettavat oppilaiden kehitysvaihetta, yksilöllisiä kokemuksia
ja elämäntilannetta. Opetuksessa ja työtapojen valinnassa otetaan huomioon oppilaiden
kehitykseen, elämäntilanteeseen ja kulttuuriin liittyvät erityistarpeet. Oppilaita ohjataan
ymmärtämään ja kunnioittamaan jokaisen oikeutta yksityisyyteen ja koskemattomuuteen itseään
koskevissa terveyteen ja sairauteen liittyvissä kysymyksissä.
Opetus suunnitellaan siten, että se mahdollistaa yhteistyön eri oppiaineiden,
kouluterveydenhuollon ja muun oppilashuollon kanssa ja tarjoaa mahdollisuuksia harjoitella
ja soveltaa terveysosaamiseen eri osa-alueita osana yhteisöllistä oppilashuoltoa ja koulun
toimintakulttuuria. Yhteistyöllä varmistetaan myös oppilaan tarvitsema henkilökohtainen tuki
oppimiseen ja elämäntilanteeseen liittyvissä kysymyksissä.

Terveystiedon arvioinnin kohteena on terveysosaamisen eri osa-alueiden arviointi. Arvioinnin ja
palautteen tehtävänä on tukea oppimista ja kannustaa oppilaita kehittämään terveysosaamistaan
sekä soveltamaan sitä arjessa. Oppilailla tulee olla mahdollisuus osoittaa osaamistaan
monipuolisesti, opetuksen eri vaiheissa ja osaamisalueen ominaispiirteet huomioon ottaen.
Oppimisen tukena käytetään myös itsearviointia ja vertaispalautetta. Terveystiedossa
on erityisen tärkeätä huolehtia siitä, että arviointi ei kohdistu oppilaan arvoihin,
asenteisiin, terveyskäyttäytymiseen, sosiaalisuuteen, temperamenttiin tai muihin henkilökohtaisiin
ominaisuuksiin. Eettistä pohdintaa ja itsetuntemusta koskevissa tavoitteissa kiinnitetään huomiota
siihen, miten oppilas pohtii ja perustelee käsiteltävää aihetta terveyden näkökulmasta, tiedonalan
käsitteitä ja erilaisia lähteitä käyttäen.
Päättöarviointi sijoittuu siihen lukuvuoteen, jona terveystiedon opiskelu päättyy kaikille
yhteisenä oppiaineena. Päättöarvioinnilla määritellään, miten oppilas on opiskelun päättyessä
saavuttanut terveystiedon oppimäärän tavoitteet. Päättöarvosana muodostetaan suhteuttamalla
oppilaan osaamisen taso terveystiedon valtakunnallisiin päättöarvioinnin kriteereihin.
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Oppilaan oppimisen arviointi terveystiedossa vuosiluokilla 7-9

Osaaminen terveystiedossa kehittyy oppimäärän päättövaiheeseen saakka. Päättöarvosanan
muodostamisessa otetaan huomioon kaikki valtakunnalliset päättöarvioinnin kriteerit riippumatta
siitä, mille vuosiluokalle vastaava tavoite on asetettu paikallisessa opetussuunnitelmassa. Oppilas
saa arvosanan kahdeksan (8), mikäli hän osoittaa keskimäärin kriteerien määrittämää osaamista.
Arvosanan kahdeksan tason ylittäminen joidenkin tavoitteiden osalta voi kompensoida tasoa
heikomman suoriutumisen joidenkin muiden tavoitteiden osalta.

Vuosiluokka 7
Vuosiluokan keskeiset sisältöalueet
S1 Terveyttä tukeva kasvu ja kehitys
Sisällöissä painotetaan terveyden eri osa-alueiden kokonaisvaltaista hahmottamista terveyden
edistämisen ja sairauksien ehkäisyn näkökulmasta. Opetuksessa käsitellään elämänkulun sekä
kasvun ja kehityksen yleisiä tunnuspiirteitä, monimuotoisuutta ja henkilökohtaisuutta. Kasvun
ja kehityksen sisällöissä painottuvat identiteetin, minäkuvan ja itsetuntemuksen rakentuminen,
seksuaalinen kehittyminen, huolenpidon sekä perheen ja läheisten merkitys, mielen hyvinvointi
ja itsensä arvostaminen sekä turvataidot. Tunne- ja vuorovaikutustaitojen sisällöissä kiinnitetään
huomiota vuorovaikutustilanteissa toimimiseen, tunteiden ilmaisuun ja niiden säätelyyn. Lisäksi
perehdytään ristiriitojen, ongelmatilanteiden, stressin ja kriisien rakentavaan käsittelyyn.

- mitä terveys on?
- terveysosaaminen (tiedot, taidot, itsenäinen kriittinen ajattelu, itsetuntemus, vastuu)
- hygienia

S2 Terveyttä tukevat ja kuluttavat tekijät sekä sairauksien ehkäisy
Sisältöjä valitaan syventäen tietoa ja ymmärrystä terveyttä tukevista voimavaroista ja
sairauksia ehkäisevistä tekijöistä. Terveyteen liittyvistä tottumuksista käsitellään arkirytmi, uni,
ravitsemus ja liikunta. Sisällöissä perehdytään seksuaalisuuteen, seksuaaliterveyden eri osaalueisiin ja seksuaalisen kehityksen monimuotoisuuteen. Terveyden voimavaroista tarkastellaan
mielenterveyttä, hyvinvointia tukevia ympäristöjä ja yhteisöjä sekä mielekästä vapaa-ajan
toimintaa. Lisäksi käsitellään turvallisuustaitoja ja -valmiuksia, ensiaputaitoja, itsehoitoa sekä tuen
ja avun hakemista. Sisältöjä valittaessa otetaan huomioon myös ajankohtaisia terveysilmiöitä sekä
tarkastellaan terveyteen liittyvän tiedon luotettavuutta.
Terveyden vaaratekijöistä nostetaan esiin liikkumattomuus ja passiivinen elämäntapa,
ravitsemuksen ja nukkumisen ongelmat, kiusaaminen ja stressi. Sisällöissä otetaan huomioon
nuoren mielen pahoinvointi, riippuvuudet sekä päihteet ja niiden käytön ehkäisy. Sairauksien
ehkäisyyn liittyvistä sisällöistä valitaan keskeiset ja ajankohtaiset tartuntataudit sekä kansantaudit
ja tapaturmat.

Vuosiluokat 7-9

Terveyttä tukevat elintavat ja tottumukset:
- arkirytmi
- uni
- ravitsemus
- liikunta
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- itsehoito
Terveyttä heikentävät tekijät:
- passiivinen elämäntapa
- liikkumattomuus
- ongelmat ravitsemuksessa ja nukkumisessa
- toiminnalliset ja aineriippuvuudet
Tartuntataudit sekä niiden leviäminen, hoito ja ehkäisy

S3 Terveys, yhteisöt, yhteiskunta ja kulttuuri
Sisällöissä otetaan esille opiskelu-, työ- ja toimintakyky nuoruudessa. Kestävää elämäntapaa
tarkastellessa otetaan huomioon sosiaalinen kestävyys ja vastuullinen kuluttaminen.
Elinympäristön terveysvaikutuksia käsiteltäessä nostetaan esille keskeisiä terveyden edistämisen
ja sairauksien ehkäisyn keinoja, terveyspalvelut, kansalaistoiminta ja ympäristön terveysriskit.
Tietolähteitä, erilaisia terveysmarkkinoinnin ja vaikuttamisen keinoja tarkastellaan erityisesti
tiedon luotettavuuden ja terveysvaikutusten näkökulmasta. Terveyden edistämisen sisällöissä
otetaan huomioon kulttuurin terveyttä edistävä merkitys ja kulttuurinen herkkyys, kestävä
elämäntapa, kansalaisten yhdenvertaisuus ja osallisuus sekä ihmisoikeuksien kunnioittaminen.
Sisältöjä käsiteltäessä otetaan huomioon eri näkökulmia kuten lapsuus ja lasten oikeudet,
vanhuus, vammaisuus tai pitkäaikaissairaus.

- opiskelutaidot terveystiedossa
- ravitsemuksen, liikunnan ja levon vaikutus työ- ja toimintakykyyn nuoruudessa.
- suomalaiset terveyspalvelut
Opetuksen tavoitteet

Tavoitteisiin liittyvät
sisältöalueet

Laaja-alainen osaaminen

T1

S1, S2, S3

L1, L2, L3, L7

T3

S1

L1, L3, L4, L6

T5

S1, S2, S3

L1, L2, L3, L4

T

S2, S3

L2, L3, L5, L6, L7

T7

S1, S2

L2, L3, L4, L7

T

S1, S2, S3

L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7

T

S1, S2

L1, L3, L6

T1 ohjata oppilasta ymmärtämään terveyden laaja-alaisuutta, terveyden
edistämistä sekä elämänkulkua, kasvua ja kehitystä voimavaralähtöisesti
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
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Vuosiluokan tavoitteet

Arvioinnin kohde
Terveyteen liittyvät käsitykset

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa kuvata terveyden osa-alueet ja
näiden välistä vuorovaikutusta esimerkkien
avulla sekä kuvata esimerkein mitä terveyden
edistämisellä tarkoitetaan. Oppilas pystyy
esittelemään elämänkulun eri vaiheita,
erityisesti nuoruuden kehitystä ja kuvaamaan
esimerkkien avulla terveyden, kasvun ja
kehityksen merkitystä elämän voimavarana.

- mitä terveys on?
- terveysosaaminen (tiedot, taidot, itsenäinen kriittinen ajattelu, itsetuntemus, vastuu)
- hygienia

Terveyttä tukevat elintavat ja tottumukset:
- arkirytmi
- uni
- ravitsemus
- liikunta
- itsehoito
Terveyttä heikentävät tekijät:
- passiivinen elämäntapa
- liikkumattomuus
- ongelmat ravitsemuksessa ja nukkumisessa
- toiminnalliset ja aineriippuvuudet
Tartuntataudit sekä niiden leviäminen, hoito ja ehkäisy

- opiskelutaidot terveystiedossa
- ravitsemuksen, liikunnan ja levon vaikutus työ- ja toimintakykyyn nuoruudessa.

Vuosiluokat 7-9

- suomalaiset terveyspalvelut

T3 ohjata oppilasta kehittämään itsetuntemustaan, omien arvojen ja
asenteiden sekä kehon ja mielen viestien tunnistamista ja säätelemään
käyttäytymistään, oppimistaan ja opiskeluaan tukevia tekijöitä
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
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Arvioinnin kohde

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Ei käytetä arvosanan muodostamisen
perusteena. Oppilasta ohjataan pohtimaan
kokemuksiaan osana itsearviointia.

- mitä terveys on?
- terveysosaaminen (tiedot, taidot, itsenäinen kriittinen ajattelu, itsetuntemus, vastuu)
- hygienia

T5 ohjata oppilasta syventämään ymmärrystään fyysisestä, psyykkisestä
ja sosiaalisesta terveydestä ja niitä vahvistavista ja vaarantavista
tekijöistä ja mekanismeista sekä tukea oppilaan valmiuksia käyttää näihin
liittyviä käsitteitä asianmukaisesti
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Terveyteen vaikuttavien tekijöiden
tunnistaminen ja terveyteen liittyvien
käsitteiden käyttäminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas pystyy nimeämään useita terveyttä
tukevia ja vaarantavia tekijöitä sekä
kuvaamaan pääpiirteissään näiden välisiä
yhteyksiä ja syy- ja seuraussuhteita. Oppilas
osaa käyttää keskeisiä terveyteen ja
sairauteen liittyviä käsitteitä asianmukaisesti.

- mitä terveys on?
- terveysosaaminen (tiedot, taidot, itsenäinen kriittinen ajattelu, itsetuntemus, vastuu)
- hygienia

- opiskelutaidot terveystiedossa
- ravitsemuksen, liikunnan ja levon vaikutus työ- ja toimintakykyyn nuoruudessa.
- suomalaiset terveyspalvelut

Terveyttä tukevat elintavat ja tottumukset:

- uni
- ravitsemus
- liikunta
- itsehoito
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- arkirytmi

Terveyttä heikentävät tekijät:
- passiivinen elämäntapa
- liikkumattomuus
- ongelmat ravitsemuksessa ja nukkumisessa
- toiminnalliset ja aineriippuvuudet
Tartuntataudit sekä niiden leviäminen, hoito ja ehkäisy

T 6 tukea oppilaan kehittymistä terveyteen ja sairauteen liittyvän
tiedon hankkijana ja käyttäjänä sekä edistää valmiuksia toimia
tarkoituksenmukaisesti terveyteen, turvallisuuteen ja sairauksiin
liittyvissä tilanteissa
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Terveyteen, turvallisuuteen ja sairauteen
liittyvien tietojen ja taitojen soveltaminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa hakea terveyteen liittyvää
luotettavaa tietoa erilaisista lähteistä ja
käyttää sitä pääosin asianmukaisesti.
Oppilas osaa kuvata esimerkein tai esittää
asianmukaisia toimintamalleja itsehoidossa,
avun hakemisessa ja terveyttä ja turvallisuutta
vaarantavissa tilanteissa.

- opiskelutaidot terveystiedossa
- ravitsemuksen, liikunnan ja levon vaikutus työ- ja toimintakykyyn nuoruudessa.
- suomalaiset terveyspalvelut

Terveyttä tukevat elintavat ja tottumukset:
- arkirytmi
- uni
- ravitsemus
- liikunta
- itsehoito
Terveyttä heikentävät tekijät:
- passiivinen elämäntapa
- liikkumattomuus

Vuosiluokat 7-9

- ongelmat ravitsemuksessa ja nukkumisessa
- toiminnalliset ja aineriippuvuudet
Tartuntataudit sekä niiden leviäminen, hoito ja ehkäisy
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T7 ohjata oppilasta tunnistamaan ja arvioimaan omia terveyteen ja
turvallisuuteen liittyviä tottumuksiaan, valintojaan ja niiden perusteluja
sekä rohkaista oppilasta pohtimaan oman terveyden kannalta
merkityksellisiä voimavaroja
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Ei käytettä arvosanan muodostamisen
perusteena. Oppilasta ohjataan pohtimaan
kokemuksiaan osana itsearviointia.

Terveyttä tukevat elintavat ja tottumukset:
- arkirytmi
- uni
- ravitsemus
- liikunta
- itsehoito
Terveyttä heikentävät tekijät:
- passiivinen elämäntapa
- liikkumattomuus
- ongelmat ravitsemuksessa ja nukkumisessa
- toiminnalliset ja aineriippuvuudet
Tartuntataudit sekä niiden leviäminen, hoito ja ehkäisy

- mitä terveys on?
- terveysosaaminen (tiedot, taidot, itsenäinen kriittinen ajattelu, itsetuntemus, vastuu)
- hygienia

T 8 ohjata oppilasta tunnistamaan ja tarkastelemaan kriittisesti terveyteen
ja sairauteen liittyviä ilmiöitä, niihin liittyviä arvoja ja normeja sekä
arvioimaan tiedon luotettavuutta ja merkitystä
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Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi

Arvioinnin kohde
Terveyteen ja sairauteen liittyvien ilmiöiden
tarkastelu ja terveyteen liittyvän tiedon
luotettavuuden arvioiminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa eritellä terveystottumusten
omaksumiseen vaikuttavia tekijöitä ja osaa
selittää terveystottumuksiin liittyvien ilmiöiden
muodostumista. Oppilas osaa kuvata
elämäntapoihin liittyviä eettisiä kysymyksiä ja
esimerkkejä käyttäen arvioida elämäntapoihin
liittyvien valintojen seurauksia. Oppilas
osaa arvioida terveyteen liittyvän tiedon
luotettavuutta usean tiedon luotettavuutta
kuvaavan tekijän pohjalta.

- mitä terveys on?
- terveysosaaminen (tiedot, taidot, itsenäinen kriittinen ajattelu, itsetuntemus, vastuu)
- hygienia

- opiskelutaidot terveystiedossa
- ravitsemuksen, liikunnan ja levon vaikutus työ- ja toimintakykyyn nuoruudessa.
- suomalaiset terveyspalvelut

Terveyttä tukevat elintavat ja tottumukset:
- arkirytmi
- uni
- ravitsemus
- liikunta
- itsehoito
Terveyttä heikentävät tekijät:
- passiivinen elämäntapa
- liikkumattomuus
- ongelmat ravitsemuksessa ja nukkumisessa
- toiminnalliset ja aineriippuvuudet
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Tartuntataudit sekä niiden leviäminen, hoito ja ehkäisy

T 10 ohjata oppilasta luomaan perustaa opiskelu-, toiminta- ja työkyvylle
ja sen ylläpitämiselle sekä kuvaamaan terveyspalvelujen asianmukaista
käyttöä
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
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Arvioinnin kohde
Työkyvyn edistämisen keinojen
hahmottaminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa laatia opiskelu-, toiminta- ja
työkykyä edistäviä suunnitelmia. Oppilas
osaa kuvata miten hakeutua oman koulun ja
kunnan terveyspalveluihin ja antaa useampia
esimerkkejä siitä, miten niitä voi hyödyntää
tarkoituksenmukaisesti eri tilanteissa.

- mitä terveys on?
- terveysosaaminen (tiedot, taidot, itsenäinen kriittinen ajattelu, itsetuntemus, vastuu)
- hygienia

Terveyttä tukevat elintavat ja tottumukset:
- arkirytmi
- uni
- ravitsemus
- liikunta
- itsehoito
Terveyttä heikentävät tekijät:
- passiivinen elämäntapa
- liikkumattomuus
- ongelmat ravitsemuksessa ja nukkumisessa
- toiminnalliset ja aineriippuvuudet
Tartuntataudit sekä niiden leviäminen, hoito ja ehkäisy

Vuosiluokka 8
Vuosiluokan keskeiset sisältöalueet

Sisällöissä painotetaan terveyden eri osa-alueiden kokonaisvaltaista hahmottamista terveyden
edistämisen ja sairauksien ehkäisyn näkökulmasta. Opetuksessa käsitellään elämänkulun sekä
kasvun ja kehityksen yleisiä tunnuspiirteitä, monimuotoisuutta ja henkilökohtaisuutta. Kasvun
ja kehityksen sisällöissä painottuvat identiteetin, minäkuvan ja itsetuntemuksen rakentuminen,
seksuaalinen kehittyminen, huolenpidon sekä perheen ja läheisten merkitys, mielen hyvinvointi
ja itsensä arvostaminen sekä turvataidot. Tunne- ja vuorovaikutustaitojen sisällöissä kiinnitetään
huomiota vuorovaikutustilanteissa toimimiseen, tunteiden ilmaisuun ja niiden säätelyyn. Lisäksi
perehdytään ristiriitojen, ongelmatilanteiden, stressin ja kriisien rakentavaan käsittelyyn.
Nuoren kasvu ja kehitys:
- identiteetti, minäkuva ja itsetuntemus
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S1 Terveyttä tukeva kasvu ja kehitys

- tunnetaidot
- sosiaaliset taidot
- murrosiän muutokset
Ihmissuhteet:
- perhe
- ystävät
- seurustelu

S2 Terveyttä tukevat ja kuluttavat tekijät sekä sairauksien ehkäisy
Sisältöjä valitaan syventäen tietoa ja ymmärrystä terveyttä tukevista voimavaroista ja
sairauksia ehkäisevistä tekijöistä. Terveyteen liittyvistä tottumuksista käsitellään arkirytmi, uni,
ravitsemus ja liikunta. Sisällöissä perehdytään seksuaalisuuteen, seksuaaliterveyden eri osaalueisiin ja seksuaalisen kehityksen monimuotoisuuteen. Terveyden voimavaroista tarkastellaan
mielenterveyttä, hyvinvointia tukevia ympäristöjä ja yhteisöjä sekä mielekästä vapaa-ajan
toimintaa. Lisäksi käsitellään turvallisuustaitoja ja -valmiuksia, ensiaputaitoja, itsehoitoa sekä tuen
ja avun hakemista. Sisältöjä valittaessa otetaan huomioon myös ajankohtaisia terveysilmiöitä sekä
tarkastellaan terveyteen liittyvän tiedon luotettavuutta.
Terveyden vaaratekijöistä nostetaan esiin liikkumattomuus ja passiivinen elämäntapa,
ravitsemuksen ja nukkumisen ongelmat, kiusaaminen ja stressi. Sisällöissä otetaan huomioon
nuoren mielen pahoinvointi, riippuvuudet sekä päihteet ja niiden käytön ehkäisy. Sairauksien
ehkäisyyn liittyvistä sisällöistä valitaan keskeiset ja ajankohtaiset tartuntataudit sekä kansantaudit
ja tapaturmat.
- seksuaalisuus
- seksuaaliterveys
- turvataidot
- kiusaaminen
- ensiaputaidot
- tapaturmat
S3 Terveys, yhteisöt, yhteiskunta ja kulttuuri

Vuosiluokat 7-9

Sisällöissä otetaan esille opiskelu-, työ- ja toimintakyky nuoruudessa. Kestävää elämäntapaa
tarkastellessa otetaan huomioon sosiaalinen kestävyys ja vastuullinen kuluttaminen.
Elinympäristön terveysvaikutuksia käsiteltäessä nostetaan esille keskeisiä terveyden edistämisen
ja sairauksien ehkäisyn keinoja, terveyspalvelut, kansalaistoiminta ja ympäristön terveysriskit.
Tietolähteitä, erilaisia terveysmarkkinoinnin ja vaikuttamisen keinoja tarkastellaan erityisesti
tiedon luotettavuuden ja terveysvaikutusten näkökulmasta. Terveyden edistämisen sisällöissä
otetaan huomioon kulttuurin terveyttä edistävä merkitys ja kulttuurinen herkkyys, kestävä
elämäntapa, kansalaisten yhdenvertaisuus ja osallisuus sekä ihmisoikeuksien kunnioittaminen.
Sisältöjä käsiteltäessä otetaan huomioon eri näkökulmia kuten lapsuus ja lasten oikeudet,
vanhuus, vammaisuus tai pitkäaikaissairaus.
- ehkäisymenetelmät
- sukupuolitaudit
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Opetuksen tavoitteet

Tavoitteisiin liittyvät
sisältöalueet

Laaja-alainen osaaminen

T1

S1, S2, S3

L1, L2, L3, L7

T2

S1

L2, L3, L4, L7

T3

S1

L1, L3, L4, L6

T4

S1, S3

L1, L2, L3, L4, L6, L7

T5

S1, S2, S3

L1, L2, L3, L4

T

S2, S3

L2, L3, L5, L6, L7

T7

S1, S2

L2, L3, L4, L7

T

S1, S2, S3

L1, L2, L3, L7

Vuosiluokan tavoitteet
T1 ohjata oppilasta ymmärtämään terveyden laaja-alaisuutta, terveyden
edistämistä sekä elämänkulkua, kasvua ja kehitystä voimavaralähtöisesti
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Terveyteen liittyvät käsitykset

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa kuvata terveyden osa-alueet ja
näiden välistä vuorovaikutusta esimerkkien
avulla sekä kuvata esimerkein mitä terveyden
edistämisellä tarkoitetaan. Oppilas pystyy
esittelemään elämänkulun eri vaiheita,
erityisesti nuoruuden kehitystä ja kuvaamaan
esimerkkien avulla terveyden, kasvun ja
kehityksen merkitystä elämän voimavarana.

Nuoren kasvu ja kehitys:
- identiteetti, minäkuva ja itsetuntemus
- tunnetaidot
- sosiaaliset taidot
- murrosiän muutokset
Ihmissuhteet:
- perhe
- ystävät

- seksuaalisuus
- seksuaaliterveys
- turvataidot
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- seurustelu

- kiusaaminen
- ensiaputaidot
- tapaturmat
- ehkäisymenetelmät
- sukupuolitaudit
-

T2 ohjata oppilasta kehittämään valmiuksiaan tunne- ja
vuorovaikutustaidoissa ja kykyä toimia erilaisissa ristiriita- ja
kriisitilanteissa
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Vuorovaikutus- ja tunnetaitojen sekä
käyttäytymisen säätelyn analysointi

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa nimetä useita tunteita sekä
osaa antaa esimerkkejä tunteiden ja
käyttäytymisen välisestä vuorovaikutuksesta
ja käyttäytymisen säätelystä. Oppilas pystyy
tuottamaan ratkaisuja ristiriitatilanteiden
selvittämiseen sekä esitellä keinoja stressin ja
kriisien käsittelyyn.

Nuoren kasvu ja kehitys:
- identiteetti, minäkuva ja itsetuntemus
- tunnetaidot
- sosiaaliset taidot
- murrosiän muutokset
Ihmissuhteet:
- perhe
- ystävät
- seurustelu

T3 ohjata oppilasta kehittämään itsetuntemustaan, omien arvojen ja
asenteiden sekä kehon ja mielen viestien tunnistamista ja säätelemään
käyttäytymistään, oppimistaan ja opiskeluaan tukevia tekijöitä
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
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Arvioinnin kohde

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Ei käytetä arvosanan muodostamisen
perusteena. Oppilasta ohjataan pohtimaan
kokemuksiaan osana itsearviointia.

Nuoren kasvu ja kehitys:
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- identiteetti, minäkuva ja itsetuntemus
- tunnetaidot
- sosiaaliset taidot
- murrosiän muutokset
Ihmissuhteet:
- perhe
- ystävät
- seurustelu

T4 ohjata oppilasta pohtimaan yksilöllisyyteen, yhteisöllisyyteen ja
yhdenvertaisuuteen liittyviä kysymyksiä terveyden näkökulmasta sekä
tukea oppilaan valmiuksia luoda vastuullisia ratkaisuja ihmisten välisissä
vuorovaikutustilanteissa
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Terveydellisen kehityksen analysointi ja
toiminta vuorovaikutustilanteissa

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa eritellä esimerkkien avulla
yksilölliseen kehitykseen liittyviä kysymyksiä
terveyden näkökulmasta ja arvioida
sosiaalisten suhteiden merkitystä mielen
hyvinvoinnille ja terveydelle. Oppilas osaa
nimetä ja kuvata yhdessä toimimiseen ja
vuorovaikutukseen liittyviä eettisiä kysymyksiä
ja tilanteita tuottaa niihin vastuullisia
ratkaisuja.

Nuoren kasvu ja kehitys:
- identiteetti, minäkuva ja itsetuntemus
- tunnetaidot
- sosiaaliset taidot
- murrosiän muutokset
Ihmissuhteet:
- perhe
- ystävät
- seurustelu

- sukupuolitaudit
-
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- ehkäisymenetelmät

T5 ohjata oppilasta syventämään ymmärrystään fyysisestä, psyykkisestä
ja sosiaalisesta terveydestä ja niitä vahvistavista ja vaarantavista
tekijöistä ja mekanismeista sekä tukea oppilaan valmiuksia käyttää näihin
liittyviä käsitteitä asianmukaisesti
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Terveyteen vaikuttavien tekijöiden
tunnistaminen ja terveyteen liittyvien
käsitteiden käyttäminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas pystyy nimeämään useita terveyttä
tukevia ja vaarantavia tekijöitä sekä
kuvaamaan pääpiirteissään näiden välisiä
yhteyksiä ja syy- ja seuraussuhteita. Oppilas
osaa käyttää keskeisiä terveyteen ja
sairauteen liittyviä käsitteitä asianmukaisesti.

- seksuaalisuus
- seksuaaliterveys
- turvataidot
- kiusaaminen
- ensiaputaidot
- tapaturmat
Nuoren kasvu ja kehitys:
- identiteetti, minäkuva ja itsetuntemus
- tunnetaidot
- sosiaaliset taidot
- murrosiän muutokset
Ihmissuhteet:
- perhe
- ystävät
- seurustelu

- ehkäisymenetelmät
- sukupuolitaudit
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-

T 6 tukea oppilaan kehittymistä terveyteen ja sairauteen liittyvän
tiedon hankkijana ja käyttäjänä sekä edistää valmiuksia toimia
tarkoituksenmukaisesti terveyteen, turvallisuuteen ja sairauksiin
liittyvissä tilanteissa
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
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Arvioinnin kohde
Terveyteen, turvallisuuteen ja sairauteen
liittyvien tietojen ja taitojen soveltaminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa hakea terveyteen liittyvää
luotettavaa tietoa erilaisista lähteistä ja
käyttää sitä pääosin asianmukaisesti.
Oppilas osaa kuvata esimerkein tai esittää
asianmukaisia toimintamalleja itsehoidossa,
avun hakemisessa ja terveyttä ja turvallisuutta
vaarantavissa tilanteissa.

- ehkäisymenetelmät
- sukupuolitaudit
-

- seksuaalisuus
- seksuaaliterveys
- turvataidot
- kiusaaminen
- ensiaputaidot
- tapaturmat

T7 ohjata oppilasta tunnistamaan ja arvioimaan omia terveyteen ja
turvallisuuteen liittyviä tottumuksiaan, valintojaan ja niiden perusteluja
sekä rohkaista oppilasta pohtimaan oman terveyden kannalta
merkityksellisiä voimavaroja
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Ei käytettä arvosanan muodostamisen
perusteena. Oppilasta ohjataan pohtimaan
kokemuksiaan osana itsearviointia.

Nuoren kasvu ja kehitys:
- identiteetti, minäkuva ja itsetuntemus
- tunnetaidot
- sosiaaliset taidot
- murrosiän muutokset
Ihmissuhteet:

- ystävät
- seurustelu

- seksuaalisuus
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- perhe

- seksuaaliterveys
- turvataidot
- kiusaaminen
- ensiaputaidot
- tapaturmat

T 11 ohjata oppilasta ymmärtämään ja arvioimaan perheen ja
omaan elämänpiiriin kuuluvien ihmisten ja yhteisöjen edustamia
terveyskäsityksiä, tunnistamaan niiden merkitystä itselle sekä
muodostamaan kuvaa itselle sopivista oppimisen keinoista.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Terveyskäsitysten arviointi sekä oppimista
edistävien tekijöiden hahmottaminen

Nuoren kasvu ja kehitys:
- identiteetti, minäkuva ja itsetuntemus
- tunnetaidot
- sosiaaliset taidot
- murrosiän muutokset
Ihmissuhteet:
- perhe
- ystävät
- seurustelu

- seksuaalisuus
- seksuaaliterveys
- turvataidot
- kiusaaminen
- ensiaputaidot
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- tapaturmat
- ehkäisymenetelmät
- sukupuolitaudit
-
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Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa pohtia esimerkein sitä, miten
perhe, lähiyhteisöt, muut sosiaaliset yhteisöt
vaikuttavat käsityksiin terveydestä. Oppilas
osaa esimerkein eritellä omaa oppimistaan
tukevia tekijöitä.

Vuosiluokka 9
Vuosiluokan keskeiset sisältöalueet
S1 Terveyttä tukeva kasvu ja kehitys
Sisällöissä painotetaan terveyden eri osa-alueiden kokonaisvaltaista hahmottamista terveyden
edistämisen ja sairauksien ehkäisyn näkökulmasta. Opetuksessa käsitellään elämänkulun sekä
kasvun ja kehityksen yleisiä tunnuspiirteitä, monimuotoisuutta ja henkilökohtaisuutta. Kasvun
ja kehityksen sisällöissä painottuvat identiteetin, minäkuvan ja itsetuntemuksen rakentuminen,
seksuaalinen kehittyminen, huolenpidon sekä perheen ja läheisten merkitys, mielen hyvinvointi
ja itsensä arvostaminen sekä turvataidot. Tunne- ja vuorovaikutustaitojen sisällöissä kiinnitetään
huomiota vuorovaikutustilanteissa toimimiseen, tunteiden ilmaisuun ja niiden säätelyyn. Lisäksi
perehdytään ristiriitojen, ongelmatilanteiden, stressin ja kriisien rakentavaan käsittelyyn.
Terveys voimavarana:
- mielen hyvinvointi
- stressin ja kriisien rakentava käsittely
Kansanterveyden edistäminen
S2 Terveyttä tukevat ja kuluttavat tekijät sekä sairauksien ehkäisy
Sisältöjä valitaan syventäen tietoa ja ymmärrystä terveyttä tukevista voimavaroista ja
sairauksia ehkäisevistä tekijöistä. Terveyteen liittyvistä tottumuksista käsitellään arkirytmi, uni,
ravitsemus ja liikunta. Sisällöissä perehdytään seksuaalisuuteen, seksuaaliterveyden eri osaalueisiin ja seksuaalisen kehityksen monimuotoisuuteen. Terveyden voimavaroista tarkastellaan
mielenterveyttä, hyvinvointia tukevia ympäristöjä ja yhteisöjä sekä mielekästä vapaa-ajan
toimintaa. Lisäksi käsitellään turvallisuustaitoja ja -valmiuksia, ensiaputaitoja, itsehoitoa sekä tuen
ja avun hakemista. Sisältöjä valittaessa otetaan huomioon myös ajankohtaisia terveysilmiöitä sekä
tarkastellaan terveyteen liittyvän tiedon luotettavuutta.
Terveyden vaaratekijöistä nostetaan esiin liikkumattomuus ja passiivinen elämäntapa,
ravitsemuksen ja nukkumisen ongelmat, kiusaaminen ja stressi. Sisällöissä otetaan huomioon
nuoren mielen pahoinvointi, riippuvuudet sekä päihteet ja niiden käytön ehkäisy. Sairauksien
ehkäisyyn liittyvistä sisällöistä valitaan keskeiset ja ajankohtaiset tartuntataudit sekä kansantaudit
ja tapaturmat.
- mielenterveys
- mielenterveyttä kuormittavat tekijät
- päihteettömyys
- kansantaudit
- ruoka ja terveys
- painonhallinta

Sisällöissä otetaan esille opiskelu-, työ- ja toimintakyky nuoruudessa. Kestävää elämäntapaa
tarkastellessa otetaan huomioon sosiaalinen kestävyys ja vastuullinen kuluttaminen.
Elinympäristön terveysvaikutuksia käsiteltäessä nostetaan esille keskeisiä terveyden edistämisen
ja sairauksien ehkäisyn keinoja, terveyspalvelut, kansalaistoiminta ja ympäristön terveysriskit.
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S3 Terveys, yhteisöt, yhteiskunta ja kulttuuri

Tietolähteitä, erilaisia terveysmarkkinoinnin ja vaikuttamisen keinoja tarkastellaan erityisesti
tiedon luotettavuuden ja terveysvaikutusten näkökulmasta. Terveyden edistämisen sisällöissä
otetaan huomioon kulttuurin terveyttä edistävä merkitys ja kulttuurinen herkkyys, kestävä
elämäntapa, kansalaisten yhdenvertaisuus ja osallisuus sekä ihmisoikeuksien kunnioittaminen.
Sisältöjä käsiteltäessä otetaan huomioon eri näkökulmia kuten lapsuus ja lasten oikeudet,
vanhuus, vammaisuus tai pitkäaikaissairaus.
- ympäristön vaikutus terveyteen
- terveysviestintä
- riippuvuuksien yhteiskunnalliset vaikutukset
- terveyden globaali ulottuvuus
Opetuksen tavoitteet

Tavoitteisiin liittyvät
sisältöalueet

Laaja-alainen osaaminen

T1

S1, S2, S3

L1, L2, L3, L7

T4

S1, S3

L1, L2, L3, L4, L6, L7

T5

S1, S2, S3

L1, L2, L3, L4

T

S2, S3

L2, L3, L5, L6, L7

T7

S1, S2

L2, L3, L4, L7

T

S1, S2, S3

L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7

T

S3

L2, L4, L5, L7

T

S3

L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7

Vuosiluokan tavoitteet
T1 ohjata oppilasta ymmärtämään terveyden laaja-alaisuutta, terveyden
edistämistä sekä elämänkulkua, kasvua ja kehitystä voimavaralähtöisesti
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Terveyteen liittyvät käsitykset
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- ympäristön vaikutus terveyteen
- terveysviestintä
- riippuvuuksien yhteiskunnalliset vaikutukset
- terveyden globaali ulottuvuus
- mielenterveys
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Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa kuvata terveyden osa-alueet ja
näiden välistä vuorovaikutusta esimerkkien
avulla sekä kuvata esimerkein mitä terveyden
edistämisellä tarkoitetaan. Oppilas pystyy
esittelemään elämänkulun eri vaiheita,
erityisesti nuoruuden kehitystä ja kuvaamaan
esimerkkien avulla terveyden, kasvun ja
kehityksen merkitystä elämän voimavarana.

- mielenterveyttä kuormittavat tekijät
- päihteettömyys
- kansantaudit
- ruoka ja terveys
- painonhallinta
Terveys voimavarana:
- mielen hyvinvointi
- stressin ja kriisien rakentava käsittely
Kansanterveyden edistäminen

T4 ohjata oppilasta pohtimaan yksilöllisyyteen, yhteisöllisyyteen ja
yhdenvertaisuuteen liittyviä kysymyksiä terveyden näkökulmasta sekä
tukea oppilaan valmiuksia luoda vastuullisia ratkaisuja ihmisten välisissä
vuorovaikutustilanteissa
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Terveydellisen kehityksen analysointi ja
toiminta vuorovaikutustilanteissa

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa eritellä esimerkkien avulla
yksilölliseen kehitykseen liittyviä kysymyksiä
terveyden näkökulmasta ja arvioida
sosiaalisten suhteiden merkitystä mielen
hyvinvoinnille ja terveydelle. Oppilas osaa
nimetä ja kuvata yhdessä toimimiseen ja
vuorovaikutukseen liittyviä eettisiä kysymyksiä
ja tilanteita tuottaa niihin vastuullisia
ratkaisuja.

Terveys voimavarana:
- mielen hyvinvointi
- stressin ja kriisien rakentava käsittely
Kansanterveyden edistäminen
- ympäristön vaikutus terveyteen
- terveysviestintä
- riippuvuuksien yhteiskunnalliset vaikutukset

T5 ohjata oppilasta syventämään ymmärrystään fyysisestä, psyykkisestä
ja sosiaalisesta terveydestä ja niitä vahvistavista ja vaarantavista
tekijöistä ja mekanismeista sekä tukea oppilaan valmiuksia käyttää näihin
liittyviä käsitteitä asianmukaisesti
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
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- terveyden globaali ulottuvuus

Arvioinnin kohde
Terveyteen vaikuttavien tekijöiden
tunnistaminen ja terveyteen liittyvien
käsitteiden käyttäminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas pystyy nimeämään useita terveyttä
tukevia ja vaarantavia tekijöitä sekä
kuvaamaan pääpiirteissään näiden välisiä
yhteyksiä ja syy- ja seuraussuhteita. Oppilas
osaa käyttää keskeisiä terveyteen ja
sairauteen liittyviä käsitteitä asianmukaisesti.

- mielenterveys
- mielenterveyttä kuormittavat tekijät
- päihteettömyys
- kansantaudit
- ruoka ja terveys
- painonhallinta
- ympäristön vaikutus terveyteen
- terveysviestintä
- riippuvuuksien yhteiskunnalliset vaikutukset
- terveyden globaali ulottuvuus
Terveys voimavarana:
- mielen hyvinvointi
- stressin ja kriisien rakentava käsittely
Kansanterveyden edistäminen

T 6 tukea oppilaan kehittymistä terveyteen ja sairauteen liittyvän
tiedon hankkijana ja käyttäjänä sekä edistää valmiuksia toimia
tarkoituksenmukaisesti terveyteen, turvallisuuteen ja sairauksiin
liittyvissä tilanteissa
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
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Terveyteen, turvallisuuteen ja sairauteen
liittyvien tietojen ja taitojen soveltaminen

- mielenterveys
- mielenterveyttä kuormittavat tekijät
- päihteettömyys
1638

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa hakea terveyteen liittyvää
luotettavaa tietoa erilaisista lähteistä ja
käyttää sitä pääosin asianmukaisesti.
Oppilas osaa kuvata esimerkein tai esittää
asianmukaisia toimintamalleja itsehoidossa,
avun hakemisessa ja terveyttä ja turvallisuutta
vaarantavissa tilanteissa.

- kansantaudit
- ruoka ja terveys
- painonhallinta
- ympäristön vaikutus terveyteen
- terveysviestintä
- riippuvuuksien yhteiskunnalliset vaikutukset
- terveyden globaali ulottuvuus

T7 ohjata oppilasta tunnistamaan ja arvioimaan omia terveyteen ja
turvallisuuteen liittyviä tottumuksiaan, valintojaan ja niiden perusteluja
sekä rohkaista oppilasta pohtimaan oman terveyden kannalta
merkityksellisiä voimavaroja
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Ei käytettä arvosanan muodostamisen
perusteena. Oppilasta ohjataan pohtimaan
kokemuksiaan osana itsearviointia.

- mielenterveys
- mielenterveyttä kuormittavat tekijät
- päihteettömyys
- kansantaudit
- ruoka ja terveys
- painonhallinta
Terveys voimavarana:
- mielen hyvinvointi
- stressin ja kriisien rakentava käsittely
Kansanterveyden edistäminen

T 8 ohjata oppilasta tunnistamaan ja tarkastelemaan kriittisesti terveyteen
ja sairauteen liittyviä ilmiöitä, niihin liittyviä arvoja ja normeja sekä
arvioimaan tiedon luotettavuutta ja merkitystä
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Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi

Arvioinnin kohde
Terveyteen ja sairauteen liittyvien ilmiöiden
tarkastelu ja terveyteen liittyvän tiedon
luotettavuuden arvioiminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa eritellä terveystottumusten
omaksumiseen vaikuttavia tekijöitä ja osaa
selittää terveystottumuksiin liittyvien ilmiöiden
muodostumista. Oppilas osaa kuvata
elämäntapoihin liittyviä eettisiä kysymyksiä ja
esimerkkejä käyttäen arvioida elämäntapoihin
liittyvien valintojen seurauksia. Oppilas
osaa arvioida terveyteen liittyvän tiedon
luotettavuutta usean tiedon luotettavuutta
kuvaavan tekijän pohjalta.

- ympäristön vaikutus terveyteen
- terveysviestintä
- riippuvuuksien yhteiskunnalliset vaikutukset
- terveyden globaali ulottuvuus
Terveys voimavarana:
- mielen hyvinvointi
- stressin ja kriisien rakentava käsittely
Kansanterveyden edistäminen
- mielenterveys
- mielenterveyttä kuormittavat tekijät
- päihteettömyys
- kansantaudit
- ruoka ja terveys
- painonhallinta

T 9 ohjata oppilasta ymmärtämään ympäristön, yhteisöjen, kulttuurin, ja
tieto- ja viestintäteknologian merkitystä terveydelle ja hyvinvoinnille
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
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Ympäristön terveysvaikutusten
hahmottaminen

- ympäristön vaikutus terveyteen
- terveysviestintä
- riippuvuuksien yhteiskunnalliset vaikutukset
- terveyden globaali ulottuvuus
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Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa kuvata elinympäristön
aiheuttamia keskeisiä suoria ja epäsuoria
vaikutuksia terveyteen sekä esitellä
yhteisöjen, kulttuurin, median ja tieto- ja
viestintäteknologian yhteyksiä terveyteen.

T 12 tukea oppilaan valmiuksia arvioida kriittisesti terveyteen ja
sairauteen liittyvää viestintää sekä eritellä yksilön oikeuksia, vastuita ja
vaikuttamiskeinoja terveyttä ja turvallisuutta koskevissa asioissa omassa
oppimisympäristössä ja lähiyhteisöissä.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Terveyteen liittyvän viestinnän arviointi sekä
terveyteen ja turvallisuuteen vaikuttavien
keinojen tunteminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa arvioida terveyteen liittyvän
viestinnän luotettavuutta ja merkitystä sekä
perustella terveyteen ja turvallisuuteen
liittyviä käsityksiä. Oppilas osaa eritellä
elämäntapojen seurauksia toisille ja
ympäristön terveydelle sekä esitellä
esimerkein keinoja ja tapoja miten terveyteen
voidaan vaikuttaa lähiyhteisöissä.

- ympäristön vaikutus terveyteen
- terveysviestintä
- riippuvuuksien yhteiskunnalliset vaikutukset
- terveyden globaali ulottuvuus

35.6.27. Tietotekniikka, lyhyt valinnainen
Valinnaisen tehtävä
Tietotekniikan opiskelun tavoitteena on, että oppilaat oppivat käyttämään tietotekniikkaa hyödyksi
nykyaikaisella, monipuolisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla. Pyritään siihen, että oppilaat
hankkivat mahdollisimman ajan tasalla olevat tiedot ja taidot tietotekniikan käytöstä opiskelun
apuna, vapaa-aikana ja työelämässä. Oppilasta ohjataan näiden tietotekniikan tietojen ja taitojen
ylläpitämiseen ja laajentamiseen omatoimisesti tulevaisuudessa.

Oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät erityispiirteet
Opetuksessa painotetaan oma-aloitteisuutta, luovuutta ja rohkeutta hyödyntää tietotekniikkaa niin
yksin kuin ryhmässäkin. Opetuksessa käytetään monipuolisia opetusmenetelmiä ja keskeinen osa
opiskelussa ovat oppilaiden omat tuotokset, joissa harjoitellaan käytännössä eri tietoteknisten
taitojen yhdistämistä ja soveltamista. Oppilailla ei tarvitse olla tietokonetta kotona.
Tietotekniikan opiskelu perustuu laajahkoihin harjoitustöihin, joita oppilas itse suunnittelee ja
toteuttaa niin yksin kuin yhteistyössä muiden oppilaiden kanssa eri tietotekniikan osa-alueilta. Näin
kehitetään oppilaan suoritusmotivaatiota ja sitkeyttä saattaa suunniteltu työ loppuun.

Tukeen ja ohjaukseen liittyvät erityispiirteet

Tietotekniikan kurssi arvioidaan numeroarvosanalla 4 - 10. Arvioinnissa kiinnitetään erityistä
huomiota oppilaan työskentelyyn tunnilla ja tehtävistä huolehtimiseen. Oppilaan aktiivisuus ja
harrastuneisuus vaikuttavat positiivisesti. Yksi korkeimpien arvosanojen kriteeri on riittävä taito
työskennellä yhteistyössä toisten kanssa. Arvioinnin tukena voidaan käyttää formatiivisia ja
summatiivisia testejä sekä kirjallisia tutkielmia ja erilaisiin projektitöihin liittyvää raportointia.
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Arviointi

Kiitettävä arvosana voidaan antaa, jos oppilas saavuttaa kurssin tavoitteet, sekä pyrkii ja kykenee
työskentelemään asiallisesti ja tuloksellisesti tunneilla ja projekteissa.
Säännöllinen ja tunnollinen työskentely tuottaa vähintään arvosanan 8. Aktiivinen työskentely voi
korvata oppilaan tiedollisia puutteita.

Vuosiluokka 9
Vuosiluokan tavoitteet
T1 Opitaan digitaalisen kuvankäsittelyn perusteet
Tavoitteena on oppia digitaalisen kuvankäsittelyn perusteita erityisesti verkkojulkaisemisen
kannalta.
•
•
•

opiskellaan tietokonegrafiikan perustietoja ja –käsitteitä
tutustutaan tärkeimpiin kuvanmuokkaustoimintoihin ja –työkaluihin erityisesti kuvan
verkkokäytön kannalta
tutustutaan eri kuvaformaatteihin ja niiden käyttötarkoituksiin

T2 Opitaan tekemään www-sivuja
Kurssilla opitaan www-sivujen tekemistä: opitaan tuottamaan www-sivuille sopivaa digitaalista
materiaalia ja muuntamaan sitä www-dokumenteiksi ja hahmottamaan www-dokumenttien
rakenteen ja niiden ulkoasun välistä eroa.
•
•
•
•

opiskellaan html-merkkauskielen perusteita ja opetellaan käyttämään www-sivueditoria
tutustutaan css -tyylimääritysten käyttöön
suunnitellaan ja koostetaan oma www-sivukokonaisuus itse valitusta aiheesta
hyödynnetään ohjelmointia mahdollisuuksien mukaan tuottamalla dynaamisia verkkosivuja

T3 Opitaan suunnittelemaan ja toteuttamaan yhteistyöprojekti pienissä
ryhmissä
Kurssiin liittyy laajahko www-sivuprojekti, jossa pienissä ryhmissä tuotetaan www-sivusto
sisältöineen itse valitusta aiheesta. Oppilaat laativat projektiaikataulun, jakavat tehtävät ja
tekevät työsuunnitelmat eri osa-alueisiin. Ryhmät valitsevat itse sopivat työkalut ja toteutustavat
aikaisemmin kurssilla opitun perusteella.

35.6.28. Toinen kotimainen kieli
Oppiaineen tehtävä

Vuosiluokat 7-9

Kieli on oppimisen ja ajattelun edellytys. Kieli on mukana kaikessa koulun toiminnassa, ja
jokainen opettaja on kielen opettaja. Kielten opiskelu edistää ajattelutaitojen kehittymistä. Se
antaa aineksia monikielisen ja -kulttuurisen identiteetin muodostumiselle ja arvostamiselle.
Sanavaraston ja rakenteiden karttuessa myös vuorovaikutus- ja tiedonhankintataidot kehittyvät.
Kielten opiskelussa on runsaasti sijaa ilolle, leikillisyydelle ja luovuudelle.
Toisen kotimaisen kielen opetus on osa kielikasvatusta ja johdatusta kielitietoisuuteen. Oppilaissa
herätetään kiinnostus kouluyhteisön ja ympäröivän maailman kielelliseen ja kulttuuriseen
moninaisuuteen ja heitä rohkaistaan viestimään autenttisissa kieliympäristöissä. Koulussa
ohjataan arvostamaan eri kieliä, niiden puhujia ja erilaisia kulttuureita. Sukupuolten tasaarvoa kielivalinnoissa ja kielten opiskelussa vahvistetaan erilaisia oppilaita kiinnostavalla
kielivalintatiedotuksella, rohkaisemalla oppilaita tekemään aidosti itseään kiinnostavia valintoja
sukupuolesta riippumatta, käsittelemällä opetuksessa monipuolisesti erilaisia aiheita sekä
käyttämällä vaihtelevia ja toiminnallisia työtapoja.
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Toisen kotimaisen kielen opiskelu valmistaa oppilaita suunnitelmalliseen ja luovaan
työskentelyyn erilaisissa kokoonpanoissa. Oppilaille ja oppilasryhmille luodaan mahdollisuuksia
verkostoitumiseen ja yhteydenpitoon ihmisten kanssa myös eri puolilla Pohjoismaita. Tietoja viestintäteknologia tarjoaa yhden luontevan mahdollisuuden toteuttaa kieltenopetusta
autenttisista tilanteista ja oppilaiden viestintätarpeista lähtien. Opetus antaa myös valmiuksia
osallisuuteen ja aktiiviseen vaikuttamiseen.
Opetus vahvistaa oppilaiden luottamusta omiin kykyihinsä oppia kieliä ja käyttää niitä
rohkeasti. Oppilaille annetaan mahdollisuus edetä yksilöllisesti ja saada tarpeen mukaan
tukea oppimiselleen. Opetus järjestetään niin, että myös muita nopeammin etenevät tai kieltä
entuudestaan osaavat voivat edistyä.
Kielten opetuksessa kehitetään monilukutaitoa ja käsitellään erilaisia tekstejä. Lasten ja nuorten
erilaiset kiinnostuksen kohteet otetaan huomioon tekstien valinnassa. Opetuksessa luodaan
siltoja myös eri kielten välille sekä oppilaiden vapaa-ajan kielenkäyttöön. Oppilaita ohjataan
hakemaan osaamillaan kielillä tietoa.

Ruotsin kieli, B1-oppimäärä
Ruotsin kieli, B1-oppimäärä vuosiluokilla 7-9
Oppilaita rohkaistaan käyttämään ruotsin kieltä monipuolisessa vuorovaikutuksessa ja
tiedonhankinnassa. Opetuksen tavoitteena on tukea oppilasta vuosiluokilla 3-6 saavutettujen
taitojen syventämisessä, kehittää oppilaan kielellistä päättelykykyä ja samalla edistää hänen
kielenopiskelutaitojaan. Kulttuurisen moninaisuuden ymmärtämistä syvennetään pohtimalla
erilaisia kieliyhteisöihin liittyviä arvosidonnaisia ilmiöitä. Myös tunteiden käsittelylle annetaan tilaa,
ja tarpeen mukaan vaikeita asioita voidaan käsitellä myös koulun opetuskielellä.

Ruotsin kielen B1-oppimäärän oppimisympäristöihin ja työtapoihin
liittyvät tavoitteet vuosiluokilla 7-9

Tavoitteena on, että kielenkäyttö olisi mahdollisimman asianmukaista, luonnollista ja
oppilaille merkityksellistä. Työskentelyssä korostuu pari- ja pienryhmätyö sekä yhdessä
oppiminen erityyppisissä oppimisympäristöissä. Monikielisyys- ja kielikasvatuksen tavoitteiden
saavuttamiseksi tarvitaan opettajien yhteistyötä. Pelillisyyden, musiikin ja draaman avulla
oppilaat saavat mahdollisuuden kokeilla kasvavaa kielitaitoaan ja käsitellä myös asenteita.
Opetuksessa käytetään monipuolisesti eri oppimisympäristöjä, viestintäkanavia ja -välineitä.
Oppilaita ohjataan aktiiviseen toimijuuteen ja itsenäiseen vastuunottoon omasta oppimisestaan
Eurooppalaisen kielisalkun tai vastaavan työvälineen avulla. Oppilaat tutustuvat ympäröivän
yhteisön monikielisyyteen ja -kulttuurisuuteen kotikansainvälisyyden avulla. Heille tarjotaan myös
mahdollisuuksia harjoitella kansainvälistä yhteydenpitoa. Ruotsin kieltä käytetään aina kun se on
mahdollista.
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Tavoitteena on, että kielenkäyttö olisi mahdollisimman asianmukaista, luonnollista ja
oppilaille merkityksellistä. Työskentelyssä korostuu pari- ja pienryhmätyö sekä yhdessä
oppiminen erityyppisissä oppimisympäristöissä. Monikielisyys- ja kielikasvatuksen tavoitteiden
saavuttamiseksi tarvitaan opettajien yhteistyötä. yhteistyötä. Pelillisyyden, musiikin ja draaman
avulla oppilaat saavat mahdollisuuden kokeilla kasvavaa kielitaitoaan ja käsitellä myös asenteita.
Opetuksessa käytetään monipuolisesti eri oppimisympäristöjä, viestintäkanavia ja -välineitä.
Oppilaita ohjataan aktiiviseen toimijuuteen ja itsenäiseen vastuun ottoon omasta oppimisestaan
Eurooppalaisen kielisalkun tai vastaavan työvälineen avulla. Oppilaat tutustuvat ympäröivän
yhteisön monikielisyyteen ja -kulttuurisuuteen kotikansainvälisyyden avulla. Heille tarjotaan myös
mahdollisuuksia harjoitella kansainvälistä yhteydenpitoa. Ruotsin kieltä käytetään aina kun se on
mahdollista.

Ohjaus, eriyttäminen ja tuki ruotsin kielen B1-oppimäärässä vuosiluokilla
7-9
Oppilaita ohjataan käyttämään kielitaitoaan rohkeasti. Runsas viestinnällinen harjoittelu tukee
oppilaiden kielitaidon kehittymistä. Oppilaita kannustetaan opiskelemaan myös muita koulun
tarjoamia kieliä. Oppilaille, joilla on kieliin liittyviä oppimisvaikeuksia, tarjotaan tukea. Opetus
suunnitellaan niin, että se tarjoaa haasteita myös muita nopeammin edistyville tai ruotsin kieltä
entuudestaan osaaville oppilaille.
Oppilaita ohjataan käyttämään kielitaitoaan rohkeasti. Runsas viestinnällinen harjoittelu tukee
oppilaiden kielitaidon kehittymistä. Oppilaita kannustetaan opiskelemaan myös muita koulun
tarjoamia kieliä. Oppilaille, joilla on kieliin liittyviä oppimisvaikeuksia, tarjotaan tukea. Opetus
suunnitellaan niin, että se tarjoaa haasteita myös muita nopeammin edistyville tai ruotsin kieltä
entuudestaan osaaville oppilaille.

Oppilaan oppimisen arviointi ruotsin kielen B1-oppimäärässä vuosiluokilla
7-9
Oppimista arvioidaan monin eri tavoin myös itse- ja vertaisarvioinnin keinoin. Arviointi kohdistuu
kaikkiin tavoitteisiin ja arvioinnissa otetaan huomioon kaikki kielitaidon osa-alueet. Niiden arviointi
perustuu Eurooppalaiseen viitekehykseen ja sen pohjalta laadittuun suomalaiseen sovellukseen.
Arvioinnissa välineenä voidaan käyttää esimerkiksi Eurooppalaista kielisalkkua. Arviointi on
monipuolista ja antaa oppilaille mahdollisuuden painottaa itselleen luontevia ilmaisumuotoja.
Oppimista ohjaavan ja kannustavan palautteen avulla oppilaita autetaan tulemaan tietoisiksi
omista taidoistaan ja kehittämään niitä. Oppilaita rohkaistaan käyttämään oppimaansa erilaisissa
viestintätilanteissa. Monipuolinen arviointi tarjoaa mahdollisuuksia osoittaa osaamistaan myös
oppilaille, joilla on kieleen liittyviä oppimisvaikeuksia tai joilla on muulla tavoin kielellisesti erilaiset
lähtökohdat.
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Päättöarviointi sijoittuu siihen lukuvuoteen, jona oppiaineen opiskelu päättyy kaikille yhteisenä
oppiaineena. Päättöarvioinnilla määritellään, miten oppilas on opiskelun päättyessä saavuttanut
ruotsin kielen B1-oppimäärän tavoitteet. Päättöarvosana muodostetaan suhteuttamalla oppilaan
osaamisen taso oppiaineen valtakunnallisiin ruotsin kielen B1-oppimäärän päättöarvioinnin
kriteereihin. Osaaminen kielitaidon eri osa-alueilla kehittyy kumuloituvasti. Päättöarvosanan
muodostamisessa otetaan huomioon kaikki valtakunnalliset päättöarvioinnin kriteerit riippumatta
siitä, mille vuosiluokalle vastaava tavoite on asetettu paikallisessa opetussuunnitelmassa. Oppilas
saa arvosanan kahdeksan (8), mikäli hän osoittaa keskimäärin kriteerien määrittämää osaamista.
Arvosanan kahdeksan tason ylittäminen joidenkin tavoitteiden osalta voi kompensoida tasoa
heikomman suoriutumisen joidenkin muiden tavoitteiden osalta.

Oppimista arvioidaan monin eri tavoin myös itse- ja vertaisarvioinnin keinoin. Arviointi kohdistuu
kaikkiin tavoitteisiin ja arvioinnissa otetaan huomioon kaikki kielitaidon osa-alueet. Niiden arviointi
perustuu Eurooppalaiseen viitekehykseen ja sen pohjalta laadittuun suomalaiseen sovellukseen.
Arvioinnissa välineenä voidaan käyttää esimerkiksi Eurooppalaista kielisalkkua. Arviointi on
monipuolista ja antaa oppilaille mahdollisuuden painottaa itselleen luontevia ilmaisumuotoja.
Oppimista ohjaavan ja kannustavan palautteen avulla oppilaita autetaan tulemaan tietoisiksi
omista taidoistaan ja kehittämään niitä. Oppilaita rohkaistaan käyttämään oppimaansa erilaisissa
viestintätilanteissa. Monipuolinen arviointi tarjoaa mahdollisuuksia osoittaa osaamistaan myös
oppilaille, joilla on kieleen liittyviä oppimisvaikeuksia tai joilla on muulla tavoin kielellisesti erilaiset
lähtökohdat.
Päättöarviointi sijoittuu siihen lukuvuoteen, jona oppiaineen opiskelu päättyy kaikille yhteisenä
oppiaineena. Päättöarvioinnilla määritellään, miten oppilas on opiskelun päättyessä saavuttanut
ruotsin kielen B1-oppimäärän tavoitteet. Päättöarvosana muodostetaan suhteuttamalla oppilaan
osaamisen taso oppiaineen valtakunnallisiin ruotsin kielen B1-oppimäärän päättöarvioinnin
kriteereihin. Osaaminen kielitaidon eri osa-alueilla kehittyy kumuloituvasti. Päättöarvosanan
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muodostamisessa otetaan huomioon kaikki valtakunnalliset päättöarvioinnin kriteerit riippumatta
siitä, mille vuosiluokalle vastaava tavoite on asetettu paikallisessa opetussuunnitelmassa. Oppilas
saa arvosanan kahdeksan (8), mikäli hän osoittaa keskimäärin kriteerien määrittämää osaamista.
Arvosanan kahdeksan tason ylittäminen joidenkin tavoitteiden osalta voi kompensoida tasoa
heikomman suoriutumisen joidenkin muiden tavoitteiden osalta.

Vuosiluokka 7
Vuosiluokan keskeiset sisältöalueet
S1 Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen
Tehdään ja raportoidaan havaintoja pohjoismaisista kielenkäyttöympäristöistä, Suomen, Ruotsin
ja muiden Pohjoismaiden kulttuurin ominaispiirteistä sekä Pohjoismaita yhdistävistä tekijöistä.
Havainnoidaan suomenruotsin ja ruotsinruotsin eroja sekä verrataan ruotsin kieltä oppilaiden
aiemmin opiskelemiin kieliin. Käytetään sellaisia kielitiedon käsitteitä, jotka auttavat oppilaita
kielten välisessä vertailussa ja ruotsin kielen opiskelussa.
Oppilasta ohjataan tutustumaan pohjoismaiseen kieliympäristöön ja havaitsemaan
säännönmukaisuuksia ruotsin kielessä sekä vertailemaan ruotsin kieltä muihin kieliin. Oppilas
tutustuu laajemmin ruotsin kieleen ja ruotsinkieliseen kulttuuriin.
S2 Kielenopiskelutaidot
Käytetään erilaisia opiskelustrategioita, oppimateriaaleja ja oppimisympäristöjä tehokkaasti ja
opiskelumotivaatiota vahvistavalla tavalla. Käytetään itsenäiseen, pitkäjänteiseen työskentelyyn
ja kriittiseen tiedonhankintaan ohjaavia toimintatapoja. Harjoitetaan vuorovaikutustaitoja ja
rohkaistaan oppilaita monipuoliseen kielen käytön harjoittamiseen erilaisissa tilanteissa.
Oppilasta rohkaistaan asettamaan itselleen tavoitteita, hyödyntämään monipuolisia
oppimisstrategioita sekä arvioimaan omaa oppimistaan itsenäisesti ja yhdessä muiden kanssa.
Oppilasta kannustetaan käyttämään ruotsin kieltä eri tilanteissa koulussa ja koulun ulkopuolella.
Opiskelussa käytetään monipuolisia strategioita, materiaaleja ja oppimisympäristöjä. Asetetaan
tavoitteita ja valitaan yhdessä kielenkäytön aihepiirejä.
S3 Kehittyvä kielitaito: taito toimia vuorovaikutuksessa, taito tulkita tekstejä, taito tuottaa
tekstejä
Sisältöjä valittaessa näkökulmana on nuoren toiminta ruotsin kielellä eri yhteisöissä,
ajankohtaisuus, oppilaiden kiinnostuksen kohteet, suuntautuminen toisen asteen opintoihin sekä
tutustuminen nuorten työelämässä ja opiskelussa tarvittavaan kielitaitoon. Sanastoa ja rakenteita
opetellaan monenlaisista teksteistä. Harjoitellaan runsaasti erilaisia vuorovaikutustilanteita eri
viestintäkanavia hyödyntäen.

Oppilasta rohkaistaan selvittämään keskeinen sisältö ikätasolle sopivasta puheesta ja kirjoitetusta
tekstistä sekä tuottamaan itse suullisia ja kirjallisia viestejä.
Sanastoa ja rakenteita opetellaan monenlaisten aihepiirien yhteydessä. Näitä voivat
olla pohjoismaisten nuorten arkielämään ja vapaa-aikaan liittyvät kielenkäyttötilanteet.
Harjoitetaan ääntämistä, vuorovaikutustaitoja ja rohkaistaan oppilaita monipuoliseen kielen
käytön harjoittamiseen eri tilanteissa. Viestinnällisten tavoitteiden saavuttamiseksi jatketaan
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Oppilaalle tarjotaan tilaisuuksia harjoitella suullista ja kirjallista vuorovaikutusta sekä häntä tuetaan
käyttämään kielellisiä viestintästrategioita ja yhä laajemmin myös kohteliaisuusfraaseja.

kielen perusrakenteiden harjoittelemista. Näitä ovat esim. verbien aikamuodot, prepositiot,
pronominit, adjektiivit ja substantiivit sekä sanajärjestys.
Opetuksen tavoitteet

Tavoitteisiin liittyvät
sisältöalueet

Laaja-alainen osaaminen

T1

S1

L2, L5

T2

S1

L1, L4

T3

S1

L1

T4

S2

L2, L7

T5

S3

L4

T8

S3

L4

T9

S3

L4, L5

Vuosiluokan tavoitteet
T1 ohjata oppilasta tutustumaan pohjoismaiseen kieliympäristöön sekä
Pohjoismaita yhdistäviin arvoihin
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Pohjoismaisen kieliympäristön ja arvojen
hahmottaminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa kertoa, mitä kieliä
Pohjoismaissa puhutaan ja kuvailla
Pohjoismaita yhdistäviä arvoja.

Oppilasta ohjataan tutustumaan pohjoismaiseen kieliympäristöön ja havaitsemaan
säännönmukaisuuksia ruotsin kielessä sekä vertailemaan ruotsin kieltä muihin kieliin. Oppilas
tutustuu laajemmin ruotsin kieleen ja ruotsinkieliseen kulttuuriin.

T2 ohjata oppilasta havaitsemaan, millaisia säännönmukaisuuksia
ruotsin kielessä on, miten samoja asioita ilmaistaan muissa kielissä sekä
käyttämään kielitiedon käsitteitä oppimisensa tukena
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
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Kielellinen päättely

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa tehdä havaintojensa
perusteella johtopäätöksiä ruotsin kielen
säännönmukaisuuksista ja soveltaa
johtopäätöksiään sekä verrata sitä, miten
sama asia ilmaistaan jossakin muussa
kielessä. Oppilas tuntee ruotsin kielen
keskeisiä kielitiedon käsitteitä.

Oppilasta ohjataan tutustumaan pohjoismaiseen kieliympäristöön ja havaitsemaan
säännönmukaisuuksia ruotsin kielessä sekä vertailemaan ruotsin kieltä muihin kieliin. Oppilas
tutustuu laajemmin ruotsin kieleen ja ruotsinkieliseen kulttuuriin.
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T3 rohkaista oppilasta asettamaan tavoitteita, hyödyntämään monipuolisia
tapoja oppia kieliä ja arvioimaan oppimistaan itsenäisesti ja yhteistyössä
sekä ohjata oppilasta myönteiseen vuorovaikutukseen, jossa tärkeintä on
viestin välittyminen
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Tavoitteiden asettaminen, oppimisen
reflektointi ja yhteistyö

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa asettaa omia
kielenopiskelutavoitteitaan ja arvioida
opiskelutapojaan. Oppilas osaa toimia
vuorovaikutustilanteessa toisia kannustaen.

Oppilasta ohjataan tutustumaan pohjoismaiseen kieliympäristöön ja havaitsemaan
säännönmukaisuuksia ruotsin kielessä sekä vertailemaan ruotsin kieltä muihin kieliin. Oppilas
tutustuu laajemmin ruotsin kieleen ja ruotsinkieliseen kulttuuriin.

T4 kannustaa oppilasta huomaamaan mahdollisuuksia käyttää ruotsin
kieltä omassa elämässään ja ohjata oppilasta käyttämään ruotsia
rohkeasti erilaisissa tilanteissa koulussa ja koulun ulkopuolella.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Elinikäisen kielenopiskelun valmiuksien
kehittyminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas huomaa, mihin hän voi käyttää ruotsin
taitoaan myös koulun ulkopuolella ja osaa
pohtia, miten hän voi käyttää taitoaan koulun
päätyttyä.

Oppilasta rohkaistaan asettamaan itselleen tavoitteita, hyödyntämään monipuolisia
oppimisstrategioita sekä arvioimaan omaa oppimistaan itsenäisesti ja yhdessä muiden kanssa.
Oppilasta kannustetaan käyttämään ruotsin kieltä eri tilanteissa koulussa ja koulun ulkopuolella.
Opiskelussa käytetään monipuolisia strategioita, materiaaleja ja oppimisympäristöjä. Asetetaan
tavoitteita ja valitaan yhdessä kielenkäytön aihepiirejä.

T5 järjestää oppilaalle tilaisuuksia harjoitella eri viestintäkanavia käyttäen
suullista ja kirjallista vuorovaikutusta
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Vuorovaikutus erilaisissa tilanteissa

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Taitotaso: A1.3: Oppilas selviytyy monista
rutiininomaisista viestintätilanteista tukeutuen
joskus viestintäkumppaniin.

Oppilasta rohkaistaan selvittämään keskeinen sisältö ikätasolle sopivasta puheesta ja kirjoitetusta
tekstistä sekä tuottamaan itse suullisia ja kirjallisia viestejä.
Sanastoa ja rakenteita opetellaan monenlaisten aihepiirien yhteydessä. Näitä voivat
olla pohjoismaisten nuorten arkielämään ja vapaa-aikaan liittyvät kielenkäyttötilanteet.
Harjoitetaan ääntämistä, vuorovaikutustaitoja ja rohkaistaan oppilaita monipuoliseen kielen
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Vuosiluokat 7-9

Oppilaalle tarjotaan tilaisuuksia harjoitella suullista ja kirjallista vuorovaikutusta sekä häntä tuetaan
käyttämään kielellisiä viestintästrategioita ja yhä laajemmin myös kohteliaisuusfraaseja.

käytön harjoittamiseen eri tilanteissa. Viestinnällisten tavoitteiden saavuttamiseksi jatketaan
kielen perusrakenteiden harjoittelemista. Näitä ovat esim. verbien aikamuodot, prepositiot,
pronominit, adjektiivit ja substantiivit sekä sanajärjestys.

T8 rohkaista oppilasta tulkitsemaan ikätasolleen sopivia ja itseään
kiinnostavia puhuttuja ja kirjoitettuja tekstejä
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Tekstien tulkintataidot

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Taitotaso A1.3: Oppilas ymmärtää
yksinkertaista, tuttua sanastoa ja
ilmaisuja sisältävää kirjoitettua tekstiä ja
hidasta puhetta asiayhteyden tukemana.
Oppilas pystyy löytämään tarvitsemansa
yksinkertaisen tiedon lyhyestä tekstistä.

Oppilaalle tarjotaan tilaisuuksia harjoitella suullista ja kirjallista vuorovaikutusta sekä häntä tuetaan
käyttämään kielellisiä viestintästrategioita ja yhä laajemmin myös kohteliaisuusfraaseja.
Oppilasta rohkaistaan selvittämään keskeinen sisältö ikätasolle sopivasta puheesta ja kirjoitetusta
tekstistä sekä tuottamaan itse suullisia ja kirjallisia viestejä.
Sanastoa ja rakenteita opetellaan monenlaisten aihepiirien yhteydessä. Näitä voivat
olla pohjoismaisten nuorten arkielämään ja vapaa-aikaan liittyvät kielenkäyttötilanteet.
Harjoitetaan ääntämistä, vuorovaikutustaitoja ja rohkaistaan oppilaita monipuoliseen kielen
käytön harjoittamiseen eri tilanteissa. Viestinnällisten tavoitteiden saavuttamiseksi jatketaan
kielen perusrakenteiden harjoittelemista. Näitä ovat esim. verbien aikamuodot, prepositiot,
pronominit, adjektiivit ja substantiivit sekä sanajärjestys.

T9 tarjota oppilaalle runsaasti tilaisuuksia harjoitella pienimuotoista
puhumista ja kirjoittamista erilaisista aiheista kiinnittäen huomiota myös
ääntämiseen ja tekstin sisällön kannalta oleellisimpiin rakenteisiin
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Tekstien tuottamistaidot

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Taitotaso A1.3: Oppilas osaa rajallisen
määrän lyhyitä, ulkoa opeteltuja ilmauksia,
keskeistä sanastoa ja perustason
lauserakenteita. Oppilas pystyy kertomaan
arkisista ja itselleen tärkeistä asioista käyttäen
suppeaa ilmaisuvarastoa ja kirjoittamaan
yksinkertaisia viestejä. Oppilas ääntää
harjoitellut ilmaisut ymmärrettävästi.

Vuosiluokat 7-9

Oppilaalle tarjotaan tilaisuuksia harjoitella suullista ja kirjallista vuorovaikutusta sekä häntä tuetaan
käyttämään kielellisiä viestintästrategioita ja yhä laajemmin myös kohteliaisuusfraaseja.
Oppilasta rohkaistaan selvittämään keskeinen sisältö ikätasolle sopivasta puheesta ja kirjoitetusta
tekstistä sekä tuottamaan itse suullisia ja kirjallisia viestejä.
Sanastoa ja rakenteita opetellaan monenlaisten aihepiirien yhteydessä. Näitä voivat
olla pohjoismaisten nuorten arkielämään ja vapaa-aikaan liittyvät kielenkäyttötilanteet.
Harjoitetaan ääntämistä, vuorovaikutustaitoja ja rohkaistaan oppilaita monipuoliseen kielen
käytön harjoittamiseen eri tilanteissa. Viestinnällisten tavoitteiden saavuttamiseksi jatketaan
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kielen perusrakenteiden harjoittelemista. Näitä ovat esim. verbien aikamuodot, prepositiot,
pronominit, adjektiivit ja substantiivit sekä sanajärjestys.

Vuosiluokka 8
Vuosiluokan keskeiset sisältöalueet
S1 Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen
Tehdään ja raportoidaan havaintoja pohjoismaisista kielenkäyttöympäristöistä, Suomen, Ruotsin
ja muiden Pohjoismaiden kulttuurin ominaispiirteistä sekä Pohjoismaita yhdistävistä tekijöistä.
Havainnoidaan suomenruotsin ja ruotsinruotsin eroja sekä verrataan ruotsin kieltä oppilaiden
aiemmin opiskelemiin kieliin. Käytetään sellaisia kielitiedon käsitteitä, jotka auttavat oppilaita
kielten välisessä vertailussa ja ruotsin kielen opiskelussa.
Oppilasta ohjataan tutustumaan pohjoismaiseen kieliympäristöön ja havaitsemaan
säännönmukaisuuksia ruotsin kielessä sekä vertailemaan ruotsin kieltä muihin kieliin. Oppilas
tutustuu laajemmin ruotsin kieleen ja ruotsinkieliseen kulttuuriin.
S2 Kielenopiskelutaidot
Käytetään erilaisia opiskelustrategioita, oppimateriaaleja ja oppimisympäristöjä tehokkaasti ja
opiskelumotivaatiota vahvistavalla tavalla. Käytetään itsenäiseen, pitkäjänteiseen työskentelyyn
ja kriittiseen tiedonhankintaan ohjaavia toimintatapoja. Harjoitetaan vuorovaikutustaitoja ja
rohkaistaan oppilaita monipuoliseen kielen käytön harjoittamiseen erilaisissa tilanteissa.
Oppilasta rohkaistaan asettamaan itselleen tavoitteita, hyödyntämään monipuolisia
oppimisstrategioita sekä arvioimaan omaa oppimistaan itsenäisesti ja yhdessä muiden kanssa.
Oppilasta kannustetaan käyttämään ruotsin kieltä eri tilanteissa koulussa ja koulun ulkopuolella.
Opiskelussa käytetään monipuolisia strategioita, materiaaleja ja oppimisympäristöjä. Asetetaan
tavoitteita ja valitaan yhdessä kielenkäytön aihepiirejä.
S3 Kehittyvä kielitaito: taito toimia vuorovaikutuksessa, taito tulkita tekstejä, taito tuottaa
tekstejä
Sisältöjä valittaessa näkökulmana on nuoren toiminta ruotsin kielellä eri yhteisöissä,
ajankohtaisuus, oppilaiden kiinnostuksen kohteet, suuntautuminen toisen asteen opintoihin sekä
tutustuminen nuorten työelämässä ja opiskelussa tarvittavaan kielitaitoon. Sanastoa ja rakenteita
opetellaan monenlaisista teksteistä. Harjoitellaan runsaasti erilaisia vuorovaikutustilanteita eri
viestintäkanavia hyödyntäen.
Oppilaalle tarjotaan tilaisuuksia harjoitella suullista ja kirjallista vuorovaikutusta sekä häntä tuetaan
käyttämään kielellisiä viestintästrategioita ja yhä laajemmin myös kohteliaisuusfraaseja.

Sanastoa ja rakenteita opetellaan monenlaisten aihepiirien yhteydessä. Näitä voivat
olla pohjoismaisten nuorten arkielämään ja vapaa-aikaan liittyvät kielenkäyttötilanteet.
Harjoitetaan ääntämistä, vuorovaikutustaitoja ja rohkaistaan oppilaita monipuoliseen kielen
käytön harjoittamiseen eri tilanteissa. Viestinnällisten tavoitteiden saavuttamiseksi jatketaan
kielen perusrakenteiden harjoittelemista. Näitä ovat esim. verbien aikamuodot, prepositiot,
pronominit, adjektiivit ja substantiivit sekä sanajärjestys.
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Vuosiluokat 7-9

Oppilasta rohkaistaan selvittämään keskeinen sisältö ikätasolle sopivasta puheesta ja kirjoitetusta
tekstistä sekä tuottamaan itse suullisia ja kirjallisia viestejä.

Opetuksen tavoitteet

Tavoitteisiin liittyvät
sisältöalueet

Laaja-alainen osaaminen

T1

S1

L2, L5

T2

S1

L1, L4

T3

S1

L1

T4

S2

L2, L7

T5

S3

L4

T6

S3

L4

T7

S3

L2, L4, L6

T8

S3

L4

T9

S3

L4, L5

Vuosiluokan tavoitteet
T1 ohjata oppilasta tutustumaan pohjoismaiseen kieliympäristöön sekä
Pohjoismaita yhdistäviin arvoihin
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Pohjoismaisen kieliympäristön ja arvojen
hahmottaminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa kertoa, mitä kieliä
Pohjoismaissa puhutaan ja kuvailla
Pohjoismaita yhdistäviä arvoja.

Oppilasta ohjataan tutustumaan pohjoismaiseen kieliympäristöön ja havaitsemaan
säännönmukaisuuksia ruotsin kielessä sekä vertailemaan ruotsin kieltä muihin kieliin. Oppilas
tutustuu laajemmin ruotsin kieleen ja ruotsinkieliseen kulttuuriin.

T2 ohjata oppilasta havaitsemaan, millaisia säännönmukaisuuksia
ruotsin kielessä on, miten samoja asioita ilmaistaan muissa kielissä sekä
käyttämään kielitiedon käsitteitä oppimisensa tukena
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde

Vuosiluokat 7-9

Kielellinen päättely

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa tehdä havaintojensa
perusteella johtopäätöksiä ruotsin kielen
säännönmukaisuuksista ja soveltaa
johtopäätöksiään sekä verrata sitä, miten
sama asia ilmaistaan jossakin muussa
kielessä. Oppilas tuntee ruotsin kielen
keskeisiä kielitiedon käsitteitä.

Oppilasta ohjataan tutustumaan pohjoismaiseen kieliympäristöön ja havaitsemaan
säännönmukaisuuksia ruotsin kielessä sekä vertailemaan ruotsin kieltä muihin kieliin. Oppilas
tutustuu laajemmin ruotsin kieleen ja ruotsinkieliseen kulttuuriin.
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T3 rohkaista oppilasta asettamaan tavoitteita, hyödyntämään monipuolisia
tapoja oppia kieliä ja arvioimaan oppimistaan itsenäisesti ja yhteistyössä
sekä ohjata oppilasta myönteiseen vuorovaikutukseen, jossa tärkeintä on
viestin välittyminen
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Tavoitteiden asettaminen, oppimisen
reflektointi ja yhteistyö

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa asettaa omia
kielenopiskelutavoitteitaan ja arvioida
opiskelutapojaan. Oppilas osaa toimia
vuorovaikutustilanteessa toisia kannustaen.

Oppilasta ohjataan tutustumaan pohjoismaiseen kieliympäristöön ja havaitsemaan
säännönmukaisuuksia ruotsin kielessä sekä vertailemaan ruotsin kieltä muihin kieliin. Oppilas
tutustuu laajemmin ruotsin kieleen ja ruotsinkieliseen kulttuuriin.

T4 kannustaa oppilasta huomaamaan mahdollisuuksia käyttää ruotsin
kieltä omassa elämässään ja ohjata oppilasta käyttämään ruotsia
rohkeasti erilaisissa tilanteissa koulussa ja koulun ulkopuolella.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Elinikäisen kielenopiskelun valmiuksien
kehittyminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas huomaa, mihin hän voi käyttää ruotsin
taitoaan myös koulun ulkopuolella ja osaa
pohtia, miten hän voi käyttää taitoaan koulun
päätyttyä.

Oppilasta rohkaistaan asettamaan itselleen tavoitteita, hyödyntämään monipuolisia
oppimisstrategioita sekä arvioimaan omaa oppimistaan itsenäisesti ja yhdessä muiden kanssa.
Oppilasta kannustetaan käyttämään ruotsin kieltä eri tilanteissa koulussa ja koulun ulkopuolella.
Opiskelussa käytetään monipuolisia strategioita, materiaaleja ja oppimisympäristöjä. Asetetaan
tavoitteita ja valitaan yhdessä kielenkäytön aihepiirejä.

T5 järjestää oppilaalle tilaisuuksia harjoitella eri viestintäkanavia käyttäen
suullista ja kirjallista vuorovaikutusta
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Vuorovaikutus erilaisissa tilanteissa

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Taitotaso: A1.3: Oppilas selviytyy monista
rutiininomaisista viestintätilanteista tukeutuen
joskus viestintäkumppaniin.

Oppilasta rohkaistaan selvittämään keskeinen sisältö ikätasolle sopivasta puheesta ja kirjoitetusta
tekstistä sekä tuottamaan itse suullisia ja kirjallisia viestejä.
Sanastoa ja rakenteita opetellaan monenlaisten aihepiirien yhteydessä. Näitä voivat
olla pohjoismaisten nuorten arkielämään ja vapaa-aikaan liittyvät kielenkäyttötilanteet.
Harjoitetaan ääntämistä, vuorovaikutustaitoja ja rohkaistaan oppilaita monipuoliseen kielen
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Vuosiluokat 7-9

Oppilaalle tarjotaan tilaisuuksia harjoitella suullista ja kirjallista vuorovaikutusta sekä häntä tuetaan
käyttämään kielellisiä viestintästrategioita ja yhä laajemmin myös kohteliaisuusfraaseja.

käytön harjoittamiseen eri tilanteissa. Viestinnällisten tavoitteiden saavuttamiseksi jatketaan
kielen perusrakenteiden harjoittelemista. Näitä ovat esim. verbien aikamuodot, prepositiot,
pronominit, adjektiivit ja substantiivit sekä sanajärjestys.

T6 tukea oppilasta kielellisten viestintästrategioiden käytössä
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Viestintästrategioiden käyttö

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Taitotaso A1.3: Oppilas osallistuu
viestintään, mutta tarvitsee vielä usein
apukeinoja. Oppilas osaa reagoida
suppein sanallisin ilmauksin, pienin elein
(esim. nyökkäämällä), äännähdyksin, tai
muunlaisella minimipalautteella. Joutuu
pyytämään selvennystä tai toistoa hyvin usein.

Oppilaalle tarjotaan tilaisuuksia harjoitella suullista ja kirjallista vuorovaikutusta sekä häntä tuetaan
käyttämään kielellisiä viestintästrategioita ja yhä laajemmin myös kohteliaisuusfraaseja.
Oppilasta rohkaistaan selvittämään keskeinen sisältö ikätasolle sopivasta puheesta ja kirjoitetusta
tekstistä sekä tuottamaan itse suullisia ja kirjallisia viestejä.
Sanastoa ja rakenteita opetellaan monenlaisten aihepiirien yhteydessä. Näitä voivat
olla pohjoismaisten nuorten arkielämään ja vapaa-aikaan liittyvät kielenkäyttötilanteet.
Harjoitetaan ääntämistä, vuorovaikutustaitoja ja rohkaistaan oppilaita monipuoliseen kielen
käytön harjoittamiseen eri tilanteissa. Viestinnällisten tavoitteiden saavuttamiseksi jatketaan
kielen perusrakenteiden harjoittelemista. Näitä ovat esim. verbien aikamuodot, prepositiot,
pronominit, adjektiivit ja substantiivit sekä sanajärjestys.

T7 auttaa oppilasta laajentamaan kohteliaaseen kielenkäyttöön kuuluvien
ilmausten tuntemustaan
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen

Viestinnän kulttuurinen sopivuus

Taitotaso A1.3: Oppilas osaa käyttää
yleisimpiä kohteliaaseen kielenkäyttöön
kuuluvia ilmauksia monissa rutiininomaisissa
sosiaalisissa tilanteissa.

Oppilaalle tarjotaan tilaisuuksia harjoitella suullista ja kirjallista vuorovaikutusta sekä häntä tuetaan
käyttämään kielellisiä viestintästrategioita ja yhä laajemmin myös kohteliaisuusfraaseja.

Vuosiluokat 7-9

Oppilasta rohkaistaan selvittämään keskeinen sisältö ikätasolle sopivasta puheesta ja kirjoitetusta
tekstistä sekä tuottamaan itse suullisia ja kirjallisia viestejä.
Sanastoa ja rakenteita opetellaan monenlaisten aihepiirien yhteydessä. Näitä voivat
olla pohjoismaisten nuorten arkielämään ja vapaa-aikaan liittyvät kielenkäyttötilanteet.
Harjoitetaan ääntämistä, vuorovaikutustaitoja ja rohkaistaan oppilaita monipuoliseen kielen
käytön harjoittamiseen eri tilanteissa. Viestinnällisten tavoitteiden saavuttamiseksi jatketaan
kielen perusrakenteiden harjoittelemista. Näitä ovat esim. verbien aikamuodot, prepositiot,
pronominit, adjektiivit ja substantiivit sekä sanajärjestys.
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T8 rohkaista oppilasta tulkitsemaan ikätasolleen sopivia ja itseään
kiinnostavia puhuttuja ja kirjoitettuja tekstejä
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Tekstien tulkintataidot

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Taitotaso A1.3: Oppilas ymmärtää
yksinkertaista, tuttua sanastoa ja
ilmaisuja sisältävää kirjoitettua tekstiä ja
hidasta puhetta asiayhteyden tukemana.
Oppilas pystyy löytämään tarvitsemansa
yksinkertaisen tiedon lyhyestä tekstistä.

Oppilaalle tarjotaan tilaisuuksia harjoitella suullista ja kirjallista vuorovaikutusta sekä häntä tuetaan
käyttämään kielellisiä viestintästrategioita ja yhä laajemmin myös kohteliaisuusfraaseja.
Oppilasta rohkaistaan selvittämään keskeinen sisältö ikätasolle sopivasta puheesta ja kirjoitetusta
tekstistä sekä tuottamaan itse suullisia ja kirjallisia viestejä.
Sanastoa ja rakenteita opetellaan monenlaisten aihepiirien yhteydessä. Näitä voivat
olla pohjoismaisten nuorten arkielämään ja vapaa-aikaan liittyvät kielenkäyttötilanteet.
Harjoitetaan ääntämistä, vuorovaikutustaitoja ja rohkaistaan oppilaita monipuoliseen kielen
käytön harjoittamiseen eri tilanteissa. Viestinnällisten tavoitteiden saavuttamiseksi jatketaan
kielen perusrakenteiden harjoittelemista. Näitä ovat esim. verbien aikamuodot, prepositiot,
pronominit, adjektiivit ja substantiivit sekä sanajärjestys.

T9 tarjota oppilaalle runsaasti tilaisuuksia harjoitella pienimuotoista
puhumista ja kirjoittamista erilaisista aiheista kiinnittäen huomiota myös
ääntämiseen ja tekstin sisällön kannalta oleellisimpiin rakenteisiin
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Tekstien tuottamistaidot

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Taitotaso A1.3: Oppilas osaa rajallisen
määrän lyhyitä, ulkoa opeteltuja ilmauksia,
keskeistä sanastoa ja perustason
lauserakenteita. Oppilas pystyy kertomaan
arkisista ja itselleen tärkeistä asioista käyttäen
suppeaa ilmaisuvarastoa ja kirjoittamaan
yksinkertaisia viestejä. Oppilas ääntää
harjoitellut ilmaisut ymmärrettävästi.

Oppilaalle tarjotaan tilaisuuksia harjoitella suullista ja kirjallista vuorovaikutusta sekä häntä tuetaan
käyttämään kielellisiä viestintästrategioita ja yhä laajemmin myös kohteliaisuusfraaseja.

Sanastoa ja rakenteita opetellaan monenlaisten aihepiirien yhteydessä. Näitä voivat
olla pohjoismaisten nuorten arkielämään ja vapaa-aikaan liittyvät kielenkäyttötilanteet.
Harjoitetaan ääntämistä, vuorovaikutustaitoja ja rohkaistaan oppilaita monipuoliseen kielen
käytön harjoittamiseen eri tilanteissa. Viestinnällisten tavoitteiden saavuttamiseksi jatketaan
kielen perusrakenteiden harjoittelemista. Näitä ovat esim. verbien aikamuodot, prepositiot,
pronominit, adjektiivit ja substantiivit sekä sanajärjestys.
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Vuosiluokat 7-9

Oppilasta rohkaistaan selvittämään keskeinen sisältö ikätasolle sopivasta puheesta ja kirjoitetusta
tekstistä sekä tuottamaan itse suullisia ja kirjallisia viestejä.

Vuosiluokka 9
Vuosiluokan keskeiset sisältöalueet
S1 Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen
Tehdään ja raportoidaan havaintoja pohjoismaisista kielenkäyttöympäristöistä, Suomen, Ruotsin
ja muiden Pohjoismaiden kulttuurin ominaispiirteistä sekä Pohjoismaita yhdistävistä tekijöistä.
Havainnoidaan suomenruotsin ja ruotsinruotsin eroja sekä verrataan ruotsin kieltä oppilaiden
aiemmin opiskelemiin kieliin. Käytetään sellaisia kielitiedon käsitteitä, jotka auttavat oppilaita
kielten välisessä vertailussa ja ruotsin kielen opiskelussa.
Oppilasta ohjataan tutustumaan pohjoismaiseen kieliympäristöön ja havaitsemaan
säännönmukaisuuksia ruotsin kielessä sekä vertailemaan ruotsin kieltä muihin kieliin. Lisäksi
oppilasta ohjataan käyttämään kielitiedon käsitteitä oppimisen tukena. Oppilas tutustuu Suomen
ja Ruotsin lisäksi myös muiden pohjoismaiden kielenkäyttöympäristöihin, kulttuureihin sekä
pohjoismaita yhdistäviin tekijöihin.
S2 Kielenopiskelutaidot
Käytetään erilaisia opiskelustrategioita, oppimateriaaleja ja oppimisympäristöjä tehokkaasti ja
opiskelumotivaatiota vahvistavalla tavalla. Käytetään itsenäiseen, pitkäjänteiseen työskentelyyn
ja kriittiseen tiedonhankintaan ohjaavia toimintatapoja. Harjoitetaan vuorovaikutustaitoja ja
rohkaistaan oppilaita monipuoliseen kielen käytön harjoittamiseen erilaisissa tilanteissa.
Oppilasta rohkaistaan asettamaan itselleen tavoitteita, hyödyntämään monipuolisia
oppimisstrategioita sekä arvioimaan omaa oppimistaan itsenäisesti ja yhdessä muiden kanssa.
Oppilasta kannustetaan käyttämään ruotsin kieltä eri tilanteissa koulussa ja koulun ulkopuolella.
Opiskelussa käytetään monipuolisia strategioita, materiaaleja ja oppimisympäristöjä. Käytetään
toimintatapoja, jotka rohkaisevat itsenäiseen, pitkäjänteiseen työskentelyyn ja kriittiseen
tiedonhankintaan.
S3 Kehittyvä kielitaito: taito toimia vuorovaikutuksessa, taito tulkita tekstejä, taito tuottaa
tekstejä
Sisältöjä valittaessa näkökulmana on nuoren toiminta ruotsin kielellä eri yhteisöissä,
ajankohtaisuus, oppilaiden kiinnostuksen kohteet, suuntautuminen toisen asteen opintoihin sekä
tutustuminen nuorten työelämässä ja opiskelussa tarvittavaan kielitaitoon. Sanastoa ja rakenteita
opetellaan monenlaisista teksteistä. Harjoitellaan runsaasti erilaisia vuorovaikutustilanteita eri
viestintäkanavia hyödyntäen.
Oppilaalle tarjotaan tilaisuuksia harjoitella suullista ja kirjallista vuorovaikutusta eri
viestintäkanavia käyttäen sekä häntä tuetaan käyttämään kielellisiä viestintästrategioita ja yhä
laajemmin myös kohteliaisuusfraaseja.

Vuosiluokat 7-9

Oppilasta rohkaistaan selvittämään keskeinen sisältö ikätasolle sopivasta puheesta ja kirjoitetusta
tekstistä sekä tuottamaan itse suullisia ja kirjallisia viestejä kiinnittäen huomiota tekstin sisällön
kannalta keskeisiin rakenteisiin.
Sanastoa ja rakenteita opetellaan monenlaisten aihepiirien yhteydessä. Aihepiireinä voivat
olla nuorten toiminta ruotsin kielellä eri yhteisöissä, opinnot, työelämä ja muut kiinnostuksen
kohteet. Harjoitellaan runsaasti erilaisia vuorovaikutustilanteita eri viestintäkanavia hyödyntäen.
Syvennetään ruotsin kielen perusrakenteiden hallintaa ja perehdytään myös uusiin rakenteisiin
kuten esimerkiksi konditionaalin vastineet ruotsin kielessä.
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Opetuksen tavoitteet

Tavoitteisiin liittyvät
sisältöalueet

Laaja-alainen osaaminen

T1

S1

L2, L5

T2

S1

L1, L4

T3

S1

L1

T4

S2

L2, L7

T5

S3

L4

T6

S3

L4

T7

S3

L2, L4, L6

T8

S3

L4

T9

S3

L4, L5

Vuosiluokan tavoitteet
T1 ohjata oppilasta tutustumaan pohjoismaiseen kieliympäristöön sekä
Pohjoismaita yhdistäviin arvoihin
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Pohjoismaisen kieliympäristön ja arvojen
hahmottaminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa kertoa, mitä kieliä
Pohjoismaissa puhutaan ja kuvailla
Pohjoismaita yhdistäviä arvoja.

Oppilasta ohjataan tutustumaan pohjoismaiseen kieliympäristöön ja havaitsemaan
säännönmukaisuuksia ruotsin kielessä sekä vertailemaan ruotsin kieltä muihin kieliin. Lisäksi
oppilasta ohjataan käyttämään kielitiedon käsitteitä oppimisen tukena. Oppilas tutustuu Suomen
ja Ruotsin lisäksi myös muiden pohjoismaiden kielenkäyttöympäristöihin, kulttuureihin sekä
pohjoismaita yhdistäviin tekijöihin.

T2 ohjata oppilasta havaitsemaan, millaisia säännönmukaisuuksia
ruotsin kielessä on, miten samoja asioita ilmaistaan muissa kielissä sekä
käyttämään kielitiedon käsitteitä oppimisensa tukena
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Kielellinen päättely

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa tehdä havaintojensa
perusteella johtopäätöksiä ruotsin kielen
säännönmukaisuuksista ja soveltaa
johtopäätöksiään sekä verrata sitä, miten
sama asia ilmaistaan jossakin muussa
kielessä. Oppilas tuntee ruotsin kielen
keskeisiä kielitiedon käsitteitä.

Oppilasta ohjataan tutustumaan pohjoismaiseen kieliympäristöön ja havaitsemaan
säännönmukaisuuksia ruotsin kielessä sekä vertailemaan ruotsin kieltä muihin kieliin. Lisäksi
oppilasta ohjataan käyttämään kielitiedon käsitteitä oppimisen tukena. Oppilas tutustuu Suomen
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Arvioinnin kohde

ja Ruotsin lisäksi myös muiden pohjoismaiden kielenkäyttöympäristöihin, kulttuureihin sekä
pohjoismaita yhdistäviin tekijöihin.

T3 rohkaista oppilasta asettamaan tavoitteita, hyödyntämään monipuolisia
tapoja oppia kieliä ja arvioimaan oppimistaan itsenäisesti ja yhteistyössä
sekä ohjata oppilasta myönteiseen vuorovaikutukseen, jossa tärkeintä on
viestin välittyminen
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Tavoitteiden asettaminen, oppimisen
reflektointi ja yhteistyö

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa asettaa omia
kielenopiskelutavoitteitaan ja arvioida
opiskelutapojaan. Oppilas osaa toimia
vuorovaikutustilanteessa toisia kannustaen.

Oppilasta ohjataan tutustumaan pohjoismaiseen kieliympäristöön ja havaitsemaan
säännönmukaisuuksia ruotsin kielessä sekä vertailemaan ruotsin kieltä muihin kieliin. Lisäksi
oppilasta ohjataan käyttämään kielitiedon käsitteitä oppimisen tukena. Oppilas tutustuu Suomen
ja Ruotsin lisäksi myös muiden pohjoismaiden kielenkäyttöympäristöihin, kulttuureihin sekä
pohjoismaita yhdistäviin tekijöihin.

T4 kannustaa oppilasta huomaamaan mahdollisuuksia käyttää ruotsin
kieltä omassa elämässään ja ohjata oppilasta käyttämään ruotsia
rohkeasti erilaisissa tilanteissa koulussa ja koulun ulkopuolella.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Elinikäisen kielenopiskelun valmiuksien
kehittyminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas huomaa, mihin hän voi käyttää ruotsin
taitoaan myös koulun ulkopuolella ja osaa
pohtia, miten hän voi käyttää taitoaan koulun
päätyttyä.

Oppilasta rohkaistaan asettamaan itselleen tavoitteita, hyödyntämään monipuolisia
oppimisstrategioita sekä arvioimaan omaa oppimistaan itsenäisesti ja yhdessä muiden kanssa.
Oppilasta kannustetaan käyttämään ruotsin kieltä eri tilanteissa koulussa ja koulun ulkopuolella.
Opiskelussa käytetään monipuolisia strategioita, materiaaleja ja oppimisympäristöjä. Käytetään
toimintatapoja, jotka rohkaisevat itsenäiseen, pitkäjänteiseen työskentelyyn ja kriittiseen
tiedonhankintaan.

T5 järjestää oppilaalle tilaisuuksia harjoitella eri viestintäkanavia käyttäen
suullista ja kirjallista vuorovaikutusta
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
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Arvioinnin kohde
Vuorovaikutus erilaisissa tilanteissa
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Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Taitotaso: A1.3: Oppilas selviytyy monista
rutiininomaisista viestintätilanteista tukeutuen
joskus viestintäkumppaniin.

Oppilaalle tarjotaan tilaisuuksia harjoitella suullista ja kirjallista vuorovaikutusta eri
viestintäkanavia käyttäen sekä häntä tuetaan käyttämään kielellisiä viestintästrategioita ja yhä
laajemmin myös kohteliaisuusfraaseja.
Oppilasta rohkaistaan selvittämään keskeinen sisältö ikätasolle sopivasta puheesta ja kirjoitetusta
tekstistä sekä tuottamaan itse suullisia ja kirjallisia viestejä kiinnittäen huomiota tekstin sisällön
kannalta keskeisiin rakenteisiin.
Sanastoa ja rakenteita opetellaan monenlaisten aihepiirien yhteydessä. Aihepiireinä voivat
olla nuorten toiminta ruotsin kielellä eri yhteisöissä, opinnot, työelämä ja muut kiinnostuksen
kohteet. Harjoitellaan runsaasti erilaisia vuorovaikutustilanteita eri viestintäkanavia hyödyntäen.
Syvennetään ruotsin kielen perusrakenteiden hallintaa ja perehdytään myös uusiin rakenteisiin
kuten esimerkiksi konditionaalin vastineet ruotsin kielessä.

T6 tukea oppilasta kielellisten viestintästrategioiden käytössä
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Viestintästrategioiden käyttö

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Taitotaso A1.3: Oppilas osallistuu
viestintään, mutta tarvitsee vielä usein
apukeinoja. Oppilas osaa reagoida
suppein sanallisin ilmauksin, pienin elein
(esim. nyökkäämällä), äännähdyksin, tai
muunlaisella minimipalautteella. Joutuu
pyytämään selvennystä tai toistoa hyvin usein.

Oppilaalle tarjotaan tilaisuuksia harjoitella suullista ja kirjallista vuorovaikutusta eri
viestintäkanavia käyttäen sekä häntä tuetaan käyttämään kielellisiä viestintästrategioita ja yhä
laajemmin myös kohteliaisuusfraaseja.
Oppilasta rohkaistaan selvittämään keskeinen sisältö ikätasolle sopivasta puheesta ja kirjoitetusta
tekstistä sekä tuottamaan itse suullisia ja kirjallisia viestejä kiinnittäen huomiota tekstin sisällön
kannalta keskeisiin rakenteisiin.
Sanastoa ja rakenteita opetellaan monenlaisten aihepiirien yhteydessä. Aihepiireinä voivat
olla nuorten toiminta ruotsin kielellä eri yhteisöissä, opinnot, työelämä ja muut kiinnostuksen
kohteet. Harjoitellaan runsaasti erilaisia vuorovaikutustilanteita eri viestintäkanavia hyödyntäen.
Syvennetään ruotsin kielen perusrakenteiden hallintaa ja perehdytään myös uusiin rakenteisiin
kuten esimerkiksi konditionaalin vastineet ruotsin kielessä.

T7 auttaa oppilasta laajentamaan kohteliaaseen kielenkäyttöön kuuluvien
ilmausten tuntemustaan
Arvioinnin kohde

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen

Viestinnän kulttuurinen sopivuus

Taitotaso A1.3: Oppilas osaa käyttää
yleisimpiä kohteliaaseen kielenkäyttöön
kuuluvia ilmauksia monissa rutiininomaisissa
sosiaalisissa tilanteissa.

Oppilaalle tarjotaan tilaisuuksia harjoitella suullista ja kirjallista vuorovaikutusta eri
viestintäkanavia käyttäen sekä häntä tuetaan käyttämään kielellisiä viestintästrategioita ja yhä
laajemmin myös kohteliaisuusfraaseja.
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Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi

Oppilasta rohkaistaan selvittämään keskeinen sisältö ikätasolle sopivasta puheesta ja kirjoitetusta
tekstistä sekä tuottamaan itse suullisia ja kirjallisia viestejä kiinnittäen huomiota tekstin sisällön
kannalta keskeisiin rakenteisiin.
Sanastoa ja rakenteita opetellaan monenlaisten aihepiirien yhteydessä. Aihepiireinä voivat
olla nuorten toiminta ruotsin kielellä eri yhteisöissä, opinnot, työelämä ja muut kiinnostuksen
kohteet. Harjoitellaan runsaasti erilaisia vuorovaikutustilanteita eri viestintäkanavia hyödyntäen.
Syvennetään ruotsin kielen perusrakenteiden hallintaa ja perehdytään myös uusiin rakenteisiin
kuten esimerkiksi konditionaalin vastineet ruotsin kielessä.

T8 rohkaista oppilasta tulkitsemaan ikätasolleen sopivia ja itseään
kiinnostavia puhuttuja ja kirjoitettuja tekstejä
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Tekstien tulkintataidot

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Taitotaso A1.3: Oppilas ymmärtää
yksinkertaista, tuttua sanastoa ja
ilmaisuja sisältävää kirjoitettua tekstiä ja
hidasta puhetta asiayhteyden tukemana.
Oppilas pystyy löytämään tarvitsemansa
yksinkertaisen tiedon lyhyestä tekstistä.

Oppilaalle tarjotaan tilaisuuksia harjoitella suullista ja kirjallista vuorovaikutusta eri
viestintäkanavia käyttäen sekä häntä tuetaan käyttämään kielellisiä viestintästrategioita ja yhä
laajemmin myös kohteliaisuusfraaseja.
Oppilasta rohkaistaan selvittämään keskeinen sisältö ikätasolle sopivasta puheesta ja kirjoitetusta
tekstistä sekä tuottamaan itse suullisia ja kirjallisia viestejä kiinnittäen huomiota tekstin sisällön
kannalta keskeisiin rakenteisiin.
Sanastoa ja rakenteita opetellaan monenlaisten aihepiirien yhteydessä. Aihepiireinä voivat
olla nuorten toiminta ruotsin kielellä eri yhteisöissä, opinnot, työelämä ja muut kiinnostuksen
kohteet. Harjoitellaan runsaasti erilaisia vuorovaikutustilanteita eri viestintäkanavia hyödyntäen.
Syvennetään ruotsin kielen perusrakenteiden hallintaa ja perehdytään myös uusiin rakenteisiin
kuten esimerkiksi konditionaalin vastineet ruotsin kielessä.

T9 tarjota oppilaalle runsaasti tilaisuuksia harjoitella pienimuotoista
puhumista ja kirjoittamista erilaisista aiheista kiinnittäen huomiota myös
ääntämiseen ja tekstin sisällön kannalta oleellisimpiin rakenteisiin
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
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Tekstien tuottamistaidot

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Taitotaso A1.3: Oppilas osaa rajallisen
määrän lyhyitä, ulkoa opeteltuja ilmauksia,
keskeistä sanastoa ja perustason
lauserakenteita. Oppilas pystyy kertomaan
arkisista ja itselleen tärkeistä asioista käyttäen
suppeaa ilmaisuvarastoa ja kirjoittamaan
yksinkertaisia viestejä. Oppilas ääntää
harjoitellut ilmaisut ymmärrettävästi.

Oppilaalle tarjotaan tilaisuuksia harjoitella suullista ja kirjallista vuorovaikutusta eri
viestintäkanavia käyttäen sekä häntä tuetaan käyttämään kielellisiä viestintästrategioita ja yhä
laajemmin myös kohteliaisuusfraaseja.
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Oppilasta rohkaistaan selvittämään keskeinen sisältö ikätasolle sopivasta puheesta ja kirjoitetusta
tekstistä sekä tuottamaan itse suullisia ja kirjallisia viestejä kiinnittäen huomiota tekstin sisällön
kannalta keskeisiin rakenteisiin.
Sanastoa ja rakenteita opetellaan monenlaisten aihepiirien yhteydessä. Aihepiireinä voivat
olla nuorten toiminta ruotsin kielellä eri yhteisöissä, opinnot, työelämä ja muut kiinnostuksen
kohteet. Harjoitellaan runsaasti erilaisia vuorovaikutustilanteita eri viestintäkanavia hyödyntäen.
Syvennetään ruotsin kielen perusrakenteiden hallintaa ja perehdytään myös uusiin rakenteisiin
kuten esimerkiksi konditionaalin vastineet ruotsin kielessä.

Ruotsin kieli, A2-oppimäärä
Ruotsin kieli, A-oppimäärä vuosiluokilla 7-9
Oppilaita rohkaistaan käyttämään ruotsin kieltä monipuolisessa vuorovaikutuksessa ja
tiedonhankinnassa. Opetuksen tavoitteena on tukea oppilasta vuosiluokilla 3–6 saavutettujen
taitojen syventämisessä, kehittää oppilaan kielellistä päättelykykyä ja samalla edistää hänen
kielenopiskelutaitojaan. Kulttuurisen moninaisuuden ymmärtämistä syvennetään pohtimalla
erilaisia kieliyhteisöihin liittyviä arvosidonnaisia ilmiöitä. Myös tunteiden käsittelylle annetaan tilaa,
ja tarpeen mukaan vaikeita asioita voidaan käsitellä myös koulun opetuskielellä.
Ruotsin kielen opetusta voidaan integroida eri oppiaineiden ja monialaisten
oppimiskokonaisuuksien opetukseen ja päinvastoin. Oppilaita rohkaistaan tiedonhakuun ruotsin
kielellä eri oppiaineissa.

Ruotsin kielen A-oppimäärän oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät
tavoitteet vuosiluokilla 7-9

Tavoitteena on, että kielenkäyttö olisi mahdollisimman asianmukaista, luonnollista ja
oppilaille merkityksellistä. Työskentelyssä korostuu pari- ja pienryhmätyö sekä yhdessä
oppiminen erityyppisissä oppimisympäristöissä. Monikielisyys- ja kielikasvatuksen tavoitteiden
saavuttamiseksi tarvitaan opettajien yhteistyötä. Pelillisyyden, musiikin ja draaman avulla
oppilaat saavat mahdollisuuden kokeilla kasvavaa kielitaitoaan ja käsitellä myös asenteita.
Opetuksessa käytetään monipuolisesti eri oppimisympäristöjä, viestintäkanavia ja -välineitä.
Teksteistä hankitaan tietoa, niitä jaetaan ja julkaistaan. Oppilaita ohjataan aktiiviseen toimijuuteen
ja itsenäiseen vastuunottoon omasta oppimisestaan Eurooppalaisen kielisalkun tai vastaavan
työvälineen avulla. Oppilaat tutustuvat ympäröivän yhteisön monikielisyyteen ja -kulttuurisuuteen
kotikansainvälisyyden avulla. Heille tarjotaan myös mahdollisuuksia harjoitella kansainvälistä
yhteydenpitoa. Ruotsin kieltä käytetään aina kun se on mahdollista.

1659

Vuosiluokat 7-9

Tavoitteena on, että kielenkäyttö olisi mahdollisimman asianmukaista, luonnollista ja
oppilaille merkityksellistä. Työskentelyssä korostuu pari- ja pienryhmätyö sekä yhdessä
oppiminen erityyppisissä oppimisympäristöissä. Monikielisyys- ja kielikasvatuksen tavoitteiden
saavuttamiseksi tarvitaan opettajien yhteistyötä. Pelillisyyden, musiikin ja draaman avulla
oppilaat saavat mahdollisuuden kokeilla kasvavaa kielitaitoaan ja käsitellä myös asenteita.
Opetuksessa käytetään monipuolisesti eri oppimisympäristöjä, viestintäkanavia ja -välineitä.
Teksteistä hankitaan tietoa, niitä jaetaan ja julkaistaan. Oppilaita ohjataan aktiiviseen toimijuuteen
ja itsenäiseen vastuun ottoon omasta oppimisestaan Eurooppalaisen kielisalkun tai vastaavan
työvälineen avulla. Oppilaat tutustuvat ympäröivän yhteisön monikielisyyteen ja -kulttuurisuuteen
kotikansainvälisyyden avulla. Heille tarjotaan myös mahdollisuuksia harjoitella kansainvälistä
yhteydenpitoa. Ruotsin kieltä käytetään aina kun se on mahdollista.

Ohjaus, eriyttäminen ja tuki ruotsin kielen A-oppimäärässä vuosiluokilla
7-9
Oppilaita ohjataan käyttämään kielitaitoaan rohkeasti. Runsas viestinnällinen harjoittelu tukee
oppilaiden kielitaidon kehittymistä. Oppilaita kannustetaan opiskelemaan myös muita koulun
tarjoamia kieliä. Oppilaille, joilla on kieliin liittyviä oppimisvaikeuksia, tarjotaan tukea. Opetus
suunnitellaan niin, että se tarjoaa haasteita myös muita nopeammin edistyville tai ruotsin kieltä
entuudestaan osaaville oppilaille.
Oppilaita ohjataan käyttämään kielitaitoaan rohkeasti. Runsas viestinnällinen harjoittelu tukee
oppilaiden kielitaidon kehittymistä. Oppilaita kannustetaan opiskelemaan myös muita koulun
tarjoamia kieliä. Oppilaille, joilla on kieliin liittyviä oppimisvaikeuksia, tarjotaan tukea. Opetus
suunnitellaan niin, että se tarjoaa haasteita myös muita nopeammin edistyville tai ruotsin kieltä
entuudestaan osaaville oppilaille.

Oppilaan oppimisen arviointi ruotsin kielen A-oppimäärässä vuosiluokilla
7-9
Oppimista arvioidaan monin eri tavoin myös itse- ja vertaisarvioinnin keinoin. Arviointi kohdistuu
kaikkiin arvioitaviin tavoitteisiin ja arvioinnissa otetaan huomioon kaikki kielitaidon osa-alueet.
Niiden arviointi perustuu Eurooppalaiseen viitekehykseen ja sen pohjalta laadittuun suomalaiseen
sovellukseen. Arvioinnissa välineenä voidaan käyttää esimerkiksi Eurooppalaista kielisalkkua.
Arviointi on monipuolista ja antaa oppilaille mahdollisuuden painottaa itselleen luontevia
ilmaisumuotoja. Oppimista ohjaavan ja kannustavan palautteen avulla oppilaita autetaan
tulemaan tietoisiksi omista taidoistaan ja kehittämään niitä. Oppilaita rohkaistaan käyttämään
oppimaansa erilaisissa viestintätilanteissa. Monipuolinen arviointi tarjoaa mahdollisuuksia
osoittaa osaamistaan myös oppilaille, joilla on kieleen liittyviä oppimisvaikeuksia tai joilla on muulla
tavoin kielellisesti erilaiset lähtökohdat.
Päättöarviointi sijoittuu siihen lukuvuoteen, jona oppiaineen opiskelu päättyy kaikille
yhteisenä oppiaineena. Päättöarvioinnilla määritellään, miten oppilas on opiskelun päättyessä
saavuttanut ruotsin kielen A-oppimäärän tavoitteet. Päättöarvosana muodostetaan suhteuttamalla
oppilaan osaamisen taso ruotsin kielen A-oppimäärän valtakunnallisiin päättöarvioinnin
kriteereihin. Osaaminen kielitaidon eri osa-alueilla kehittyy kumuloituvasti. Päättöarvosanan
muodostamisessa otetaan huomioon kaikki valtakunnalliset päättöarvioinnin kriteerit riippumatta
siitä, mille vuosiluokalle vastaava tavoite on asetettu paikallisessa opetussuunnitelmassa. Oppilas
saa arvosanan kahdeksan (8), mikäli hän osoittaa keskimäärin kriteerien määrittämää osaamista.
Arvosanan kahdeksan tason ylittäminen joidenkin tavoitteiden osalta voi kompensoida tasoa
heikomman suoriutumisen joidenkin muiden tavoitteiden osalta.
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Oppimista arvioidaan monin eri tavoin myös itse- ja vertaisarvioinnin keinoin. Arviointi kohdistuu
kaikkiin arvioitaviin tavoitteisiin ja arvioinnissa otetaan huomioon kaikki kielitaidon osa-alueet.
Niiden arviointi perustuu Eurooppalaiseen viitekehykseen ja sen pohjalta laadittuun suomalaiseen
sovellukseen. Arvioinnissa välineenä voidaan käyttää esimerkiksi Eurooppalaista kielisalkkua.
Arviointi on monipuolista ja antaa oppilaille mahdollisuuden painottaa itselleen luontevia
ilmaisumuotoja. Oppimista ohjaavan ja kannustavan palautteen avulla oppilaita autetaan
tulemaan tietoisiksi omista taidoistaan ja kehittämään niitä. Oppilaita rohkaistaan käyttämään
oppimaansa erilaisissa viestintätilanteissa. Monipuolinen arviointi tarjoaa mahdollisuuksia
osoittaa osaamistaan myös oppilaille, joilla on kieleen liittyviä oppimisvaikeuksia tai joilla on muulla
tavoin kielellisesti erilaiset lähtökohdat.
Päättöarviointi sijoittuu siihen lukuvuoteen, jona oppiaineen opiskelu päättyy kaikille
yhteisenä oppiaineena. Päättöarvioinnilla määritellään, miten oppilas on opiskelun päättyessä
saavuttanut ruotsin kielen A-oppimäärän tavoitteet. Päättöarvosana muodostetaan suhteuttamalla
oppilaan osaamisen taso ruotsin kielen A-oppimäärän valtakunnallisiin päättöarvioinnin
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kriteereihin. Osaaminen kielitaidon eri osa-alueilla kehittyy kumuloituvasti. Päättöarvosanan
muodostamisessa otetaan huomioon kaikki valtakunnalliset päättöarvioinnin kriteerit riippumatta
siitä, mille vuosiluokalle vastaava tavoite on asetettu paikallisessa opetussuunnitelmassa. Oppilas
saa arvosanan kahdeksan (8), mikäli hän osoittaa keskimäärin kriteerien määrittämää osaamista.
Arvosanan kahdeksan tason ylittäminen joidenkin tavoitteiden osalta voi kompensoida tasoa
heikomman suoriutumisen joidenkin muiden tavoitteiden osalta.

Vuosiluokka 7
Vuosiluokan keskeiset sisältöalueet
S1 Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen
Opetuksessa valitaan sellaisia sisältöjä ja toimintatapoja, jotka rohkaisevat toimimaan
ruotsinkielisissä ympäristöissä Suomessa ja muualla. Käytetään sellaisia kielitiedon käsitteitä,
jotka auttavat oppilaita kielten välisessä vertailussa ja ruotsin kielen opiskelussa. Perehdytään
yksilön kielellisiin oikeuksiin.
Opetuksessa valitaan sellaisia sisältöjä ja toimintatapoja, jotka rohkaisevat toimimaan
ruotsinkielisissä ympäristöissä Suomessa ja muualla. Käytetään sellaisia kielitiedon käsitteitä,
jotka auttavat oppilaita kielten välisessä vertailussa ja ruotsin kielen opiskelussa.
S2 Kielenopiskelutaidot
Vahvistetaan edelleen kielenopiskelutaitoja. Harjoitellaan oppimateriaalin monipuolista käyttöä,
sanastojen käyttöä, kokonaisuuksien hahmottamista, ryhmittelyä ja tiedon hakemista.
Vahvistetaan edelleen kielenopiskelutaitoja. Harjoitellaan oppimateriaalin monipuolista käyttöä,
sanastojen käyttöä, kokonaisuuksien hahmottamista, ryhmittelyä ja tiedon hakemista.
S3 Kehittyvä kielitaito: taito toimia vuorovaikutuksessa, taito tulkita tekstejä, taito tuottaa
tekstejä
Sisältöjä valittaessa näkökulmana on nuoren toiminta ruotsin kielellä eri yhteisöissä,
ajankohtaisuus, oppilaiden kiinnostuksen kohteet, suuntautuminen toisen asteen opintoihin sekä
tutustuminen nuorten työelämässä ja opiskelussa tarvittavaan kielitaitoon. Sanastoa ja rakenteita
opetellaan monenlaisista teksteistä, kuten kertovista, kuvaavista tai vaikuttavista teksteistä.
Havainnoidaan ja harjoitellaan runsaasti erilaisia vuorovaikutustilanteita eri viestintäkanavia
hyödyntäen.
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Sisältöjä ovat mm. nuorten kiinnostuksen kohteet ja muut ajankohtaiset aiheet. Aihepiireihin
liittyvää sanastoa opetellaan monenlaisten tekstien avulla. Harjoitetaan rakenteita, ääntämistä ja
vuorovaikutustaitoja sekä rohkaistaan oppilaita monipuoliseen kielenkäyttöön eri tilanteissa.

Opetuksen tavoitteet

Tavoitteisiin liittyvät
sisältöalueet

Laaja-alainen osaaminen

T2

S1

L2, L5

T3

S1

L1, L4

T4

S2

L1, L3, L7

T5

S2

L1

T6

S3

L4

T9

S3

L4

T10

S3

L3, L4, L5

Vuosiluokan tavoitteet
T2 kannustaa oppilasta löytämään kiinnostavia ruotsinkielisiä
toimintaympäristöjä, jotka laajentavat oppilaan maailmankuvaa
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Maailmankansalaisen taitojen kehittyminen
ruotsin taitoa hyödyntämällä

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa tehdä havaintoja
mahdollisuuksista oppia ruotsinkielisissä
toimintaympäristöissä.

Opetuksessa valitaan sellaisia sisältöjä ja toimintatapoja, jotka rohkaisevat toimimaan
ruotsinkielisissä ympäristöissä Suomessa ja muualla. Käytetään sellaisia kielitiedon käsitteitä,
jotka auttavat oppilaita kielten välisessä vertailussa ja ruotsin kielen opiskelussa.

T3 ohjata oppilasta havaitsemaan, millaisia säännönmukaisuuksia
ruotsin kielessä on, miten samoja asioita ilmaistaan muissa kielissä sekä
käyttämään kielitiedon käsitteitä oppimisensa tukena
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde

Vuosiluokat 7-9

Kielellinen päättely

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa tehdä havaintojensa
perusteella johtopäätöksiä ruotsin kielen
säännönmukaisuuksista ja soveltaa
johtopäätöksiään sekä verrata sitä, miten
sama asia ilmaistaan jossakin muussa
kielessä. Oppilas tuntee ruotsin kielen
keskeisiä kielitiedon käsitteitä.

Opetuksessa valitaan sellaisia sisältöjä ja toimintatapoja, jotka rohkaisevat toimimaan
ruotsinkielisissä ympäristöissä Suomessa ja muualla. Käytetään sellaisia kielitiedon käsitteitä,
jotka auttavat oppilaita kielten välisessä vertailussa ja ruotsin kielen opiskelussa.

T4 rohkaista oppilasta asettamaan tavoitteita, hyödyntämään monipuolisia
tapoja oppia kieliä ja arvioimaan oppimistaan itsenäisesti ja yhteistyössä
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sekä ohjata oppilasta myönteiseen vuorovaikutukseen, jossa tärkeintä on
viestin välittyminen
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Tavoitteiden asettaminen, oppimisen
reflektointi ja yhteistyö

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa asettaa omia
kielenopiskelutavoitteitaan ja arvioida
opiskelutapojaan. Oppilas osaa toimia
vuorovaikutustilanteessa toisia kannustaen

Vahvistetaan edelleen kielenopiskelutaitoja. Harjoitellaan oppimateriaalin monipuolista käyttöä,
sanastojen käyttöä, kokonaisuuksien hahmottamista, ryhmittelyä ja tiedon hakemista.

T5 tukea oppilaan itsenäisyyttä ja taitoa soveltaa luovasti kielitaitoaan
sekä kehittää elinikäisen kieltenopiskelun valmiuksia
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Elinikäisen kielenopiskelun valmiuksien
kehittyminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas huomaa, mihin hän voi käyttää ruotsin
taitoaan myös koulun ulkopuolella ja osaa
pohtia, miten hän voi käyttää taitoaan koulun
päätyttyä.

Vahvistetaan edelleen kielenopiskelutaitoja. Harjoitellaan oppimateriaalin monipuolista käyttöä,
sanastojen käyttöä, kokonaisuuksien hahmottamista, ryhmittelyä ja tiedon hakemista.

T6 rohkaista oppilasta harjoittelemaan monenlaisia jokapäiväisiä
viestintätilanteita sekä toimimaan niissä aloitteellisesti
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Vuorovaikutus erilaisissa tilanteissa

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Taitotaso A2.2: Oppilas selviää
kohtalaisesti monenlaisista jokapäiväisistä
viestintätilanteista. Oppilas pystyy
enenevässä määrin olemaan aloitteellinen
viestintätilanteessa.

T9 tarjota oppilaalle mahdollisuuksia tulkita erilaisia tekstejä, myös
selväpiirteisiä asiatekstejä, joista hankitaan tietoa, ja ohjata käyttämään
tulkinnassa päättelytaitoa ja keskeisen sisällön ymmärtämistä
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
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Sisältöjä ovat mm. nuorten kiinnostuksen kohteet ja muut ajankohtaiset aiheet. Aihepiireihin
liittyvää sanastoa opetellaan monenlaisten tekstien avulla. Harjoitetaan rakenteita, ääntämistä ja
vuorovaikutustaitoja sekä rohkaistaan oppilaita monipuoliseen kielenkäyttöön eri tilanteissa.

Arvioinnin kohde
Tekstien tulkintataidot

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Taitotaso A2.2: Oppilas pystyy seuraamaan
hyvin summittaisesti selväpiirteisen
asiapuheen pääkohtia, tunnistaa usein
ympärillään käytävän keskustelun aiheen,
ymmärtää pääasiat tuttua sanastoa
sisältävästä yleiskielisestä tekstistä tai
hitaasta puheesta. Oppilas osaa päätellä
tuntemattomien sanojen merkityksiä
asiayhteydestä.

Sisältöjä ovat mm. nuorten kiinnostuksen kohteet ja muut ajankohtaiset aiheet. Aihepiireihin
liittyvää sanastoa opetellaan monenlaisten tekstien avulla. Harjoitetaan rakenteita, ääntämistä ja
vuorovaikutustaitoja sekä rohkaistaan oppilaita monipuoliseen kielenkäyttöön eri tilanteissa.

T10 tarjota oppilaalle mahdollisuuksia tuottaa puhetta ja kirjoitusta
aihepiirejä laajentaen ja kiinnittäen huomiota myös keskeisiin rakenteisiin
ja ääntämisen perussääntöihin
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Tekstien tuottamistaidot

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Taitotaso A2.1: Oppilas pystyy kertomaan
jokapäiväisistä ja konkreettisista sekä itselleen
tärkeistä asioista käyttäen yksinkertaisia
lauseita ja konkreettista sanastoa. Oppilas
osaa helposti ennakoitavan perussanaston ja
monia keskeisimpiä rakenteita. Oppilas osaa
soveltaa joitakin ääntämisen perussääntöjä
muissakin kuin harjoitelluissa ilmauksissa.

Sisältöjä ovat mm. nuorten kiinnostuksen kohteet ja muut ajankohtaiset aiheet. Aihepiireihin
liittyvää sanastoa opetellaan monenlaisten tekstien avulla. Harjoitetaan rakenteita, ääntämistä ja
vuorovaikutustaitoja sekä rohkaistaan oppilaita monipuoliseen kielenkäyttöön eri tilanteissa.

Vuosiluokka 8
Vuosiluokan keskeiset sisältöalueet
S1 Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen

Vuosiluokat 7-9

Opetuksessa valitaan sellaisia sisältöjä ja toimintatapoja, jotka rohkaisevat toimimaan
ruotsinkielisissä ympäristöissä Suomessa ja muualla. Käytetään sellaisia kielitiedon käsitteitä,
jotka auttavat oppilaita kielten välisessä vertailussa ja ruotsin kielen opiskelussa. Perehdytään
yksilön kielellisiin oikeuksiin.
Opetuksessa valitaan sellaisia sisältöjä ja toimintatapoja, jotka rohkaisevat toimimaan
ruotsinkielisissä ympäristöissä Suomessa ja muualla. Käytetään sellaisia kielitiedon käsitteitä,
jotka auttavat oppilaita kielten välisessä vertailussa ja ruotsin kielen opiskelussa.
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S2 Kielenopiskelutaidot
Vahvistetaan edelleen kielenopiskelutaitoja. Harjoitellaan oppimateriaalin monipuolista käyttöä,
sanastojen käyttöä, kokonaisuuksien hahmottamista, ryhmittelyä ja tiedon hakemista.
Vahvistetaan edelleen kielenopiskelutaitoja. Harjoitellaan oppimateriaalin monipuolista käyttöä,
sanastojen käyttöä, kokonaisuuksien hahmottamista, ryhmittelyä ja tiedon hakemista.
S3 Kehittyvä kielitaito: taito toimia vuorovaikutuksessa, taito tulkita tekstejä, taito tuottaa
tekstejä
Sisältöjä valittaessa näkökulmana on nuoren toiminta ruotsin kielellä eri yhteisöissä,
ajankohtaisuus, oppilaiden kiinnostuksen kohteet, suuntautuminen toisen asteen opintoihin sekä
tutustuminen nuorten työelämässä ja opiskelussa tarvittavaan kielitaitoon. Sanastoa ja rakenteita
opetellaan monenlaisista teksteistä, kuten kertovista, kuvaavista tai vaikuttavista teksteistä.
Havainnoidaan ja harjoitellaan runsaasti erilaisia vuorovaikutustilanteita eri viestintäkanavia
hyödyntäen.

Sisältöjä ovat mm. nuorten kiinnostuksen kohteet ja muut ajankohtaiset aiheet. Aihepiireihin
liittyvää sanastoa opetellaan monenlaisten tekstien avulla. Harjoitetaan rakenteita, ääntämistä
ja vuorovaikutustaitoja sekä rohkaistaan oppilaita monipuoliseen kielenkäyttöön eri tilanteissa.
Hyödynnetään eri viestintäkanavia erilaisissa vuorovaikutustilanteissa.
Opetuksen tavoitteet

Tavoitteisiin liittyvät
sisältöalueet

Laaja-alainen osaaminen

T1

S1

L1, L2

T2

S1

L2, L5

T3

S1

L1, L4

T4

S2

L1, L3, L7

T5

S2

L1

T6

S3

L4

T9

S3

L4

T10

S3

L3, L4, L5

Vuosiluokan tavoitteet
T1 edistää oppilaan taitoa pohtia ruotsin kansalliskielen asemaan liittyviä
ilmiöitä sekä antaa oppilaalle valmiuksia kehittää kulttuurienvälistä
toimintakykyään
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Kieli- ja kulttuuriympäristön ja kielen
merkityksen hahmottaminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa kuvailla ruotsin kielen asemaa
Suomessa ja Pohjoismaissa ja maailman
kielten joukossa ja pohtia kielen merkitystä
yksilölle.
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Arvioinnin kohde

Opetuksessa valitaan sellaisia sisältöjä ja toimintatapoja, jotka rohkaisevat toimimaan
ruotsinkielisissä ympäristöissä Suomessa ja muualla. Käytetään sellaisia kielitiedon käsitteitä,
jotka auttavat oppilaita kielten välisessä vertailussa ja ruotsin kielen opiskelussa.

T2 kannustaa oppilasta löytämään kiinnostavia ruotsinkielisiä
toimintaympäristöjä, jotka laajentavat oppilaan maailmankuvaa
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Maailmankansalaisen taitojen kehittyminen
ruotsin taitoa hyödyntämällä

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa tehdä havaintoja
mahdollisuuksista oppia ruotsinkielisissä
toimintaympäristöissä.

Opetuksessa valitaan sellaisia sisältöjä ja toimintatapoja, jotka rohkaisevat toimimaan
ruotsinkielisissä ympäristöissä Suomessa ja muualla. Käytetään sellaisia kielitiedon käsitteitä,
jotka auttavat oppilaita kielten välisessä vertailussa ja ruotsin kielen opiskelussa.

T3 ohjata oppilasta havaitsemaan, millaisia säännönmukaisuuksia
ruotsin kielessä on, miten samoja asioita ilmaistaan muissa kielissä sekä
käyttämään kielitiedon käsitteitä oppimisensa tukena
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Kielellinen päättely

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa tehdä havaintojensa
perusteella johtopäätöksiä ruotsin kielen
säännönmukaisuuksista ja soveltaa
johtopäätöksiään sekä verrata sitä, miten
sama asia ilmaistaan jossakin muussa
kielessä. Oppilas tuntee ruotsin kielen
keskeisiä kielitiedon käsitteitä.

Opetuksessa valitaan sellaisia sisältöjä ja toimintatapoja, jotka rohkaisevat toimimaan
ruotsinkielisissä ympäristöissä Suomessa ja muualla. Käytetään sellaisia kielitiedon käsitteitä,
jotka auttavat oppilaita kielten välisessä vertailussa ja ruotsin kielen opiskelussa.

T4 rohkaista oppilasta asettamaan tavoitteita, hyödyntämään monipuolisia
tapoja oppia kieliä ja arvioimaan oppimistaan itsenäisesti ja yhteistyössä
sekä ohjata oppilasta myönteiseen vuorovaikutukseen, jossa tärkeintä on
viestin välittyminen
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde

Vuosiluokat 7-9

Tavoitteiden asettaminen, oppimisen
reflektointi ja yhteistyö

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa asettaa omia
kielenopiskelutavoitteitaan ja arvioida
opiskelutapojaan. Oppilas osaa toimia
vuorovaikutustilanteessa toisia kannustaen

Vahvistetaan edelleen kielenopiskelutaitoja. Harjoitellaan oppimateriaalin monipuolista käyttöä,
sanastojen käyttöä, kokonaisuuksien hahmottamista, ryhmittelyä ja tiedon hakemista.
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T5 tukea oppilaan itsenäisyyttä ja taitoa soveltaa luovasti kielitaitoaan
sekä kehittää elinikäisen kieltenopiskelun valmiuksia
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Elinikäisen kielenopiskelun valmiuksien
kehittyminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas huomaa, mihin hän voi käyttää ruotsin
taitoaan myös koulun ulkopuolella ja osaa
pohtia, miten hän voi käyttää taitoaan koulun
päätyttyä.

Vahvistetaan edelleen kielenopiskelutaitoja. Harjoitellaan oppimateriaalin monipuolista käyttöä,
sanastojen käyttöä, kokonaisuuksien hahmottamista, ryhmittelyä ja tiedon hakemista.

T6 rohkaista oppilasta harjoittelemaan monenlaisia jokapäiväisiä
viestintätilanteita sekä toimimaan niissä aloitteellisesti
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Vuorovaikutus erilaisissa tilanteissa

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Taitotaso A2.2: Oppilas selviää
kohtalaisesti monenlaisista jokapäiväisistä
viestintätilanteista. Oppilas pystyy
enenevässä määrin olemaan aloitteellinen
viestintätilanteessa.

Sisältöjä ovat mm. nuorten kiinnostuksen kohteet ja muut ajankohtaiset aiheet. Aihepiireihin
liittyvää sanastoa opetellaan monenlaisten tekstien avulla. Harjoitetaan rakenteita, ääntämistä
ja vuorovaikutustaitoja sekä rohkaistaan oppilaita monipuoliseen kielenkäyttöön eri tilanteissa.
Hyödynnetään eri viestintäkanavia erilaisissa vuorovaikutustilanteissa.

T9 tarjota oppilaalle mahdollisuuksia tulkita erilaisia tekstejä, myös
selväpiirteisiä asiatekstejä, joista hankitaan tietoa, ja ohjata käyttämään
tulkinnassa päättelytaitoa ja keskeisen sisällön ymmärtämistä
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Tekstien tulkintataidot

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Taitotaso A2.2: Oppilas pystyy seuraamaan
hyvin summittaisesti selväpiirteisen
asiapuheen pääkohtia, tunnistaa usein
ympärillään käytävän keskustelun aiheen,
ymmärtää pääasiat tuttua sanastoa
sisältävästä yleiskielisestä tekstistä tai
hitaasta puheesta. Oppilas osaa päätellä
tuntemattomien sanojen merkityksiä
asiayhteydestä.

Sisältöjä ovat mm. nuorten kiinnostuksen kohteet ja muut ajankohtaiset aiheet. Aihepiireihin
liittyvää sanastoa opetellaan monenlaisten tekstien avulla. Harjoitetaan rakenteita, ääntämistä
ja vuorovaikutustaitoja sekä rohkaistaan oppilaita monipuoliseen kielenkäyttöön eri tilanteissa.
Hyödynnetään eri viestintäkanavia erilaisissa vuorovaikutustilanteissa.
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Arvioinnin kohde

T10 tarjota oppilaalle mahdollisuuksia tuottaa puhetta ja kirjoitusta
aihepiirejä laajentaen ja kiinnittäen huomiota myös keskeisiin rakenteisiin
ja ääntämisen perussääntöihin
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Tekstien tuottamistaidot

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Taitotaso A2.1: Oppilas pystyy kertomaan
jokapäiväisistä ja konkreettisista sekä itselleen
tärkeistä asioista käyttäen yksinkertaisia
lauseita ja konkreettista sanastoa. Oppilas
osaa helposti ennakoitavan perussanaston ja
monia keskeisimpiä rakenteita. Oppilas osaa
soveltaa joitakin ääntämisen perussääntöjä
muissakin kuin harjoitelluissa ilmauksissa.

Sisältöjä ovat mm. nuorten kiinnostuksen kohteet ja muut ajankohtaiset aiheet. Aihepiireihin
liittyvää sanastoa opetellaan monenlaisten tekstien avulla. Harjoitetaan rakenteita, ääntämistä
ja vuorovaikutustaitoja sekä rohkaistaan oppilaita monipuoliseen kielenkäyttöön eri tilanteissa.
Hyödynnetään eri viestintäkanavia erilaisissa vuorovaikutustilanteissa.

Vuosiluokka 9
Vuosiluokan keskeiset sisältöalueet
S1 Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen
Opetuksessa valitaan sellaisia sisältöjä ja toimintatapoja, jotka rohkaisevat toimimaan
ruotsinkielisissä ympäristöissä Suomessa ja muualla. Käytetään sellaisia kielitiedon käsitteitä,
jotka auttavat oppilaita kielten välisessä vertailussa ja ruotsin kielen opiskelussa. Perehdytään
yksilön kielellisiin oikeuksiin.
Opetuksessa valitaan sellaisia sisältöjä ja toimintatapoja, jotka rohkaisevat toimimaan
ruotsinkielisissä ympäristöissä Suomessa ja muualla. Käytetään sellaisia kielitiedon käsitteitä,
jotka auttavat oppilaita kielten välisessä vertailussa ja ruotsin kielen opiskelussa.
S2 Kielenopiskelutaidot
Vahvistetaan edelleen kielenopiskelutaitoja. Harjoitellaan oppimateriaalin monipuolista käyttöä,
sanastojen käyttöä, kokonaisuuksien hahmottamista, ryhmittelyä ja tiedon hakemista.
Vahvistetaan edelleen kielenopiskelutaitoja. Harjoitellaan oppimateriaalin monipuolista käyttöä,
sanastojen käyttöä, kokonaisuuksien hahmottamista, ryhmittelyä ja tiedon hakemista.

Vuosiluokat 7-9

S3 Kehittyvä kielitaito: taito toimia vuorovaikutuksessa, taito tulkita tekstejä, taito tuottaa
tekstejä
Sisältöjä valittaessa näkökulmana on nuoren toiminta ruotsin kielellä eri yhteisöissä,
ajankohtaisuus, oppilaiden kiinnostuksen kohteet, suuntautuminen toisen asteen opintoihin sekä
tutustuminen nuorten työelämässä ja opiskelussa tarvittavaan kielitaitoon. Sanastoa ja rakenteita
opetellaan monenlaisista teksteistä, kuten kertovista, kuvaavista tai vaikuttavista teksteistä.
Havainnoidaan ja harjoitellaan runsaasti erilaisia vuorovaikutustilanteita eri viestintäkanavia
hyödyntäen.
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Sisältöjä ovat mm. nuorten kiinnostuksen kohteet ja muut ajankohtaiset aiheet. Lisäksi voidaan
käsitellä peruskoulun jälkeisiä opintoja sekä tutustua nuorten työelämässä ja opiskelussa
tarvittavaan sanastoon. Aihepiireihin liittyvää sanastoa opetellaan monenlaisten tekstien
avulla. Harjoitetaan rakenteita, ääntämistä ja vuorovaikutustaitoja sekä rohkaistaan oppilaita
monipuoliseen kielenkäyttöön eri tilanteissa. Hyödynnetään eri viestintäkanavia erilaisissa
vuorovaikutustilanteissa.
Opetuksen tavoitteet

Tavoitteisiin liittyvät
sisältöalueet

Laaja-alainen osaaminen

T1

S1

L1, L2

T2

S1

L2, L5

T3

S1

L1, L4

T4

S2

L1, L3, L7

T5

S2

L1

T6

S3

L4

T7

S3

L4

T8

S3

L2, L6

T9

S3

L4

T10

S3

L3, L4, L5

Vuosiluokan tavoitteet
T1 edistää oppilaan taitoa pohtia ruotsin kansalliskielen asemaan liittyviä
ilmiöitä sekä antaa oppilaalle valmiuksia kehittää kulttuurienvälistä
toimintakykyään
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Kieli- ja kulttuuriympäristön ja kielen
merkityksen hahmottaminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa kuvailla ruotsin kielen asemaa
Suomessa ja Pohjoismaissa ja maailman
kielten joukossa ja pohtia kielen merkitystä
yksilölle.

Opetuksessa valitaan sellaisia sisältöjä ja toimintatapoja, jotka rohkaisevat toimimaan
ruotsinkielisissä ympäristöissä Suomessa ja muualla. Käytetään sellaisia kielitiedon käsitteitä,
jotka auttavat oppilaita kielten välisessä vertailussa ja ruotsin kielen opiskelussa.

T2 kannustaa oppilasta löytämään kiinnostavia ruotsinkielisiä
toimintaympäristöjä, jotka laajentavat oppilaan maailmankuvaa
Arvioinnin kohde
Maailmankansalaisen taitojen kehittyminen
ruotsin taitoa hyödyntämällä

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa tehdä havaintoja
mahdollisuuksista oppia ruotsinkielisissä
toimintaympäristöissä.
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Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi

Opetuksessa valitaan sellaisia sisältöjä ja toimintatapoja, jotka rohkaisevat toimimaan
ruotsinkielisissä ympäristöissä Suomessa ja muualla. Käytetään sellaisia kielitiedon käsitteitä,
jotka auttavat oppilaita kielten välisessä vertailussa ja ruotsin kielen opiskelussa.

T3 ohjata oppilasta havaitsemaan, millaisia säännönmukaisuuksia
ruotsin kielessä on, miten samoja asioita ilmaistaan muissa kielissä sekä
käyttämään kielitiedon käsitteitä oppimisensa tukena
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Kielellinen päättely

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa tehdä havaintojensa
perusteella johtopäätöksiä ruotsin kielen
säännönmukaisuuksista ja soveltaa
johtopäätöksiään sekä verrata sitä, miten
sama asia ilmaistaan jossakin muussa
kielessä. Oppilas tuntee ruotsin kielen
keskeisiä kielitiedon käsitteitä.

Opetuksessa valitaan sellaisia sisältöjä ja toimintatapoja, jotka rohkaisevat toimimaan
ruotsinkielisissä ympäristöissä Suomessa ja muualla. Käytetään sellaisia kielitiedon käsitteitä,
jotka auttavat oppilaita kielten välisessä vertailussa ja ruotsin kielen opiskelussa.

T4 rohkaista oppilasta asettamaan tavoitteita, hyödyntämään monipuolisia
tapoja oppia kieliä ja arvioimaan oppimistaan itsenäisesti ja yhteistyössä
sekä ohjata oppilasta myönteiseen vuorovaikutukseen, jossa tärkeintä on
viestin välittyminen
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Tavoitteiden asettaminen, oppimisen
reflektointi ja yhteistyö

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa asettaa omia
kielenopiskelutavoitteitaan ja arvioida
opiskelutapojaan. Oppilas osaa toimia
vuorovaikutustilanteessa toisia kannustaen

Vahvistetaan edelleen kielenopiskelutaitoja. Harjoitellaan oppimateriaalin monipuolista käyttöä,
sanastojen käyttöä, kokonaisuuksien hahmottamista, ryhmittelyä ja tiedon hakemista.

T5 tukea oppilaan itsenäisyyttä ja taitoa soveltaa luovasti kielitaitoaan
sekä kehittää elinikäisen kieltenopiskelun valmiuksia
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde

Vuosiluokat 7-9

Elinikäisen kielenopiskelun valmiuksien
kehittyminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas huomaa, mihin hän voi käyttää ruotsin
taitoaan myös koulun ulkopuolella ja osaa
pohtia, miten hän voi käyttää taitoaan koulun
päätyttyä.

Vahvistetaan edelleen kielenopiskelutaitoja. Harjoitellaan oppimateriaalin monipuolista käyttöä,
sanastojen käyttöä, kokonaisuuksien hahmottamista, ryhmittelyä ja tiedon hakemista.
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T6 rohkaista oppilasta harjoittelemaan monenlaisia jokapäiväisiä
viestintätilanteita sekä toimimaan niissä aloitteellisesti
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Vuorovaikutus erilaisissa tilanteissa

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Taitotaso A2.2: Oppilas selviää
kohtalaisesti monenlaisista jokapäiväisistä
viestintätilanteista. Oppilas pystyy
enenevässä määrin olemaan aloitteellinen
viestintätilanteessa.

Sisältöjä ovat mm. nuorten kiinnostuksen kohteet ja muut ajankohtaiset aiheet. Lisäksi voidaan
käsitellä peruskoulun jälkeisiä opintoja sekä tutustua nuorten työelämässä ja opiskelussa
tarvittavaan sanastoon. Aihepiireihin liittyvää sanastoa opetellaan monenlaisten tekstien
avulla. Harjoitetaan rakenteita, ääntämistä ja vuorovaikutustaitoja sekä rohkaistaan oppilaita
monipuoliseen kielenkäyttöön eri tilanteissa. Hyödynnetään eri viestintäkanavia erilaisissa
vuorovaikutustilanteissa.

T7 ohjata oppilasta olemaan aktiivinen viestintätilanteessa sekä
syventämään taitoaan käyttää kohdekielisiä viestinnän keinoja,
vakiintuneita fraaseja, kierto- ja täyteilmauksia ja muuta kompensaatiota
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Viestintästrategioiden käyttö

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Taitotaso A2.2: Oppilas osallistuu enenevässä
määrin viestintään käyttäen käyttää
tarvittaessa vakiosanontoja pyytäessään
tarkennusta avainsanoista. Oppilas joutuu
pyytämään toistoa tai selvennystä silloin
tällöin ja käyttää esim. lähikäsitettä tai
yleisempää käsitettä, kun ei tiedä täsmällistä
(koira/eläin tai talo/mökki)

Sisältöjä ovat mm. nuorten kiinnostuksen kohteet ja muut ajankohtaiset aiheet. Lisäksi voidaan
käsitellä peruskoulun jälkeisiä opintoja sekä tutustua nuorten työelämässä ja opiskelussa
tarvittavaan sanastoon. Aihepiireihin liittyvää sanastoa opetellaan monenlaisten tekstien
avulla. Harjoitetaan rakenteita, ääntämistä ja vuorovaikutustaitoja sekä rohkaistaan oppilaita
monipuoliseen kielenkäyttöön eri tilanteissa. Hyödynnetään eri viestintäkanavia erilaisissa
vuorovaikutustilanteissa.

T8 ohjata oppilasta kiinnittämään huomiota kulttuurisesti sopivaan
kielenkäyttöön viestinnässä, johon liittyy mielipiteiden ja asenteiden esiin
tuomista
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Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi

Arvioinnin kohde
Viestinnän kulttuurinen sopivuus

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Taitotaso A2.2: Oppilas osaa käyttää
kieltä yksinkertaisella tavalla kaikkein
keskeisimpiin tarkoituksiin, kuten
tiedonvaihtoon sekä mielipiteiden ja
asenteiden asianmukaiseen ilmaisemiseen.
Oppilas pystyy keskustelemaan kohteliaasti
käyttäen tavanomaisia ilmauksia ja
perustason viestintärutiineja.

Sisältöjä ovat mm. nuorten kiinnostuksen kohteet ja muut ajankohtaiset aiheet. Lisäksi voidaan
käsitellä peruskoulun jälkeisiä opintoja sekä tutustua nuorten työelämässä ja opiskelussa
tarvittavaan sanastoon. Aihepiireihin liittyvää sanastoa opetellaan monenlaisten tekstien
avulla. Harjoitetaan rakenteita, ääntämistä ja vuorovaikutustaitoja sekä rohkaistaan oppilaita
monipuoliseen kielenkäyttöön eri tilanteissa. Hyödynnetään eri viestintäkanavia erilaisissa
vuorovaikutustilanteissa.

T9 tarjota oppilaalle mahdollisuuksia tulkita erilaisia tekstejä, myös
selväpiirteisiä asiatekstejä, joista hankitaan tietoa, ja ohjata käyttämään
tulkinnassa päättelytaitoa ja keskeisen sisällön ymmärtämistä
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Tekstien tulkintataidot

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Taitotaso A2.2: Oppilas pystyy seuraamaan
hyvin summittaisesti selväpiirteisen
asiapuheen pääkohtia, tunnistaa usein
ympärillään käytävän keskustelun aiheen,
ymmärtää pääasiat tuttua sanastoa
sisältävästä yleiskielisestä tekstistä tai
hitaasta puheesta. Oppilas osaa päätellä
tuntemattomien sanojen merkityksiä
asiayhteydestä.

Sisältöjä ovat mm. nuorten kiinnostuksen kohteet ja muut ajankohtaiset aiheet. Lisäksi voidaan
käsitellä peruskoulun jälkeisiä opintoja sekä tutustua nuorten työelämässä ja opiskelussa
tarvittavaan sanastoon. Aihepiireihin liittyvää sanastoa opetellaan monenlaisten tekstien
avulla. Harjoitetaan rakenteita, ääntämistä ja vuorovaikutustaitoja sekä rohkaistaan oppilaita
monipuoliseen kielenkäyttöön eri tilanteissa. Hyödynnetään eri viestintäkanavia erilaisissa
vuorovaikutustilanteissa.

T10 tarjota oppilaalle mahdollisuuksia tuottaa puhetta ja kirjoitusta
aihepiirejä laajentaen ja kiinnittäen huomiota myös keskeisiin rakenteisiin
ja ääntämisen perussääntöihin
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Arvioinnin kohde
Tekstien tuottamistaidot

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Taitotaso A2.1: Oppilas pystyy kertomaan
jokapäiväisistä ja konkreettisista sekä itselleen
tärkeistä asioista käyttäen yksinkertaisia
lauseita ja konkreettista sanastoa. Oppilas
osaa helposti ennakoitavan perussanaston ja
monia keskeisimpiä rakenteita. Oppilas osaa
soveltaa joitakin ääntämisen perussääntöjä
muissakin kuin harjoitelluissa ilmauksissa.

Sisältöjä ovat mm. nuorten kiinnostuksen kohteet ja muut ajankohtaiset aiheet. Lisäksi voidaan
käsitellä peruskoulun jälkeisiä opintoja sekä tutustua nuorten työelämässä ja opiskelussa
tarvittavaan sanastoon. Aihepiireihin liittyvää sanastoa opetellaan monenlaisten tekstien
avulla. Harjoitetaan rakenteita, ääntämistä ja vuorovaikutustaitoja sekä rohkaistaan oppilaita
monipuoliseen kielenkäyttöön eri tilanteissa. Hyödynnetään eri viestintäkanavia erilaisissa
vuorovaikutustilanteissa.

35.6.29. Uskonto
Oppiaineen tehtävä
Uskonnon opetuksen tehtävänä on antaa oppilaille laaja uskonnollinen ja katsomuksellinen
yleissivistys. Opetus perehdyttää oppilaita opiskeltavaan uskontoon ja sen monimuotoisuuteen.
Se tutustuttaa uskonto- ja katsomusperinteisiin Suomessa sekä uskontoihin ja katsomuksiin
muualla maailmassa. Oppiaine edistää uskonnon ja kulttuurin välisen suhteen ymmärtämistä
sekä uskontojen ja katsomusten monilukutaitoa. Opetus antaa monipuolista tietoa uskonnoista ja
auttaa ymmärtämään niistä käytävää keskustelua. Oppilaita ohjataan kriittiseen ajatteluun sekä
tarkastelemaan uskontoja ja katsomuksia eri näkökulmista. Opetuksessa pohditaan uskon ja
tiedon suhdetta sekä uskonnoille ominaista kieltä, symboliikkaa ja käsitteistöä. Uskonnon opetus
antaa valmiuksia uskontojen ja katsomusten dialogiin, jota käydään sekä katsomusten sisällä että
niiden välillä. Opetus kannustaa oppilaita kunnioittamaan elämää, ihmisarvoa sekä omaa ja toisen
pyhää.
Opetuksessa tutustutaan opiskeltavan uskonnon ja muiden uskontojen sekä katsomusten
eettiseen ajatteluun ja rohkaistaan oppilaita pohtimaan omakohtaisesti eettisiä kysymyksiä.
Opetus tukee oppilaan itsetuntemusta, itsensä arvostamista ja elämänhallintataitojen
kehittymistä koko perusopetuksen ajan. Opetus antaa oppilaalle aineksia oman identiteetin,
elämänkatsomuksen ja maailmankatsomuksen rakentamiseen ja arviointiin. Uskonnon opetus
tukee oppilaan kasvua yhteisön ja demokraattisen yhteiskunnan vastuulliseksi jäseneksi ja
maailmankansalaiseksi.

Oppiaineen tehtävä vuosiluokilla 7-9

Opetuksessa tutustutaan sekä maailman suuriin uskontoperinteisiin että uskonnottomuuteen.
Opetuksessa tarkastellaan uskontojen yhteiskunnallista ja poliittista vaikutusta sekä
uskonnonvapautta ja opetellaan tunnistamaan ja analysoimaan uskonnollisia teemoja tieteessä,
mediassa, taiteessa ja populaarikulttuurissa.
Opetuksessa käsitellään eettisen ajattelun keskeiset käsitteet sekä opiskeltavan uskonnon
eettiset periaatteet. Opetuksessa perehdytään Ihmisoikeuksien yleismaailmalliseen julistukseen
sekä eri uskontojen ja katsomusten eettisiin näkemyksiin. Opetuksessa pohditaan ihmisyyteen
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Vuosiluokilla 7-9 uskonnon opetuksessa perehdytään opiskeltavaan uskontoon kulttuurisena
ja yhteiskunnallisena ilmiönä. Opetuksessa syvennetään ja rikastetaan tietoa opiskeltavan
uskonnon juurista, lähteistä, opista ja opetuksista sekä vaikutuksista maailmassa.

kuuluvia elämänkysymyksiä ja ajankohtaisia eettisiä ongelmia. Uskonnon opetus tarjoaa oppilaille
voimavaroja kasvuun kohti aikuisuutta.
Uskonnon eri oppimäärät vuosiluokilla 7-9
Perusopetuslain 11§:n mukaan perusopetuksessa oppiaineena on uskonto tai
elämänkatsomustieto. Uskonto toteutetaan saman lain 13§:n mukaan oppilaiden uskonnollisen
yhdyskunnan mukaisesti oman uskonnon opetuksena erillisten oppimäärien mukaan. Oppiaineen
yhtenäisyyden takaamiseksi kaikille oman uskonnon opetuksen muodoille on laadittu yhteiset
tavoitteet ja keskeiset sisällöt.
Eri uskontojen oppimääräkuvauksissa tarkennetaan kaikille yhteisiä sisältöjä oppilaan oman
uskonnon luonteen mukaisesti. Paikalliset opetussuunnitelmat laaditaan perusteiden yhteisten
tavoitteiden, sisältökuvausten ja eri uskontojen tarkennettujen oppimääräkuvausten pohjalle.

Uskonnon oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät tavoitteet
vuosiluokilla 7-9
Tavoitteena on ilmentää uskontojen ja katsomusten moninaisuutta kunnioittavasti ja arvostavasti.
Asioita tarkastellaan kokemuksellisuuden, toiminnallisuuden ja yhteisöllisen oppimisen avulla.
Keskeistä on opittavien asioiden syventävä käsitteellistäminen ja käsitteiden yhteinen pohdinta.
Uskonnon opetuksessa käytetään oppimista edistäviä tietoteknisiä sovelluksia siten, että
oppilaiden oma aktiivisuus ja vuorovaikutus korostuvat. Opetuksessa pyritään kiireettömyyteen.
Keskustelu on tärkeä osa opetusta. Opetuksessa voidaan mahdollisuuksien mukaan hyödyntää
vierailuja ja vierailijoita. Opetuksessa voidaan toteuttaa yksilö- tai ryhmäprojekteja myös
oppiaineen eri oppimäärien kesken sekä oppiainerajat ylittäen.
Oppimisympäristö on keskeinen osa oppimista ja vaikuttaa oppimisen tuloksiin. Hyvä
oppimisympäristö on turvallinen, luova ja kannustaa kaikkia osallistumaan.
Pyritään monipuolisiin työtapoihin ja niiden vaihteluun. Yksilöllisyyden huomioiminen työtavoissa
on lähtökohta ja arvokasta.
Vierailut ja vierailijat ovat yksi osa opiskelua.

Ohjaus, eriyttäminen ja tuki uskonnossa vuosiluokilla 7-9
Oppimäärien toteutuksessa tehdään toimintaan ja opetukseen liittyvät ratkaisut huomioiden
oppilaiden erilaiset uskonnolliset ja katsomukselliset taustat sekä kehittyvä kielitaito. Opetuksessa
luodaan oppimista ja osallisuutta, sekä vuorovaikutus- ja dialogitaitoja edistäviä yhteisiä tilanteita
sekä ohjataan ja vahvistetaan oppilaan opiskelutaitoja ja oma-aloitteisuutta.
Ohjaus, eriyttäminen ja tuki lähtevät oppijan yksilöllisyydestä.
Kannustaminen voi toteutua monella eri tavalla. Hyvän ohjauksen, eriyttämisen ja tuen henki on
myönteinen, rohkaiseva ja hyväksyvä.

Vuosiluokat 7-9

Ohjaus, eriyttäminen ja tuki pyrkivät oppijan itsetunnon kasvuun ja osallistumiseen. Luokka tai
ryhmä voi kannustaa ja tukea.

Oppilaan oppimisen arviointi uskonnossa vuosiluokilla 7-9
Arviointi perustuu työskentelyn havainnointiin ja keskusteluihin sekä oppilaiden monimuotoisten
tuotosten tarkasteluun. Tuotosten sisällön lisäksi arvioidaan opiskeluprosessia ja työn eri vaiheita.
Arviointi on monipuolista ja oppilaille annettava palaute ohjaavaa ja kannustavaa. Oppilaille
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annetaan säännöllisesti tietoa oppimisen edistymisestä ja suoriutumisesta suhteessa asetettuihin
tavoitteisiin. Oppilaiden itsearviointia ja vertaispalautetta käytetään arvioinnin tukena.
Päättöarviointi sijoittuu siihen lukuvuoteen, jona oppiaineen opiskelu päättyy kaikille yhteisenä
oppiaineena. Päättöarvioinnilla määritellään, miten oppilas on opiskelun päättyessä saavuttanut
uskonnon oppimäärän tavoitteet. Päättöarvosana muodostetaan suhteuttamalla oppilaan
osaamisen taso valtakunnallisiin päättöarvioinnin kriteereihin. Osaaminen oppiaineessa kehittyy
kumulatiivisesti oppilaiden ajattelun taitojen syventyessä. Päättöarvosanan muodostamisessa
otetaan huomioon kaikki valtakunnalliset päättöarvioinnin kriteerit riippumatta siitä, mille
vuosiluokalle vastaava tavoite on asetettu paikallisessa opetussuunnitelmassa. Oppilas saa
arvosanan kahdeksan (8), mikäli hän osoittaa keskimäärin kriteerien määrittämää osaamista.
Arvosanan kahdeksan tason ylittäminen joidenkin tavoitteiden osalta voi kompensoida tasoa
heikomman suoriutumisen joidenkin muiden tavoitteiden osalta.
Arvioinnin lähtökohtana on oppijan näkeminen arvokkaana. Arviointi on osa oppimisen oppimisen
tukemista yksilöllisistä lähtökohdista ja elämäntilanteesta käsin. Arvioinnin perusteet kerrotaan
oppilaille. Oppilas tietää mitkä asiat arviointiin vaikuttavat.
Päättöarvioinnissa seurataan keskimääräisten kriteerien määrittämää osaamista.

Ortodoksinen uskonto
Oppimäärän tehtävä vuosiluokilla 7-9
Vuosiluokilla 7-9 uskonnon opetuksessa perehdytään opiskeltavaan uskontoon kulttuurisena
ja yhteiskunnallisena ilmiönä. Opetuksessa syvennetään ja rikastetaan tietoa opiskeltavan
uskonnon juurista, lähteistä, opista ja opetuksista sekä vaikutuksista maailmassa.
Opetuksessa tutustutaan sekä maailman suuriin uskontoperinteisiin että uskonnottomuuteen.
Opetuksessa tarkastellaan uskontojen yhteiskunnallista ja poliittista vaikutusta sekä
uskonnonvapautta ja opetellaan tunnistamaan ja analysoimaan uskonnollisia teemoja tieteessä,
mediassa, taiteessa ja populaarikulttuurissa.
Opetuksessa käsitellään eettisen ajattelun keskeiset käsitteet sekä opiskeltavan uskonnon
eettiset periaatteet. Opetuksessa perehdytään Ihmisoikeuksien yleismaailmalliseen julistukseen
sekä eri uskontojen ja katsomusten eettisiin näkemyksiin. Opetuksessa pohditaan ihmisyyteen
kuuluvia elämänkysymyksiä ja ajankohtaisia eettisiä ongelmia. Uskonnon opetus tarjoaa oppilaille
voimavaroja kasvuun kohti aikuisuutta.
Uskonnon eri oppimäärät vuosiluokilla 7-9
Perusopetuslain 11 §:n mukaan perusopetuksessa oppiaineena on uskonto tai
elämänkatsomustieto. Uskonto toteutetaan saman lain 13 §:n mukaan oppilaiden uskonnollisen
yhdyskunnan mukaisesti oman uskonnon opetuksena erillisten oppimäärien mukaan. Oppiaineen
yhtenäisyyden takaamiseksi kaikille oman uskonnon opetuksen muodoille on laadittu yhteiset
tavoitteet ja keskeiset sisällöt.
Eri uskontojen oppimääräkuvauksissa tarkennetaan kaikille yhteisiä sisältöjä oppilaan oman
uskonnon luonteen mukaisesti. Paikalliset opetussuunnitelmat laaditaan perusteiden yhteisten
tavoitteiden, sisältökuvausten ja eri uskontojen tarkennettujen oppimääräkuvausten pohjalle.

Vuosiluokan keskeiset sisältöalueet
S1 Suhde omaan uskontoon:
Opetuksessa keskeisiä sisältöjä ovat kristillisen kirkon synty ja kehitys ortodoksisen kirkon
näkökulmasta. Perehdytään syvällisemmin kirkon leviämiseen ja lähetystyöhön sekä kristinuskon
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saapumiseen Suomeen idästä ja lännestä. Perehdytään luostarilaitokseen opin kehittäjänä ja
säilyttäjä sekä tutustutaan bysanttilaiseen aikakauteen kirkon hallinnollisen muotoutumisen ja
kirkkotaiteen näkökulmasta. Sisältöjen valinnassa otetaan huomioon kirkon opillinen kehitys.
Syvennetään tietämystä Raamatusta kirjana ja tutkitaan sen syntyhistoriaa, sisältöä ja käyttöä
kirkon toiminnassa. Tärkeitä sisältöjä opetuksessa ovat uskontunnustus, jumalanpalvelukset,
mysteeriot, kirkkotaide ja kirkkomusiikki sekä kirkkovuosi kirkon opin ilmentäjinä sekä niihin
liittyvä keskeinen ortodoksinen sanasto. Perehdytään ortodoksisen kirkon toimintaan Suomessa.
Sisältöjen valinnassa otetaan huomioon ortodoksisuus kirjallisuudessa, musiikissa ja taiteessa.
S2 Uskontojen maailma
Tutustutaan uskonnollisuuteen inhimillisen elämän piirteenä, suomalaisten muinaisuskontoon
ja tämän ajan uskonnollisuuteen sekä uskonnottomuuteen elämänkatsomuksena. Perehdytään
kristillisen kirkon leviämiseen, katoliseen ja luterilaiseen kirkkoon sekä muihin keskeisimpiin
kristillisiin kirkkoihin ja yhteisöihin. Keskeisinä sisältöinä ovat suuret maailmanuskonnot, niiden
tapakulttuuri ja erityispiirteet, ja uudemman ajan uskonnot sekä perehtyminen uskontojen välisiin
yhtäläisyyksiin ja eroihin suhteessa toisiinsa ja ortodoksisuuteen. Perehdytään ortodoksisiin
patriarkaatteihin ja muihin ortodoksisiin tai sitä lähellä oleviin kirkkoihin. Uskontojen ja
ortodoksisuuden kulttuuri- ja yhteiskunnallinen vaikutus ja näkyminen sekä Suomessa että
ortodoksienemmistöisissä maissa sekä uskontoihin liittyvä ajankohtainen tieto ja sen arviointi tulee
ottaa huomioon opetuksen sisältöjä valittaessa. Syvennetään ekumenian ja uskontojen välisen
dialogin tuntemusta.
S3 Hyvä elämä
Opetuksessa keskeisiä sisältöjä ovat etiikan yleiset perusteet ja lähtökohdat. Perehdytään
kristillisen etiikan ja muiden uskontojen eettisen ajattelun yleispiirteisiin. Tutkitaan ortodoksisen
etiikan perustana olevaa ihmiskäsitystä sekä kirkon opetusta ja Raamatun kertomuksia.
Syvennetään tietoa ortodoksisista kirkollisista käytänteistä hyvän elämän tukena. Pohditaan
omaan elämään, yhteiskunnan jäsenyyteen, ympäristöön ja luontoon sekä globaaliin
vastuuseen liittyviä kysymyksiä. Nostetaan keskusteluun mediassa esiintyviä ajankohtaisia
eettisiä kysymyksiä osana yhteiskuntakeskustelua. Pohditaan eettisten arvojen tiedostamista,
soveltamista ja merkitystä ihmisenä kasvamisessa ja omassa arjessa. Sisältöjen valinnalla
tuetaan oppilaiden ymmärrystä yhteiskunnallisesta sovusta, rauhasta ja kaikkien ihmisten
välisestä keskinäisestä kunnioituksesta. Tärkeitä sisältöjä ovat YK:n Yleismaailmallinen
ihmisoikeuksien julistus, YK:n Lapsen oikeuksien sopimus ja ihmisoikeusetiikka.
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Opetuksen tavoitteet

Tavoitteisiin liittyvät
sisältöalueet

Laaja-alainen osaaminen

T1

S1, S2

L1

T2

S1

L2

T3

S2

L2, L3, L6

T4

S1, S2, S3

L2, L4, L6

T5

S1, S3

L1, L2, L4, L5, L7

T6

S3

L2, L7

T7

S1, S3

L5, L6

T8

S1, S2, S3

L7

T9

S2, S3

L1, L2

T10

S1, S2, S3

L6
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Vuosiluokan tavoitteet
T1 ohjata oppilasta havaitsemaan uskonnon ja kulttuurin vuorovaikutus
sekä tunnistamaan uskontoon liittyvä monimuotoisuus
Oppilas tunnistaa ortodoksisen tradition vaikutuksen kulttuuriin perinteisissä ortodoksissa
maissa.
Oppilas huomaa ortodoksisen perinteen ja suomalaisen kulttuurin vuorovaikutuksen. Oppilas
pohtii luterilaisuuden ja suomalaisen kulttuurin vuorovaikutusta.
-arjen tavat esim. Kreikassa ja Venäjällä: kaupunkikuva, juhlat, paastot, musiikki
-ajanlaskukysymykset
-varhaiskristilliset luostarit ja ortodoksiset luostarit: niiden synty ja vaikutus
-luostarien merkitys suomalaiselle ortodoksisuudelle historiassa ja nykyisyydessä
-bysantilainen maailma ja sen perintö
-Konstantinopolin ekumeeninen patriarkka
-luterilainen kirkko Suomessa
-luterilainen Suomi
-ortodoksiset vähemmistöt lähihistoriassa esim. kolttasaamelaiset

Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Uskontojen merkityksen hahmottaminen
kulttuurissa ja yhteiskunnassa

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas tunnistaa ja osaa nimetä uskontoon
liittyviä piirteitä ympäröivässä kulttuurissa.
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Arvioinnin kohde

T2 ohjata oppilasta syventämään tietojaan opiskeltavasta uskonnosta ja
sen vaikutuksista
Oppilas ymmärtää kristinuskon ja kirkon syntyhistoriaa sekä kehitystä ja pohtii tämän
vaikutusta ortodoksisen kirkon kehitykseen.
Oppilas syventää tietämystään Raamatusta ja muista uskon lähteistä sekä tutustuu niiden
käyttöön jumalanpalveluselämässä.
-kirkon syntyvaiheita: alkuseurakunta, apostolien lähetystyö, marttyyrikirkko, jakamaton kirkko,
suuri skisma, kirkon jakaantuminen
-kirkon opin muotoutuminen: uskontunnustus, Traditio
-Raamattu kirkon kirjana: synty, sisällön muotoutuminen ja käyttäminen
-muita pyhiä tekstejä
-diakoniatyö: julistaminen ja lähimmäisenrakkaus
-globaali ortodoksisuus

Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde

Vuosiluokat 7-9

Uskontoa koskevan tiedon hallitseminen
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Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa kuvailla opiskelemansa
uskonnon syntyhistoriaa ja vaikutusta. Hän
tuntee uskonnon perusopetukset sekä osaa
mainita tärkeimmät lähteet.

T3 ohjata oppilasta perehtymään uskontoihin ja katsomuksiin eri puolilla
maailmaa sekä uskonnottomuuteen
7 lk
Oppilas tietää Suomessa vaikuttavat uskonnot ja tunnistaa uskontojen merkityksen ihmisille
sekä uskonnottomuuden katsomuksellisena valintana. Oppilas perehtyy kristinuskon
ilmenemiseen eri kirkoissa.
Oppilas syventää tietojaan juutalaisuudesta ja islamista sekä pohtii niiden yhteisiä ja eroavia
piirteitä suhteessa kristinuskoon ja erityisesti ortodoksisuuteen.
-kristilliset kirkot Suomessa ja globaalisti
-muita suomalaisia nykyuskontoja
-suomalainen muinaisusko
-muita luonnonuskontoja
-uskonnottomuus
-tämän ajan uskonnollisuus ja maallistuminen
-juutalaisuus ja islam: syntyhistoriaa, keskeinen opetus, tavat ja rituaalit, symbolit, keskeiset
suuntaukset

Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen

Maailmanuskontojen ja erilaisten katsomusten Oppilas osoittaa hallitsevansa perustiedot
tunteminen
suurista maailmassa vaikuttavista uskonnoista
ja uskonnottomuudesta. Hän osaa kuvailla
uskonnoissa ja katsomuksissa vallitsevaa
moninaisuutta.

T4 ohjata oppilasta tuntemaan eri uskontojen ja katsomusten tapoja
ja symboleita sekä tunnistamaan uskonnollisia aiheita mediassa,
maailmanpolitiikassa, taiteessa ja populaarikulttuurissa
Oppilas osaa nimetä ortodoksisen perinteen, kristinuskon, juutalaisuuden ja islamin tapoja ja
symboleja ja tunnistaa niitä median eri lähteistä.
Oppilas pohtii alustavasti uskonnon vaikutusta maailmanpolitiikkaan.
-ortodoksiseen perinteeseen liittyviä tapoja ja symboleja yhteiskunnassa, mediassa ja
kulttuurissa

-juutalaisuuteen ja islamiin liittyviä tapoja ja symboleja yhteiskunnassa, mediassa ja
kulttuurissa

Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
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-kristinuskoon liittyviä tapoja ja symboleja yhteiskunnassa, mediassa ja kulttuurissa

Arvioinnin kohde
Uskonnon ja kulttuurin lukutaito

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa nimetä eri uskontoperinteiden
tapoja ja symboleja. Hän osaa antaa
esimerkkejä uskonnollisista aiheista
mediassa, taiteessa ja populaarikulttuurissa.

T5 ohjata oppilasta havaitsemaan ja arvioimaan erilaisia argumentaation
tapoja sekä uskonnon ja tieteen kielen välisiä eroja
Oppilas ymmärtää tieteen ja uskonnon välisen eron Raamatun ja muiden pyhien tekstien
tulkinnassa.
Oppilas tutustuu juutalaisuuden ja islamin tapoihin tulkita pyhiä tekstejään.
Oppilas harjoittelee mediakriittisyyttä.
-Raamattu kirkon kirjana ja uskonnollisena teoksena
-erilaisia tapoja tulkita Raamattua
-muiden pyhien tekstien tulkintaa ja arviointia
-juutalaisuuden pyhät tekstit ja niiden tulkintatapoja
-islamin pyhät tekstit ja niiden tulkintatapoja
-ajankohtaisia, uskontoon liittyviä aiheita mediassa ja niiden totuudenmukaisuuden ja
objektiivisuuden arviointia

Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde

Vuosiluokat 7-9

Ajattelun ja vuorovaikutuksen taidot

1680

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas tunnistaa ja osaa antaa esimerkkejä
erilaisista argumentaation tavoista sekä
joistakin uskonnon ja tieteen kielen välisistä
eroista.

T6 ohjata oppilasta perehtymään eettisen ajattelun keskeisiin käsitteisiin,
ihmisoikeuksiin sekä opiskeltavan uskonnon ja muiden uskontojen ja
katsomusten eettisiin periaatteisiin
Oppilas perehtyy kristiuskon ja erityisesti ortodoksisen uskon etiikan perusteisiin ja pohtii sen
suhdetta ihmisoikeuksiin.
Oppilas tutustuu juutalaisuuden ja islamin eettisiin periaatteisiin ja pohtii niiden suhdetta
ihmisoikeuksiin ja kristilliseen etiikkaan.
- ortodoksisen etiikan perusteita: ihminen jumalan luotuna, hyvänä
-epäitsekkyys ja yhteisöllisyys alkukirkossa
-marttyyrius ja nykyaikainen uskonnonvapaus
-YK:n Ihmisikeuksien julistus
-holokausti
-juutalaisuuden ja islamin keskeinen eettinen opetus
-kristinusko, juutalaisuus, islam ja ihmisoikeudet historiassa ja nykyisyydessä

Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Etiikkaa koskeva tieto ja ihmisoikeusetiikka

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas tuntee ja osaa nimetä etiikan
keskeisiä käsitteitä. Hän osaa nimetä
tärkeimmät ihmisoikeussopimukset ja
kertoa niiden keskeisestä sisällöstä.
Oppilas tuntee opiskeltavan uskonnon sekä
muiden uskontojen ja katsomusten eettisiä
periaatteita.

T7 auttaa oppilasta pohtimaan uskontojen ja katsomusten
maailmanlaajuista merkitystä ihmisten valintojen perusteina ja ohjaajina
Oppilas pohtii uskonnon merkitystä yhtenä ihmisen valintoihin vaikuttavana tekijänä.
Oppilas tutustuu uskontojen sisäisiin ja välisiin konflikteihin maailmanhistoriassa kristinuskon,
juutalaisuuden ja islamin osalta.
-ortodoksinen kristitty: kastettu ja voideltu
-ortodoksinen identiteetti

-yhteisöllisyyden ihanne
-ristiretket
-holokausti
-ääriliikkeitä uskonnoissa
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-kirkon historiaa ja nykyisyyttä: marttyyrius ja diakonius, pappeus, luostarien enkelielämä

Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Uskontojen ja katsomusten merkitys
globaalisti

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa kuvailla ja arvioida uskontojen
ja katsomusten maailmanlaajuista merkitystä
ihmisten valintojen perusteina ja ohjaajina.

T8 rohkaista oppilasta pohtimaan ihmisyyteen kuuluvia
elämänkysymyksiä, ajankohtaisia eettisiä kysymyksiä ja omien arvojen
suhdetta niihin
Oppilas pohtii ihmisyyteen kuuluvia elämänkysymyksiä.
Oppilas pohtii opetuksen sisällöistä nousevia, eettisiä, ajankohtaisia teemoja.
Oppilas arvioi toisten vaikutusta omiin valintoihinsa.
-oikea ja väärä
-synti ja katumus
-lähimmäisenrakkaus
-ajankohtaiset eettiset teemat
-yksilöllisyys – yhteisöllisyys
-epäitsekkyys - itsekkyys
-itsenäisyys -epäitsenäisyys
-oikeus omiin mielipiteisiin ja ajatuksiin

Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde

Vuosiluokat 7-9

Eettinen ajattelu
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Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas pohtii ihmisyyteen kuuluvia
elämänkysymyksiä ja osaa kertoa
ajankohtaisista eettisistä kysymyksistä.

T9 innostaa oppilasta tutkimaan omien valintojensa eettisiä ulottuvuuksia
ja niiden vaikutusta hyvinvointiin ja kannustaa kestävään elämäntapaan
Oppilas tutkii omien valintojensa eettisiä ulottuvuuksia.
Oppilas pohtii opetuksen sisällöistä nousevien eettisten kysymysten yhteyttä hyvinvointiin ja
kestävään elämäntapaan.
-epäitsekkyys, sitoutuminen ja luottamus
-toisen auttaminen, huolehtiminen ja diakonia
-vastuu
-vastuu toiminnasta sosiaalisessa mediassa

Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Eettinen ajattelu

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas pohtii omien valintojensa eettisiä
ulottuvuuksia ja osaa kertoa niiden
vaikutuksesta omaan ja toisten ihmisten
hyvinvointiin ja kestävään tulevaisuuteen.

T10 rohkaista oppilaita kohtaamaan erilaisia ihmisiä nyt ja
tulevaisuudessa jatko-opinnoissa, työelämässä ja vapaa-ajalla
Oppilasta rohkaistaan kohtaamaan erilaisia ihmisiä ja erilaisuutta etenkin omassa ryhmässä,
koulussa ja lähiympäristössään.
-kunniottava ja arvostava suhtautuminen eri uskontoihin ja elämänkatsomuksiin
-itsensä ja toisten suojeleminen, nettietiketti

Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Ei vaikuta arvosanan muodostamiseen.
Oppilasta ohjataan pohtimaan kokemuksiaan
osana itsearviointia.

Vuosiluokka 8

S1 Suhde omaan uskontoon:
Opetuksessa keskeisiä sisältöjä ovat kristillisen kirkon synty ja kehitys ortodoksisen kirkon
näkökulmasta. Perehdytään syvällisemmin kirkon leviämiseen ja lähetystyöhön sekä kristinuskon
saapumiseen Suomeen idästä ja lännestä. Perehdytään luostarilaitokseen opin kehittäjänä ja
säilyttäjä sekä tutustutaan bysanttilaiseen aikakauteen kirkon hallinnollisen muotoutumisen ja
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kirkkotaiteen näkökulmasta. Sisältöjen valinnassa otetaan huomioon kirkon opillinen kehitys.
Syvennetään tietämystä Raamatusta kirjana ja tutkitaan sen syntyhistoriaa, sisältöä ja käyttöä
kirkon toiminnassa. Tärkeitä sisältöjä opetuksessa ovat uskontunnustus, jumalanpalvelukset,
mysteeriot, kirkkotaide ja kirkkomusiikki sekä kirkkovuosi kirkon opin ilmentäjinä sekä niihin
liittyvä keskeinen ortodoksinen sanasto. Perehdytään ortodoksisen kirkon toimintaan Suomessa.
Sisältöjen valinnassa otetaan huomioon ortodoksisuus kirjallisuudessa, musiikissa ja taiteessa.
S2 Uskontojen maailma
Tutustutaan uskonnollisuuteen inhimillisen elämän piirteenä, suomalaisten muinaisuskontoon
ja tämän ajan uskonnollisuuteen sekä uskonnottomuuteen elämänkatsomuksena. Perehdytään
kristillisen kirkon leviämiseen, katoliseen ja luterilaiseen kirkkoon sekä muihin keskeisimpiin
kristillisiin kirkkoihin ja yhteisöihin. Keskeisinä sisältöinä ovat suuret maailmanuskonnot, niiden
tapakulttuuri ja erityispiirteet, ja uudemman ajan uskonnot sekä perehtyminen uskontojen välisiin
yhtäläisyyksiin ja eroihin suhteessa toisiinsa ja ortodoksisuuteen. Perehdytään ortodoksisiin
patriarkaatteihin ja muihin ortodoksisiin tai sitä lähellä oleviin kirkkoihin. Uskontojen ja
ortodoksisuuden kulttuuri- ja yhteiskunnallinen vaikutus ja näkyminen sekä Suomessa että
ortodoksienemmistöisissä maissa sekä uskontoihin liittyvä ajankohtainen tieto ja sen arviointi tulee
ottaa huomioon opetuksen sisältöjä valittaessa. Syvennetään ekumenian ja uskontojen välisen
dialogin tuntemusta.
S3 Hyvä elämä
Opetuksessa keskeisiä sisältöjä ovat etiikan yleiset perusteet ja lähtökohdat. Perehdytään
kristillisen etiikan ja muiden uskontojen eettisen ajattelun yleispiirteisiin. Tutkitaan ortodoksisen
etiikan perustana olevaa ihmiskäsitystä sekä kirkon opetusta ja Raamatun kertomuksia.
Syvennetään tietoa ortodoksisista kirkollisista käytänteistä hyvän elämän tukena. Pohditaan
omaan elämään, yhteiskunnan jäsenyyteen, ympäristöön ja luontoon sekä globaaliin
vastuuseen liittyviä kysymyksiä. Nostetaan keskusteluun mediassa esiintyviä ajankohtaisia
eettisiä kysymyksiä osana yhteiskuntakeskustelua. Pohditaan eettisten arvojen tiedostamista,
soveltamista ja merkitystä ihmisenä kasvamisessa ja omassa arjessa. Sisältöjen valinnalla
tuetaan oppilaiden ymmärrystä yhteiskunnallisesta sovusta, rauhasta ja kaikkien ihmisten
välisestä keskinäisestä kunnioituksesta. Tärkeitä sisältöjä ovat YK:n Yleismaailmallinen
ihmisoikeuksien julistus, YK:n Lapsen oikeuksien sopimus ja ihmisoikeusetiikka.
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Opetuksen tavoitteet

Tavoitteisiin liittyvät
sisältöalueet

Laaja-alainen osaaminen

T1

S1, S2

L1

T2

S1

L2

T3

S2

L2, L3, L6

T4

S1, S2, S3

L2, L4, L6

T5

S1, S3

L1, L2, L4, L5, L7

T6

S3

L2, L7

T7

S1, S3

L5, L6

T8

S1, S2, S3

L7

T9

S2, S3

L1, L2

T10

S1, S2, S3

L6
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Vuosiluokan tavoitteet
T1 ohjata oppilasta havaitsemaan uskonnon ja kulttuurin vuorovaikutus
sekä tunnistamaan uskontoon liittyvä monimuotoisuus
Oppilas pohtii ortodoksisen ja luterilaisen perinteen vaikutusta oman lähipiirinsä elämään.
Oppilas pohtii uskontojen ja kulttuurin vuorovaikustusta Euroopassa ja muualla maailmassa.
-arjen tavat ortodoksisuudessa ja luterilaisuudessa: kristilliset juhlat, kristinoppileiri ja sen
päätös, kummeus, mysteeriot ja sakramentit, avioliitot ja avioerot, maallistuminen
-muita arjen tapoja oppilaan lähipirissä esim. uskonnottomuus ja sen vaikutus
-uskonnot koulussa ja lähiympäristössä, niiden ilmeneminen ja vaikutus
-ortodoksisuuden monimuotoisuus
-havaintoja uskonnon ja yhteiskunnan vuorovaikutuksesta Euroopassa
-ajankohtaisia havaintoja uskonnon ja yhteiskunnan vuorovaikutuksesta muualla maailmassa
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Uskontojen merkityksen hahmottaminen
kulttuurissa ja yhteiskunnassa

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas tunnistaa ja osaa nimetä uskontoon
liittyviä piirteitä ympäröivässä kulttuurissa.

T2 ohjata oppilasta syventämään tietojaan opiskeltavasta uskonnosta ja
sen vaikutuksista
Oppilas ymmärtää Suomen ortodoksisen kirkon historiaa idän ja lännen välissä ja tuntee
Suomen ortodoksista kirkkoa nykypäivänä.
Oppilas hahmottaa kirkkovuoden kierron kokonaisuudessaan ja pohtii ajan pyhittämisen
merkitystä itselleen.
-suomalainen ortodoksinen kirkko: historiaa ja nykyaikaa
-seurakunnat, hiippakunnat, kirkkokunnat, patriarkaatit
-pappeus
-luostarit ja asketismi
-kirkollisia toimijoita ja järjestöjä
-kirkkovuoden kierto
-kirkkovuoden kiertoon liittyvät ikonit, veisut, rukoukset ja erityiset toimitukset

Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
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-ajan pyhittäminen ortodoksin elämässä

Arvioinnin kohde
Uskontoa koskevan tiedon hallitseminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa kuvailla opiskelemansa
uskonnon syntyhistoriaa ja vaikutusta. Hän
tuntee uskonnon perusopetukset sekä osaa
mainita tärkeimmät lähteet.

T3 ohjata oppilasta perehtymään uskontoihin ja katsomuksiin eri puolilla
maailmaa sekä uskonnottomuuteen
Oppilas ymmärtää uskontojen ulottuvuuksien merkityksen ja vaikutuksen näkyvästi kulttuuria
muovaavina elementteinä.
Oppilas tunnistaa Aasian uskontoja ja tarkastelee niiden vaikutusta länsimaiseen kulttuuriin.
Oppilas pohtii Aasian uskontojen
yhteisiä ja eroavia piirteitä suhteessa kristinuskoon ja erityisesti ortodoksisuuteen.
-uskonnollisia symboleja ja tapoja Suomessa, Euroopassa ja globaalisti
-uskonnon määrittelyä ja uskontojen luokittelua
-Aasian uskontoja: hindulaisuus, buddhalaisuus, kunfutselaisuus, sintolaisuus: syntyhistoriaa,
keskeinen opetus, tavat ja rituaalit, symbolit, keskeiset suuntaukset

Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen

Maailmanuskontojen ja erilaisten katsomusten Oppilas osoittaa hallitsevansa perustiedot
tunteminen
suurista maailmassa vaikuttavista uskonnoista
ja uskonnottomuudesta. Hän osaa kuvailla
uskonnoissa ja katsomuksissa vallitsevaa
moninaisuutta.

T4 ohjata oppilasta tuntemaan eri uskontojen ja katsomusten tapoja
ja symboleita sekä tunnistamaan uskonnollisia aiheita mediassa,
maailmanpolitiikassa, taiteessa ja populaarikulttuurissa
Oppilas osaa nimetä Aasian uskontojen tapoja ja symboleja ja tunnistaa niitä median eri
lähteistä.
Oppilas havainnoi ja opettelee tulkisemaan tapoja, symboleja ja uskonnollisia aiheita
yhteiskunnassa sekä kulttuurissa.
- hindulaisuuteen, buddhalaisuuteen, kunfutselaisuuteen ja sintolaisuuteen liittyviä tapoja ja
symboleita yhteiskunnassa, mediassa ja kulttuurissa
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-uskonnolliset aiheet mediassa ja populaarikulttuurissa

Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
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Arvioinnin kohde
Uskonnon ja kulttuurin lukutaito

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa nimetä eri uskontoperinteiden
tapoja ja symboleja. Hän osaa antaa
esimerkkejä uskonnollisista aiheista
mediassa, taiteessa ja populaarikulttuurissa.

T5 ohjata oppilasta havaitsemaan ja arvioimaan erilaisia argumentaation
tapoja sekä uskonnon ja tieteen kielen välisiä eroja
Oppilas harjoittelee erottamaan vakaumuksellisen tekstin tieteellisestä kielestä.
Oppilas tutustuu monipuolisesti erilaisiin uskonnollisiin teksteihin ja pohtii kriittisesti niiden
vaikuttavuutta.
Oppilas harjoittelee mediakriittisyyttä.
-vaikuttamaan pyrkivien uskonnollisten tekstien tarkastelemista ja arviointia
-teologisen tekstin ja muun tieteellisen tekstin tarkastelemista
-esimerkkejä erilaisista argumentaation tavoista esim.:
auktoriteetteihin viittaaminen, omiin kokemuksiin vetoaminen, aiempiin tapahtumiin
viittaminen, asian yleisyyteen viittaaminen, tunteisiin vetoaminen, lähteiden ja näkökulmien
valikointi…
-kriittinen ajattelu
-ajankohtaisia, uskontoon liittyviä aiheita mediassa ja niiden totuudenmukaisuuden ja
objektiivisuuden arviointia

Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Ajattelun ja vuorovaikutuksen taidot

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas tunnistaa ja osaa antaa esimerkkejä
erilaisista argumentaation tavoista sekä
joistakin uskonnon ja tieteen kielen välisistä
eroista.
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Arvioinnin kohde

T6 ohjata oppilasta perehtymään eettisen ajattelun keskeisiin käsitteisiin,
ihmisoikeuksiin sekä opiskeltavan uskonnon ja muiden uskontojen ja
katsomusten eettisiin periaatteisiin
Oppilas pohtii ortodoksista ihmiskäsitystä ja ihmisoikeusetiikan opetusta ihmisarvosta.
Oppilas perehtyy Aasian uskontojen eettisiin periaatteisiin ja pohtii niiden suhdetta
ihmisoikeuksiin ja kristilliseen etiikkaan.
-ortodoksinen ihmiskäsitys
-hengellinen ohjaus ihmiskäsityksen näkökulmasta
-ihmisarvo
-ihmisoikeudet
-eläinten ja luonnon oikeudet, onko niitä?
-buddhalaisuuden, hindulaisuuden, kunfutselaisuuden, taolaisuuden ja sintolaisuuden
keskeisiä eettisiä opetuksia
-eri uskontojen eettisiä opetuksia ihmisoikeuksien näkökulmasta ja verrattuna kristilliseen
etiikkaan

Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
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Etiikkaa koskeva tieto ja ihmisoikeusetiikka
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Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas tuntee ja osaa nimetä etiikan
keskeisiä käsitteitä. Hän osaa nimetä
tärkeimmät ihmisoikeussopimukset ja
kertoa niiden keskeisestä sisällöstä.
Oppilas tuntee opiskeltavan uskonnon sekä
muiden uskontojen ja katsomusten eettisiä
periaatteita.

T7 auttaa oppilasta pohtimaan uskontojen ja katsomusten
maailmanlaajuista merkitystä ihmisten valintojen perusteina ja ohjaajina
Oppilas ymmärtää uskonnon yhtenä valintoihin vaikuttavana tekijänä.
Oppilas pohtii Aasian uskontojen merkitystä yksilön elämässä.
Oppilas tutustuu ekumeniaan Suomessa ja uskontojen väliseen globaaliin dialogiin.
-hengellinen ohjaus ortodoksisessa traditiossa ja muissa uskonnoissa
-asketismi ja luostarit
-ihmiskäsitys ja siihen perustuvat arvot
-arvot valintojen ja toiminnan taustalla
- buddhalaisuuden, hindulaisuuden, kunfutselaisuuden, taolaisuuden ja sintolaisuuden
opetuksia yksilöstä ja yhteisöstä ja siitä seuraava toiminta
-ekumenia
-uskontojen välinen dialogi

Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Uskontojen ja katsomusten merkitys
globaalisti

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa kuvailla ja arvioida uskontojen
ja katsomusten maailmanlaajuista merkitystä
ihmisten valintojen perusteina ja ohjaajina.

T8 rohkaista oppilasta pohtimaan ihmisyyteen kuuluvia
elämänkysymyksiä, ajankohtaisia eettisiä kysymyksiä ja omien arvojen
suhdetta niihin
Oppilas pohtii ihmisyyteen kuuluvia elämänkysymyksiä.
Oppilas pohtii opetuksen sisällöistä nousevia, eettisiä, ajankohtaisia teemoja ja arvioi omaa
suhdettaan niihin.
Oppilas arvioi toisten vaikutusta omiin valintoihinsa.
-vapaus ja vastuu
-katumus
-anteeksianto
-ajankohtaiset eettiset teemat

Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
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-oikeus ja velvollisuus omiin mielipiteisiin ja ajatuksiin

Arvioinnin kohde
Eettinen ajattelu

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas pohtii ihmisyyteen kuuluvia
elämänkysymyksiä ja osaa kertoa
ajankohtaisista eettisistä kysymyksistä.

T9 innostaa oppilasta tutkimaan omien valintojensa eettisiä ulottuvuuksia
ja niiden vaikutusta hyvinvointiin ja kannustaa kestävään elämäntapaan
Oppilas tutkii omien valintojensa eettisiä ulottuvuuksia ja pohtii niiden vaikutusta hyvinvointiin.
Oppilas pohtii opetuksen sisällöistä nousevien eettisten kysymysten yhteyttä hyvinvointiin ja
kestävään elämäntapaan.
-omien eettisten valintojen vaikutusten pohtiminen
-hyvinvointi – holistinen ihmiskäsitys – vastuu itsestä
-kestävä elämäntapa - vastuu toisista ja luonnosta
-vastuu toiminnasta sosiaalisessa mediassa

Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Eettinen ajattelu

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas pohtii omien valintojensa eettisiä
ulottuvuuksia ja osaa kertoa niiden
vaikutuksesta omaan ja toisten ihmisten
hyvinvointiin ja kestävään tulevaisuuteen.

T10 rohkaista oppilaita kohtaamaan erilaisia ihmisiä nyt ja
tulevaisuudessa jatko-opinnoissa, työelämässä ja vapaa-ajalla
Oppilasta rohkaistaan kohtaamaan erilaisia ihmisiä ja erilaisuutta ympärillään ja erilaisissa
verkkoympäristöissä.
-kunniottava ja arvostava suhtautuminen eri uskontoihin ja elämänkatsomuksiin
-itsensä ja toisten suojeleminen, nettietiketti

Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
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Ei vaikuta arvosanan muodostamiseen.
Oppilasta ohjataan pohtimaan kokemuksiaan
osana itsearviointia.
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Vuosiluokka 9
Vuosiluokan keskeiset sisältöalueet
S1 Suhde omaan uskontoon:
Opetuksessa keskeisiä sisältöjä ovat kristillisen kirkon synty ja kehitys ortodoksisen kirkon
näkökulmasta. Perehdytään syvällisemmin kirkon leviämiseen ja lähetystyöhön sekä kristinuskon
saapumiseen Suomeen idästä ja lännestä. Perehdytään luostarilaitokseen opin kehittäjänä ja
säilyttäjä sekä tutustutaan bysanttilaiseen aikakauteen kirkon hallinnollisen muotoutumisen ja
kirkkotaiteen näkökulmasta. Sisältöjen valinnassa otetaan huomioon kirkon opillinen kehitys.
Syvennetään tietämystä Raamatusta kirjana ja tutkitaan sen syntyhistoriaa, sisältöä ja käyttöä
kirkon toiminnassa. Tärkeitä sisältöjä opetuksessa ovat uskontunnustus, jumalanpalvelukset,
mysteeriot, kirkkotaide ja kirkkomusiikki sekä kirkkovuosi kirkon opin ilmentäjinä sekä niihin
liittyvä keskeinen ortodoksinen sanasto. Perehdytään ortodoksisen kirkon toimintaan Suomessa.
Sisältöjen valinnassa otetaan huomioon ortodoksisuus kirjallisuudessa, musiikissa ja taiteessa.
S2 Uskontojen maailma
Tutustutaan uskonnollisuuteen inhimillisen elämän piirteenä, suomalaisten muinaisuskontoon
ja tämän ajan uskonnollisuuteen sekä uskonnottomuuteen elämänkatsomuksena. Perehdytään
kristillisen kirkon leviämiseen, katoliseen ja luterilaiseen kirkkoon sekä muihin keskeisimpiin
kristillisiin kirkkoihin ja yhteisöihin. Keskeisinä sisältöinä ovat suuret maailmanuskonnot, niiden
tapakulttuuri ja erityispiirteet, ja uudemman ajan uskonnot sekä perehtyminen uskontojen välisiin
yhtäläisyyksiin ja eroihin suhteessa toisiinsa ja ortodoksisuuteen. Perehdytään ortodoksisiin
patriarkaatteihin ja muihin ortodoksisiin tai sitä lähellä oleviin kirkkoihin. Uskontojen ja
ortodoksisuuden kulttuuri- ja yhteiskunnallinen vaikutus ja näkyminen sekä Suomessa että
ortodoksienemmistöisissä maissa sekä uskontoihin liittyvä ajankohtainen tieto ja sen arviointi tulee
ottaa huomioon opetuksen sisältöjä valittaessa. Syvennetään ekumenian ja uskontojen välisen
dialogin tuntemusta.
S3 Hyvä elämä
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Opetuksessa keskeisiä sisältöjä ovat etiikan yleiset perusteet ja lähtökohdat. Perehdytään
kristillisen etiikan ja muiden uskontojen eettisen ajattelun yleispiirteisiin. Tutkitaan ortodoksisen
etiikan perustana olevaa ihmiskäsitystä sekä kirkon opetusta ja Raamatun kertomuksia.
Syvennetään tietoa ortodoksisista kirkollisista käytänteistä hyvän elämän tukena. Pohditaan
omaan elämään, yhteiskunnan jäsenyyteen, ympäristöön ja luontoon sekä globaaliin
vastuuseen liittyviä kysymyksiä. Nostetaan keskusteluun mediassa esiintyviä ajankohtaisia
eettisiä kysymyksiä osana yhteiskuntakeskustelua. Pohditaan eettisten arvojen tiedostamista,
soveltamista ja merkitystä ihmisenä kasvamisessa ja omassa arjessa. Sisältöjen valinnalla
tuetaan oppilaiden ymmärrystä yhteiskunnallisesta sovusta, rauhasta ja kaikkien ihmisten
välisestä keskinäisestä kunnioituksesta. Tärkeitä sisältöjä ovat YK:n Yleismaailmallinen
ihmisoikeuksien julistus, YK:n Lapsen oikeuksien sopimus ja ihmisoikeusetiikka.

Opetuksen tavoitteet

Tavoitteisiin liittyvät
sisältöalueet

Laaja-alainen osaaminen

T1

S1, S2

L1

T2

S1

L2

T3

S2

L2, L3, L6

T4

S1, S2, S3

L2, L4, L6

T5

S1, S3

L1, L2, L4, L5, L7

T6

S3

L2, L7

T7

S1, S3

L5, L6

T8

S1, S2, S3

L7

T9

S2, S3

L1, L2

T10

S1, S2, S3

L6

Vuosiluokan tavoitteet
T1 ohjata oppilasta havaitsemaan uskonnon ja kulttuurin vuorovaikutus
sekä tunnistamaan uskontoon liittyvä monimuotoisuus
9 lk
Oppilas tunnistaa ja osaa eritellä uskonnon ja kulttuurin vuorovaikutusta ortodoksisissa,
muissa kristillisissä ja ei-kristillisissä kulttureissa.
-ortodoksi-kristilliset, kristilliset ja ei-kristilliset juhlat
-paastot eri uskonnoissa, myös eri kirkoissa
-luostarit: ortodoksiset, muut kristlliset ja ei-kristilliset, niiden synty, kehitys ja vaikutus
-suhtautuminen pyhiin ihmisiin ja marttyyriehin eri uskonnoissa ja kulttuureissa
-riitit, erityisesti siirtymäriitit verrattuna ortodoksinen kaste, mirhavoitelu, avioliitto ja hautaus
-erilaiset arjen uskonnolliset tavat: rukoileminen, hiljentyminen, meditaatio, hesykasmi, ja
asketismi ilmiöinä
-uskonnollisen perinteen vaikutus pukeutumiseen
-uskonnollisen perinteen vaikutus eri sukupuoliin
-uskonnollinen arkkitehtuuri
-uskonnollinen musiikki
-uskonnollinen taide: kuvataide ja veistokset
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-uskonto ja politiikka globaalisti
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Uskontojen merkityksen hahmottaminen
kulttuurissa ja yhteiskunnassa
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Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas tunnistaa ja osaa nimetä uskontoon
liittyviä piirteitä ympäröivässä kulttuurissa.

T2 ohjata oppilasta syventämään tietojaan opiskeltavasta uskonnosta ja
sen vaikutuksista
Oppilas perehtyy ortodoksiseen uskonoppiin ja pohtii uskon merkitystä itselleen. Oppilas
ymmärtää opin, liturgisen elämän ja kirkollisen taiteen yhteyden.
-keskeinen ortodoksinen oppi
-opin ilmentyminen uskontunnustuksessa ja keskeisissä rukouksissa
-henkilökohtainen rukouselämä opin ilmentäjänä
-jumalanpalvelukset ja oppi
-kirkkotaide opin ilmentäjänä
-kirkolliset rakennukset ja luostarit opin näkökulmasta

Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Uskontoa koskevan tiedon hallitseminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa kuvailla opiskelemansa
uskonnon syntyhistoriaa ja vaikutusta. Hän
tuntee uskonnon perusopetukset sekä osaa
mainita tärkeimmät lähteet.

T3 ohjata oppilasta perehtymään uskontoihin ja katsomuksiin eri puolilla
maailmaa sekä uskonnottomuuteen
Oppilas ymmärtää uskontoja yhdistäviä ja erottavia opetuksia ja käsitteitä sekä pohtii uskontojen
ulottuvuuksien vaikutusta kulttuuriin. Oppilas tunnistaa uskonnottomuuden eri muotoja.
uudempia uskontoja
-uskonnottomuus ja ateismi
-eri uskontojen yhteisiä ja eroavia tapoja ja piirteitä ilmiöittäin esim. : asketismi, luostarilaitos,
meditativinen rukous, paastot, juhlat, siirtymäriitit, pyhät henkilöt, pyhät paikat ja rakennukset,
musiikki, taide, arjen tavat mm. pukeutuminen ja suhtautuminen eri sukupuoliin
-uskonnot ja politiikka globaalisti
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
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Maailmanuskontojen ja erilaisten katsomusten Oppilas osoittaa hallitsevansa perustiedot
tunteminen
suurista maailmassa vaikuttavista uskonnoista
ja uskonnottomuudesta. Hän osaa kuvailla
uskonnoissa ja katsomuksissa vallitsevaa
moninaisuutta.

T4 ohjata oppilasta tuntemaan eri uskontojen ja katsomusten tapoja
ja symboleita sekä tunnistamaan uskonnollisia aiheita mediassa,
maailmanpolitiikassa, taiteessa ja populaarikulttuurissa
9 lk
Oppilas tuntee uskonnollista taidetta ja tunnistaa sen vaikutuksen kulttuuriin.
Oppilas pohtii uskonnon vaikutusta maailmanpolitiikkaan ja tulkitsee eriaisia tapoja, symboleja
ja uskonnollisia aiheita yhteiskunnassa sekä kulttuurissa.
-taide eri uskonnoissa
-uskonnolliset aiheet mediassa ja populaarikulttuurissa
-uskonnot ja uskonnottomuus kotimaan politiikassa ja maailmanpolitiikassa
S1, S2, S3
L2, L4, L6
Opetuksessa tutustutaan uskonnollisiin tapoihin, symboleihin ja aiheisiin yhteiskunnassa
ja kulttuurissa erilaisin toiminnallisin työtavoin esim. itse tekemällä ja yhdessä tutkimalla.
Seurataan ajankohtaisia aiheita ja uutisia uskontoon liittyen.

Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Uskonnon ja kulttuurin lukutaito

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa nimetä eri uskontoperinteiden
tapoja ja symboleja. Hän osaa antaa
esimerkkejä uskonnollisista aiheista
mediassa, taiteessa ja populaarikulttuurissa.

T5 ohjata oppilasta havaitsemaan ja arvioimaan erilaisia argumentaation
tapoja sekä uskonnon ja tieteen kielen välisiä eroja
Oppilas tunnistaa vakaumukseen vaikuttamaan pyrkivää argumentaatiota ja harjoittelee
arvioimaan uskonnon ja tieteen kielen välisiä eroja.
Oppilas osaa arvoida lähteitä kriittisesti.
-erilaisten argumentaation tapojen tunnistamista ja tuottamista esim. maailman luominen eri
uskonnoissa ja luonnontieteissä
-ajankohtaisia, uskontoon liittyviä aiheita mediassa ja niiden totuudenmukaisuuden ja
objektiivisuuden arviointia
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-ajankohtaisten uskonnollisten aiheiden taustalla vaikuttavien pyrkimysten pohdintaa

Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
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Arvioinnin kohde
Ajattelun ja vuorovaikutuksen taidot

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas tunnistaa ja osaa antaa esimerkkejä
erilaisista argumentaation tavoista sekä
joistakin uskonnon ja tieteen kielen välisistä
eroista.

T6 ohjata oppilasta perehtymään eettisen ajattelun keskeisiin käsitteisiin,
ihmisoikeuksiin sekä opiskeltavan uskonnon ja muiden uskontojen ja
katsomusten eettisiin periaatteisiin
9 lk
Oppilas perehtyy ortodoksisen eettisen ajattelun keskeisiin käsitteisiin ja ortodoksiseen
ihmiskuvaan.
Oppilas etsii eroja ja yhtäläisyyksiä eri uskontojen eettisestä opetuksesta.
Oppilas pohtii ja analysoi ihmisoikeuksiin liittyviä kysymyksiä.
-ortodoksisen etiikan keskeinen opetus
-elämän tarkoitus
-vapaus ja vastuu
-kasvu ihmisenä, hengellinen ohjaus, paastominen, kilvoittelu
-sakramentit ja jumalanpalaveluselämä
-seurustelu ja perhe
-vastaavia aiheita myös muiden uskontojen näkökulmasta
-ihmisoikeudet, erilaisia ihmisoikeusssopimuksia ja niiden toteutuminen lähialueilla ja
globaalisti
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Etiikkaa koskeva tieto ja ihmisoikeusetiikka

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas tuntee ja osaa nimetä etiikan
keskeisiä käsitteitä. Hän osaa nimetä
tärkeimmät ihmisoikeussopimukset ja
kertoa niiden keskeisestä sisällöstä.
Oppilas tuntee opiskeltavan uskonnon sekä
muiden uskontojen ja katsomusten eettisiä
periaatteita.
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Arvioinnin kohde

T7 auttaa oppilasta pohtimaan uskontojen ja katsomusten
maailmanlaajuista merkitystä ihmisten valintojen perusteina ja ohjaajina
9 lk
Oppilas ymmärtää uskonnon merkityksen valintoihin vaikuttavana tekijänä.
Oppilas hahmottaa globalisaatioon liittyviä haasteita ja ymmärtää vastuun yksilön
näkökulmasta.
-omat arvot ja ajatukset, mihin ne perustuvat
-uskonnonvapaus
-uskontojen ilmeneminen ihmisten arjessa
-globaali vastuu ihmisistä ja luonnosta
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Uskontojen ja katsomusten merkitys
globaalisti

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa kuvailla ja arvioida uskontojen
ja katsomusten maailmanlaajuista merkitystä
ihmisten valintojen perusteina ja ohjaajina.

T8 rohkaista oppilasta pohtimaan ihmisyyteen kuuluvia
elämänkysymyksiä, ajankohtaisia eettisiä kysymyksiä ja omien arvojen
suhdetta niihin
9 lk
Oppilas pohtii keskeisiä ihmisyyteen kuuluvia elämänkysymyksiä omien arvojensa ja
ortodoksisen kirkon opetuksen pohjalta.
Oppilas hankkii tietoa ajankohtaisista eettisistä kysymyksistä ja pohtii ja arvioi omien
arvojensa suhdetta niihin.
Oppilas arvioi toisten, ulkopuolisten vaikutusmahdollisuuksia omiin valintoihinsa.
-omien eettisten valintojen sekä niiden vaikutusten pohtiminen ja perusteleminen
-kirkon opetuksen ja henkilökohtaisten arvojen pohtimista
-ajankohtaiset eettiset teemat ja niiden pohtiminen omien arvojen ja näkemysten perusteella
-oman ajattelun ja omien rajojen arvostaminen ja rakentava puolustaminen

Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
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Arvioinnin kohde
Eettinen ajattelu
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Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas pohtii ihmisyyteen kuuluvia
elämänkysymyksiä ja osaa kertoa
ajankohtaisista eettisistä kysymyksistä.

T9 innostaa oppilasta tutkimaan omien valintojensa eettisiä ulottuvuuksia
ja niiden vaikutusta hyvinvointiin ja kannustaa kestävään elämäntapaan
9 lk
Oppilas arvioi ja osaa perustella omien eettisten valintojensa vaikutuksia omaan ja toisten
ihmisten hyvinvointiin ja kestävään tulevaisuuteen.
-elämän tarkoitus
-elämän ja kuoleman kysymyksiä
-seurustelu ja perhe
-vapaus ja vastuu
-kestävä elämäntapa
-bioetiikka
-vastuu toiminnasta sosiaalisessa mediassa

Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Eettinen ajattelu

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas pohtii omien valintojensa eettisiä
ulottuvuuksia ja osaa kertoa niiden
vaikutuksesta omaan ja toisten ihmisten
hyvinvointiin ja kestävään tulevaisuuteen.

T10 rohkaista oppilaita kohtaamaan erilaisia ihmisiä nyt ja
tulevaisuudessa jatko-opinnoissa, työelämässä ja vapaa-ajalla
9 lk
Oppilasta rohkaistaan kohtaamaan erilaisia ihmisiä nyt ja tulevaisuudessa jatko-opinnoissa,
työelämässä ja vapaa-ajalla.
-kunniottava ja arvostava suhtautuminen eri uskontoihin ja elämänkatsomuksiin, eri tavalla
eläviin ihmisiin, toisten valintoihin
-erilaisten ihmisten kohtaaminen työelämässä ja vapaa-ajalla uhka vai mahdollisuus?
-itsensä ja toisten suojeleminen, nettietiketti

Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Ei vaikuta arvosanan muodostamiseen.
Oppilasta ohjataan pohtimaan kokemuksiaan
osana itsearviointia.
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Arvioinnin kohde

Katolinen uskonto
Oppimäärän tehtävä vuosiluokilla 7-9
Vuosiluokilla 7-9 uskonnon opetuksessa perehdytään opiskeltavaan uskontoon kulttuurisena
ja yhteiskunnallisena ilmiönä. Opetuksessa syvennetään ja rikastetaan tietoa opiskeltavan
uskonnon juurista, lähteistä, opista ja opetuksista sekä vaikutuksista maailmassa.
Opetuksessa tutustutaan sekä maailman suuriin uskontoperinteisiin että uskonnottomuuteen.
Opetuksessa tarkastellaan uskontojen yhteiskunnallista ja poliittista vaikutusta sekä
uskonnonvapautta ja opetellaan tunnistamaan ja analysoimaan uskonnollisia teemoja tieteessä,
mediassa, taiteessa ja populaarikulttuurissa.
Opetuksessa käsitellään eettisen ajattelun keskeiset käsitteet sekä opiskeltavan uskonnon
eettiset periaatteet. Opetuksessa perehdytään Ihmisoikeuksien yleismaailmalliseen julistukseen
sekä eri uskontojen ja katsomusten eettisiin näkemyksiin. Opetuksessa pohditaan ihmisyyteen
kuuluvia elämänkysymyksiä ja ajankohtaisia eettisiä ongelmia. Uskonnon opetus tarjoaa oppilaille
voimavaroja kasvuun kohti aikuisuutta.
Uskonnon eri oppimäärät vuosiluokilla 7-9
Perusopetuslain 11 §:n mukaan perusopetuksessa oppiaineena on uskonto tai
elämänkatsomustieto. Uskonto toteutetaan saman lain 13 §:n mukaan oppilaiden uskonnollisen
yhdyskunnan mukaisesti oman uskonnon opetuksena erillisten oppimäärien mukaan. Oppiaineen
yhtenäisyyden takaamiseksi kaikille oman uskonnon opetuksen muodoille on laadittu yhteiset
tavoitteet ja keskeiset sisällöt.
Eri uskontojen oppimääräkuvauksissa tarkennetaan kaikille yhteisiä sisältöjä oppilaan oman
uskonnon luonteen mukaisesti. Paikalliset opetussuunnitelmat laaditaan perusteiden yhteisten
tavoitteiden, sisältökuvausten ja eri uskontojen tarkennettujen oppimääräkuvausten pohjalle.
Viikin normaalikoulussa järjestetään tarvittaessa katolisen uskonnon opetusta noudattaen
pääpiirteittäin Helsingin kaupungin opetussuunnitelmaa kyseisessä aineessa.

Islam
Oppimäärän tehtävä vuosiluokilla 7-9
Vuosiluokilla 7-9 uskonnon opetuksessa perehdytään opiskeltavaan uskontoon kulttuurisena
ja yhteiskunnallisena ilmiönä. Opetuksessa syvennetään ja rikastetaan tietoa opiskeltavan
uskonnon juurista, lähteistä, opista ja opetuksista sekä vaikutuksista maailmassa.
Opetuksessa tutustutaan sekä maailman suuriin uskontoperinteisiin että uskonnottomuuteen.
Opetuksessa tarkastellaan uskontojen yhteiskunnallista ja poliittista vaikutusta sekä
uskonnonvapautta ja opetellaan tunnistamaan ja analysoimaan uskonnollisia teemoja tieteessä,
mediassa, taiteessa ja populaarikulttuurissa.
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Opetuksessa käsitellään eettisen ajattelun keskeiset käsitteet sekä opiskeltavan uskonnon
eettiset periaatteet. Opetuksessa perehdytään Ihmisoikeuksien yleismaailmalliseen julistukseen
sekä eri uskontojen ja katsomusten eettisiin näkemyksiin. Opetuksessa pohditaan ihmisyyteen
kuuluvia elämänkysymyksiä ja ajankohtaisia eettisiä ongelmia. Uskonnon opetus tarjoaa oppilaille
voimavaroja kasvuun kohti aikuisuutta.
Uskonnon eri oppimäärät vuosiluokilla 7-9
Perusopetuslain 11 §:n mukaan perusopetuksessa oppiaineena on uskonto tai
elämänkatsomustieto. Uskonto toteutetaan saman lain 13 §:n mukaan oppilaiden uskonnollisen
yhdyskunnan mukaisesti oman uskonnon opetuksena erillisten oppimäärien mukaan. Oppiaineen
yhtenäisyyden takaamiseksi kaikille oman uskonnon opetuksen muodoille on laadittu yhteiset
tavoitteet ja keskeiset sisällöt.
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Eri uskontojen oppimääräkuvauksissa tarkennetaan kaikille yhteisiä sisältöjä oppilaan oman
uskonnon luonteen mukaisesti. Paikalliset opetussuunnitelmat laaditaan perusteiden yhteisten
tavoitteiden, sisältökuvausten ja eri uskontojen tarkennettujen oppimääräkuvausten pohjalle.
Viikin normaalikoulussa järjestetään tarvittaessa islamin uskonnon opetusta noudattaen
pääpiirteittäin Helsingin kaupungin opetussuunnitelmaa kyseisessä aineessa.

Evankelisluterilainen uskonto
Oppimäärän tehtävä vuosiluokilla 7-9
Vuosiluokilla 7-9 uskonnon opetuksessa perehdytään opiskeltavaan uskontoon kulttuurisena
ja yhteiskunnallisena ilmiönä. Opetuksessa syvennetään ja rikastetaan tietoa opiskeltavan
uskonnon juurista, lähteistä, opista ja opetuksista sekä vaikutuksista maailmassa.
Opetuksessa tutustutaan sekä maailman suuriin uskontoperinteisiin että uskonnottomuuteen.
Opetuksessa tarkastellaan uskontojen yhteiskunnallista ja poliittista vaikutusta sekä
uskonnonvapautta ja opetellaan tunnistamaan ja analysoimaan uskonnollisia teemoja tieteessä,
mediassa, taiteessa ja populaarikulttuurissa.
Opetuksessa käsitellään eettisen ajattelun keskeiset käsitteet sekä opiskeltavan uskonnon
eettiset periaatteet. Opetuksessa perehdytään Ihmisoikeuksien yleismaailmalliseen julistukseen
sekä eri uskontojen ja katsomusten eettisiin näkemyksiin. Opetuksessa pohditaan ihmisyyteen
kuuluvia elämänkysymyksiä ja ajankohtaisia eettisiä ongelmia. Uskonnon opetus tarjoaa oppilaille
voimavaroja kasvuun kohti aikuisuutta.
Uskonnon eri oppimäärät vuosiluokilla 7-9
Perusopetuslain 11 §:n mukaan perusopetuksessa oppiaineena on uskonto tai
elämänkatsomustieto. Uskonto toteutetaan saman lain 13 §:n mukaan oppilaiden uskonnollisen
yhdyskunnan mukaisesti oman uskonnon opetuksena erillisten oppimäärien mukaan. Oppiaineen
yhtenäisyyden takaamiseksi kaikille oman uskonnon opetuksen muodoille on laadittu yhteiset
tavoitteet ja keskeiset sisällöt.
Eri uskontojen oppimääräkuvauksissa tarkennetaan kaikille yhteisiä sisältöjä oppilaan oman
uskonnon luonteen mukaisesti. Paikalliset opetussuunnitelmat laaditaan perusteiden yhteisten
tavoitteiden, sisältökuvausten ja eri uskontojen tarkennettujen oppimääräkuvausten pohjalle.

Vuosiluokka 7
Vuosiluokan keskeiset sisältöalueet
S1 Suhde omaan uskontoon

Kristinuskon juuret ja nykyisyys
Kurssilla opiskellaan kristinuskon ilmenemistä nykyajassa ja historiassa. Kurssi tarkastelee
kristinuskon moninaisuutta ja vaikutusta Suomessa ja eri puolilla maailmaa nykyaikaa painottaen.
Kurssilla havainnoidaan myös kristinuskon ja Raamatun kulttuurivaikutuksia.
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Opetuksen sisältöjen valinnassa keskeistä on kristinusko eri puolilla maailmaa, painottaen
nykytilannetta. Opetuksessa tarkastellaan kristinuskon syntyä, leviämistä ja jakaantumista
kirkkokunniksi. Perehdytään suurimpiin kristillisiin kirkkokuntiin: katolinen ja ortodoksinen
kirkko sekä protestanttiset kirkot, erityisesti luterilainen kirkko. Opetuksessa perehdytään
kirkkokuntien levinneisyyteen, keskeisiin opetuksiin. Tutkitaan Raamatun syntyhistoriaa,
keskeistä sisältöä ja tulkintatapoja sekä uskonnon kulttuurivaikutuksia. Perehdytään syvemmin
kristinuskoon Suomessa ja sen kulttuurivaikutuksiin. Jäsennetään omaa suhdetta luterilaisuuteen,
suomalaisuuteen ja eurooppalaisuuteen.

Keskeisenä sisältönä tutustutaan kristinuskon vaikutuksiin tässä päivässä. Tarkastellaan ja
syvennetään tietämystä kristinuskon juurista, synnystä, lähteistä, symboleista ja jakaantumisesta
kirkkokunniksi. Perehdytään suurimpiin kristillisiin kirkkokuntiin: katoliseen ja ortodoksiseen
sekä protestanttisiin kirkkoihin, erityisesti luterilaiseen kirkkoon ajankohtaisuutta painottaen.
Perehdytään ja syvennytään kirkkokuntien levinneisyyteen ja keskeisiin opetuksiin. Tutustutaan
ja syvennytään kristinuskoon Suomessa. Tutkitaan Raamatun syntyhistoriaa, keskeistä sisältöä
ja tulkintatapaa sekä kulttuurivaikutuksia. Tarkastellaan ja pohditaan kristinuskon vaikutuksia
mediassa, populaarikulttuurissa ja taiteissa. Jäsennetään omaa suhdetta kristinuskoon,
luterilaisuuteen, suomalaisuuteen ja eurooppalaisuuteen.

S2 Uskontojen maailma
Opetuksessa tarkastellaan suurten maailmanuskontojen levinneisyyttä, perusopetuksia ja
vaikutusta kulttuuriin eri puolilla maailmaa. Tutustutaan lisäksi luonnonuskontoihin ja uusiin
uskonnollisiin liikkeisiin sekä uskonnottomuuteen elämänkatsomuksena. Uskontoja tarkastellaan
tieteellisestä näkökulmasta ottaen huomioon uskonnon eri ulottuvuudet. Sisältöjen valinnassa
otetaan huomioon uskon ja tiedon sekä uskonnollisen kielen ja tieteellisen kielen erottaminen,
uskontokritiikki sekä uskontojen näkyminen kulttuurin eri osa-alueilla, mediassa, politiikassa,
populaarikulttuurissa, taiteessa ja tapakulttuurissa. Syvennetään ekumenian sekä uskontojen
ja katsomusten välisen dialogin ymmärtämistä osana uskontojen välistä toimintaa ja
maailmanrauhaa.
Uskontojen ja katsomusten maailmassa
Kurssilla tarkastellaan uskontoja ja katsomuksia elämänkatsomuksien pohjana. Tarkastellaan
suurten maailmanuskontojen levinneisyyttä, perusopetuksia, symboleita ja vaikutusta kulttuuriin
sekä Suomessa että eri puolilla maailmaa siten, että oppilas tunnistaa ja osaa nimetä uskontoihin
liittyviä piirteitä ympäröivässä ja muissa kulttuureissa. Tutustutaan lisäksi luonnonuskontoihin,
uusiin uskonnollisiin liikkeisiin, uskonnottomuuteen elämänkatsomuksena sekä uskontokritiikkiin.
Tuodaan esiin uskonnoissa ja katsomuksissa vallitsevaa moninaisuutta. Uskontoja tarkastellaan
tieteellisestä näkökulmasta ottaen huomioon uskonnon eri ulottuvuudet. Ulottuvuuksien avulla
tarkastellaan myös ihmisyyteen kuuluvia elämänkysymyksiä. Pohditaan ja tarkastellaan uskon
ja tiedon välistä suhdetta. Tarkastellaan, miten uskonnollinen kieli ja tieteellinen kieli eroavat
toisistaan. Tarkastellaan miten uskonnot näkyvät mediassa, politiikassa, populaarikulttuurissa,
taiteessa ja tapakulttuurissa. Syvennetään ekumenian sekä uskontojen ja katsomusten välisen
dialogin ymmärtämistä osana uskontojen välistä toimintaa ja maailmanrauhaa.
S3 Hyvä elämä
Opetuksessa keskeistä on etiikan peruskäsitteiden tunteminen ja ymmärtäminen. Perehdytään
syvällisemmin kristinuskon ja muiden uskontojen eettiseen opetukseen ja eri kristillisten
kirkkojen eettisiin painotuksiin sekä Raamatun ja etiikan suhteeseen. Tutustutaan YK:n
Yleismaailmalliseen ihmisoikeuksien julistukseen ja ihmisoikeusetiikkaan. Opetuksen sisällöiksi
valitaan elämänkysymyksiin, suomalaiseen yhteiskuntaan, globaaliin vastuuseen sekä
ympäristöön ja eläimiin liittyviä eettisiä kysymyksiä. Tarkastellaan eettisiä kysymyksiä mediasta
otetuilla ajankohtaisilla esimerkeillä. Pohditaan omien valintojen eettisiä ulottuvuuksia ja niiden
vaikutusta omaan ja toisten hyvinvointiin.
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Arvot, moraali ja etiikka
Yhdeksännen vuosiluokan kurssi avautuu arvon käsitteestä. Arvot ovat asioita, periaatteita tai
päämääriä, joita pidämme arvokkaina. Arvojen kautta syntyy moraali: yksilön tai yhteisön käsitys
siitä, mikä on oikein ja väärin, hyvää tai pahaa. Etiikalla tarkoitetaan yhtäältä moraalin tutkimista eli
moraalifilosofiaa. Toisaalta se tarkoittaa normatiivisia käsityksiä siitä, miten hyvä elämä tai moraali
parhaiten toteutuvat.
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Opetuksen lähtökohta on etiikan peruskäsitteiden tunteminen. Sanat arvo, normi, moraali,
etiikka, hyve, velvollisuus, seuraus ja sopimus tekevät mahdolliseksi sen, että moraalia voidaan
tutkia ja että etiikasta voidaan keskustella. Etiikan peruskäsitteiden kautta tunnistetaan erilaisia
ajattelutapoja, tulkintoja, arvoja ja etiikan malleja. Niiden kautta kurssin aiheet: etiikan teoria,
kristinuskon etiikka, muiden uskontojen eettinen opetus, kirkkojen eettiset painotukset ja
Raamatun kirjoitusten ja etiikan suhde tulevat kiinnostaviksi ja ymmärrettäviksi. Etiikan teorian
ja uskontosidonnaisen etiikan lisäksi tutustutaan ihmisoikeusetiikkaan, YK:n Yleismaailmalliseen
ihmisoikeusjulistukseen ja ihmisoikeusloukkauksiin kuten holokausti.
Opetuksen sisällöiksi valitaan oppilaan elämänkysymyksiin, globaaliin vastuuseen, ympäristöön,
luontoon ja suomalaiseen yhteiskuntaan liittyviä kysymyksiä. Sisällöt avaavat klassisia,
ajankohtaisia, yhteiskunnallisia ja oppilaan ikäkauteen ja minäkuvaan liittyviä aiheita esimerkkien
kautta. Oppilas pohtii omien valintojen eettisiä ulottuvuuksia ja niiden vaikutusta omaan ja toisten
hyvinvointiin. Sisältöjen valinnassa huomioidaan uskonnon ja katsomuksellisten kysymysten
merkitys ihmisenä kasvamisessa.
Opetuksen tavoitteet

Tavoitteisiin liittyvät
sisältöalueet

Laaja-alainen osaaminen

T1

S1, S2

L1

T2

S1

L2

T4

S1, S2, S3

L2, L4, L6

T5

S1, S3

L1, L2, L4, L5, L7

T7

S1, S3

L5, L6

T8

S1, S2, S3

L7

T10

S1, S2, S3

L6

Vuosiluokan tavoitteet
T1 ohjata oppilasta havaitsemaan uskonnon ja kulttuurin vuorovaikutus
sekä tunnistamaan uskontoon liittyvä monimuotoisuus
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Uskontojen merkityksen hahmottaminen
kulttuurissa ja yhteiskunnassa

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas tunnistaa ja osaa nimetä uskontoon
liittyviä piirteitä ympäröivässä kulttuurissa.

Kurssilla tarkastellaan uskontoja ja katsomuksia elämänkatsomuksien pohjana. Tarkastellaan
suurten maailmanuskontojen levinneisyyttä, perusopetuksia, symboleita ja vaikutusta kulttuuriin
sekä Suomessa että eri puolilla maailmaa siten, että oppilas tunnistaa ja osaa nimetä uskontoihin
liittyviä piirteitä ympäröivässä ja muissa kulttuureissa. Tutustutaan lisäksi luonnonuskontoihin,
uusiin uskonnollisiin liikkeisiin, uskonnottomuuteen elämänkatsomuksena sekä uskontokritiikkiin.
Tuodaan esiin uskonnoissa ja katsomuksissa vallitsevaa moninaisuutta. Uskontoja tarkastellaan
tieteellisestä näkökulmasta ottaen huomioon uskonnon eri ulottuvuudet. Ulottuvuuksien avulla
tarkastellaan myös ihmisyyteen kuuluvia elämänkysymyksiä. Pohditaan ja tarkastellaan uskon
ja tiedon välistä suhdetta. Tarkastellaan, miten uskonnollinen kieli ja tieteellinen kieli eroavat
toisistaan. Tarkastellaan miten uskonnot näkyvät mediassa, politiikassa, populaarikulttuurissa,
taiteessa ja tapakulttuurissa. Syvennetään ekumenian sekä uskontojen ja katsomusten välisen
dialogin ymmärtämistä osana uskontojen välistä toimintaa ja maailmanrauhaa.
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Uskontojen ja katsomusten maailmassa

Kristinuskon juuret ja nykyisyys
Kurssilla opiskellaan kristinuskon ilmenemistä nykyajassa ja historiassa. Kurssi tarkastelee
kristinuskon moninaisuutta ja vaikutusta Suomessa ja eri puolilla maailmaa nykyaikaa painottaen.
Kurssilla havainnoidaan myös kristinuskon ja Raamatun kulttuurivaikutuksia.
Keskeisenä sisältönä tutustutaan kristinuskon vaikutuksiin tässä päivässä. Tarkastellaan ja
syvennetään tietämystä kristinuskon juurista, synnystä, lähteistä, symboleista ja jakaantumisesta
kirkkokunniksi. Perehdytään suurimpiin kristillisiin kirkkokuntiin: katoliseen ja ortodoksiseen
sekä protestanttisiin kirkkoihin, erityisesti luterilaiseen kirkkoon ajankohtaisuutta painottaen.
Perehdytään ja syvennytään kirkkokuntien levinneisyyteen ja keskeisiin opetuksiin. Tutustutaan
ja syvennytään kristinuskoon Suomessa. Tutkitaan Raamatun syntyhistoriaa, keskeistä sisältöä
ja tulkintatapaa sekä kulttuurivaikutuksia. Tarkastellaan ja pohditaan kristinuskon vaikutuksia
mediassa, populaarikulttuurissa ja taiteissa. Jäsennetään omaa suhdetta kristinuskoon,
luterilaisuuteen, suomalaisuuteen ja eurooppalaisuuteen.

T2 ohjata oppilasta syventämään tietojaan opiskeltavasta uskonnosta ja
sen vaikutuksista
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Uskontoa koskevan tiedon hallitseminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa kuvailla opiskelemansa
uskonnon syntyhistoriaa ja vaikutusta. Hän
tuntee uskonnon perusopetukset sekä osaa
mainita tärkeimmät lähteet.

Kristinuskon juuret ja nykyisyys
Kurssilla opiskellaan kristinuskon ilmenemistä nykyajassa ja historiassa. Kurssi tarkastelee
kristinuskon moninaisuutta ja vaikutusta Suomessa ja eri puolilla maailmaa nykyaikaa painottaen.
Kurssilla havainnoidaan myös kristinuskon ja Raamatun kulttuurivaikutuksia.
Keskeisenä sisältönä tutustutaan kristinuskon vaikutuksiin tässä päivässä. Tarkastellaan ja
syvennetään tietämystä kristinuskon juurista, synnystä, lähteistä, symboleista ja jakaantumisesta
kirkkokunniksi. Perehdytään suurimpiin kristillisiin kirkkokuntiin: katoliseen ja ortodoksiseen
sekä protestanttisiin kirkkoihin, erityisesti luterilaiseen kirkkoon ajankohtaisuutta painottaen.
Perehdytään ja syvennytään kirkkokuntien levinneisyyteen ja keskeisiin opetuksiin. Tutustutaan
ja syvennytään kristinuskoon Suomessa. Tutkitaan Raamatun syntyhistoriaa, keskeistä sisältöä
ja tulkintatapaa sekä kulttuurivaikutuksia. Tarkastellaan ja pohditaan kristinuskon vaikutuksia
mediassa, populaarikulttuurissa ja taiteissa. Jäsennetään omaa suhdetta kristinuskoon,
luterilaisuuteen, suomalaisuuteen ja eurooppalaisuuteen.

T4 ohjata oppilasta tuntemaan eri uskontojen ja katsomusten tapoja
ja symboleita sekä tunnistamaan uskonnollisia aiheita mediassa,
maailmanpolitiikassa, taiteessa ja populaarikulttuurissa
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
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Arvioinnin kohde
Uskonnon ja kulttuurin lukutaito

1702

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa nimetä eri uskontoperinteiden
tapoja ja symboleja. Hän osaa antaa
esimerkkejä uskonnollisista aiheista
mediassa, taiteessa ja populaarikulttuurissa.

Arvot, moraali ja etiikka
Yhdeksännen vuosiluokan kurssi avautuu arvon käsitteestä. Arvot ovat asioita, periaatteita tai
päämääriä, joita pidämme arvokkaina. Arvojen kautta syntyy moraali: yksilön tai yhteisön käsitys
siitä, mikä on oikein ja väärin, hyvää tai pahaa. Etiikalla tarkoitetaan yhtäältä moraalin tutkimista eli
moraalifilosofiaa. Toisaalta se tarkoittaa normatiivisia käsityksiä siitä, miten hyvä elämä tai moraali
parhaiten toteutuvat.
Opetuksen lähtökohta on etiikan peruskäsitteiden tunteminen. Sanat arvo, normi, moraali,
etiikka, hyve, velvollisuus, seuraus ja sopimus tekevät mahdolliseksi sen, että moraalia voidaan
tutkia ja että etiikasta voidaan keskustella. Etiikan peruskäsitteiden kautta tunnistetaan erilaisia
ajattelutapoja, tulkintoja, arvoja ja etiikan malleja. Niiden kautta kurssin aiheet: etiikan teoria,
kristinuskon etiikka, muiden uskontojen eettinen opetus, kirkkojen eettiset painotukset ja
Raamatun kirjoitusten ja etiikan suhde tulevat kiinnostaviksi ja ymmärrettäviksi. Etiikan teorian
ja uskontosidonnaisen etiikan lisäksi tutustutaan ihmisoikeusetiikkaan, YK:n Yleismaailmalliseen
ihmisoikeusjulistukseen ja ihmisoikeusloukkauksiin kuten holokausti.
Opetuksen sisällöiksi valitaan oppilaan elämänkysymyksiin, globaaliin vastuuseen, ympäristöön,
luontoon ja suomalaiseen yhteiskuntaan liittyviä kysymyksiä. Sisällöt avaavat klassisia,
ajankohtaisia, yhteiskunnallisia ja oppilaan ikäkauteen ja minäkuvaan liittyviä aiheita esimerkkien
kautta. Oppilas pohtii omien valintojen eettisiä ulottuvuuksia ja niiden vaikutusta omaan ja toisten
hyvinvointiin. Sisältöjen valinnassa huomioidaan uskonnon ja katsomuksellisten kysymysten
merkitys ihmisenä kasvamisessa.
Kristinuskon juuret ja nykyisyys
Kurssilla opiskellaan kristinuskon ilmenemistä nykyajassa ja historiassa. Kurssi tarkastelee
kristinuskon moninaisuutta ja vaikutusta Suomessa ja eri puolilla maailmaa nykyaikaa painottaen.
Kurssilla havainnoidaan myös kristinuskon ja Raamatun kulttuurivaikutuksia.
Keskeisenä sisältönä tutustutaan kristinuskon vaikutuksiin tässä päivässä. Tarkastellaan ja
syvennetään tietämystä kristinuskon juurista, synnystä, lähteistä, symboleista ja jakaantumisesta
kirkkokunniksi. Perehdytään suurimpiin kristillisiin kirkkokuntiin: katoliseen ja ortodoksiseen
sekä protestanttisiin kirkkoihin, erityisesti luterilaiseen kirkkoon ajankohtaisuutta painottaen.
Perehdytään ja syvennytään kirkkokuntien levinneisyyteen ja keskeisiin opetuksiin. Tutustutaan
ja syvennytään kristinuskoon Suomessa. Tutkitaan Raamatun syntyhistoriaa, keskeistä sisältöä
ja tulkintatapaa sekä kulttuurivaikutuksia. Tarkastellaan ja pohditaan kristinuskon vaikutuksia
mediassa, populaarikulttuurissa ja taiteissa. Jäsennetään omaa suhdetta kristinuskoon,
luterilaisuuteen, suomalaisuuteen ja eurooppalaisuuteen.

Kurssilla tarkastellaan uskontoja ja katsomuksia elämänkatsomuksien pohjana. Tarkastellaan
suurten maailmanuskontojen levinneisyyttä, perusopetuksia, symboleita ja vaikutusta kulttuuriin
sekä Suomessa että eri puolilla maailmaa siten, että oppilas tunnistaa ja osaa nimetä uskontoihin
liittyviä piirteitä ympäröivässä ja muissa kulttuureissa. Tutustutaan lisäksi luonnonuskontoihin,
uusiin uskonnollisiin liikkeisiin, uskonnottomuuteen elämänkatsomuksena sekä uskontokritiikkiin.
Tuodaan esiin uskonnoissa ja katsomuksissa vallitsevaa moninaisuutta. Uskontoja tarkastellaan
tieteellisestä näkökulmasta ottaen huomioon uskonnon eri ulottuvuudet. Ulottuvuuksien avulla
tarkastellaan myös ihmisyyteen kuuluvia elämänkysymyksiä. Pohditaan ja tarkastellaan uskon
ja tiedon välistä suhdetta. Tarkastellaan, miten uskonnollinen kieli ja tieteellinen kieli eroavat
toisistaan. Tarkastellaan miten uskonnot näkyvät mediassa, politiikassa, populaarikulttuurissa,
taiteessa ja tapakulttuurissa. Syvennetään ekumenian sekä uskontojen ja katsomusten välisen
dialogin ymmärtämistä osana uskontojen välistä toimintaa ja maailmanrauhaa.
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Uskontojen ja katsomusten maailmassa

T5 ohjata oppilasta havaitsemaan ja arvioimaan erilaisia argumentaation
tapoja sekä uskonnon ja tieteen kielen välisiä eroja
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Ajattelun ja vuorovaikutuksen taidot

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas tunnistaa ja osaa antaa esimerkkejä
erilaisista argumentaation tavoista sekä
joistakin uskonnon ja tieteen kielen välisistä
eroista.

Arvot, moraali ja etiikka
Yhdeksännen vuosiluokan kurssi avautuu arvon käsitteestä. Arvot ovat asioita, periaatteita tai
päämääriä, joita pidämme arvokkaina. Arvojen kautta syntyy moraali: yksilön tai yhteisön käsitys
siitä, mikä on oikein ja väärin, hyvää tai pahaa. Etiikalla tarkoitetaan yhtäältä moraalin tutkimista eli
moraalifilosofiaa. Toisaalta se tarkoittaa normatiivisia käsityksiä siitä, miten hyvä elämä tai moraali
parhaiten toteutuvat.
Opetuksen lähtökohta on etiikan peruskäsitteiden tunteminen. Sanat arvo, normi, moraali,
etiikka, hyve, velvollisuus, seuraus ja sopimus tekevät mahdolliseksi sen, että moraalia voidaan
tutkia ja että etiikasta voidaan keskustella. Etiikan peruskäsitteiden kautta tunnistetaan erilaisia
ajattelutapoja, tulkintoja, arvoja ja etiikan malleja. Niiden kautta kurssin aiheet: etiikan teoria,
kristinuskon etiikka, muiden uskontojen eettinen opetus, kirkkojen eettiset painotukset ja
Raamatun kirjoitusten ja etiikan suhde tulevat kiinnostaviksi ja ymmärrettäviksi. Etiikan teorian
ja uskontosidonnaisen etiikan lisäksi tutustutaan ihmisoikeusetiikkaan, YK:n Yleismaailmalliseen
ihmisoikeusjulistukseen ja ihmisoikeusloukkauksiin kuten holokausti.
Opetuksen sisällöiksi valitaan oppilaan elämänkysymyksiin, globaaliin vastuuseen, ympäristöön,
luontoon ja suomalaiseen yhteiskuntaan liittyviä kysymyksiä. Sisällöt avaavat klassisia,
ajankohtaisia, yhteiskunnallisia ja oppilaan ikäkauteen ja minäkuvaan liittyviä aiheita esimerkkien
kautta. Oppilas pohtii omien valintojen eettisiä ulottuvuuksia ja niiden vaikutusta omaan ja toisten
hyvinvointiin. Sisältöjen valinnassa huomioidaan uskonnon ja katsomuksellisten kysymysten
merkitys ihmisenä kasvamisessa.
Kristinuskon juuret ja nykyisyys
Kurssilla opiskellaan kristinuskon ilmenemistä nykyajassa ja historiassa. Kurssi tarkastelee
kristinuskon moninaisuutta ja vaikutusta Suomessa ja eri puolilla maailmaa nykyaikaa painottaen.
Kurssilla havainnoidaan myös kristinuskon ja Raamatun kulttuurivaikutuksia.
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Keskeisenä sisältönä tutustutaan kristinuskon vaikutuksiin tässä päivässä. Tarkastellaan ja
syvennetään tietämystä kristinuskon juurista, synnystä, lähteistä, symboleista ja jakaantumisesta
kirkkokunniksi. Perehdytään suurimpiin kristillisiin kirkkokuntiin: katoliseen ja ortodoksiseen
sekä protestanttisiin kirkkoihin, erityisesti luterilaiseen kirkkoon ajankohtaisuutta painottaen.
Perehdytään ja syvennytään kirkkokuntien levinneisyyteen ja keskeisiin opetuksiin. Tutustutaan
ja syvennytään kristinuskoon Suomessa. Tutkitaan Raamatun syntyhistoriaa, keskeistä sisältöä
ja tulkintatapaa sekä kulttuurivaikutuksia. Tarkastellaan ja pohditaan kristinuskon vaikutuksia
mediassa, populaarikulttuurissa ja taiteissa. Jäsennetään omaa suhdetta kristinuskoon,
luterilaisuuteen, suomalaisuuteen ja eurooppalaisuuteen.

T7 auttaa oppilasta pohtimaan uskontojen ja katsomusten
maailmanlaajuista merkitystä ihmisten valintojen perusteina ja ohjaajina
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
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Arvioinnin kohde
Uskontojen ja katsomusten merkitys
globaalisti

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa kuvailla ja arvioida uskontojen
ja katsomusten maailmanlaajuista merkitystä
ihmisten valintojen perusteina ja ohjaajina.

Kristinuskon juuret ja nykyisyys
Kurssilla opiskellaan kristinuskon ilmenemistä nykyajassa ja historiassa. Kurssi tarkastelee
kristinuskon moninaisuutta ja vaikutusta Suomessa ja eri puolilla maailmaa nykyaikaa painottaen.
Kurssilla havainnoidaan myös kristinuskon ja Raamatun kulttuurivaikutuksia.
Keskeisenä sisältönä tutustutaan kristinuskon vaikutuksiin tässä päivässä. Tarkastellaan ja
syvennetään tietämystä kristinuskon juurista, synnystä, lähteistä, symboleista ja jakaantumisesta
kirkkokunniksi. Perehdytään suurimpiin kristillisiin kirkkokuntiin: katoliseen ja ortodoksiseen
sekä protestanttisiin kirkkoihin, erityisesti luterilaiseen kirkkoon ajankohtaisuutta painottaen.
Perehdytään ja syvennytään kirkkokuntien levinneisyyteen ja keskeisiin opetuksiin. Tutustutaan
ja syvennytään kristinuskoon Suomessa. Tutkitaan Raamatun syntyhistoriaa, keskeistä sisältöä
ja tulkintatapaa sekä kulttuurivaikutuksia. Tarkastellaan ja pohditaan kristinuskon vaikutuksia
mediassa, populaarikulttuurissa ja taiteissa. Jäsennetään omaa suhdetta kristinuskoon,
luterilaisuuteen, suomalaisuuteen ja eurooppalaisuuteen.

Arvot, moraali ja etiikka
Yhdeksännen vuosiluokan kurssi avautuu arvon käsitteestä. Arvot ovat asioita, periaatteita tai
päämääriä, joita pidämme arvokkaina. Arvojen kautta syntyy moraali: yksilön tai yhteisön käsitys
siitä, mikä on oikein ja väärin, hyvää tai pahaa. Etiikalla tarkoitetaan yhtäältä moraalin tutkimista eli
moraalifilosofiaa. Toisaalta se tarkoittaa normatiivisia käsityksiä siitä, miten hyvä elämä tai moraali
parhaiten toteutuvat.
Opetuksen lähtökohta on etiikan peruskäsitteiden tunteminen. Sanat arvo, normi, moraali,
etiikka, hyve, velvollisuus, seuraus ja sopimus tekevät mahdolliseksi sen, että moraalia voidaan
tutkia ja että etiikasta voidaan keskustella. Etiikan peruskäsitteiden kautta tunnistetaan erilaisia
ajattelutapoja, tulkintoja, arvoja ja etiikan malleja. Niiden kautta kurssin aiheet: etiikan teoria,
kristinuskon etiikka, muiden uskontojen eettinen opetus, kirkkojen eettiset painotukset ja
Raamatun kirjoitusten ja etiikan suhde tulevat kiinnostaviksi ja ymmärrettäviksi. Etiikan teorian
ja uskontosidonnaisen etiikan lisäksi tutustutaan ihmisoikeusetiikkaan, YK:n Yleismaailmalliseen
ihmisoikeusjulistukseen ja ihmisoikeusloukkauksiin kuten holokausti.

T8 rohkaista oppilasta pohtimaan ihmisyyteen kuuluvia
elämänkysymyksiä, ajankohtaisia eettisiä kysymyksiä ja omien arvojen
suhdetta niihin
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
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Opetuksen sisällöiksi valitaan oppilaan elämänkysymyksiin, globaaliin vastuuseen, ympäristöön,
luontoon ja suomalaiseen yhteiskuntaan liittyviä kysymyksiä. Sisällöt avaavat klassisia,
ajankohtaisia, yhteiskunnallisia ja oppilaan ikäkauteen ja minäkuvaan liittyviä aiheita esimerkkien
kautta. Oppilas pohtii omien valintojen eettisiä ulottuvuuksia ja niiden vaikutusta omaan ja toisten
hyvinvointiin. Sisältöjen valinnassa huomioidaan uskonnon ja katsomuksellisten kysymysten
merkitys ihmisenä kasvamisessa.

Arvioinnin kohde
Eettinen ajattelu

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas pohtii ihmisyyteen kuuluvia
elämänkysymyksiä ja osaa kertoa
ajankohtaisista eettisistä kysymyksistä.

Arvot, moraali ja etiikka
Yhdeksännen vuosiluokan kurssi avautuu arvon käsitteestä. Arvot ovat asioita, periaatteita tai
päämääriä, joita pidämme arvokkaina. Arvojen kautta syntyy moraali: yksilön tai yhteisön käsitys
siitä, mikä on oikein ja väärin, hyvää tai pahaa. Etiikalla tarkoitetaan yhtäältä moraalin tutkimista eli
moraalifilosofiaa. Toisaalta se tarkoittaa normatiivisia käsityksiä siitä, miten hyvä elämä tai moraali
parhaiten toteutuvat.
Opetuksen lähtökohta on etiikan peruskäsitteiden tunteminen. Sanat arvo, normi, moraali,
etiikka, hyve, velvollisuus, seuraus ja sopimus tekevät mahdolliseksi sen, että moraalia voidaan
tutkia ja että etiikasta voidaan keskustella. Etiikan peruskäsitteiden kautta tunnistetaan erilaisia
ajattelutapoja, tulkintoja, arvoja ja etiikan malleja. Niiden kautta kurssin aiheet: etiikan teoria,
kristinuskon etiikka, muiden uskontojen eettinen opetus, kirkkojen eettiset painotukset ja
Raamatun kirjoitusten ja etiikan suhde tulevat kiinnostaviksi ja ymmärrettäviksi. Etiikan teorian
ja uskontosidonnaisen etiikan lisäksi tutustutaan ihmisoikeusetiikkaan, YK:n Yleismaailmalliseen
ihmisoikeusjulistukseen ja ihmisoikeusloukkauksiin kuten holokausti.
Opetuksen sisällöiksi valitaan oppilaan elämänkysymyksiin, globaaliin vastuuseen, ympäristöön,
luontoon ja suomalaiseen yhteiskuntaan liittyviä kysymyksiä. Sisällöt avaavat klassisia,
ajankohtaisia, yhteiskunnallisia ja oppilaan ikäkauteen ja minäkuvaan liittyviä aiheita esimerkkien
kautta. Oppilas pohtii omien valintojen eettisiä ulottuvuuksia ja niiden vaikutusta omaan ja toisten
hyvinvointiin. Sisältöjen valinnassa huomioidaan uskonnon ja katsomuksellisten kysymysten
merkitys ihmisenä kasvamisessa.
Uskontojen ja katsomusten maailmassa
Kurssilla tarkastellaan uskontoja ja katsomuksia elämänkatsomuksien pohjana. Tarkastellaan
suurten maailmanuskontojen levinneisyyttä, perusopetuksia, symboleita ja vaikutusta kulttuuriin
sekä Suomessa että eri puolilla maailmaa siten, että oppilas tunnistaa ja osaa nimetä uskontoihin
liittyviä piirteitä ympäröivässä ja muissa kulttuureissa. Tutustutaan lisäksi luonnonuskontoihin,
uusiin uskonnollisiin liikkeisiin, uskonnottomuuteen elämänkatsomuksena sekä uskontokritiikkiin.
Tuodaan esiin uskonnoissa ja katsomuksissa vallitsevaa moninaisuutta. Uskontoja tarkastellaan
tieteellisestä näkökulmasta ottaen huomioon uskonnon eri ulottuvuudet. Ulottuvuuksien avulla
tarkastellaan myös ihmisyyteen kuuluvia elämänkysymyksiä. Pohditaan ja tarkastellaan uskon
ja tiedon välistä suhdetta. Tarkastellaan, miten uskonnollinen kieli ja tieteellinen kieli eroavat
toisistaan. Tarkastellaan miten uskonnot näkyvät mediassa, politiikassa, populaarikulttuurissa,
taiteessa ja tapakulttuurissa. Syvennetään ekumenian sekä uskontojen ja katsomusten välisen
dialogin ymmärtämistä osana uskontojen välistä toimintaa ja maailmanrauhaa.
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Kristinuskon juuret ja nykyisyys
Kurssilla opiskellaan kristinuskon ilmenemistä nykyajassa ja historiassa. Kurssi tarkastelee
kristinuskon moninaisuutta ja vaikutusta Suomessa ja eri puolilla maailmaa nykyaikaa painottaen.
Kurssilla havainnoidaan myös kristinuskon ja Raamatun kulttuurivaikutuksia.
Keskeisenä sisältönä tutustutaan kristinuskon vaikutuksiin tässä päivässä. Tarkastellaan ja
syvennetään tietämystä kristinuskon juurista, synnystä, lähteistä, symboleista ja jakaantumisesta
kirkkokunniksi. Perehdytään suurimpiin kristillisiin kirkkokuntiin: katoliseen ja ortodoksiseen
sekä protestanttisiin kirkkoihin, erityisesti luterilaiseen kirkkoon ajankohtaisuutta painottaen.
Perehdytään ja syvennytään kirkkokuntien levinneisyyteen ja keskeisiin opetuksiin. Tutustutaan
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ja syvennytään kristinuskoon Suomessa. Tutkitaan Raamatun syntyhistoriaa, keskeistä sisältöä
ja tulkintatapaa sekä kulttuurivaikutuksia. Tarkastellaan ja pohditaan kristinuskon vaikutuksia
mediassa, populaarikulttuurissa ja taiteissa. Jäsennetään omaa suhdetta kristinuskoon,
luterilaisuuteen, suomalaisuuteen ja eurooppalaisuuteen.

T10 rohkaista oppilaita kohtaamaan erilaisia ihmisiä nyt ja
tulevaisuudessa jatko-opinnoissa, työelämässä ja vapaa-ajalla
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Ei vaikuta arvosanan muodostamiseen.
Oppilasta ohjataan pohtimaan kokemuksiaan
osana itsearviointia.

Kristinuskon juuret ja nykyisyys
Kurssilla opiskellaan kristinuskon ilmenemistä nykyajassa ja historiassa. Kurssi tarkastelee
kristinuskon moninaisuutta ja vaikutusta Suomessa ja eri puolilla maailmaa nykyaikaa painottaen.
Kurssilla havainnoidaan myös kristinuskon ja Raamatun kulttuurivaikutuksia.
Keskeisenä sisältönä tutustutaan kristinuskon vaikutuksiin tässä päivässä. Tarkastellaan ja
syvennetään tietämystä kristinuskon juurista, synnystä, lähteistä, symboleista ja jakaantumisesta
kirkkokunniksi. Perehdytään suurimpiin kristillisiin kirkkokuntiin: katoliseen ja ortodoksiseen
sekä protestanttisiin kirkkoihin, erityisesti luterilaiseen kirkkoon ajankohtaisuutta painottaen.
Perehdytään ja syvennytään kirkkokuntien levinneisyyteen ja keskeisiin opetuksiin. Tutustutaan
ja syvennytään kristinuskoon Suomessa. Tutkitaan Raamatun syntyhistoriaa, keskeistä sisältöä
ja tulkintatapaa sekä kulttuurivaikutuksia. Tarkastellaan ja pohditaan kristinuskon vaikutuksia
mediassa, populaarikulttuurissa ja taiteissa. Jäsennetään omaa suhdetta kristinuskoon,
luterilaisuuteen, suomalaisuuteen ja eurooppalaisuuteen.

Uskontojen ja katsomusten maailmassa
Kurssilla tarkastellaan uskontoja ja katsomuksia elämänkatsomuksien pohjana. Tarkastellaan
suurten maailmanuskontojen levinneisyyttä, perusopetuksia, symboleita ja vaikutusta kulttuuriin
sekä Suomessa että eri puolilla maailmaa siten, että oppilas tunnistaa ja osaa nimetä uskontoihin
liittyviä piirteitä ympäröivässä ja muissa kulttuureissa. Tutustutaan lisäksi luonnonuskontoihin,
uusiin uskonnollisiin liikkeisiin, uskonnottomuuteen elämänkatsomuksena sekä uskontokritiikkiin.
Tuodaan esiin uskonnoissa ja katsomuksissa vallitsevaa moninaisuutta. Uskontoja tarkastellaan
tieteellisestä näkökulmasta ottaen huomioon uskonnon eri ulottuvuudet. Ulottuvuuksien avulla
tarkastellaan myös ihmisyyteen kuuluvia elämänkysymyksiä. Pohditaan ja tarkastellaan uskon
ja tiedon välistä suhdetta. Tarkastellaan, miten uskonnollinen kieli ja tieteellinen kieli eroavat
toisistaan. Tarkastellaan miten uskonnot näkyvät mediassa, politiikassa, populaarikulttuurissa,
taiteessa ja tapakulttuurissa. Syvennetään ekumenian sekä uskontojen ja katsomusten välisen
dialogin ymmärtämistä osana uskontojen välistä toimintaa ja maailmanrauhaa.

Yhdeksännen vuosiluokan kurssi avautuu arvon käsitteestä. Arvot ovat asioita, periaatteita tai
päämääriä, joita pidämme arvokkaina. Arvojen kautta syntyy moraali: yksilön tai yhteisön käsitys
siitä, mikä on oikein ja väärin, hyvää tai pahaa. Etiikalla tarkoitetaan yhtäältä moraalin tutkimista eli
moraalifilosofiaa. Toisaalta se tarkoittaa normatiivisia käsityksiä siitä, miten hyvä elämä tai moraali
parhaiten toteutuvat.
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Arvot, moraali ja etiikka

Opetuksen lähtökohta on etiikan peruskäsitteiden tunteminen. Sanat arvo, normi, moraali,
etiikka, hyve, velvollisuus, seuraus ja sopimus tekevät mahdolliseksi sen, että moraalia voidaan
tutkia ja että etiikasta voidaan keskustella. Etiikan peruskäsitteiden kautta tunnistetaan erilaisia
ajattelutapoja, tulkintoja, arvoja ja etiikan malleja. Niiden kautta kurssin aiheet: etiikan teoria,
kristinuskon etiikka, muiden uskontojen eettinen opetus, kirkkojen eettiset painotukset ja
Raamatun kirjoitusten ja etiikan suhde tulevat kiinnostaviksi ja ymmärrettäviksi. Etiikan teorian
ja uskontosidonnaisen etiikan lisäksi tutustutaan ihmisoikeusetiikkaan, YK:n Yleismaailmalliseen
ihmisoikeusjulistukseen ja ihmisoikeusloukkauksiin kuten holokausti.
Opetuksen sisällöiksi valitaan oppilaan elämänkysymyksiin, globaaliin vastuuseen, ympäristöön,
luontoon ja suomalaiseen yhteiskuntaan liittyviä kysymyksiä. Sisällöt avaavat klassisia,
ajankohtaisia, yhteiskunnallisia ja oppilaan ikäkauteen ja minäkuvaan liittyviä aiheita esimerkkien
kautta. Oppilas pohtii omien valintojen eettisiä ulottuvuuksia ja niiden vaikutusta omaan ja toisten
hyvinvointiin. Sisältöjen valinnassa huomioidaan uskonnon ja katsomuksellisten kysymysten
merkitys ihmisenä kasvamisessa.

Vuosiluokka 8
Vuosiluokan keskeiset sisältöalueet
S1 Suhde omaan uskontoon
Opetuksen sisältöjen valinnassa keskeistä on kristinusko eri puolilla maailmaa, painottaen
nykytilannetta. Opetuksessa tarkastellaan kristinuskon syntyä, leviämistä ja jakaantumista
kirkkokunniksi. Perehdytään suurimpiin kristillisiin kirkkokuntiin: katolinen ja ortodoksinen
kirkko sekä protestanttiset kirkot, erityisesti luterilainen kirkko. Opetuksessa perehdytään
kirkkokuntien levinneisyyteen, keskeisiin opetuksiin. Tutkitaan Raamatun syntyhistoriaa,
keskeistä sisältöä ja tulkintatapoja sekä uskonnon kulttuurivaikutuksia. Perehdytään syvemmin
kristinuskoon Suomessa ja sen kulttuurivaikutuksiin. Jäsennetään omaa suhdetta luterilaisuuteen,
suomalaisuuteen ja eurooppalaisuuteen.
S2 Uskontojen maailma
Opetuksessa tarkastellaan suurten maailmanuskontojen levinneisyyttä, perusopetuksia ja
vaikutusta kulttuuriin eri puolilla maailmaa. Tutustutaan lisäksi luonnonuskontoihin ja uusiin
uskonnollisiin liikkeisiin sekä uskonnottomuuteen elämänkatsomuksena. Uskontoja tarkastellaan
tieteellisestä näkökulmasta ottaen huomioon uskonnon eri ulottuvuudet. Sisältöjen valinnassa
otetaan huomioon uskon ja tiedon sekä uskonnollisen kielen ja tieteellisen kielen erottaminen,
uskontokritiikki sekä uskontojen näkyminen kulttuurin eri osa-alueilla, mediassa, politiikassa,
populaarikulttuurissa, taiteessa ja tapakulttuurissa. Syvennetään ekumenian sekä uskontojen
ja katsomusten välisen dialogin ymmärtämistä osana uskontojen välistä toimintaa ja
maailmanrauhaa.

Vuosiluokat 7-9

S3 Hyvä elämä
Opetuksessa keskeistä on etiikan peruskäsitteiden tunteminen ja ymmärtäminen. Perehdytään
syvällisemmin kristinuskon ja muiden uskontojen eettiseen opetukseen ja eri kristillisten
kirkkojen eettisiin painotuksiin sekä Raamatun ja etiikan suhteeseen. Tutustutaan YK:n
Yleismaailmalliseen ihmisoikeuksien julistukseen ja ihmisoikeusetiikkaan. Opetuksen sisällöiksi
valitaan elämänkysymyksiin, suomalaiseen yhteiskuntaan, globaaliin vastuuseen sekä
ympäristöön ja eläimiin liittyviä eettisiä kysymyksiä. Tarkastellaan eettisiä kysymyksiä mediasta
otetuilla ajankohtaisilla esimerkeillä. Pohditaan omien valintojen eettisiä ulottuvuuksia ja niiden
vaikutusta omaan ja toisten hyvinvointiin.
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Opetuksen tavoitteet

Tavoitteisiin liittyvät
sisältöalueet

Laaja-alainen osaaminen

T1

S1, S2

L1

T3

S2

L2, L3, L6

T4

S1, S2, S3

L2, L4, L6

T8

S1, S2, S3

L7

T9

S2, S3

L1, L2

T10

S1, S2, S3

L6

Vuosiluokan tavoitteet
T1 ohjata oppilasta havaitsemaan uskonnon ja kulttuurin vuorovaikutus
sekä tunnistamaan uskontoon liittyvä monimuotoisuus
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Uskontojen merkityksen hahmottaminen
kulttuurissa ja yhteiskunnassa

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas tunnistaa ja osaa nimetä uskontoon
liittyviä piirteitä ympäröivässä kulttuurissa.

T3 ohjata oppilasta perehtymään uskontoihin ja katsomuksiin eri puolilla
maailmaa sekä uskonnottomuuteen
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen

Maailmanuskontojen ja erilaisten katsomusten Oppilas osoittaa hallitsevansa perustiedot
tunteminen
suurista maailmassa vaikuttavista uskonnoista
ja uskonnottomuudesta. Hän osaa kuvailla
uskonnoissa ja katsomuksissa vallitsevaa
moninaisuutta.

T4 ohjata oppilasta tuntemaan eri uskontojen ja katsomusten tapoja
ja symboleita sekä tunnistamaan uskonnollisia aiheita mediassa,
maailmanpolitiikassa, taiteessa ja populaarikulttuurissa
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Uskonnon ja kulttuurin lukutaito

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa nimetä eri uskontoperinteiden
tapoja ja symboleja. Hän osaa antaa
esimerkkejä uskonnollisista aiheista
mediassa, taiteessa ja populaarikulttuurissa.

T8 rohkaista oppilasta pohtimaan ihmisyyteen kuuluvia
elämänkysymyksiä, ajankohtaisia eettisiä kysymyksiä ja omien arvojen
suhdetta niihin
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
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Arvioinnin kohde

Arvioinnin kohde
Eettinen ajattelu

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas pohtii ihmisyyteen kuuluvia
elämänkysymyksiä ja osaa kertoa
ajankohtaisista eettisistä kysymyksistä.

T9 innostaa oppilasta tutkimaan omien valintojensa eettisiä ulottuvuuksia
ja niiden vaikutusta hyvinvointiin ja kannustaa kestävään elämäntapaan
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Eettinen ajattelu

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas pohtii omien valintojensa eettisiä
ulottuvuuksia ja osaa kertoa niiden
vaikutuksesta omaan ja toisten ihmisten
hyvinvointiin ja kestävään tulevaisuuteen.

T10 rohkaista oppilaita kohtaamaan erilaisia ihmisiä nyt ja
tulevaisuudessa jatko-opinnoissa, työelämässä ja vapaa-ajalla
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Ei vaikuta arvosanan muodostamiseen.
Oppilasta ohjataan pohtimaan kokemuksiaan
osana itsearviointia.

Vuosiluokka 9
Vuosiluokan keskeiset sisältöalueet
S1 Suhde omaan uskontoon
Opetuksen sisältöjen valinnassa keskeistä on kristinusko eri puolilla maailmaa, painottaen
nykytilannetta. Opetuksessa tarkastellaan kristinuskon syntyä, leviämistä ja jakaantumista
kirkkokunniksi. Perehdytään suurimpiin kristillisiin kirkkokuntiin: katolinen ja ortodoksinen
kirkko sekä protestanttiset kirkot, erityisesti luterilainen kirkko. Opetuksessa perehdytään
kirkkokuntien levinneisyyteen, keskeisiin opetuksiin. Tutkitaan Raamatun syntyhistoriaa,
keskeistä sisältöä ja tulkintatapoja sekä uskonnon kulttuurivaikutuksia. Perehdytään syvemmin
kristinuskoon Suomessa ja sen kulttuurivaikutuksiin. Jäsennetään omaa suhdetta luterilaisuuteen,
suomalaisuuteen ja eurooppalaisuuteen.

Vuosiluokat 7-9

S2 Uskontojen maailma
Opetuksessa tarkastellaan suurten maailmanuskontojen levinneisyyttä, perusopetuksia ja
vaikutusta kulttuuriin eri puolilla maailmaa. Tutustutaan lisäksi luonnonuskontoihin ja uusiin
uskonnollisiin liikkeisiin sekä uskonnottomuuteen elämänkatsomuksena. Uskontoja tarkastellaan
tieteellisestä näkökulmasta ottaen huomioon uskonnon eri ulottuvuudet. Sisältöjen valinnassa
otetaan huomioon uskon ja tiedon sekä uskonnollisen kielen ja tieteellisen kielen erottaminen,
uskontokritiikki sekä uskontojen näkyminen kulttuurin eri osa-alueilla, mediassa, politiikassa,
populaarikulttuurissa, taiteessa ja tapakulttuurissa. Syvennetään ekumenian sekä uskontojen
ja katsomusten välisen dialogin ymmärtämistä osana uskontojen välistä toimintaa ja
maailmanrauhaa.
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S3 Hyvä elämä
Opetuksessa keskeistä on etiikan peruskäsitteiden tunteminen ja ymmärtäminen. Perehdytään
syvällisemmin kristinuskon ja muiden uskontojen eettiseen opetukseen ja eri kristillisten
kirkkojen eettisiin painotuksiin sekä Raamatun ja etiikan suhteeseen. Tutustutaan YK:n
Yleismaailmalliseen ihmisoikeuksien julistukseen ja ihmisoikeusetiikkaan. Opetuksen sisällöiksi
valitaan elämänkysymyksiin, suomalaiseen yhteiskuntaan, globaaliin vastuuseen sekä
ympäristöön ja eläimiin liittyviä eettisiä kysymyksiä. Tarkastellaan eettisiä kysymyksiä mediasta
otetuilla ajankohtaisilla esimerkeillä. Pohditaan omien valintojen eettisiä ulottuvuuksia ja niiden
vaikutusta omaan ja toisten hyvinvointiin.
Opetuksen tavoitteet

Tavoitteisiin liittyvät
sisältöalueet

Laaja-alainen osaaminen

T4

S1, S2, S3

L2, L4, L6

T5

S1, S3

L1, L2, L4, L5, L7

T6

S3

L2, L7

T7

S1, S3

L5, L6

T8

S1, S2, S3

L7

T9

S2, S3

L1, L2

T10

S1, S2, S3

L6

Vuosiluokan tavoitteet
T4 ohjata oppilasta tuntemaan eri uskontojen ja katsomusten tapoja
ja symboleita sekä tunnistamaan uskonnollisia aiheita mediassa,
maailmanpolitiikassa, taiteessa ja populaarikulttuurissa
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Uskonnon ja kulttuurin lukutaito

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa nimetä eri uskontoperinteiden
tapoja ja symboleja. Hän osaa antaa
esimerkkejä uskonnollisista aiheista
mediassa, taiteessa ja populaarikulttuurissa.

T5 ohjata oppilasta havaitsemaan ja arvioimaan erilaisia argumentaation
tapoja sekä uskonnon ja tieteen kielen välisiä eroja
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Ajattelun ja vuorovaikutuksen taidot

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas tunnistaa ja osaa antaa esimerkkejä
erilaisista argumentaation tavoista sekä
joistakin uskonnon ja tieteen kielen välisistä
eroista.
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Arvioinnin kohde

T6 ohjata oppilasta perehtymään eettisen ajattelun keskeisiin käsitteisiin,
ihmisoikeuksiin sekä opiskeltavan uskonnon ja muiden uskontojen ja
katsomusten eettisiin periaatteisiin
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Etiikkaa koskeva tieto ja ihmisoikeusetiikka

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas tuntee ja osaa nimetä etiikan
keskeisiä käsitteitä. Hän osaa nimetä
tärkeimmät ihmisoikeussopimukset ja
kertoa niiden keskeisestä sisällöstä.
Oppilas tuntee opiskeltavan uskonnon sekä
muiden uskontojen ja katsomusten eettisiä
periaatteita.

T7 auttaa oppilasta pohtimaan uskontojen ja katsomusten
maailmanlaajuista merkitystä ihmisten valintojen perusteina ja ohjaajina
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Uskontojen ja katsomusten merkitys
globaalisti

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa kuvailla ja arvioida uskontojen
ja katsomusten maailmanlaajuista merkitystä
ihmisten valintojen perusteina ja ohjaajina.

T8 rohkaista oppilasta pohtimaan ihmisyyteen kuuluvia
elämänkysymyksiä, ajankohtaisia eettisiä kysymyksiä ja omien arvojen
suhdetta niihin
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Eettinen ajattelu

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas pohtii ihmisyyteen kuuluvia
elämänkysymyksiä ja osaa kertoa
ajankohtaisista eettisistä kysymyksistä.

T9 innostaa oppilasta tutkimaan omien valintojensa eettisiä ulottuvuuksia
ja niiden vaikutusta hyvinvointiin ja kannustaa kestävään elämäntapaan
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde

Vuosiluokat 7-9

Eettinen ajattelu

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas pohtii omien valintojensa eettisiä
ulottuvuuksia ja osaa kertoa niiden
vaikutuksesta omaan ja toisten ihmisten
hyvinvointiin ja kestävään tulevaisuuteen.

T10 rohkaista oppilaita kohtaamaan erilaisia ihmisiä nyt ja
tulevaisuudessa jatko-opinnoissa, työelämässä ja vapaa-ajalla
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
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Arvioinnin kohde

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Ei vaikuta arvosanan muodostamiseen.
Oppilasta ohjataan pohtimaan kokemuksiaan
osana itsearviointia.

35.6.30. Vieraat kielet
Englanti, A2-oppimäärä
Englannin A-oppimäärän tehtävä vuosiluokilla 7-9
Oppilaita rohkaistaan käyttämään englantia monipuolisessa vuorovaikutuksessa ja
tiedonhankinnassa. Opetuksen tavoitteena on tukea oppilasta vuosiluokilla 3-6 saavutettujen
taitojen syventämisessä, kehittää oppilaan kielellistä päättelykykyä ja samalla edistää hänen
kielenopiskelutaitojaan. Kulttuurisen moninaisuuden ymmärtämistä syvennetään pohtimalla
erilaisia kieliyhteisöihin liittyviä arvosidonnaisia ilmiöitä. Myös tunteiden käsittelylle annetaan tilaa,
ja tarpeen mukaan vaikeita asioita voidaan käsitellä myös koulun opetuskielellä.
Useat oppilaat käyttävät englantia kasvavassa määrin vapaa-aikanaan. Tämä oppilaiden
informaalin oppimisen kautta hankkima taito otetaan huomioon opetuksen suunnittelussa ja
sisältöjä valittaessa.
Englannin opetusta voidaan integroida eri oppiaineiden ja monialaisten oppimiskokonaisuuksien
opetukseen ja päinvastoin. Oppilaita rohkaistaan tiedonhakuun englannin kielellä eri oppiaineissa.

Englannin A-oppimäärän oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät
tavoitteet vuosiluokilla 7-9
Tavoitteena on, että kielenkäyttö olisi mahdollisimman asianmukaista, luonnollista ja
oppilaille merkityksellistä. Työskentelyssä korostuu pari- ja pienryhmätyö sekä yhdessä
oppiminen erityyppisissä oppimisympäristöissä. Monikielisyys- ja kielikasvatuksen tavoitteiden
saavuttamiseksi tarvitaan opettajien yhteistyötä. Pelillisyyden, musiikin ja draaman avulla
oppilaat saavat mahdollisuuden kokeilla kasvavaa kielitaitoaan ja käsitellä myös asenteita.
Opetuksessa käytetään monipuolisesti eri oppimisympäristöjä, viestintäkanavia ja -välineitä.
Teksteistä hankitaan tietoa, niitä jaetaan ja julkaistaan. Oppilaita ohjataan aktiiviseen toimijuuteen
ja itsenäiseen vastuun ottoon omasta oppimisestaan Eurooppalaisen kielisalkun tai vastaavan
työvälineen avulla. Oppilaat tutustuvat ympäröivän yhteisön monikielisyyteen ja -kulttuurisuuteen
kotikansainvälisyyden avulla. Heille tarjotaan myös mahdollisuuksia harjoitella kansainvälistä
yhteydenpitoa. Englantia käytetään aina kun se on mahdollista.

Ohjaus, eriyttäminen ja tuki englannin A-oppimäärässä vuosiluokilla 7-9

Oppilaan oppimisen arviointi englannin A-oppimäärässä vuosiluokilla 7-9
Oppimista arvioidaan monin eri tavoin myös itse- ja vertaisarvioinnin keinoin. Arviointi kohdistuu
kaikkiin tavoitteisiin, ja arvioinnissa otetaan huomioon kaikki kielitaidon osa-alueet. Niiden arviointi
perustuu Eurooppalaiseen viitekehykseen ja sen pohjalta laadittuun suomalaiseen sovellukseen.
Arvioinnissa välineenä voidaan käyttää esimerkiksi Eurooppalaista kielisalkkua.
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Oppilaita ohjataan käyttämään kielitaitoaan rohkeasti. Runsas viestinnällinen harjoittelu tukee
oppilaiden kielitaidon kehittymistä. Oppilaita kannustetaan opiskelemaan myös muita koulun
tarjoamia kieliä. Oppilaille, joilla on kieliin liittyviä oppimisvaikeuksia, tarjotaan tukea. Opetus
suunnitellaan niin, että se tarjoaa haasteita myös muita nopeammin edistyville tai englantia
entuudestaan osaaville oppilaille.

Arviointi on monipuolista ja antaa oppilaille mahdollisuuden painottaa itselleen luontevia
ilmaisumuotoja. Oppimista ohjaavan ja kannustavan palautteen avulla oppilaita autetaan
tulemaan tietoisiksi omista taidoistaan ja kehittämään niitä. Heitä rohkaistaan käyttämään
oppimaansa erilaisissa viestintätilanteissa. Monipuolinen arviointi tarjoaa mahdollisuuksia
osoittaa osaamistaan myös oppilaille, joilla on kieleen liittyviä oppimisvaikeuksia tai joilla on muulla
tavoin kielellisesti erilaiset lähtökohdat.
Päättöarviointi sijoittuu siihen lukuvuoteen, jona oppiaineen opiskelu päättyy kaikille yhteisenä
oppiaineena. Päättöarvioinnilla määritellään, miten oppilas on opiskelun päättyessä saavuttanut
englannin kielen A-oppimäärän tavoitteet. Päättöarvosana muodostetaan suhteuttamalla
oppilaan osaamisen taso englannin kielen A-oppimäärän valtakunnallisiin päättöarvioinnin
kriteereihin. Osaaminen kielitaidon eri osa-alueilla kehittyy kumuloituvasti. Päättöarvosanan
muodostamisessa otetaan huomioon kaikki valtakunnalliset päättöarvioinnin kriteerit riippumatta
siitä, mille vuosiluokalle vastaava tavoite on asetettu paikallisessa opetussuunnitelmassa. Oppilas
saa arvosanan kahdeksan (8), mikäli hän osoittaa keskimäärin kriteerien määrittämää osaamista.
Arvosanan kahdeksan tason ylittäminen joidenkin tavoitteiden osalta voi kompensoida tasoa
heikomman suoriutumisen joidenkin muiden tavoitteiden osalta.

Vuosiluokka 7
Vuosiluokan keskeiset sisältöalueet
S1 Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen
Rakennetaan ymmärrystä maailman moni- ja rinnakkaiskielisyydestä sekä kielellisistä
oikeuksista. Tutkitaan englannin kielen kehittymistä globaaliksi lingua francaksi. Otetaan selkoa
joidenkin sellaisten maiden kulttuureista ja elämänmuodoista, joissa englanti on keskeisin
yhteiskunnassa käytetty kieli. Käytetään sellaisia kielitiedon käsitteitä, jotka auttavat oppilaita
englannin kielen opiskelussa sekä kielten välisessä vertailussa. Hankitaan tietoa joistakin
englannin kielen varianteista.
Opetellaan ymmärtämään ja arvostamaan muita kulttuureita ja kieliä. Otetaan selkoa joidenkin
sellaisten maiden kulttuureista ja elämänmuodoista, joissa englanti on keskeisin yhteiskunnassa
käytetty kieli. Eri kulttuureita vertaillaan niiden arkisissa käytänteissä. Viestintää havainnoidaan
myös kulttuurisidonnaisena ilmiönä.
Tiedonhankinnassa käytetään myös autenttista materiaalia.
S2 Kielenopiskelutaidot
Vahvistetaan edelleen kieltenopiskelutaitoja. Harjoitellaan oppimateriaalin monipuolista käyttöä,
sanastojen käyttöä, kokonaisuuksien hahmottamista, ryhmittelyä, tiedon hakemista ja tiedon
luotettavuuden arviointia.
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Vahvistetaan oppilaan kykyä ja halua ottaa vastuu omista (koti)tehtävistään, saattamaan ne
loppuun sekä arvostamaan omaa ja muiden työtä. Vahvistetaan myös oppilaan vastuunottamista
omista työvälineistä.
Vahvistetaan kieltenopiskelutaitoja kuten mieleenpainamis-, vuorovaikutus- ja ryhmätyötaitoja.
Harjoitellaan uusien sanojen ja rakenteiden aktiivista käyttöä omissa tuotoksissa. Tutkitaan
ja työstetään asioita pareittain ja pienissä ryhmissä keskustellen, esittäen ja erilaisiin
kielenkäyttötilanteisiin eläytyen. Käytetään sellaisia kielitiedon käsitteitä, jotka auttavat oppilaita
englannin kielen opiskelussa sekä kielten välisessä vertailussa.
Harjoitellaan hyödyntämään oppilaan omiin vahvuuksiin perustuvia oppimistaitoja ja iloitsemaan
onnistumisista. Oman osaamisen arviointia kielen eri osa-alueilla harjoitellaan. Tuetaan oppilasta
valitsemaan itsenäisesti häntä kiinnostavaa oppimateriaalia ja hänelle sopivaa lisämateriaalia.
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Erilaisten tekstien ymmärtämisessä ja tulkinnassa harjoitellaan kokonaisuuksien hahmottamista
ja oleellisen sisällön tunnistamista. Harjoitellaan tiedon ryhmittelyä erilaisten kriteerien perusteella
esimerkiksi ajatuskarttoja laatimalla. Harjoitellaan tiedonhakemista autenttisista lähteistä.
S3 Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa, taito tulkita tekstejä, taito tuottaa
tekstejä
Sisältöjä yhdessä valittaessa näkökulmana on nuoren toiminta englannin kielellä eri yhteisöissä,
ajankohtaisuus, oppilaiden kiinnostuksen kohteet, suuntautuminen toisen asteen opintoihin
sekä tutustuminen nuorten työelämässä ja opiskelussa tarvittavaan kielitaitoon sekä oppilaiden
osallisuus ja toimijuus paikallisesti ja globaalisti. Otetaan huomioon englannin kielen levinneisyys
ja asema globaalin kommunikaation kielenä. Sanastoa ja rakenteita opetellaan monenlaisista
teksteistä, kuten kertovista, kuvaavista tai vaikuttavista teksteistä. Havainnoidaan ja harjoitellaan
runsaasti erilaisia vuorovaikutustilanteita eri viestintäkanavia hyödyntäen.
Aiheet liittyvät arkeen kotona, koulussa ja vapaa-ajalla sekä ihmissuhteisiin. Aiheita valittaessa
huomioidaan ajankohtaisuus ja oppilaiden mielenkiinnon kohteet sekä oppilaiden osallisuus ja
toimijuus. Englannin kieltä integroidaan muiden oppiaineiden sisältöihin.
Harjoitellaan erilaisia arkielämän kielenkäyttötilanteita. Opetellaan kohdekielisen viestinnän
peruspiirteitä. Suullista ilmaisua harjoitellaan eläytyen ja draaman keinoin. Havainnoidaan sekä
harjoitellaan runsaasti ääntämistä ja intonaatiota.
Kielitiedon käsitteitä ja sääntöjä opetellaan tehokkaan kommunikaation tueksi. Keskitytään
viestinnän kannalta keskeisiin rakenteisiin. Sanastoa ja rakenteita opetellaan tutkimalla ja
tuottamalla erityyppisiä tekstejä sekä suullisesti että kirjallisesti.
Oppilaita kannustetaan löytämään omat tapansa käyttää englantia oppituntien ulkopuolella ja
heille tarjotaan mahdollisuus esitellä informaalisti opittuja taitoja.
Opetuksen tavoitteet

Tavoitteisiin liittyvät
sisältöalueet

Laaja-alainen osaaminen

T1

S1

L1, L2

T2

S1

L1, L2

T3

S1

L1, L3

T4

S2

L1, L3

T5

S2

L1

T6

S3

L4

T7

S3

L4, L6

T8

S3

L2

T9

S3

L4

T10

S3

L5, L6

T1 edistää oppilaan taitoa pohtia englannin asemaan ja variantteihin
liittyviä ilmiöitä ja arvoja antaa oppilaalle valmiuksia kehittää
kulttuurienvälistä toimintakykyä
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
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Vuosiluokan tavoitteet

Arvioinnin kohde
Kielten statuksiin liittyvien kysymysten
huomaaminen ja kulttuurienvälinen
toimintakyky

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa kuvata pääpiirteittäin, missä
englantia puhutaan ja mainita englannin
levinneisyyden syitä sekä pohtia englannin
kielen asemaan, variantteihin ja arvostukseen
liittyviä ilmiöitä. Oppilas osaa pohtia kielen ja
kulttuurin suhdetta englannin osalta. Oppilas
havaitsee, että arvot vaihtelevat riippuen
yksilöllisestä kokemuksesta ja kulttuurisesta
näkökulmasta.

Opetellaan ymmärtämään ja arvostamaan muita kulttuureita ja kieliä. Otetaan selkoa joidenkin
sellaisten maiden kulttuureista ja elämänmuodoista, joissa englanti on keskeisin yhteiskunnassa
käytetty kieli. Eri kulttuureita vertaillaan niiden arkisissa käytänteissä. Viestintää havainnoidaan
myös kulttuurisidonnaisena ilmiönä.
Tiedonhankinnassa käytetään myös autenttista materiaalia.

T2 kannustaa löytämään kiinnostavia englanninkielisiä sisältöjä ja
toimintaympäristöjä, jotka laajentavat käsitystä globalisoituvasta
maailmasta ja siinä toimimisen mahdollisuuksista
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Maailmankansalaisen taitojen kehittäminen
englannin kieltä hyödyntämällä

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa tehdä havaintoja
mahdollisuuksista toimia ja oppia
englanninkielisissä toimintaympäristöissä.

Opetellaan ymmärtämään ja arvostamaan muita kulttuureita ja kieliä. Otetaan selkoa joidenkin
sellaisten maiden kulttuureista ja elämänmuodoista, joissa englanti on keskeisin yhteiskunnassa
käytetty kieli. Eri kulttuureita vertaillaan niiden arkisissa käytänteissä. Viestintää havainnoidaan
myös kulttuurisidonnaisena ilmiönä.
Tiedonhankinnassa käytetään myös autenttista materiaalia.

T3 ohjata oppilasta havaitsemaan, millaisia säännönmukaisuuksia
englannin kielessä on, miten samoja asioita ilmaistaan muissa kielissä
sekä käyttämään kielitiedon käsitteitä oppimisensa tukena
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde

Vuosiluokat 7-9

Kielellinen päättely

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa tehdä havaintojensa
perusteella johtopäätöksiä englannin
kielen säännönmukaisuuksista ja soveltaa
johtopäätöksiään sekä verrata sitä, miten
sama asia ilmaistaan jossakin muussa
kielessä. Oppilas tuntee englannin kielen
keskeisiä kielitiedon käsitteitä.

Opetellaan ymmärtämään ja arvostamaan muita kulttuureita ja kieliä. Otetaan selkoa joidenkin
sellaisten maiden kulttuureista ja elämänmuodoista, joissa englanti on keskeisin yhteiskunnassa
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käytetty kieli. Eri kulttuureita vertaillaan niiden arkisissa käytänteissä. Viestintää havainnoidaan
myös kulttuurisidonnaisena ilmiönä.
Tiedonhankinnassa käytetään myös autenttista materiaalia.

T4 rohkaista oppilasta asettamaan tavoitteita, hyödyntämään monipuolisia
tapoja oppia englantia ja arvioimaan oppimistaan itsenäisesti ja
yhteistyössä sekä ohjata oppilasta myönteiseen vuorovaikutukseen, jossa
tärkeintä on viestin välittyminen
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Tavoitteiden asettaminen, oppimisen
reflektointi ja yhteistyö

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa asettaa omia
kielenopiskelutavoitteitaan ja arvioida
opiskelutapojaan. Oppilas osaa toimia
vuorovaikutustilanteessa toisia kannustaen.

Vahvistetaan oppilaan kykyä ja halua ottaa vastuu omista (koti)tehtävistään, saattamaan ne
loppuun sekä arvostamaan omaa ja muiden työtä. Vahvistetaan myös oppilaan vastuunottamista
omista työvälineistä.
Vahvistetaan kieltenopiskelutaitoja kuten mieleenpainamis-, vuorovaikutus- ja ryhmätyötaitoja.
Harjoitellaan uusien sanojen ja rakenteiden aktiivista käyttöä omissa tuotoksissa. Tutkitaan
ja työstetään asioita pareittain ja pienissä ryhmissä keskustellen, esittäen ja erilaisiin
kielenkäyttötilanteisiin eläytyen. Käytetään sellaisia kielitiedon käsitteitä, jotka auttavat oppilaita
englannin kielen opiskelussa sekä kielten välisessä vertailussa.
Harjoitellaan hyödyntämään oppilaan omiin vahvuuksiin perustuvia oppimistaitoja ja iloitsemaan
onnistumisista. Oman osaamisen arviointia kielen eri osa-alueilla harjoitellaan. Tuetaan oppilasta
valitsemaan itsenäisesti häntä kiinnostavaa oppimateriaalia ja hänelle sopivaa lisämateriaalia.
Erilaisten tekstien ymmärtämisessä ja tulkinnassa harjoitellaan kokonaisuuksien hahmottamista
ja oleellisen sisällön tunnistamista. Harjoitellaan tiedon ryhmittelyä erilaisten kriteerien perusteella
esimerkiksi ajatuskarttoja laatimalla. Harjoitellaan tiedonhakemista autenttisista lähteistä.

T5 kehittää oppilaan itsenäisyyttä soveltaa luovasti kielitaitoaan sekä
elinikäisen kieltenopiskelun valmiuksia
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Elinikäisen kielenopiskelun valmiuksien
kehittyminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas huomaa, mihin hän voi käyttää
englannin taitoaan myös koulun ulkopuolella
ja osaa pohtia, miten hän voi käyttää taitoaan
koulun päätyttyä.

Vahvistetaan oppilaan kykyä ja halua ottaa vastuu omista (koti)tehtävistään, saattamaan ne
loppuun sekä arvostamaan omaa ja muiden työtä. Vahvistetaan myös oppilaan vastuunottamista
omista työvälineistä.
Vahvistetaan kieltenopiskelutaitoja kuten mieleenpainamis-, vuorovaikutus- ja ryhmätyötaitoja.
Harjoitellaan uusien sanojen ja rakenteiden aktiivista käyttöä omissa tuotoksissa. Tutkitaan
ja työstetään asioita pareittain ja pienissä ryhmissä keskustellen, esittäen ja erilaisiin
kielenkäyttötilanteisiin eläytyen. Käytetään sellaisia kielitiedon käsitteitä, jotka auttavat oppilaita
englannin kielen opiskelussa sekä kielten välisessä vertailussa.
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Harjoitellaan hyödyntämään oppilaan omiin vahvuuksiin perustuvia oppimistaitoja ja iloitsemaan
onnistumisista. Oman osaamisen arviointia kielen eri osa-alueilla harjoitellaan. Tuetaan oppilasta
valitsemaan itsenäisesti häntä kiinnostavaa oppimateriaalia ja hänelle sopivaa lisämateriaalia.
Erilaisten tekstien ymmärtämisessä ja tulkinnassa harjoitellaan kokonaisuuksien hahmottamista
ja oleellisen sisällön tunnistamista. Harjoitellaan tiedon ryhmittelyä erilaisten kriteerien perusteella
esimerkiksi ajatuskarttoja laatimalla. Harjoitellaan tiedonhakemista autenttisista lähteistä.

T6 rohkaista oppilasta osallistumaan keskusteluihin monenlaisista
oppilaiden ikätasolle ja elämänkokemukseen sopivista aiheista, joissa
käsitellään myös mielipiteitä
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Vuorovaikutus erilaisissa tilanteissa

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Taitotaso B1.1: Oppilas pystyy viestimään,
osallistumaan keskusteluihin ja ilmaisemaan
mielipiteitään melko vaivattomasti
jokapäiväisissä viestintätilanteissa.

Aiheet liittyvät arkeen kotona, koulussa ja vapaa-ajalla sekä ihmissuhteisiin. Aiheita valittaessa
huomioidaan ajankohtaisuus ja oppilaiden mielenkiinnon kohteet sekä oppilaiden osallisuus ja
toimijuus. Englannin kieltä integroidaan muiden oppiaineiden sisältöihin.
Harjoitellaan erilaisia arkielämän kielenkäyttötilanteita. Opetellaan kohdekielisen viestinnän
peruspiirteitä. Suullista ilmaisua harjoitellaan eläytyen ja draaman keinoin. Havainnoidaan sekä
harjoitellaan runsaasti ääntämistä ja intonaatiota.
Kielitiedon käsitteitä ja sääntöjä opetellaan tehokkaan kommunikaation tueksi. Keskitytään
viestinnän kannalta keskeisiin rakenteisiin. Sanastoa ja rakenteita opetellaan tutkimalla ja
tuottamalla erityyppisiä tekstejä sekä suullisesti että kirjallisesti.
Oppilaita kannustetaan löytämään omat tapansa käyttää englantia oppituntien ulkopuolella ja
heille tarjotaan mahdollisuus esitellä informaalisti opittuja taitoja.

T7 tukea oppilaan aloitteellisuutta viestinnässä, kompensaatiokeinojen
käytössä ja merkitysneuvottelun käymisessä
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde

Vuosiluokat 7-9

Viestintästrategioiden käyttö

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Taitotaso B1.1: Oppilas pystyy jossain määrin
olemaan aloitteellinen viestinnän eri vaiheissa
ja osaa varmistaa, onko viestintäkumppani
ymmärtänyt viestin sekä kiertää tai korvata
tuntemattoman sanan tai muotoilla viestinsä
uudelleen. Oppilas pystyy neuvottelemaan
tuntemattomien ilmauksien merkityksistä.

Aiheet liittyvät arkeen kotona, koulussa ja vapaa-ajalla sekä ihmissuhteisiin. Aiheita valittaessa
huomioidaan ajankohtaisuus ja oppilaiden mielenkiinnon kohteet sekä oppilaiden osallisuus ja
toimijuus. Englannin kieltä integroidaan muiden oppiaineiden sisältöihin.
Harjoitellaan erilaisia arkielämän kielenkäyttötilanteita. Opetellaan kohdekielisen viestinnän
peruspiirteitä. Suullista ilmaisua harjoitellaan eläytyen ja draaman keinoin. Havainnoidaan sekä
harjoitellaan runsaasti ääntämistä ja intonaatiota.
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Kielitiedon käsitteitä ja sääntöjä opetellaan tehokkaan kommunikaation tueksi. Keskitytään
viestinnän kannalta keskeisiin rakenteisiin. Sanastoa ja rakenteita opetellaan tutkimalla ja
tuottamalla erityyppisiä tekstejä sekä suullisesti että kirjallisesti.
Oppilaita kannustetaan löytämään omat tapansa käyttää englantia oppituntien ulkopuolella ja
heille tarjotaan mahdollisuus esitellä informaalisti opittuja taitoja.

T8 auttaa oppilasta tunnistamaan viestinnän kulttuurisia piirteitä ja tukea
oppilaiden rakentavaa kulttuurienvälistä viestintää
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Viestinnän kulttuurinen sopivuus

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Taitotaso B1.1: Oppilas osoittaa tuntevansa
tärkeimmät kohteliaisuussäännöt. Oppilas
pystyy ottamaan vuorovaikutuksessaan
huomioon joitakin tärkeimpiä kulttuurisiin
käytänteisiin liittyviä näkökohtia.

Aiheet liittyvät arkeen kotona, koulussa ja vapaa-ajalla sekä ihmissuhteisiin. Aiheita valittaessa
huomioidaan ajankohtaisuus ja oppilaiden mielenkiinnon kohteet sekä oppilaiden osallisuus ja
toimijuus. Englannin kieltä integroidaan muiden oppiaineiden sisältöihin.
Harjoitellaan erilaisia arkielämän kielenkäyttötilanteita. Opetellaan kohdekielisen viestinnän
peruspiirteitä. Suullista ilmaisua harjoitellaan eläytyen ja draaman keinoin. Havainnoidaan sekä
harjoitellaan runsaasti ääntämistä ja intonaatiota.
Kielitiedon käsitteitä ja sääntöjä opetellaan tehokkaan kommunikaation tueksi. Keskitytään
viestinnän kannalta keskeisiin rakenteisiin. Sanastoa ja rakenteita opetellaan tutkimalla ja
tuottamalla erityyppisiä tekstejä sekä suullisesti että kirjallisesti.
Oppilaita kannustetaan löytämään omat tapansa käyttää englantia oppituntien ulkopuolella ja
heille tarjotaan mahdollisuus esitellä informaalisti opittuja taitoja.

T9 tarjota oppilaalle mahdollisuuksia kuulla ja lukea monenlaisia itselleen
merkityksellisiä yleiskielisiä ja yleistajuisia tekstejä erilaisista lähteistä
sekä tulkita niitä käyttäen erilaisia strategioita
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Tekstien tulkintataidot

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Taitotaso B1.1: Oppilas ymmärtää pääasiat
ja joitakin yksityiskohtia selkeästä ja lähes
normaalitempoisesta yleiskielisestä puheesta
tai yleistajuisesta kirjoitetusta tekstistä
ja ymmärtää yhteiseen kokemukseen tai
yleistietoon perustuvaa puhetta tai kirjoitettua
tekstiä. Oppilas löytää pääajatukset,
avainsanat ja tärkeitä yksityiskohtia myös
valmistautumatta.

Aiheet liittyvät arkeen kotona, koulussa ja vapaa-ajalla sekä ihmissuhteisiin. Aiheita valittaessa
huomioidaan ajankohtaisuus ja oppilaiden mielenkiinnon kohteet sekä oppilaiden osallisuus ja
toimijuus. Englannin kieltä integroidaan muiden oppiaineiden sisältöihin.
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Harjoitellaan erilaisia arkielämän kielenkäyttötilanteita. Opetellaan kohdekielisen viestinnän
peruspiirteitä. Suullista ilmaisua harjoitellaan eläytyen ja draaman keinoin. Havainnoidaan sekä
harjoitellaan runsaasti ääntämistä ja intonaatiota.
Kielitiedon käsitteitä ja sääntöjä opetellaan tehokkaan kommunikaation tueksi. Keskitytään
viestinnän kannalta keskeisiin rakenteisiin. Sanastoa ja rakenteita opetellaan tutkimalla ja
tuottamalla erityyppisiä tekstejä sekä suullisesti että kirjallisesti.
Oppilaita kannustetaan löytämään omat tapansa käyttää englantia oppituntien ulkopuolella ja
heille tarjotaan mahdollisuus esitellä informaalisti opittuja taitoja.

T10 ohjata oppilasta tuottamaan sekä puhuttua että kirjoitettua tekstiä
erilaisiin tarkoituksiin yleisistä ja itselleen merkityksellisistä aiheista
kiinnittäen huomiota rakenteiden monipuolisuuteen ja ohjaten hyvään
ääntämiseen
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Tekstien tuottamistaidot

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Taitotaso B1.1: Oppilas osaa kertoa
ydinkohdat ja myös hiukan yksityiskohtia
erilaisista jokapäiväiseen elämään liittyvistä
itseään kiinnostavista todellisista tai
kuvitteellisista aiheista käyttäen melko laajaa
sanastoa ja rakennevalikoimaa sekä joitakin
yleisiä fraaseja ja idiomeja. Oppilas osaa
soveltaa useita ääntämisen perussääntöjä
muissakin kuin harjoitelluissa ilmauksissa.

Aiheet liittyvät arkeen kotona, koulussa ja vapaa-ajalla sekä ihmissuhteisiin. Aiheita valittaessa
huomioidaan ajankohtaisuus ja oppilaiden mielenkiinnon kohteet sekä oppilaiden osallisuus ja
toimijuus. Englannin kieltä integroidaan muiden oppiaineiden sisältöihin.
Harjoitellaan erilaisia arkielämän kielenkäyttötilanteita. Opetellaan kohdekielisen viestinnän
peruspiirteitä. Suullista ilmaisua harjoitellaan eläytyen ja draaman keinoin. Havainnoidaan sekä
harjoitellaan runsaasti ääntämistä ja intonaatiota.
Kielitiedon käsitteitä ja sääntöjä opetellaan tehokkaan kommunikaation tueksi. Keskitytään
viestinnän kannalta keskeisiin rakenteisiin. Sanastoa ja rakenteita opetellaan tutkimalla ja
tuottamalla erityyppisiä tekstejä sekä suullisesti että kirjallisesti.
Oppilaita kannustetaan löytämään omat tapansa käyttää englantia oppituntien ulkopuolella ja
heille tarjotaan mahdollisuus esitellä informaalisti opittuja taitoja.

Vuosiluokka 8
Vuosiluokan keskeiset sisältöalueet

Vuosiluokat 7-9

S1 Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen
Rakennetaan ymmärrystä maailman moni- ja rinnakkaiskielisyydestä sekä kielellisistä
oikeuksista. Tutkitaan englannin kielen kehittymistä globaaliksi lingua francaksi. Otetaan selkoa
joidenkin sellaisten maiden kulttuureista ja elämänmuodoista, joissa englanti on keskeisin
yhteiskunnassa käytetty kieli. Käytetään sellaisia kielitiedon käsitteitä, jotka auttavat oppilaita
englannin kielen opiskelussa sekä kielten välisessä vertailussa. Hankitaan tietoa joistakin
englannin kielen varianteista.
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Opetellaan ymmärtämään ja arvostamaan muita kulttuureita ja kieliä. Otetaan selkoa joidenkin
sellaisten maiden kulttuureista ja elämänmuodoista, joissa englanti on keskeisin yhteiskunnassa
käytetty kieli. Eri kulttuureita vertaillaan niiden arkisissa käytänteissä. Viestintää havainnoidaan
kulttuurisidonnaisena ilmiönä. Tutustutaan englannin kielen eri variantteihin.
Tiedonhankinnassa käytetään myös autenttista materiaalia.
S2 Kielenopiskelutaidot
Vahvistetaan edelleen kieltenopiskelutaitoja. Harjoitellaan oppimateriaalin monipuolista käyttöä,
sanastojen käyttöä, kokonaisuuksien hahmottamista, ryhmittelyä, tiedon hakemista ja tiedon
luotettavuuden arviointia.
Harjoitellaan yhteistyötaitoja, esimerkiksi vastuun jakamista ja kantamista, toisten kuuntelemista
ja palautteen antamista sekä vastaanottamista.
Oppilasta kannustetaan tunnistamaan ja käyttämään omia vahvuuksiaan oppimisessa ja
iloitsemaan onnistumisista. Oppilaan itseluottamusta oppijana ja kielenkäyttäjänä vahvistetaan.
Harjoitellaan omien tavoitteiden asettamista ja oppimisen arviointia.
Kieltenopiskelutaitoja vahvistetaan. Oppilasta tuetaan valitsemaan itsenäisesti häntä kiinnostavaa
oppimateriaalia ja hänelle sopivaa lisämateriaalia. Harjoitellaan tiedon hakemista ja arviointia sekä
sen käyttöä omiin tarkoituksiin. Uusia sanoja ja rakenteita käytetään omissa tuotoksissa.
S3 Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa, taito tulkita tekstejä, taito tuottaa
tekstejä
Sisältöjä yhdessä valittaessa näkökulmana on nuoren toiminta englannin kielellä eri yhteisöissä,
ajankohtaisuus, oppilaiden kiinnostuksen kohteet, suuntautuminen toisen asteen opintoihin
sekä tutustuminen nuorten työelämässä ja opiskelussa tarvittavaan kielitaitoon sekä oppilaiden
osallisuus ja toimijuus paikallisesti ja globaalisti. Otetaan huomioon englannin kielen levinneisyys
ja asema globaalin kommunikaation kielenä. Sanastoa ja rakenteita opetellaan monenlaisista
teksteistä, kuten kertovista, kuvaavista tai vaikuttavista teksteistä. Havainnoidaan ja harjoitellaan
runsaasti erilaisia vuorovaikutustilanteita eri viestintäkanavia hyödyntäen.
Sisältöjä valittaessa huomioidaan nuorten toiminta englannin kielellä eri yhteisöissä, oppilaiden
kiinnostuksen kohteet, ajankohtaisuus sekä oppilaiden osallisuus ja toimijuus. Englannin kieltä
integroidaan muiden oppiaineiden sisältöihin.
Englannin kielen käyttöä autenttisissa vuorovaikutustilanteissa eri viestintäkanavia hyödyntäen
havainnoidaan ja harjoitellaan. Viestintästrategioiden käytön harjoittelua jatketaan. Itsensä
ilmaisemista harjoitellaan eläytyen ja draaman keinoin. Havainnoidaan ja harjoitellaan runsaasti
ääntämistä ja intonaatiota.
Kielen rakenteiden harjoittelun tavoite on viestinnän tehostuminen ja tarkkuuden lisääminen.
Sanastoa ja rakenteita opetellaan tutkimalla ja tuottamalla eri tekstilajeja.
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Oppilaita kannustetaan käyttämään englantia myös oppituntien ulkopuolella ja tarjotaan
mahdollisuus esitellä opittuja taitoja.

Opetuksen tavoitteet

Tavoitteisiin liittyvät
sisältöalueet

Laaja-alainen osaaminen

T1

S1

L1, L2

T2

S1

L1, L2

T3

S1

L1, L3

T4

S2

L1, L3

T5

S2

L1

T6

S3

L4

T7

S3

L4, L6

T8

S3

L2

T9

S3

L4

T10

S3

L5, L6

Vuosiluokan tavoitteet
T1 edistää oppilaan taitoa pohtia englannin asemaan ja variantteihin
liittyviä ilmiöitä ja arvoja antaa oppilaalle valmiuksia kehittää
kulttuurienvälistä toimintakykyä
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Kielten statuksiin liittyvien kysymysten
huomaaminen ja kulttuurienvälinen
toimintakyky

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa kuvata pääpiirteittäin, missä
englantia puhutaan ja mainita englannin
levinneisyyden syitä sekä pohtia englannin
kielen asemaan, variantteihin ja arvostukseen
liittyviä ilmiöitä. Oppilas osaa pohtia kielen ja
kulttuurin suhdetta englannin osalta. Oppilas
havaitsee, että arvot vaihtelevat riippuen
yksilöllisestä kokemuksesta ja kulttuurisesta
näkökulmasta.

Opetellaan ymmärtämään ja arvostamaan muita kulttuureita ja kieliä. Otetaan selkoa joidenkin
sellaisten maiden kulttuureista ja elämänmuodoista, joissa englanti on keskeisin yhteiskunnassa
käytetty kieli. Eri kulttuureita vertaillaan niiden arkisissa käytänteissä. Viestintää havainnoidaan
kulttuurisidonnaisena ilmiönä. Tutustutaan englannin kielen eri variantteihin.
Tiedonhankinnassa käytetään myös autenttista materiaalia.

Vuosiluokat 7-9

T2 kannustaa löytämään kiinnostavia englanninkielisiä sisältöjä ja
toimintaympäristöjä, jotka laajentavat käsitystä globalisoituvasta
maailmasta ja siinä toimimisen mahdollisuuksista
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Maailmankansalaisen taitojen kehittäminen
englannin kieltä hyödyntämällä
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Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa tehdä havaintoja
mahdollisuuksista toimia ja oppia
englanninkielisissä toimintaympäristöissä.

Opetellaan ymmärtämään ja arvostamaan muita kulttuureita ja kieliä. Otetaan selkoa joidenkin
sellaisten maiden kulttuureista ja elämänmuodoista, joissa englanti on keskeisin yhteiskunnassa
käytetty kieli. Eri kulttuureita vertaillaan niiden arkisissa käytänteissä. Viestintää havainnoidaan
kulttuurisidonnaisena ilmiönä. Tutustutaan englannin kielen eri variantteihin.
Tiedonhankinnassa käytetään myös autenttista materiaalia.

T3 ohjata oppilasta havaitsemaan, millaisia säännönmukaisuuksia
englannin kielessä on, miten samoja asioita ilmaistaan muissa kielissä
sekä käyttämään kielitiedon käsitteitä oppimisensa tukena
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Kielellinen päättely

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa tehdä havaintojensa
perusteella johtopäätöksiä englannin
kielen säännönmukaisuuksista ja soveltaa
johtopäätöksiään sekä verrata sitä, miten
sama asia ilmaistaan jossakin muussa
kielessä. Oppilas tuntee englannin kielen
keskeisiä kielitiedon käsitteitä.

Opetellaan ymmärtämään ja arvostamaan muita kulttuureita ja kieliä. Otetaan selkoa joidenkin
sellaisten maiden kulttuureista ja elämänmuodoista, joissa englanti on keskeisin yhteiskunnassa
käytetty kieli. Eri kulttuureita vertaillaan niiden arkisissa käytänteissä. Viestintää havainnoidaan
kulttuurisidonnaisena ilmiönä. Tutustutaan englannin kielen eri variantteihin.
Tiedonhankinnassa käytetään myös autenttista materiaalia.

T4 rohkaista oppilasta asettamaan tavoitteita, hyödyntämään monipuolisia
tapoja oppia englantia ja arvioimaan oppimistaan itsenäisesti ja
yhteistyössä sekä ohjata oppilasta myönteiseen vuorovaikutukseen, jossa
tärkeintä on viestin välittyminen
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Tavoitteiden asettaminen, oppimisen
reflektointi ja yhteistyö

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa asettaa omia
kielenopiskelutavoitteitaan ja arvioida
opiskelutapojaan. Oppilas osaa toimia
vuorovaikutustilanteessa toisia kannustaen.

Harjoitellaan yhteistyötaitoja, esimerkiksi vastuun jakamista ja kantamista, toisten kuuntelemista
ja palautteen antamista sekä vastaanottamista.

Kieltenopiskelutaitoja vahvistetaan. Oppilasta tuetaan valitsemaan itsenäisesti häntä kiinnostavaa
oppimateriaalia ja hänelle sopivaa lisämateriaalia. Harjoitellaan tiedon hakemista ja arviointia sekä
sen käyttöä omiin tarkoituksiin. Uusia sanoja ja rakenteita käytetään omissa tuotoksissa.
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Oppilasta kannustetaan tunnistamaan ja käyttämään omia vahvuuksiaan oppimisessa ja
iloitsemaan onnistumisista. Oppilaan itseluottamusta oppijana ja kielenkäyttäjänä vahvistetaan.
Harjoitellaan omien tavoitteiden asettamista ja oppimisen arviointia.

T5 kehittää oppilaan itsenäisyyttä soveltaa luovasti kielitaitoaan sekä
elinikäisen kieltenopiskelun valmiuksia
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Elinikäisen kielenopiskelun valmiuksien
kehittyminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas huomaa, mihin hän voi käyttää
englannin taitoaan myös koulun ulkopuolella
ja osaa pohtia, miten hän voi käyttää taitoaan
koulun päätyttyä.

Harjoitellaan yhteistyötaitoja, esimerkiksi vastuun jakamista ja kantamista, toisten kuuntelemista
ja palautteen antamista sekä vastaanottamista.
Oppilasta kannustetaan tunnistamaan ja käyttämään omia vahvuuksiaan oppimisessa ja
iloitsemaan onnistumisista. Oppilaan itseluottamusta oppijana ja kielenkäyttäjänä vahvistetaan.
Harjoitellaan omien tavoitteiden asettamista ja oppimisen arviointia.
Kieltenopiskelutaitoja vahvistetaan. Oppilasta tuetaan valitsemaan itsenäisesti häntä kiinnostavaa
oppimateriaalia ja hänelle sopivaa lisämateriaalia. Harjoitellaan tiedon hakemista ja arviointia sekä
sen käyttöä omiin tarkoituksiin. Uusia sanoja ja rakenteita käytetään omissa tuotoksissa.

T6 rohkaista oppilasta osallistumaan keskusteluihin monenlaisista
oppilaiden ikätasolle ja elämänkokemukseen sopivista aiheista, joissa
käsitellään myös mielipiteitä
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Vuorovaikutus erilaisissa tilanteissa

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Taitotaso B1.1: Oppilas pystyy viestimään,
osallistumaan keskusteluihin ja ilmaisemaan
mielipiteitään melko vaivattomasti
jokapäiväisissä viestintätilanteissa.

Sisältöjä valittaessa huomioidaan nuorten toiminta englannin kielellä eri yhteisöissä, oppilaiden
kiinnostuksen kohteet, ajankohtaisuus sekä oppilaiden osallisuus ja toimijuus. Englannin kieltä
integroidaan muiden oppiaineiden sisältöihin.
Englannin kielen käyttöä autenttisissa vuorovaikutustilanteissa eri viestintäkanavia hyödyntäen
havainnoidaan ja harjoitellaan. Viestintästrategioiden käytön harjoittelua jatketaan. Itsensä
ilmaisemista harjoitellaan eläytyen ja draaman keinoin. Havainnoidaan ja harjoitellaan runsaasti
ääntämistä ja intonaatiota.
Kielen rakenteiden harjoittelun tavoite on viestinnän tehostuminen ja tarkkuuden lisääminen.
Sanastoa ja rakenteita opetellaan tutkimalla ja tuottamalla eri tekstilajeja.
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Oppilaita kannustetaan käyttämään englantia myös oppituntien ulkopuolella ja tarjotaan
mahdollisuus esitellä opittuja taitoja.

T7 tukea oppilaan aloitteellisuutta viestinnässä, kompensaatiokeinojen
käytössä ja merkitysneuvottelun käymisessä
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
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Arvioinnin kohde
Viestintästrategioiden käyttö

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Taitotaso B1.1: Oppilas pystyy jossain määrin
olemaan aloitteellinen viestinnän eri vaiheissa
ja osaa varmistaa, onko viestintäkumppani
ymmärtänyt viestin sekä kiertää tai korvata
tuntemattoman sanan tai muotoilla viestinsä
uudelleen. Oppilas pystyy neuvottelemaan
tuntemattomien ilmauksien merkityksistä.

Sisältöjä valittaessa huomioidaan nuorten toiminta englannin kielellä eri yhteisöissä, oppilaiden
kiinnostuksen kohteet, ajankohtaisuus sekä oppilaiden osallisuus ja toimijuus. Englannin kieltä
integroidaan muiden oppiaineiden sisältöihin.
Englannin kielen käyttöä autenttisissa vuorovaikutustilanteissa eri viestintäkanavia hyödyntäen
havainnoidaan ja harjoitellaan. Viestintästrategioiden käytön harjoittelua jatketaan. Itsensä
ilmaisemista harjoitellaan eläytyen ja draaman keinoin. Havainnoidaan ja harjoitellaan runsaasti
ääntämistä ja intonaatiota.
Kielen rakenteiden harjoittelun tavoite on viestinnän tehostuminen ja tarkkuuden lisääminen.
Sanastoa ja rakenteita opetellaan tutkimalla ja tuottamalla eri tekstilajeja.
Oppilaita kannustetaan käyttämään englantia myös oppituntien ulkopuolella ja tarjotaan
mahdollisuus esitellä opittuja taitoja.

T8 auttaa oppilasta tunnistamaan viestinnän kulttuurisia piirteitä ja tukea
oppilaiden rakentavaa kulttuurienvälistä viestintää
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Viestinnän kulttuurinen sopivuus

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Taitotaso B1.1: Oppilas osoittaa tuntevansa
tärkeimmät kohteliaisuussäännöt. Oppilas
pystyy ottamaan vuorovaikutuksessaan
huomioon joitakin tärkeimpiä kulttuurisiin
käytänteisiin liittyviä näkökohtia.

Sisältöjä valittaessa huomioidaan nuorten toiminta englannin kielellä eri yhteisöissä, oppilaiden
kiinnostuksen kohteet, ajankohtaisuus sekä oppilaiden osallisuus ja toimijuus. Englannin kieltä
integroidaan muiden oppiaineiden sisältöihin.
Englannin kielen käyttöä autenttisissa vuorovaikutustilanteissa eri viestintäkanavia hyödyntäen
havainnoidaan ja harjoitellaan. Viestintästrategioiden käytön harjoittelua jatketaan. Itsensä
ilmaisemista harjoitellaan eläytyen ja draaman keinoin. Havainnoidaan ja harjoitellaan runsaasti
ääntämistä ja intonaatiota.
Kielen rakenteiden harjoittelun tavoite on viestinnän tehostuminen ja tarkkuuden lisääminen.
Sanastoa ja rakenteita opetellaan tutkimalla ja tuottamalla eri tekstilajeja.

T9 tarjota oppilaalle mahdollisuuksia kuulla ja lukea monenlaisia itselleen
merkityksellisiä yleiskielisiä ja yleistajuisia tekstejä erilaisista lähteistä
sekä tulkita niitä käyttäen erilaisia strategioita
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
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Oppilaita kannustetaan käyttämään englantia myös oppituntien ulkopuolella ja tarjotaan
mahdollisuus esitellä opittuja taitoja.

Arvioinnin kohde
Tekstien tulkintataidot

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Taitotaso B1.1: Oppilas ymmärtää pääasiat
ja joitakin yksityiskohtia selkeästä ja lähes
normaalitempoisesta yleiskielisestä puheesta
tai yleistajuisesta kirjoitetusta tekstistä
ja ymmärtää yhteiseen kokemukseen tai
yleistietoon perustuvaa puhetta tai kirjoitettua
tekstiä. Oppilas löytää pääajatukset,
avainsanat ja tärkeitä yksityiskohtia myös
valmistautumatta.

Sisältöjä valittaessa huomioidaan nuorten toiminta englannin kielellä eri yhteisöissä, oppilaiden
kiinnostuksen kohteet, ajankohtaisuus sekä oppilaiden osallisuus ja toimijuus. Englannin kieltä
integroidaan muiden oppiaineiden sisältöihin.
Englannin kielen käyttöä autenttisissa vuorovaikutustilanteissa eri viestintäkanavia hyödyntäen
havainnoidaan ja harjoitellaan. Viestintästrategioiden käytön harjoittelua jatketaan. Itsensä
ilmaisemista harjoitellaan eläytyen ja draaman keinoin. Havainnoidaan ja harjoitellaan runsaasti
ääntämistä ja intonaatiota.
Kielen rakenteiden harjoittelun tavoite on viestinnän tehostuminen ja tarkkuuden lisääminen.
Sanastoa ja rakenteita opetellaan tutkimalla ja tuottamalla eri tekstilajeja.
Oppilaita kannustetaan käyttämään englantia myös oppituntien ulkopuolella ja tarjotaan
mahdollisuus esitellä opittuja taitoja.

T10 ohjata oppilasta tuottamaan sekä puhuttua että kirjoitettua tekstiä
erilaisiin tarkoituksiin yleisistä ja itselleen merkityksellisistä aiheista
kiinnittäen huomiota rakenteiden monipuolisuuteen ja ohjaten hyvään
ääntämiseen
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Tekstien tuottamistaidot

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Taitotaso B1.1: Oppilas osaa kertoa
ydinkohdat ja myös hiukan yksityiskohtia
erilaisista jokapäiväiseen elämään liittyvistä
itseään kiinnostavista todellisista tai
kuvitteellisista aiheista käyttäen melko laajaa
sanastoa ja rakennevalikoimaa sekä joitakin
yleisiä fraaseja ja idiomeja. Oppilas osaa
soveltaa useita ääntämisen perussääntöjä
muissakin kuin harjoitelluissa ilmauksissa.
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Sisältöjä valittaessa huomioidaan nuorten toiminta englannin kielellä eri yhteisöissä, oppilaiden
kiinnostuksen kohteet, ajankohtaisuus sekä oppilaiden osallisuus ja toimijuus. Englannin kieltä
integroidaan muiden oppiaineiden sisältöihin.
Englannin kielen käyttöä autenttisissa vuorovaikutustilanteissa eri viestintäkanavia hyödyntäen
havainnoidaan ja harjoitellaan. Viestintästrategioiden käytön harjoittelua jatketaan. Itsensä
ilmaisemista harjoitellaan eläytyen ja draaman keinoin. Havainnoidaan ja harjoitellaan runsaasti
ääntämistä ja intonaatiota.
Kielen rakenteiden harjoittelun tavoite on viestinnän tehostuminen ja tarkkuuden lisääminen.
Sanastoa ja rakenteita opetellaan tutkimalla ja tuottamalla eri tekstilajeja.
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Oppilaita kannustetaan käyttämään englantia myös oppituntien ulkopuolella ja tarjotaan
mahdollisuus esitellä opittuja taitoja.

Vuosiluokka 9
Vuosiluokan keskeiset sisältöalueet
S1 Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen
Rakennetaan ymmärrystä maailman moni- ja rinnakkaiskielisyydestä sekä kielellisistä
oikeuksista. Tutkitaan englannin kielen kehittymistä globaaliksi lingua francaksi. Otetaan selkoa
joidenkin sellaisten maiden kulttuureista ja elämänmuodoista, joissa englanti on keskeisin
yhteiskunnassa käytetty kieli. Käytetään sellaisia kielitiedon käsitteitä, jotka auttavat oppilaita
englannin kielen opiskelussa sekä kielten välisessä vertailussa. Hankitaan tietoa joistakin
englannin kielen varianteista.
Opetellaan ymmärtämään ja arvostamaan eri kulttuureita ja niiden monimuotoisuutta.
Tiedonhankinnassa käytetään monipuolista ja monimediaista autenttista materiaalia kulttuurija maantuntemuksen lisäämiseen. Keskustellaan ihmisten liikkumisesta globaalisti, esimerkiksi
siirtolaisuudesta ja maahanmuuttajista sekä yhteisestä vastuusta.
Hankitaan tietoa englannin kielen eri varianteista. Opitaan ymmärtämään, että kielen osaamiseen
vaikuttaa myös tieto sen historiasta, kulttuurista sekä maantieteestä. Pohditaan kulttuurien ja
kielen kehittymistä ja tekijöitä, jotka vaikuttavat esimerkiksi kielen sanastolliseen kehitykseen.
S2 Kielenopiskelutaidot
Vahvistetaan edelleen kieltenopiskelutaitoja. Harjoitellaan oppimateriaalin monipuolista käyttöä,
sanastojen käyttöä, kokonaisuuksien hahmottamista, ryhmittelyä, tiedon hakemista ja tiedon
luotettavuuden arviointia.
Harjoitellaan omien tavoitteiden asettamista ja oman oppimisen arviointia. Vertaispalautteen antoa
pareittain ja ryhmissä kehitetään edelleen.
Oppilasta kannustetaan tunnistamaan ja käyttämään omia vahvuuksiaan oppimisessa sekä
iloitsemaan onnistumisista. Oppilaan itseluottamusta oppijana ja kielenkäyttäjänä vahvistetaan.
Oppilaita kannustetaan luottamaan omaan kielitaitoonsa.
Vahvistetaan ja syvennetään oppilaan kieltenopiskelutaitoja. Harjoitellaan käyttämään erilaisia
oppimisen apuvälineitä, löytämään tarvittu tieto ja arvioimaan sitä. Harjoitellaan kokonaisuuksien
hahmottamista, tiedon strukturointia ja tiedon soveltamista yhdessä. Oman osaamisen jakamista
ja yhteistyötaitoja harjoitellaan edelleen.

Sisältöjä yhdessä valittaessa näkökulmana on nuoren toiminta englannin kielellä eri yhteisöissä,
ajankohtaisuus, oppilaiden kiinnostuksen kohteet, suuntautuminen toisen asteen opintoihin
sekä tutustuminen nuorten työelämässä ja opiskelussa tarvittavaan kielitaitoon sekä oppilaiden
osallisuus ja toimijuus paikallisesti ja globaalisti. Otetaan huomioon englannin kielen levinneisyys
ja asema globaalin kommunikaation kielenä. Sanastoa ja rakenteita opetellaan monenlaisista
teksteistä, kuten kertovista, kuvaavista tai vaikuttavista teksteistä. Havainnoidaan ja harjoitellaan
runsaasti erilaisia vuorovaikutustilanteita eri viestintäkanavia hyödyntäen.
Sisältöjä valittaessa huomioidaan suuntautuminen toisen asteen opintoihin, työelämässä
ja opiskelussa tarvittava kielitaito, oppilaiden mielenkiinnon kohteet, ajankohtaisuus sekä
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S3 Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa, taito tulkita tekstejä, taito tuottaa
tekstejä

oppilaiden osallisuus ja toimijuus paikallisesti ja globaalisti. Englannin kieltä integroidaan muihin
oppiaineisiin.
Harjoitellaan eri viestintästrategioiden käyttöä ja kulttuurisidonnaista käyttäytymistä erilaisissa
viestintätilanteissa. Itsensä ilmaisemista harjoitellaan eläytyen ja draaman keinoin. Ääntämistä ja
intonaatiota havainnoidaan ja harjoitellaan runsaasti.
Kielen rakenteiden harjoittelun tavoite on viestinnän tehostuminen ja tarkkuuden lisääminen.
Sanastoa ja rakenteita opetellaan tutkimalla ja tuottamalla eri tekstilajeja.
Oppilaita kannustetaan löytämään omat tapansa käyttää englantia oppituntien ulkopuolella
ja tarjotaan mahdollisuus esitellä informaalisti opittuja taitoja. Kannustetaan oppilaita
kansainväliseen yhteistyöhön sekä koulussa että sen ulkopuolella.
Opetuksen tavoitteet

Tavoitteisiin liittyvät
sisältöalueet

Laaja-alainen osaaminen

T1

S1

L1, L2

T2

S1

L1, L2

T3

S1

L1, L3

T4

S2

L1, L3

T5

S2

L1

T6

S3

L4

T7

S3

L4, L6

T8

S3

L2

T9

S3

L4

T10

S3

L5, L6

Vuosiluokan tavoitteet
T1 edistää oppilaan taitoa pohtia englannin asemaan ja variantteihin
liittyviä ilmiöitä ja arvoja antaa oppilaalle valmiuksia kehittää
kulttuurienvälistä toimintakykyä
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
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Kielten statuksiin liittyvien kysymysten
huomaaminen ja kulttuurienvälinen
toimintakyky

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa kuvata pääpiirteittäin, missä
englantia puhutaan ja mainita englannin
levinneisyyden syitä sekä pohtia englannin
kielen asemaan, variantteihin ja arvostukseen
liittyviä ilmiöitä. Oppilas osaa pohtia kielen ja
kulttuurin suhdetta englannin osalta. Oppilas
havaitsee, että arvot vaihtelevat riippuen
yksilöllisestä kokemuksesta ja kulttuurisesta
näkökulmasta.

Opetellaan ymmärtämään ja arvostamaan eri kulttuureita ja niiden monimuotoisuutta.
Tiedonhankinnassa käytetään monipuolista ja monimediaista autenttista materiaalia kulttuurija maantuntemuksen lisäämiseen. Keskustellaan ihmisten liikkumisesta globaalisti, esimerkiksi
siirtolaisuudesta ja maahanmuuttajista sekä yhteisestä vastuusta.
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Hankitaan tietoa englannin kielen eri varianteista. Opitaan ymmärtämään, että kielen osaamiseen
vaikuttaa myös tieto sen historiasta, kulttuurista sekä maantieteestä. Pohditaan kulttuurien ja
kielen kehittymistä ja tekijöitä, jotka vaikuttavat esimerkiksi kielen sanastolliseen kehitykseen.

T2 kannustaa löytämään kiinnostavia englanninkielisiä sisältöjä ja
toimintaympäristöjä, jotka laajentavat käsitystä globalisoituvasta
maailmasta ja siinä toimimisen mahdollisuuksista
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Maailmankansalaisen taitojen kehittäminen
englannin kieltä hyödyntämällä

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa tehdä havaintoja
mahdollisuuksista toimia ja oppia
englanninkielisissä toimintaympäristöissä.

Opetellaan ymmärtämään ja arvostamaan eri kulttuureita ja niiden monimuotoisuutta.
Tiedonhankinnassa käytetään monipuolista ja monimediaista autenttista materiaalia kulttuurija maantuntemuksen lisäämiseen. Keskustellaan ihmisten liikkumisesta globaalisti, esimerkiksi
siirtolaisuudesta ja maahanmuuttajista sekä yhteisestä vastuusta.
Hankitaan tietoa englannin kielen eri varianteista. Opitaan ymmärtämään, että kielen osaamiseen
vaikuttaa myös tieto sen historiasta, kulttuurista sekä maantieteestä. Pohditaan kulttuurien ja
kielen kehittymistä ja tekijöitä, jotka vaikuttavat esimerkiksi kielen sanastolliseen kehitykseen.

T3 ohjata oppilasta havaitsemaan, millaisia säännönmukaisuuksia
englannin kielessä on, miten samoja asioita ilmaistaan muissa kielissä
sekä käyttämään kielitiedon käsitteitä oppimisensa tukena
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Kielellinen päättely

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa tehdä havaintojensa
perusteella johtopäätöksiä englannin
kielen säännönmukaisuuksista ja soveltaa
johtopäätöksiään sekä verrata sitä, miten
sama asia ilmaistaan jossakin muussa
kielessä. Oppilas tuntee englannin kielen
keskeisiä kielitiedon käsitteitä.

Opetellaan ymmärtämään ja arvostamaan eri kulttuureita ja niiden monimuotoisuutta.
Tiedonhankinnassa käytetään monipuolista ja monimediaista autenttista materiaalia kulttuurija maantuntemuksen lisäämiseen. Keskustellaan ihmisten liikkumisesta globaalisti, esimerkiksi
siirtolaisuudesta ja maahanmuuttajista sekä yhteisestä vastuusta.

T4 rohkaista oppilasta asettamaan tavoitteita, hyödyntämään monipuolisia
tapoja oppia englantia ja arvioimaan oppimistaan itsenäisesti ja
yhteistyössä sekä ohjata oppilasta myönteiseen vuorovaikutukseen, jossa
tärkeintä on viestin välittyminen
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
1729

Vuosiluokat 7-9

Hankitaan tietoa englannin kielen eri varianteista. Opitaan ymmärtämään, että kielen osaamiseen
vaikuttaa myös tieto sen historiasta, kulttuurista sekä maantieteestä. Pohditaan kulttuurien ja
kielen kehittymistä ja tekijöitä, jotka vaikuttavat esimerkiksi kielen sanastolliseen kehitykseen.

Arvioinnin kohde
Tavoitteiden asettaminen, oppimisen
reflektointi ja yhteistyö

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa asettaa omia
kielenopiskelutavoitteitaan ja arvioida
opiskelutapojaan. Oppilas osaa toimia
vuorovaikutustilanteessa toisia kannustaen.

Harjoitellaan omien tavoitteiden asettamista ja oman oppimisen arviointia. Vertaispalautteen antoa
pareittain ja ryhmissä kehitetään edelleen.
Oppilasta kannustetaan tunnistamaan ja käyttämään omia vahvuuksiaan oppimisessa sekä
iloitsemaan onnistumisista. Oppilaan itseluottamusta oppijana ja kielenkäyttäjänä vahvistetaan.
Oppilaita kannustetaan luottamaan omaan kielitaitoonsa.
Vahvistetaan ja syvennetään oppilaan kieltenopiskelutaitoja. Harjoitellaan käyttämään erilaisia
oppimisen apuvälineitä, löytämään tarvittu tieto ja arvioimaan sitä. Harjoitellaan kokonaisuuksien
hahmottamista, tiedon strukturointia ja tiedon soveltamista yhdessä. Oman osaamisen jakamista
ja yhteistyötaitoja harjoitellaan edelleen.

T5 kehittää oppilaan itsenäisyyttä soveltaa luovasti kielitaitoaan sekä
elinikäisen kieltenopiskelun valmiuksia
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Elinikäisen kielenopiskelun valmiuksien
kehittyminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas huomaa, mihin hän voi käyttää
englannin taitoaan myös koulun ulkopuolella
ja osaa pohtia, miten hän voi käyttää taitoaan
koulun päätyttyä.

Harjoitellaan omien tavoitteiden asettamista ja oman oppimisen arviointia. Vertaispalautteen antoa
pareittain ja ryhmissä kehitetään edelleen.
Oppilasta kannustetaan tunnistamaan ja käyttämään omia vahvuuksiaan oppimisessa sekä
iloitsemaan onnistumisista. Oppilaan itseluottamusta oppijana ja kielenkäyttäjänä vahvistetaan.
Oppilaita kannustetaan luottamaan omaan kielitaitoonsa.
Vahvistetaan ja syvennetään oppilaan kieltenopiskelutaitoja. Harjoitellaan käyttämään erilaisia
oppimisen apuvälineitä, löytämään tarvittu tieto ja arvioimaan sitä. Harjoitellaan kokonaisuuksien
hahmottamista, tiedon strukturointia ja tiedon soveltamista yhdessä. Oman osaamisen jakamista
ja yhteistyötaitoja harjoitellaan edelleen.

T6 rohkaista oppilasta osallistumaan keskusteluihin monenlaisista
oppilaiden ikätasolle ja elämänkokemukseen sopivista aiheista, joissa
käsitellään myös mielipiteitä
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde

Vuosiluokat 7-9

Vuorovaikutus erilaisissa tilanteissa
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Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Taitotaso B1.1: Oppilas pystyy viestimään,
osallistumaan keskusteluihin ja ilmaisemaan
mielipiteitään melko vaivattomasti
jokapäiväisissä viestintätilanteissa.

Sisältöjä valittaessa huomioidaan suuntautuminen toisen asteen opintoihin, työelämässä
ja opiskelussa tarvittava kielitaito, oppilaiden mielenkiinnon kohteet, ajankohtaisuus sekä
oppilaiden osallisuus ja toimijuus paikallisesti ja globaalisti. Englannin kieltä integroidaan muihin
oppiaineisiin.
Harjoitellaan eri viestintästrategioiden käyttöä ja kulttuurisidonnaista käyttäytymistä erilaisissa
viestintätilanteissa. Itsensä ilmaisemista harjoitellaan eläytyen ja draaman keinoin. Ääntämistä ja
intonaatiota havainnoidaan ja harjoitellaan runsaasti.
Kielen rakenteiden harjoittelun tavoite on viestinnän tehostuminen ja tarkkuuden lisääminen.
Sanastoa ja rakenteita opetellaan tutkimalla ja tuottamalla eri tekstilajeja.
Oppilaita kannustetaan löytämään omat tapansa käyttää englantia oppituntien ulkopuolella
ja tarjotaan mahdollisuus esitellä informaalisti opittuja taitoja. Kannustetaan oppilaita
kansainväliseen yhteistyöhön sekä koulussa että sen ulkopuolella.

T7 tukea oppilaan aloitteellisuutta viestinnässä, kompensaatiokeinojen
käytössä ja merkitysneuvottelun käymisessä
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Viestintästrategioiden käyttö

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Taitotaso B1.1: Oppilas pystyy jossain määrin
olemaan aloitteellinen viestinnän eri vaiheissa
ja osaa varmistaa, onko viestintäkumppani
ymmärtänyt viestin sekä kiertää tai korvata
tuntemattoman sanan tai muotoilla viestinsä
uudelleen. Oppilas pystyy neuvottelemaan
tuntemattomien ilmauksien merkityksistä.

Sisältöjä valittaessa huomioidaan suuntautuminen toisen asteen opintoihin, työelämässä
ja opiskelussa tarvittava kielitaito, oppilaiden mielenkiinnon kohteet, ajankohtaisuus sekä
oppilaiden osallisuus ja toimijuus paikallisesti ja globaalisti. Englannin kieltä integroidaan muihin
oppiaineisiin.
Harjoitellaan eri viestintästrategioiden käyttöä ja kulttuurisidonnaista käyttäytymistä erilaisissa
viestintätilanteissa. Itsensä ilmaisemista harjoitellaan eläytyen ja draaman keinoin. Ääntämistä ja
intonaatiota havainnoidaan ja harjoitellaan runsaasti.
Kielen rakenteiden harjoittelun tavoite on viestinnän tehostuminen ja tarkkuuden lisääminen.
Sanastoa ja rakenteita opetellaan tutkimalla ja tuottamalla eri tekstilajeja.
Oppilaita kannustetaan löytämään omat tapansa käyttää englantia oppituntien ulkopuolella
ja tarjotaan mahdollisuus esitellä informaalisti opittuja taitoja. Kannustetaan oppilaita
kansainväliseen yhteistyöhön sekä koulussa että sen ulkopuolella.

T8 auttaa oppilasta tunnistamaan viestinnän kulttuurisia piirteitä ja tukea
oppilaiden rakentavaa kulttuurienvälistä viestintää
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Viestinnän kulttuurinen sopivuus

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Taitotaso B1.1: Oppilas osoittaa tuntevansa
tärkeimmät kohteliaisuussäännöt. Oppilas
pystyy ottamaan vuorovaikutuksessaan
huomioon joitakin tärkeimpiä kulttuurisiin
käytänteisiin liittyviä näkökohtia.
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Arvioinnin kohde

Sisältöjä valittaessa huomioidaan suuntautuminen toisen asteen opintoihin, työelämässä
ja opiskelussa tarvittava kielitaito, oppilaiden mielenkiinnon kohteet, ajankohtaisuus sekä
oppilaiden osallisuus ja toimijuus paikallisesti ja globaalisti. Englannin kieltä integroidaan muihin
oppiaineisiin.
Harjoitellaan eri viestintästrategioiden käyttöä ja kulttuurisidonnaista käyttäytymistä erilaisissa
viestintätilanteissa. Itsensä ilmaisemista harjoitellaan eläytyen ja draaman keinoin. Ääntämistä ja
intonaatiota havainnoidaan ja harjoitellaan runsaasti.
Kielen rakenteiden harjoittelun tavoite on viestinnän tehostuminen ja tarkkuuden lisääminen.
Sanastoa ja rakenteita opetellaan tutkimalla ja tuottamalla eri tekstilajeja.
Oppilaita kannustetaan löytämään omat tapansa käyttää englantia oppituntien ulkopuolella
ja tarjotaan mahdollisuus esitellä informaalisti opittuja taitoja. Kannustetaan oppilaita
kansainväliseen yhteistyöhön sekä koulussa että sen ulkopuolella.

T9 tarjota oppilaalle mahdollisuuksia kuulla ja lukea monenlaisia itselleen
merkityksellisiä yleiskielisiä ja yleistajuisia tekstejä erilaisista lähteistä
sekä tulkita niitä käyttäen erilaisia strategioita
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Tekstien tulkintataidot

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Taitotaso B1.1: Oppilas ymmärtää pääasiat
ja joitakin yksityiskohtia selkeästä ja lähes
normaalitempoisesta yleiskielisestä puheesta
tai yleistajuisesta kirjoitetusta tekstistä
ja ymmärtää yhteiseen kokemukseen tai
yleistietoon perustuvaa puhetta tai kirjoitettua
tekstiä. Oppilas löytää pääajatukset,
avainsanat ja tärkeitä yksityiskohtia myös
valmistautumatta.

Sisältöjä valittaessa huomioidaan suuntautuminen toisen asteen opintoihin, työelämässä
ja opiskelussa tarvittava kielitaito, oppilaiden mielenkiinnon kohteet, ajankohtaisuus sekä
oppilaiden osallisuus ja toimijuus paikallisesti ja globaalisti. Englannin kieltä integroidaan muihin
oppiaineisiin.
Harjoitellaan eri viestintästrategioiden käyttöä ja kulttuurisidonnaista käyttäytymistä erilaisissa
viestintätilanteissa. Itsensä ilmaisemista harjoitellaan eläytyen ja draaman keinoin. Ääntämistä ja
intonaatiota havainnoidaan ja harjoitellaan runsaasti.
Kielen rakenteiden harjoittelun tavoite on viestinnän tehostuminen ja tarkkuuden lisääminen.
Sanastoa ja rakenteita opetellaan tutkimalla ja tuottamalla eri tekstilajeja.
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Oppilaita kannustetaan löytämään omat tapansa käyttää englantia oppituntien ulkopuolella
ja tarjotaan mahdollisuus esitellä informaalisti opittuja taitoja. Kannustetaan oppilaita
kansainväliseen yhteistyöhön sekä koulussa että sen ulkopuolella.

T10 ohjata oppilasta tuottamaan sekä puhuttua että kirjoitettua tekstiä
erilaisiin tarkoituksiin yleisistä ja itselleen merkityksellisistä aiheista
kiinnittäen huomiota rakenteiden monipuolisuuteen ja ohjaten hyvään
ääntämiseen
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
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Arvioinnin kohde
Tekstien tuottamistaidot

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Taitotaso B1.1: Oppilas osaa kertoa
ydinkohdat ja myös hiukan yksityiskohtia
erilaisista jokapäiväiseen elämään liittyvistä
itseään kiinnostavista todellisista tai
kuvitteellisista aiheista käyttäen melko laajaa
sanastoa ja rakennevalikoimaa sekä joitakin
yleisiä fraaseja ja idiomeja. Oppilas osaa
soveltaa useita ääntämisen perussääntöjä
muissakin kuin harjoitelluissa ilmauksissa.

Sisältöjä valittaessa huomioidaan suuntautuminen toisen asteen opintoihin, työelämässä
ja opiskelussa tarvittava kielitaito, oppilaiden mielenkiinnon kohteet, ajankohtaisuus sekä
oppilaiden osallisuus ja toimijuus paikallisesti ja globaalisti. Englannin kieltä integroidaan muihin
oppiaineisiin.
Harjoitellaan eri viestintästrategioiden käyttöä ja kulttuurisidonnaista käyttäytymistä erilaisissa
viestintätilanteissa. Itsensä ilmaisemista harjoitellaan eläytyen ja draaman keinoin. Ääntämistä ja
intonaatiota havainnoidaan ja harjoitellaan runsaasti.
Kielen rakenteiden harjoittelun tavoite on viestinnän tehostuminen ja tarkkuuden lisääminen.
Sanastoa ja rakenteita opetellaan tutkimalla ja tuottamalla eri tekstilajeja.
Oppilaita kannustetaan löytämään omat tapansa käyttää englantia oppituntien ulkopuolella
ja tarjotaan mahdollisuus esitellä informaalisti opittuja taitoja. Kannustetaan oppilaita
kansainväliseen yhteistyöhön sekä koulussa että sen ulkopuolella.

Espanja, B2-oppimäärä
Vieraan kielen B2-oppimäärä vuosiluokilla 7-9
Valinnaisen B2-kielen opetus järjestetään useimmiten vuosiluokilla 8-9. B2-kieli on oppilaalle
äidinkielen jälkeen kolmas tai neljäs opiskeltava kieli, joten oppilaalla on jo paljon kokemusta
kielten opiskelusta. Hän kykenee käyttämään aiemmin hankkimaansa tietoa ja taitoa oppimisensa
tukena. Oppilasta rohkaistaan käyttämään kaikkia opiskelemiaan kieliä monipuolisessa
vuorovaikutuksessa ja tiedonhankinnassa. Opetuksen tavoitteena on kehittää oppilaan kielellistä
päättelykykyä ja samalla edistää hänen kielenopiskelutaitojaan. Kulttuurisen moninaisuuden
ymmärtämistä syvennetään pohtimalla erilaisia kieliyhteisöihin liittyviä arvosidonnaisia ilmiöitä.
Myös tunteiden käsittelylle annetaan tilaa, ja tarpeen mukaan vaikeita asioita voidaan käsitellä
myös koulun opetuskielellä.

Vieraan kielen B2-oppimäärän oppimisympäristöihin ja työtapoihin
liittyvät tavoitteet vuosiluokilla 7-9
Tavoitteena on, että kielenkäyttö olisi mahdollisimman asianmukaista, luonnollista ja
oppilaille merkityksellistä. Työskentelyssä korostuu pari- ja pienryhmätyö sekä yhdessä
oppiminen erityyppisissä oppimisympäristöissä. Monikielisyys- ja kielikasvatuksen tavoitteiden
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Perusteissa kuvattu kehittyvän kielitaidon taso perusopetuksen päättövaiheessa soveltuu
parhaiten indoeurooppalaisiin kieliin sekä eurooppalaisiin kieliin, joissa käytetään
aakkosiin pohjautuvaa kirjoitusjärjestelmää. Muihin kieliin opetuksen järjestäjä laatii
opetussuunnitelman noudattaen näitä perusteita soveltuvin osin. Kansainvälisesti hyväksyttyjä
kielikohtaisia viitekehyksiä noudatetaan soveltuvin osin ei-eurooppalaisten kielten opetuksessa
(esim. kirjoitusmerkit). Opetusta voidaan integroida eri oppiaineiden ja monialaisten
oppimiskokonaisuuksien opetukseen. Oppilaita rohkaistaan tiedon hakuun opetettavalla kielellä
eri oppiaineissa.

saavuttamiseksi tarvitaan opettajien yhteistyötä. Pelillisyyden, musiikin ja draaman avulla
oppilaat saavat mahdollisuuden kokeilla kasvavaa kielitaitoaan ja käsitellä myös asenteita.
Opetuksessa käytetään monipuolisesti eri oppimisympäristöjä, viestintäkanavia ja -välineitä.
Oppilaita ohjataan aktiiviseen toimijuuteen ja itsenäiseen vastuun ottoon omasta oppimisestaan
Eurooppalaisen kielisalkun tai vastaavan työvälineen avulla. Oppilaat tutustuvat ympäröivän
yhteisön monikielisyyteen ja -kulttuurisuuteen kotikansainvälisyyden avulla. Heille tarjotaan myös
mahdollisuuksia harjoitella kansainvälistä yhteydenpitoa. Kohdekieltä käytetään aina kun se on
mahdollista.

Ohjaus, eriyttäminen ja tuki vieraan kielen B2-oppimäärässä vuosiluokilla
7-9
Oppilaita ohjataan käyttämään kielitaitoaan rohkeasti. Runsas viestinnällinen harjoittelu tukee
oppilaiden kielitaidon kehittymistä. Oppilaita kannustetaan opiskelemaan myös muita koulun
tarjoamia kieliä. Oppilaille, joilla on kieliin liittyviä oppimisvaikeuksia, tarjotaan tukea. Opetus
suunnitellaan niin, että se tarjoaa haasteita myös muita nopeammin edistyville tai kieltä
entuudestaan osaaville.

Oppilaan oppimisen arviointi vieraan kielen B2-oppimäärässä
vuosiluokilla 7-9
Oppimista arvioidaan monin eri tavoin myös itse- ja vertaisarvioinnin keinoin. Arviointi kohdistuu
kaikkiin tavoitteisiin, ja arvioinnissa otetaan huomioon kaikki kielitaidon osa-alueet. Niiden
arviointi perustuu Eurooppalaiseen viitekehykseen ja sen pohjalta laadittuun suomalaiseen
sovellukseen. Kansainvälisesti hyväksyttyjä kielikohtaisia viitekehyksiä noudatetaan soveltuvin
osin ei-eurooppalaisten kielten opetuksessa. Arvioinnissa välineenä voidaan käyttää esimerkiksi
Eurooppalaista kielisalkkua tai vastaavaa työkalua.
Arviointi on monipuolista ja antaa oppilaille mahdollisuuden painottaa itselleen luontevia
ilmaisumuotoja. Oppimista ohjaavan ja kannustavan palautteen avulla oppilaita autetaan
tulemaan tietoisiksi omista taidoistaan ja kehittämään niitä. Heitä rohkaistaan käyttämään
oppimaansa erilaisissa viestintätilanteissa. Monipuolinen arviointi tarjoaa mahdollisuuksia
osoittaa osaamistaan myös oppilaille, joilla on kieleen liittyviä oppimisvaikeuksia tai joilla on muulla
tavoin kielellisesti erilaiset lähtökohdat.
Päättöarviointi sijoittuu siihen lukuvuoteen, jona oppiaineen opiskelu päättyy kaikille yhteisenä
oppiaineena. Päättöarvioinnilla määritellään, miten oppilas on opiskelun päättyessä saavuttanut
vieraan kielen B2-oppimäärän tavoitteet. Päättöarvosana muodostetaan suhteuttamalla
oppilaan osaamisen taso vieraan kielen B2-oppimäärän valtakunnallisiin päättöarvioinnin
kriteereihin. Osaaminen kielitaidon eri osa-alueilla kehittyy kumuloituvasti. Päättöarvosanan
muodostamisessa otetaan huomioon kaikki valtakunnalliset päättöarvioinnin kriteerit riippumatta
siitä, mille vuosiluokalle vastaava tavoite on asetettu paikallisessa opetussuunnitelmassa. Oppilas
saa arvosanan kahdeksan (8), mikäli hän osoittaa keskimäärin kriteerien määrittämää osaamista.
Arvosanan kahdeksan tason ylittäminen joidenkin tavoitteiden osalta voi kompensoida tasoa
heikomman suoriutumisen joidenkin muiden tavoitteiden osalta.

Vuosiluokka 8

Vuosiluokat 7-9

Vuosiluokan keskeiset sisältöalueet
S1 Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen
Tutkitaan ja vertaillaan piirteitä, jotka ovat opiskeltavalle kielelle luonteenomaisia ja jotka
erottavat sitä tai tekevät siitä tunnistettavan aiemmin opitun perustelleella. Muodostetaan käsitys
lähisukukielistä, tutustutaan opiskeltavan kielen levinneisyyden taustaan, etsitään oppilaita
kiinnostavaa tietoa kielialueen kulttuurisista ja muista ilmiöistä. Pohditaan mahdollisia kyseiseen
kieleen ja kulttuuriin liittyviä ennakko-oletuksia.
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S2 Kielenopiskelutaidot
Tutkitaan yhdessä, mikä edistää parhaiten kohdekielen oppimista, mihin kieltä voi käyttää ja mistä
löytyy kiinnostavaa kohdekielistä aineistoa. Asetetaan omia tavoitteita, opetellaan antamaan ja
vastaanottamaan palautetta.
S3 Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa, taito tulkita tekstejä, taito tuottaa
tekstejä
Valitaan erilaisia kielenkäyttötarkoituksia ja erilaisia tekstejä lähinnä epämuodollisissa tilanteissa.
Tarpeen mukaan opetellaan myös muodollisempaa kielenkäyttöä. Valitaan oppilaita kiinnostavia
kielenkäytön aihepiirejä näkökulmana minä, me ja maailma. Opetellaan kuulemaan, puhumaan,
lukemaan ja kirjoittamaan kohdekieltä monenlaisista aiheista. Keskeisiä aiheita ovat minä
itse, perheeni, ystäväni, koulu, harrastukset ja vapaa-ajan vietto sekä elämä kohdekielisessä
ympäristössä. Lisäksi valitaan aiheita yhdessä. Valittaessa tekstejä ja aiheita otetaan jossain
määrin huomioon opiskeltavan kielen maantieteellinen levinneisyys ja asema. Havainnoidaan
kohdekielen rytmiä, intonaatiota ja muita ääntämisen piirteitä ja harjoitellaan ääntämään
luontevasti. Harjoitellaan tunnistamaan opiskeltavan kielen foneettisen tarkekirjoituksen merkkejä
sekä tuottamaan tarvittavia kirjoitusmerkkejä.
Opetuksen tavoitteet

Tavoitteisiin liittyvät
sisältöalueet

Laaja-alainen osaaminen

T1

S1

L1, L2, L4

T2

S2

L3

T3

S3

L4

T4

S3

L4

Vuosiluokan tavoitteet
T1 auttaa oppilasta hahmottamaan uuden opiskeltavan kielen
suhde aiemmin opiskelemiinsa kieliin, tutustumaan kyseisen kielen
kielialueeseen ja elämänmuodon joihinkin keskeisiin piirteisiin sekä
tukea oppilaan kielellisen päättelykyvyn, uteliaisuuden ja monikielisyyden
kehittymistä
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Opiskeltavan kielen aseman, keskeisten
erityispiirteiden ja kielialueen hahmottaminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas tuntee opiskeltavan kielen asemaa
maailman kielten joukossa ja keskeisimpiä
kielen erityispiirteitä. Oppilas osaa luonnehtia
joitakin opiskeltavan kielen kielialueen
kulttuurisia ja muita ilmiöitä.

T2 rohkaista oppilasta näkemään opiskeltavan kielen taito osana
elinikäistä oppimista ja oman kielivarannon karttumista, ohjata oppilasta
löytämään itselleen ja ikäkaudelleen parhaiten sopivia tapoja oppia kieliä
ja kannustaa häntä käyttämään vähäistäkin taitoaan myös oppituntien
ulkopuolella
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
1735

Vuosiluokat 7-9

Arvioinnin kohde

Arvioinnin kohde
Tavoitteiden asettaminen, oppimisen
reflektointi ja yhteistyö

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa arvioida omia
kielenopiskelutavoitteitaan ja
opiskelutapojaan. Oppilas huomaa, mihin
hän voi käyttää kielitaitoaan myös koulun
ulkopuolella ja osaa pohtia, miten hän voi
käyttää taitoaan koulun päätyttyä.

T3 järjestää oppilaalle tilaisuuksia harjoitella eri viestintäkanavia käyttäen
suullista ja kirjallista vuorovaikutusta
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Vuorovaikutus erilaisissa tilanteissa

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Taitotaso A1.3: Oppilas selviytyy monista
rutiininomaisista viestintätilanteista tukeutuen
joskus viestintäkumppaniin.

T4 tukea oppilasta kielellisten viestintästrategioiden käytössä
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Viestintästrategioiden käyttö

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Taitotaso A1.3: Oppilas osallistuu
viestintään, mutta tarvitsee vielä usein
apukeinoja. Oppilas osaa reagoida
suppein sanallisin ilmauksin, pienin elein
(esim. nyökkäämällä), äännähdyksin, tai
muunlaisella minimipalautteella. Oppilas
joutuu pyytämään selvennystä tai toistoa
hyvin usein.

Vuosiluokka 9
Vuosiluokan keskeiset sisältöalueet
S1 Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen
Tutkitaan ja vertaillaan piirteitä, jotka ovat opiskeltavalle kielelle luonteenomaisia ja jotka
erottavat sitä tai tekevät siitä tunnistettavan aiemmin opitun perustelleella. Muodostetaan käsitys
lähisukukielistä, tutustutaan opiskeltavan kielen levinneisyyden taustaan, etsitään oppilaita
kiinnostavaa tietoa kielialueen kulttuurisista ja muista ilmiöistä. Pohditaan mahdollisia kyseiseen
kieleen ja kulttuuriin liittyviä ennakko-oletuksia.

Vuosiluokat 7-9

S2 Kielenopiskelutaidot
Tutkitaan yhdessä, mikä edistää parhaiten kohdekielen oppimista, mihin kieltä voi käyttää ja mistä
löytyy kiinnostavaa kohdekielistä aineistoa. Asetetaan omia tavoitteita, opetellaan antamaan ja
vastaanottamaan palautetta.
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S3 Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa, taito tulkita tekstejä, taito tuottaa
tekstejä
Valitaan erilaisia kielenkäyttötarkoituksia ja erilaisia tekstejä lähinnä epämuodollisissa tilanteissa.
Tarpeen mukaan opetellaan myös muodollisempaa kielenkäyttöä. Valitaan oppilaita kiinnostavia
kielenkäytön aihepiirejä näkökulmana minä, me ja maailma. Opetellaan kuulemaan, puhumaan,
lukemaan ja kirjoittamaan kohdekieltä monenlaisista aiheista. Keskeisiä aiheita ovat minä
itse, perheeni, ystäväni, koulu, harrastukset ja vapaa-ajan vietto sekä elämä kohdekielisessä
ympäristössä. Lisäksi valitaan aiheita yhdessä. Valittaessa tekstejä ja aiheita otetaan jossain
määrin huomioon opiskeltavan kielen maantieteellinen levinneisyys ja asema. Havainnoidaan
kohdekielen rytmiä, intonaatiota ja muita ääntämisen piirteitä ja harjoitellaan ääntämään
luontevasti. Harjoitellaan tunnistamaan opiskeltavan kielen foneettisen tarkekirjoituksen merkkejä
sekä tuottamaan tarvittavia kirjoitusmerkkejä.
Opetuksen tavoitteet

Tavoitteisiin liittyvät
sisältöalueet

Laaja-alainen osaaminen

T1

S1

L1, L2, L4

T2

S2

L3

T3

S3

L4

T4

S3

L4

T5

S3

L4, L6

T6

S3

L4

T7

S3

L5

Vuosiluokan tavoitteet
T1 auttaa oppilasta hahmottamaan uuden opiskeltavan kielen
suhde aiemmin opiskelemiinsa kieliin, tutustumaan kyseisen kielen
kielialueeseen ja elämänmuodon joihinkin keskeisiin piirteisiin sekä
tukea oppilaan kielellisen päättelykyvyn, uteliaisuuden ja monikielisyyden
kehittymistä
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Opiskeltavan kielen aseman, keskeisten
erityispiirteiden ja kielialueen hahmottaminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas tuntee opiskeltavan kielen asemaa
maailman kielten joukossa ja keskeisimpiä
kielen erityispiirteitä. Oppilas osaa luonnehtia
joitakin opiskeltavan kielen kielialueen
kulttuurisia ja muita ilmiöitä.

T2 rohkaista oppilasta näkemään opiskeltavan kielen taito osana
elinikäistä oppimista ja oman kielivarannon karttumista, ohjata oppilasta
löytämään itselleen ja ikäkaudelleen parhaiten sopivia tapoja oppia kieliä
ja kannustaa häntä käyttämään vähäistäkin taitoaan myös oppituntien
ulkopuolella
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
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Arvioinnin kohde

Arvioinnin kohde
Tavoitteiden asettaminen, oppimisen
reflektointi ja yhteistyö

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa arvioida omia
kielenopiskelutavoitteitaan ja
opiskelutapojaan. Oppilas huomaa, mihin
hän voi käyttää kielitaitoaan myös koulun
ulkopuolella ja osaa pohtia, miten hän voi
käyttää taitoaan koulun päätyttyä.

T3 järjestää oppilaalle tilaisuuksia harjoitella eri viestintäkanavia käyttäen
suullista ja kirjallista vuorovaikutusta
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Vuorovaikutus erilaisissa tilanteissa

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Taitotaso A1.3: Oppilas selviytyy monista
rutiininomaisista viestintätilanteista tukeutuen
joskus viestintäkumppaniin.

T4 tukea oppilasta kielellisten viestintästrategioiden käytössä
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Viestintästrategioiden käyttö

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Taitotaso A1.3: Oppilas osallistuu
viestintään, mutta tarvitsee vielä usein
apukeinoja. Oppilas osaa reagoida
suppein sanallisin ilmauksin, pienin elein
(esim. nyökkäämällä), äännähdyksin, tai
muunlaisella minimipalautteella. Oppilas
joutuu pyytämään selvennystä tai toistoa
hyvin usein.

T5 auttaa oppilasta laajentamaan kohteliaaseen kielenkäyttöön kuuluvien
ilmausten tuntemustaan
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen

Viestinnän kulttuurinen sopivuus

Taitotaso A1.3: Oppilas osaa käyttää
yleisimpiä kohteliaaseen kielenkäyttöön
kuuluvia ilmauksia monissa rutiininomaisissa
sosiaalisissa tilanteissa.

T6 rohkaista oppilasta tulkitsemaan ikätasolleen sopivia ja itseään
kiinnostavia puhuttuja ja kirjoitettuja tekstejä
Vuosiluokat 7-9

Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
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Arvioinnin kohde
Tekstien tulkintataidot

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Taitotaso A1.3: Oppilas ymmärtää
yksinkertaista, tuttua sanastoa ja
ilmaisuja sisältävää kirjoitettua tekstiä ja
hidasta puhetta asiayhteyden tukemana.
Oppilas pystyy löytämään tarvitsemansa
yksinkertaisen tiedon lyhyestä tekstistä.

T7 tarjota oppilaalle runsaasti tilaisuuksia harjoitella ikätasolle sopivaa
pienimuotoista puhumista ja kirjoittamista kiinnittäen huomiota myös
ääntämiseen ja tekstin sisällön kannalta oleellisimpiin rakenteisiin
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Tekstien tuottamistaidot

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Taitotaso A1.2: Oppilas pystyy kertomaan
joistakin tutuista ja itselleen tärkeistä asioista
käyttäen suppeaa ilmaisuvarastoa ja kirjoittaa
muutaman lyhyen lauseen harjoitelluista
aiheista. Oppilas ääntää useimmat harjoitellut
ilmaisut ymmärrettävästi. Oppilas osaa
hyvin suppean perussanaston, muutaman
tilannesidonnaisen ilmauksen ja peruskieliopin
aineksia.

Englanti, A-oppimäärä
Oppiaineen tehtävä
Kieli on oppimisen ja ajattelun edellytys. Kieli on mukana kaikessa koulun toiminnassa, ja
jokainen opettaja on kielen opettaja. Kielten opiskelu edistää ajattelutaitojen kehittymistä. Se
antaa aineksia monikielisen ja -kulttuurisen identiteetin muodostumiselle ja arvostamiselle.
Sanavaraston ja rakenteiden karttuessa myös vuorovaikutus- ja tiedonhankintataidot kehittyvät.
Kielten opiskelussa on runsaasti sijaa ilolle, leikillisyydelle ja luovuudelle.

Kielten opiskelu valmistaa oppilaita suunnitelmalliseen ja luovaan työskentelyyn erilaisissa
kokoonpanoissa. Oppilaille ja oppilasryhmille luodaan mahdollisuuksia verkostoitumiseen ja
yhteydenpitoon ihmisten kanssa myös eri puolilla maailmaa. Tieto- ja viestintäteknologia
tarjoaa yhden luontevan mahdollisuuden toteuttaa kieltenopetusta autenttisista tilanteista ja
oppilaiden viestintätarpeista lähtien. Opetus antaa myös valmiuksia osallisuuteen ja aktiiviseen
vaikuttamiseen kansainvälisessä maailmassa.
Opetus vahvistaa oppilaiden luottamusta omiin kykyihinsä oppia kieliä ja käyttää niitä
rohkeasti. Oppilaille annetaan mahdollisuus edetä yksilöllisesti ja saada tarpeen mukaan
tukea oppimiselleen. Opetus järjestetään niin, että myös muita nopeammin etenevät tai kieltä
entuudestaan osaavat voivat edistyä.
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Kieltenopetus on osa kielikasvatusta ja johdatusta kielitietoisuuteen. Oppilaissa herätetään
kiinnostus kouluyhteisön ja ympäröivän maailman kielelliseen ja kulttuuriseen moninaisuuteen
ja heitä rohkaistaan viestimään autenttisissa ympäristöissä. Koulussa ohjataan arvostamaan eri
kieliä, niiden puhujia ja erilaisia kulttuureita. Sukupuolten tasa-arvoa kielivalinnoissa ja kielten
opiskelussa vahvistetaan erilaisia oppilaita kiinnostavalla kielivalintatiedotuksella, rohkaisemalla
oppilaita tekemään aidosti itseään kiinnostavia valintoja sukupuolesta riippumatta, käsittelemällä
opetuksessa monipuolisesti erilaisia aiheita sekä käyttämällä vaihtelevia ja toiminnallisia
työtapoja.

Englannin A-oppimäärän tehtävä vuosiluokilla 7-9
Oppilaita rohkaistaan käyttämään englantia monipuolisessa vuorovaikutuksessa ja
tiedonhankinnassa. Opetuksen tavoitteena on tukea oppilasta vuosiluokilla 3-6 saavutettujen
taitojen syventämisessä, kehittää oppilaan kielellistä päättelykykyä ja samalla edistää hänen
kielenopiskelutaitojaan. Kulttuurisen moninaisuuden ymmärtämistä syvennetään pohtimalla
erilaisia kieliyhteisöihin liittyviä arvosidonnaisia ilmiöitä. Myös tunteiden käsittelylle annetaan tilaa,
ja tarpeen mukaan vaikeita asioita voidaan käsitellä myös koulun opetuskielellä.
Useat oppilaat käyttävät englantia kasvavassa määrin vapaa-aikanaan. Tämä oppilaiden
informaalin oppimisen kautta hankkima taito otetaan huomioon opetuksen suunnittelussa ja
sisältöjä valittaessa.
Englannin opetusta voidaan integroida eri oppiaineiden ja monialaisten oppimiskokonaisuuksien
opetukseen ja päinvastoin. Oppilaita rohkaistaan tiedonhakuun englannin kielellä eri oppiaineissa.

Englannin A-oppimäärän oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät
tavoitteet vuosiluokilla 7-9
Tavoitteena on, että kielenkäyttö olisi mahdollisimman asianmukaista, luonnollista ja
oppilaille merkityksellistä. Työskentelyssä korostuu pari- ja pienryhmätyö sekä yhdessä
oppiminen erityyppisissä oppimisympäristöissä. Monikielisyys- ja kielikasvatuksen tavoitteiden
saavuttamiseksi tarvitaan opettajien yhteistyötä. Pelillisyyden, musiikin ja draaman avulla
oppilaat saavat mahdollisuuden kokeilla kasvavaa kielitaitoaan ja käsitellä myös asenteita.
Opetuksessa käytetään monipuolisesti eri oppimisympäristöjä, viestintäkanavia ja -välineitä.
Teksteistä hankitaan tietoa, niitä jaetaan ja julkaistaan. Oppilaita ohjataan aktiiviseen toimijuuteen
ja itsenäiseen vastuun ottoon omasta oppimisestaan Eurooppalaisen kielisalkun tai vastaavan
työvälineen avulla. Oppilaat tutustuvat ympäröivän yhteisön monikielisyyteen ja -kulttuurisuuteen
kotikansainvälisyyden avulla. Heille tarjotaan myös mahdollisuuksia harjoitella kansainvälistä
yhteydenpitoa. Englantia käytetään aina kun se on mahdollista.

Ohjaus, eriyttäminen ja tuki englannin A-oppimäärässä vuosiluokilla 7-9
Oppilaita ohjataan käyttämään kielitaitoaan rohkeasti. Runsas viestinnällinen harjoittelu tukee
oppilaiden kielitaidon kehittymistä. Oppilaita kannustetaan opiskelemaan myös muita koulun
tarjoamia kieliä. Oppilaille, joilla on kieliin liittyviä oppimisvaikeuksia, tarjotaan tukea. Opetus
suunnitellaan niin, että se tarjoaa haasteita myös muita nopeammin edistyville tai englantia
entuudestaan osaaville oppilaille.

Oppilaan oppimisen arviointi englannin A-oppimäärässä vuosiluokilla 7-9

Vuosiluokat 7-9

Oppimista arvioidaan monin eri tavoin myös itse- ja vertaisarvioinnin keinoin. Arviointi kohdistuu
kaikkiin tavoitteisiin, ja arvioinnissa otetaan huomioon kaikki kielitaidon osa-alueet. Niiden arviointi
perustuu Eurooppalaiseen viitekehykseen ja sen pohjalta laadittuun suomalaiseen sovellukseen.
Arvioinnissa välineenä voidaan käyttää esimerkiksi Eurooppalaista kielisalkkua.
Arviointi on monipuolista ja antaa oppilaille mahdollisuuden painottaa itselleen luontevia
ilmaisumuotoja. Oppimista ohjaavan ja kannustavan palautteen avulla oppilaita autetaan
tulemaan tietoisiksi omista taidoistaan ja kehittämään niitä. Heitä rohkaistaan käyttämään
oppimaansa erilaisissa viestintätilanteissa. Monipuolinen arviointi tarjoaa mahdollisuuksia
osoittaa osaamistaan myös oppilaille, joilla on kieleen liittyviä oppimisvaikeuksia tai joilla on muulla
tavoin kielellisesti erilaiset lähtökohdat.
Päättöarviointi sijoittuu siihen lukuvuoteen, jona oppiaineen opiskelu päättyy kaikille yhteisenä
oppiaineena. Päättöarvioinnilla määritellään, miten oppilas on opiskelun päättyessä saavuttanut
englannin kielen A-oppimäärän tavoitteet. Päättöarvosana muodostetaan suhteuttamalla
oppilaan osaamisen taso englannin kielen A-oppimäärän valtakunnallisiin päättöarvioinnin
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kriteereihin. Osaaminen kielitaidon eri osa-alueilla kehittyy kumuloituvasti. Päättöarvosanan
muodostamisessa otetaan huomioon kaikki valtakunnalliset päättöarvioinnin kriteerit riippumatta
siitä, mille vuosiluokalle vastaava tavoite on asetettu paikallisessa opetussuunnitelmassa. Oppilas
saa arvosanan kahdeksan (8), mikäli hän osoittaa keskimäärin kriteerien määrittämää osaamista.
Arvosanan kahdeksan tason ylittäminen joidenkin tavoitteiden osalta voi kompensoida tasoa
heikomman suoriutumisen joidenkin muiden tavoitteiden osalta.

Vuosiluokka 7
Vuosiluokan keskeiset sisältöalueet
S1 Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen
Rakennetaan ymmärrystä maailman moni- ja rinnakkaiskielisyydestä sekä kielellisistä
oikeuksista. Tutkitaan englannin kielen kehittymistä globaaliksi lingua francaksi. Otetaan selkoa
joidenkin sellaisten maiden kulttuureista ja elämänmuodoista, joissa englanti on keskeisin
yhteiskunnassa käytetty kieli. Käytetään sellaisia kielitiedon käsitteitä, jotka auttavat oppilaita
englannin kielen opiskelussa sekä kielten välisessä vertailussa. Hankitaan tietoa joistakin
englannin kielen varianteista.
Opetellaan ymmärtämään ja arvostamaan muita kulttuureita ja kieliä. Otetaan selkoa joidenkin
sellaisten maiden kulttuureista ja elämänmuodoista, joissa englanti on keskeisin yhteiskunnassa
käytetty kieli. Eri kulttuureita vertaillaan niiden arkisissa käytänteissä. Viestintää havainnoidaan
myös kulttuurisidonnaisena ilmiönä.
Tiedonhankinnassa käytetään myös autenttista materiaalia.
S2 Kielenopiskelutaidot
Vahvistetaan edelleen kieltenopiskelutaitoja. Harjoitellaan oppimateriaalin monipuolista käyttöä,
sanastojen käyttöä, kokonaisuuksien hahmottamista, ryhmittelyä, tiedon hakemista ja tiedon
luotettavuuden arviointia.
Vahvistetaan oppilaan kykyä ja halua ottaa vastuu omista (koti)tehtävistään, saattamaan ne
loppuun sekä arvostamaan omaa ja muiden työtä. Vahvistetaan myös oppilaan vastuunottamista
omista työvälineistä.
Vahvistetaan kieltenopiskelutaitoja kuten mieleenpainamis-, vuorovaikutus- ja ryhmätyötaitoja.
Harjoitellaan uusien sanojen ja rakenteiden aktiivista käyttöä omissa tuotoksissa. Tutkitaan
ja työstetään asioita pareittain ja pienissä ryhmissä keskustellen, esittäen ja erilaisiin
kielenkäyttötilanteisiin eläytyen. Käytetään sellaisia kielitiedon käsitteitä, jotka auttavat oppilaita
englannin kielen opiskelussa sekä kielten välisessä vertailussa.
Harjoitellaan hyödyntämään oppilaan omiin vahvuuksiin perustuvia oppimistaitoja ja iloitsemaan
onnistumisista. Oman osaamisen arviointia kielen eri osa-alueilla harjoitellaan. Tuetaan oppilasta
valitsemaan itsenäisesti häntä kiinnostavaa oppimateriaalia ja hänelle sopivaa lisämateriaalia.

S3 Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa, taito tulkita tekstejä, taito tuottaa
tekstejä
Sisältöjä yhdessä valittaessa näkökulmana on nuoren toiminta englannin kielellä eri yhteisöissä,
ajankohtaisuus, oppilaiden kiinnostuksen kohteet, suuntautuminen toisen asteen opintoihin
sekä tutustuminen nuorten työelämässä ja opiskelussa tarvittavaan kielitaitoon sekä oppilaiden
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Erilaisten tekstien ymmärtämisessä ja tulkinnassa harjoitellaan kokonaisuuksien hahmottamista
ja oleellisen sisällön tunnistamista. Harjoitellaan tiedon ryhmittelyä erilaisten kriteerien perusteella
esimerkiksi ajatuskarttoja laatimalla. Harjoitellaan tiedonhakemista autenttisista lähteistä.

osallisuus ja toimijuus paikallisesti ja globaalisti. Otetaan huomioon englannin kielen levinneisyys
ja asema globaalin kommunikaation kielenä. Sanastoa ja rakenteita opetellaan monenlaisista
teksteistä, kuten kertovista, kuvaavista tai vaikuttavista teksteistä. Havainnoidaan ja harjoitellaan
runsaasti erilaisia vuorovaikutustilanteita eri viestintäkanavia hyödyntäen.
Aiheet liittyvät arkeen kotona, koulussa ja vapaa-ajalla sekä ihmissuhteisiin. Aiheita valittaessa
huomioidaan ajankohtaisuus ja oppilaiden mielenkiinnon kohteet sekä oppilaiden osallisuus ja
toimijuus. Englannin kieltä integroidaan muiden oppiaineiden sisältöihin.
Harjoitellaan erilaisia arkielämän kielenkäyttötilanteita. Opetellaan kohdekielisen viestinnän
peruspiirteitä. Suullista ilmaisua harjoitellaan eläytyen ja draaman keinoin. Havainnoidaan sekä
harjoitellaan runsaasti ääntämistä ja intonaatiota.
Kielitiedon käsitteitä ja sääntöjä opetellaan tehokkaan kommunikaation tueksi. Keskitytään
viestinnän kannalta keskeisiin rakenteisiin. Sanastoa ja rakenteita opetellaan tutkimalla ja
tuottamalla erityyppisiä tekstejä sekä suullisesti että kirjallisesti.
Oppilaita kannustetaan löytämään omat tapansa käyttää englantia oppituntien ulkopuolella ja
heille tarjotaan mahdollisuus esitellä informaalisti opittuja taitoja.
Opetuksen tavoitteet

Tavoitteisiin liittyvät
sisältöalueet

Laaja-alainen osaaminen

T1

S1

L1, L2

T2

S1

L1, L2

T3

S1

L1, L3

T4

S2

L1, L3

T5

S2

L1

T6

S3

L4

T7

S3

L4, L6

T8

S3

L2

T9

S3

L4

T10

S3

L5, L6

Vuosiluokan tavoitteet
T1 edistää oppilaan taitoa pohtia englannin asemaan ja variantteihin
liittyviä ilmiöitä ja arvoja antaa oppilaalle valmiuksia kehittää
kulttuurienvälistä toimintakykyä

Vuosiluokat 7-9

Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
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Arvioinnin kohde
Kielten statuksiin liittyvien kysymysten
huomaaminen ja kulttuurienvälinen
toimintakyky

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa kuvata pääpiirteittäin, missä
englantia puhutaan ja mainita englannin
levinneisyyden syitä sekä pohtia englannin
kielen asemaan, variantteihin ja arvostukseen
liittyviä ilmiöitä. Oppilas osaa pohtia kielen ja
kulttuurin suhdetta englannin osalta. Oppilas
havaitsee, että arvot vaihtelevat riippuen
yksilöllisestä kokemuksesta ja kulttuurisesta
näkökulmasta.

Opetellaan ymmärtämään ja arvostamaan muita kulttuureita ja kieliä. Otetaan selkoa joidenkin
sellaisten maiden kulttuureista ja elämänmuodoista, joissa englanti on keskeisin yhteiskunnassa
käytetty kieli. Eri kulttuureita vertaillaan niiden arkisissa käytänteissä. Viestintää havainnoidaan
myös kulttuurisidonnaisena ilmiönä.
Tiedonhankinnassa käytetään myös autenttista materiaalia.

T2 kannustaa löytämään kiinnostavia englanninkielisiä sisältöjä ja
toimintaympäristöjä, jotka laajentavat käsitystä globalisoituvasta
maailmasta ja siinä toimimisen mahdollisuuksista
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Maailmankansalaisen taitojen kehittäminen
englannin kieltä hyödyntämällä

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa tehdä havaintoja
mahdollisuuksista toimia ja oppia
englanninkielisissä toimintaympäristöissä.

Opetellaan ymmärtämään ja arvostamaan muita kulttuureita ja kieliä. Otetaan selkoa joidenkin
sellaisten maiden kulttuureista ja elämänmuodoista, joissa englanti on keskeisin yhteiskunnassa
käytetty kieli. Eri kulttuureita vertaillaan niiden arkisissa käytänteissä. Viestintää havainnoidaan
myös kulttuurisidonnaisena ilmiönä.
Tiedonhankinnassa käytetään myös autenttista materiaalia.

T3 ohjata oppilasta havaitsemaan, millaisia säännönmukaisuuksia
englannin kielessä on, miten samoja asioita ilmaistaan muissa kielissä
sekä käyttämään kielitiedon käsitteitä oppimisensa tukena
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Kielellinen päättely

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa tehdä havaintojensa
perusteella johtopäätöksiä englannin
kielen säännönmukaisuuksista ja soveltaa
johtopäätöksiään sekä verrata sitä, miten
sama asia ilmaistaan jossakin muussa
kielessä. Oppilas tuntee englannin kielen
keskeisiä kielitiedon käsitteitä.

Opetellaan ymmärtämään ja arvostamaan muita kulttuureita ja kieliä. Otetaan selkoa joidenkin
sellaisten maiden kulttuureista ja elämänmuodoista, joissa englanti on keskeisin yhteiskunnassa
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Arvioinnin kohde

käytetty kieli. Eri kulttuureita vertaillaan niiden arkisissa käytänteissä. Viestintää havainnoidaan
myös kulttuurisidonnaisena ilmiönä.
Tiedonhankinnassa käytetään myös autenttista materiaalia.

T4 rohkaista oppilasta asettamaan tavoitteita, hyödyntämään monipuolisia
tapoja oppia englantia ja arvioimaan oppimistaan itsenäisesti ja
yhteistyössä sekä ohjata oppilasta myönteiseen vuorovaikutukseen, jossa
tärkeintä on viestin välittyminen
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Tavoitteiden asettaminen, oppimisen
reflektointi ja yhteistyö

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa asettaa omia
kielenopiskelutavoitteitaan ja arvioida
opiskelutapojaan. Oppilas osaa toimia
vuorovaikutustilanteessa toisia kannustaen.

Vahvistetaan oppilaan kykyä ja halua ottaa vastuu omista (koti)tehtävistään, saattamaan ne
loppuun sekä arvostamaan omaa ja muiden työtä. Vahvistetaan myös oppilaan vastuunottamista
omista työvälineistä.
Vahvistetaan kieltenopiskelutaitoja kuten mieleenpainamis-, vuorovaikutus- ja ryhmätyötaitoja.
Harjoitellaan uusien sanojen ja rakenteiden aktiivista käyttöä omissa tuotoksissa. Tutkitaan
ja työstetään asioita pareittain ja pienissä ryhmissä keskustellen, esittäen ja erilaisiin
kielenkäyttötilanteisiin eläytyen. Käytetään sellaisia kielitiedon käsitteitä, jotka auttavat oppilaita
englannin kielen opiskelussa sekä kielten välisessä vertailussa.
Harjoitellaan hyödyntämään oppilaan omiin vahvuuksiin perustuvia oppimistaitoja ja iloitsemaan
onnistumisista. Oman osaamisen arviointia kielen eri osa-alueilla harjoitellaan. Tuetaan oppilasta
valitsemaan itsenäisesti häntä kiinnostavaa oppimateriaalia ja hänelle sopivaa lisämateriaalia.
Erilaisten tekstien ymmärtämisessä ja tulkinnassa harjoitellaan kokonaisuuksien hahmottamista
ja oleellisen sisällön tunnistamista. Harjoitellaan tiedon ryhmittelyä erilaisten kriteerien perusteella
esimerkiksi ajatuskarttoja laatimalla. Harjoitellaan tiedonhakemista autenttisista lähteistä.

T5 kehittää oppilaan itsenäisyyttä soveltaa luovasti kielitaitoaan sekä
elinikäisen kieltenopiskelun valmiuksia
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
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Elinikäisen kielenopiskelun valmiuksien
kehittyminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas huomaa, mihin hän voi käyttää
englannin taitoaan myös koulun ulkopuolella
ja osaa pohtia, miten hän voi käyttää taitoaan
koulun päätyttyä.

Vahvistetaan oppilaan kykyä ja halua ottaa vastuu omista (koti)tehtävistään, saattamaan ne
loppuun sekä arvostamaan omaa ja muiden työtä. Vahvistetaan myös oppilaan vastuunottamista
omista työvälineistä.
Vahvistetaan kieltenopiskelutaitoja kuten mieleenpainamis-, vuorovaikutus- ja ryhmätyötaitoja.
Harjoitellaan uusien sanojen ja rakenteiden aktiivista käyttöä omissa tuotoksissa. Tutkitaan
ja työstetään asioita pareittain ja pienissä ryhmissä keskustellen, esittäen ja erilaisiin
kielenkäyttötilanteisiin eläytyen. Käytetään sellaisia kielitiedon käsitteitä, jotka auttavat oppilaita
englannin kielen opiskelussa sekä kielten välisessä vertailussa.
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Harjoitellaan hyödyntämään oppilaan omiin vahvuuksiin perustuvia oppimistaitoja ja iloitsemaan
onnistumisista. Oman osaamisen arviointia kielen eri osa-alueilla harjoitellaan. Tuetaan oppilasta
valitsemaan itsenäisesti häntä kiinnostavaa oppimateriaalia ja hänelle sopivaa lisämateriaalia.
Erilaisten tekstien ymmärtämisessä ja tulkinnassa harjoitellaan kokonaisuuksien hahmottamista
ja oleellisen sisällön tunnistamista. Harjoitellaan tiedon ryhmittelyä erilaisten kriteerien perusteella
esimerkiksi ajatuskarttoja laatimalla. Harjoitellaan tiedonhakemista autenttisista lähteistä.

T6 rohkaista oppilasta osallistumaan keskusteluihin monenlaisista
oppilaiden ikätasolle ja elämänkokemukseen sopivista aiheista, joissa
käsitellään myös mielipiteitä
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Vuorovaikutus erilaisissa tilanteissa

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Taitotaso B1.1: Oppilas pystyy viestimään,
osallistumaan keskusteluihin ja ilmaisemaan
mielipiteitään melko vaivattomasti
jokapäiväisissä viestintätilanteissa.

Aiheet liittyvät arkeen kotona, koulussa ja vapaa-ajalla sekä ihmissuhteisiin. Aiheita valittaessa
huomioidaan ajankohtaisuus ja oppilaiden mielenkiinnon kohteet sekä oppilaiden osallisuus ja
toimijuus. Englannin kieltä integroidaan muiden oppiaineiden sisältöihin.
Harjoitellaan erilaisia arkielämän kielenkäyttötilanteita. Opetellaan kohdekielisen viestinnän
peruspiirteitä. Suullista ilmaisua harjoitellaan eläytyen ja draaman keinoin. Havainnoidaan sekä
harjoitellaan runsaasti ääntämistä ja intonaatiota.
Kielitiedon käsitteitä ja sääntöjä opetellaan tehokkaan kommunikaation tueksi. Keskitytään
viestinnän kannalta keskeisiin rakenteisiin. Sanastoa ja rakenteita opetellaan tutkimalla ja
tuottamalla erityyppisiä tekstejä sekä suullisesti että kirjallisesti.
Oppilaita kannustetaan löytämään omat tapansa käyttää englantia oppituntien ulkopuolella ja
heille tarjotaan mahdollisuus esitellä informaalisti opittuja taitoja.

T7 tukea oppilaan aloitteellisuutta viestinnässä, kompensaatiokeinojen
käytössä ja merkitysneuvottelun käymisessä
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Viestintästrategioiden käyttö

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Taitotaso B1.1: Oppilas pystyy jossain määrin
olemaan aloitteellinen viestinnän eri vaiheissa
ja osaa varmistaa, onko viestintäkumppani
ymmärtänyt viestin sekä kiertää tai korvata
tuntemattoman sanan tai muotoilla viestinsä
uudelleen. Oppilas pystyy neuvottelemaan
tuntemattomien ilmauksien merkityksistä.

Aiheet liittyvät arkeen kotona, koulussa ja vapaa-ajalla sekä ihmissuhteisiin. Aiheita valittaessa
huomioidaan ajankohtaisuus ja oppilaiden mielenkiinnon kohteet sekä oppilaiden osallisuus ja
toimijuus. Englannin kieltä integroidaan muiden oppiaineiden sisältöihin.
Harjoitellaan erilaisia arkielämän kielenkäyttötilanteita. Opetellaan kohdekielisen viestinnän
peruspiirteitä. Suullista ilmaisua harjoitellaan eläytyen ja draaman keinoin. Havainnoidaan sekä
harjoitellaan runsaasti ääntämistä ja intonaatiota.
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Kielitiedon käsitteitä ja sääntöjä opetellaan tehokkaan kommunikaation tueksi. Keskitytään
viestinnän kannalta keskeisiin rakenteisiin. Sanastoa ja rakenteita opetellaan tutkimalla ja
tuottamalla erityyppisiä tekstejä sekä suullisesti että kirjallisesti.
Oppilaita kannustetaan löytämään omat tapansa käyttää englantia oppituntien ulkopuolella ja
heille tarjotaan mahdollisuus esitellä informaalisti opittuja taitoja.

T8 auttaa oppilasta tunnistamaan viestinnän kulttuurisia piirteitä ja tukea
oppilaiden rakentavaa kulttuurienvälistä viestintää
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Viestinnän kulttuurinen sopivuus

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Taitotaso B1.1: Oppilas osoittaa tuntevansa
tärkeimmät kohteliaisuussäännöt. Oppilas
pystyy ottamaan vuorovaikutuksessaan
huomioon joitakin tärkeimpiä kulttuurisiin
käytänteisiin liittyviä näkökohtia.

Aiheet liittyvät arkeen kotona, koulussa ja vapaa-ajalla sekä ihmissuhteisiin. Aiheita valittaessa
huomioidaan ajankohtaisuus ja oppilaiden mielenkiinnon kohteet sekä oppilaiden osallisuus ja
toimijuus. Englannin kieltä integroidaan muiden oppiaineiden sisältöihin.
Harjoitellaan erilaisia arkielämän kielenkäyttötilanteita. Opetellaan kohdekielisen viestinnän
peruspiirteitä. Suullista ilmaisua harjoitellaan eläytyen ja draaman keinoin. Havainnoidaan sekä
harjoitellaan runsaasti ääntämistä ja intonaatiota.
Kielitiedon käsitteitä ja sääntöjä opetellaan tehokkaan kommunikaation tueksi. Keskitytään
viestinnän kannalta keskeisiin rakenteisiin. Sanastoa ja rakenteita opetellaan tutkimalla ja
tuottamalla erityyppisiä tekstejä sekä suullisesti että kirjallisesti.
Oppilaita kannustetaan löytämään omat tapansa käyttää englantia oppituntien ulkopuolella ja
heille tarjotaan mahdollisuus esitellä informaalisti opittuja taitoja.

T9 tarjota oppilaalle mahdollisuuksia kuulla ja lukea monenlaisia itselleen
merkityksellisiä yleiskielisiä ja yleistajuisia tekstejä erilaisista lähteistä
sekä tulkita niitä käyttäen erilaisia strategioita
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde

Vuosiluokat 7-9

Tekstien tulkintataidot

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Taitotaso B1.1: Oppilas ymmärtää pääasiat
ja joitakin yksityiskohtia selkeästä ja lähes
normaalitempoisesta yleiskielisestä puheesta
tai yleistajuisesta kirjoitetusta tekstistä
ja ymmärtää yhteiseen kokemukseen tai
yleistietoon perustuvaa puhetta tai kirjoitettua
tekstiä. Oppilas löytää pääajatukset,
avainsanat ja tärkeitä yksityiskohtia myös
valmistautumatta.

Aiheet liittyvät arkeen kotona, koulussa ja vapaa-ajalla sekä ihmissuhteisiin. Aiheita valittaessa
huomioidaan ajankohtaisuus ja oppilaiden mielenkiinnon kohteet sekä oppilaiden osallisuus ja
toimijuus. Englannin kieltä integroidaan muiden oppiaineiden sisältöihin.

1746

Harjoitellaan erilaisia arkielämän kielenkäyttötilanteita. Opetellaan kohdekielisen viestinnän
peruspiirteitä. Suullista ilmaisua harjoitellaan eläytyen ja draaman keinoin. Havainnoidaan sekä
harjoitellaan runsaasti ääntämistä ja intonaatiota.
Kielitiedon käsitteitä ja sääntöjä opetellaan tehokkaan kommunikaation tueksi. Keskitytään
viestinnän kannalta keskeisiin rakenteisiin. Sanastoa ja rakenteita opetellaan tutkimalla ja
tuottamalla erityyppisiä tekstejä sekä suullisesti että kirjallisesti.
Oppilaita kannustetaan löytämään omat tapansa käyttää englantia oppituntien ulkopuolella ja
heille tarjotaan mahdollisuus esitellä informaalisti opittuja taitoja.

T10 ohjata oppilasta tuottamaan sekä puhuttua että kirjoitettua tekstiä
erilaisiin tarkoituksiin yleisistä ja itselleen merkityksellisistä aiheista
kiinnittäen huomiota rakenteiden monipuolisuuteen ja ohjaten hyvään
ääntämiseen
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Tekstien tuottamistaidot

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Taitotaso B1.1: Oppilas osaa kertoa
ydinkohdat ja myös hiukan yksityiskohtia
erilaisista jokapäiväiseen elämään liittyvistä
itseään kiinnostavista todellisista tai
kuvitteellisista aiheista käyttäen melko laajaa
sanastoa ja rakennevalikoimaa sekä joitakin
yleisiä fraaseja ja idiomeja. Oppilas osaa
soveltaa useita ääntämisen perussääntöjä
muissakin kuin harjoitelluissa ilmauksissa.

Aiheet liittyvät arkeen kotona, koulussa ja vapaa-ajalla sekä ihmissuhteisiin. Aiheita valittaessa
huomioidaan ajankohtaisuus ja oppilaiden mielenkiinnon kohteet sekä oppilaiden osallisuus ja
toimijuus. Englannin kieltä integroidaan muiden oppiaineiden sisältöihin.
Harjoitellaan erilaisia arkielämän kielenkäyttötilanteita. Opetellaan kohdekielisen viestinnän
peruspiirteitä. Suullista ilmaisua harjoitellaan eläytyen ja draaman keinoin. Havainnoidaan sekä
harjoitellaan runsaasti ääntämistä ja intonaatiota.
Kielitiedon käsitteitä ja sääntöjä opetellaan tehokkaan kommunikaation tueksi. Keskitytään
viestinnän kannalta keskeisiin rakenteisiin. Sanastoa ja rakenteita opetellaan tutkimalla ja
tuottamalla erityyppisiä tekstejä sekä suullisesti että kirjallisesti.
Oppilaita kannustetaan löytämään omat tapansa käyttää englantia oppituntien ulkopuolella ja
heille tarjotaan mahdollisuus esitellä informaalisti opittuja taitoja.

Vuosiluokka 8
Vuosiluokan keskeiset sisältöalueet

Rakennetaan ymmärrystä maailman moni- ja rinnakkaiskielisyydestä sekä kielellisistä
oikeuksista. Tutkitaan englannin kielen kehittymistä globaaliksi lingua francaksi. Otetaan selkoa
joidenkin sellaisten maiden kulttuureista ja elämänmuodoista, joissa englanti on keskeisin
yhteiskunnassa käytetty kieli. Käytetään sellaisia kielitiedon käsitteitä, jotka auttavat oppilaita
englannin kielen opiskelussa sekä kielten välisessä vertailussa. Hankitaan tietoa joistakin
englannin kielen varianteista.
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S1 Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen

Opetellaan ymmärtämään ja arvostamaan muita kulttuureita ja kieliä. Otetaan selkoa joidenkin
sellaisten maiden kulttuureista ja elämänmuodoista, joissa englanti on keskeisin yhteiskunnassa
käytetty kieli. Eri kulttuureita vertaillaan niiden arkisissa käytänteissä. Viestintää havainnoidaan
kulttuurisidonnaisena ilmiönä. Tutustutaan englannin kielen eri variantteihin.
Tiedonhankinnassa käytetään myös autenttista materiaalia.
S2 Kielenopiskelutaidot
Vahvistetaan edelleen kieltenopiskelutaitoja. Harjoitellaan oppimateriaalin monipuolista käyttöä,
sanastojen käyttöä, kokonaisuuksien hahmottamista, ryhmittelyä, tiedon hakemista ja tiedon
luotettavuuden arviointia.
Harjoitellaan yhteistyötaitoja, esimerkiksi vastuun jakamista ja kantamista, toisten kuuntelemista
ja palautteen antamista sekä vastaanottamista.
Oppilasta kannustetaan tunnistamaan ja käyttämään omia vahvuuksiaan oppimisessa ja
iloitsemaan onnistumisista. Oppilaan itseluottamusta oppijana ja kielenkäyttäjänä vahvistetaan.
Harjoitellaan omien tavoitteiden asettamista ja oppimisen arviointia.
Kieltenopiskelutaitoja vahvistetaan. Oppilasta tuetaan valitsemaan itsenäisesti häntä kiinnostavaa
oppimateriaalia ja hänelle sopivaa lisämateriaalia. Harjoitellaan tiedon hakemista ja arviointia sekä
sen käyttöä omiin tarkoituksiin. Uusia sanoja ja rakenteita käytetään omissa tuotoksissa.
S3 Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa, taito tulkita tekstejä, taito tuottaa
tekstejä
Sisältöjä yhdessä valittaessa näkökulmana on nuoren toiminta englannin kielellä eri yhteisöissä,
ajankohtaisuus, oppilaiden kiinnostuksen kohteet, suuntautuminen toisen asteen opintoihin
sekä tutustuminen nuorten työelämässä ja opiskelussa tarvittavaan kielitaitoon sekä oppilaiden
osallisuus ja toimijuus paikallisesti ja globaalisti. Otetaan huomioon englannin kielen levinneisyys
ja asema globaalin kommunikaation kielenä. Sanastoa ja rakenteita opetellaan monenlaisista
teksteistä, kuten kertovista, kuvaavista tai vaikuttavista teksteistä. Havainnoidaan ja harjoitellaan
runsaasti erilaisia vuorovaikutustilanteita eri viestintäkanavia hyödyntäen.
Sisältöjä valittaessa huomioidaan nuorten toiminta englannin kielellä eri yhteisöissä, oppilaiden
kiinnostuksen kohteet, ajankohtaisuus sekä oppilaiden osallisuus ja toimijuus. Englannin kieltä
integroidaan muiden oppiaineiden sisältöihin.
Englannin kielen käyttöä autenttisissa vuorovaikutustilanteissa eri viestintäkanavia hyödyntäen
havainnoidaan ja harjoitellaan. Viestintästrategioiden käytön harjoittelua jatketaan. Itsensä
ilmaisemista harjoitellaan eläytyen ja draaman keinoin. Havainnoidaan ja harjoitellaan runsaasti
ääntämistä ja intonaatiota.
Kielen rakenteiden harjoittelun tavoite on viestinnän tehostuminen ja tarkkuuden lisääminen.
Sanastoa ja rakenteita opetellaan tutkimalla ja tuottamalla eri tekstilajeja.
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Oppilaita kannustetaan käyttämään englantia myös oppituntien ulkopuolella ja tarjotaan
mahdollisuus esitellä opittuja taitoja.
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Opetuksen tavoitteet

Tavoitteisiin liittyvät
sisältöalueet

Laaja-alainen osaaminen

T1

S1

L1, L2

T2

S1

L1, L2

T3

S1

L1, L3

T4

S2

L1, L3

T5

S2

L1

T6

S3

L4

T7

S3

L4, L6

T8

S3

L2

T9

S3

L4

T10

S3

L5, L6

Vuosiluokan tavoitteet
T1 edistää oppilaan taitoa pohtia englannin asemaan ja variantteihin
liittyviä ilmiöitä ja arvoja antaa oppilaalle valmiuksia kehittää
kulttuurienvälistä toimintakykyä
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Kielten statuksiin liittyvien kysymysten
huomaaminen ja kulttuurienvälinen
toimintakyky

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa kuvata pääpiirteittäin, missä
englantia puhutaan ja mainita englannin
levinneisyyden syitä sekä pohtia englannin
kielen asemaan, variantteihin ja arvostukseen
liittyviä ilmiöitä. Oppilas osaa pohtia kielen ja
kulttuurin suhdetta englannin osalta. Oppilas
havaitsee, että arvot vaihtelevat riippuen
yksilöllisestä kokemuksesta ja kulttuurisesta
näkökulmasta.

Opetellaan ymmärtämään ja arvostamaan muita kulttuureita ja kieliä. Otetaan selkoa joidenkin
sellaisten maiden kulttuureista ja elämänmuodoista, joissa englanti on keskeisin yhteiskunnassa
käytetty kieli. Eri kulttuureita vertaillaan niiden arkisissa käytänteissä. Viestintää havainnoidaan
kulttuurisidonnaisena ilmiönä. Tutustutaan englannin kielen eri variantteihin.
Tiedonhankinnassa käytetään myös autenttista materiaalia.

Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Maailmankansalaisen taitojen kehittäminen
englannin kieltä hyödyntämällä

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa tehdä havaintoja
mahdollisuuksista toimia ja oppia
englanninkielisissä toimintaympäristöissä.
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T2 kannustaa löytämään kiinnostavia englanninkielisiä sisältöjä ja
toimintaympäristöjä, jotka laajentavat käsitystä globalisoituvasta
maailmasta ja siinä toimimisen mahdollisuuksista

Opetellaan ymmärtämään ja arvostamaan muita kulttuureita ja kieliä. Otetaan selkoa joidenkin
sellaisten maiden kulttuureista ja elämänmuodoista, joissa englanti on keskeisin yhteiskunnassa
käytetty kieli. Eri kulttuureita vertaillaan niiden arkisissa käytänteissä. Viestintää havainnoidaan
kulttuurisidonnaisena ilmiönä. Tutustutaan englannin kielen eri variantteihin.
Tiedonhankinnassa käytetään myös autenttista materiaalia.

T3 ohjata oppilasta havaitsemaan, millaisia säännönmukaisuuksia
englannin kielessä on, miten samoja asioita ilmaistaan muissa kielissä
sekä käyttämään kielitiedon käsitteitä oppimisensa tukena
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Kielellinen päättely

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa tehdä havaintojensa
perusteella johtopäätöksiä englannin
kielen säännönmukaisuuksista ja soveltaa
johtopäätöksiään sekä verrata sitä, miten
sama asia ilmaistaan jossakin muussa
kielessä. Oppilas tuntee englannin kielen
keskeisiä kielitiedon käsitteitä.

Opetellaan ymmärtämään ja arvostamaan muita kulttuureita ja kieliä. Otetaan selkoa joidenkin
sellaisten maiden kulttuureista ja elämänmuodoista, joissa englanti on keskeisin yhteiskunnassa
käytetty kieli. Eri kulttuureita vertaillaan niiden arkisissa käytänteissä. Viestintää havainnoidaan
kulttuurisidonnaisena ilmiönä. Tutustutaan englannin kielen eri variantteihin.
Tiedonhankinnassa käytetään myös autenttista materiaalia.

T4 rohkaista oppilasta asettamaan tavoitteita, hyödyntämään monipuolisia
tapoja oppia englantia ja arvioimaan oppimistaan itsenäisesti ja
yhteistyössä sekä ohjata oppilasta myönteiseen vuorovaikutukseen, jossa
tärkeintä on viestin välittyminen
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Tavoitteiden asettaminen, oppimisen
reflektointi ja yhteistyö

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa asettaa omia
kielenopiskelutavoitteitaan ja arvioida
opiskelutapojaan. Oppilas osaa toimia
vuorovaikutustilanteessa toisia kannustaen.

Harjoitellaan yhteistyötaitoja, esimerkiksi vastuun jakamista ja kantamista, toisten kuuntelemista
ja palautteen antamista sekä vastaanottamista.

Vuosiluokat 7-9

Oppilasta kannustetaan tunnistamaan ja käyttämään omia vahvuuksiaan oppimisessa ja
iloitsemaan onnistumisista. Oppilaan itseluottamusta oppijana ja kielenkäyttäjänä vahvistetaan.
Harjoitellaan omien tavoitteiden asettamista ja oppimisen arviointia.
Kieltenopiskelutaitoja vahvistetaan. Oppilasta tuetaan valitsemaan itsenäisesti häntä kiinnostavaa
oppimateriaalia ja hänelle sopivaa lisämateriaalia. Harjoitellaan tiedon hakemista ja arviointia sekä
sen käyttöä omiin tarkoituksiin. Uusia sanoja ja rakenteita käytetään omissa tuotoksissa.
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T5 kehittää oppilaan itsenäisyyttä soveltaa luovasti kielitaitoaan sekä
elinikäisen kieltenopiskelun valmiuksia
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Elinikäisen kielenopiskelun valmiuksien
kehittyminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas huomaa, mihin hän voi käyttää
englannin taitoaan myös koulun ulkopuolella
ja osaa pohtia, miten hän voi käyttää taitoaan
koulun päätyttyä.

Harjoitellaan yhteistyötaitoja, esimerkiksi vastuun jakamista ja kantamista, toisten kuuntelemista
ja palautteen antamista sekä vastaanottamista.
Oppilasta kannustetaan tunnistamaan ja käyttämään omia vahvuuksiaan oppimisessa ja
iloitsemaan onnistumisista. Oppilaan itseluottamusta oppijana ja kielenkäyttäjänä vahvistetaan.
Harjoitellaan omien tavoitteiden asettamista ja oppimisen arviointia.
Kieltenopiskelutaitoja vahvistetaan. Oppilasta tuetaan valitsemaan itsenäisesti häntä kiinnostavaa
oppimateriaalia ja hänelle sopivaa lisämateriaalia. Harjoitellaan tiedon hakemista ja arviointia sekä
sen käyttöä omiin tarkoituksiin. Uusia sanoja ja rakenteita käytetään omissa tuotoksissa.

T6 rohkaista oppilasta osallistumaan keskusteluihin monenlaisista
oppilaiden ikätasolle ja elämänkokemukseen sopivista aiheista, joissa
käsitellään myös mielipiteitä
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Vuorovaikutus erilaisissa tilanteissa

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Taitotaso B1.1: Oppilas pystyy viestimään,
osallistumaan keskusteluihin ja ilmaisemaan
mielipiteitään melko vaivattomasti
jokapäiväisissä viestintätilanteissa.

Sisältöjä valittaessa huomioidaan nuorten toiminta englannin kielellä eri yhteisöissä, oppilaiden
kiinnostuksen kohteet, ajankohtaisuus sekä oppilaiden osallisuus ja toimijuus. Englannin kieltä
integroidaan muiden oppiaineiden sisältöihin.
Englannin kielen käyttöä autenttisissa vuorovaikutustilanteissa eri viestintäkanavia hyödyntäen
havainnoidaan ja harjoitellaan. Viestintästrategioiden käytön harjoittelua jatketaan. Itsensä
ilmaisemista harjoitellaan eläytyen ja draaman keinoin. Havainnoidaan ja harjoitellaan runsaasti
ääntämistä ja intonaatiota.
Kielen rakenteiden harjoittelun tavoite on viestinnän tehostuminen ja tarkkuuden lisääminen.
Sanastoa ja rakenteita opetellaan tutkimalla ja tuottamalla eri tekstilajeja.

T7 tukea oppilaan aloitteellisuutta viestinnässä, kompensaatiokeinojen
käytössä ja merkitysneuvottelun käymisessä
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
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Oppilaita kannustetaan käyttämään englantia myös oppituntien ulkopuolella ja tarjotaan
mahdollisuus esitellä opittuja taitoja.

Arvioinnin kohde
Viestintästrategioiden käyttö

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Taitotaso B1.1: Oppilas pystyy jossain määrin
olemaan aloitteellinen viestinnän eri vaiheissa
ja osaa varmistaa, onko viestintäkumppani
ymmärtänyt viestin sekä kiertää tai korvata
tuntemattoman sanan tai muotoilla viestinsä
uudelleen. Oppilas pystyy neuvottelemaan
tuntemattomien ilmauksien merkityksistä.

Sisältöjä valittaessa huomioidaan nuorten toiminta englannin kielellä eri yhteisöissä, oppilaiden
kiinnostuksen kohteet, ajankohtaisuus sekä oppilaiden osallisuus ja toimijuus. Englannin kieltä
integroidaan muiden oppiaineiden sisältöihin.
Englannin kielen käyttöä autenttisissa vuorovaikutustilanteissa eri viestintäkanavia hyödyntäen
havainnoidaan ja harjoitellaan. Viestintästrategioiden käytön harjoittelua jatketaan. Itsensä
ilmaisemista harjoitellaan eläytyen ja draaman keinoin. Havainnoidaan ja harjoitellaan runsaasti
ääntämistä ja intonaatiota.
Kielen rakenteiden harjoittelun tavoite on viestinnän tehostuminen ja tarkkuuden lisääminen.
Sanastoa ja rakenteita opetellaan tutkimalla ja tuottamalla eri tekstilajeja.
Oppilaita kannustetaan käyttämään englantia myös oppituntien ulkopuolella ja tarjotaan
mahdollisuus esitellä opittuja taitoja.

T8 auttaa oppilasta tunnistamaan viestinnän kulttuurisia piirteitä ja tukea
oppilaiden rakentavaa kulttuurienvälistä viestintää
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Viestinnän kulttuurinen sopivuus

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Taitotaso B1.1: Oppilas osoittaa tuntevansa
tärkeimmät kohteliaisuussäännöt. Oppilas
pystyy ottamaan vuorovaikutuksessaan
huomioon joitakin tärkeimpiä kulttuurisiin
käytänteisiin liittyviä näkökohtia.

Sisältöjä valittaessa huomioidaan nuorten toiminta englannin kielellä eri yhteisöissä, oppilaiden
kiinnostuksen kohteet, ajankohtaisuus sekä oppilaiden osallisuus ja toimijuus. Englannin kieltä
integroidaan muiden oppiaineiden sisältöihin.
Englannin kielen käyttöä autenttisissa vuorovaikutustilanteissa eri viestintäkanavia hyödyntäen
havainnoidaan ja harjoitellaan. Viestintästrategioiden käytön harjoittelua jatketaan. Itsensä
ilmaisemista harjoitellaan eläytyen ja draaman keinoin. Havainnoidaan ja harjoitellaan runsaasti
ääntämistä ja intonaatiota.
Kielen rakenteiden harjoittelun tavoite on viestinnän tehostuminen ja tarkkuuden lisääminen.
Sanastoa ja rakenteita opetellaan tutkimalla ja tuottamalla eri tekstilajeja.

Vuosiluokat 7-9

Oppilaita kannustetaan käyttämään englantia myös oppituntien ulkopuolella ja tarjotaan
mahdollisuus esitellä opittuja taitoja.

T9 tarjota oppilaalle mahdollisuuksia kuulla ja lukea monenlaisia itselleen
merkityksellisiä yleiskielisiä ja yleistajuisia tekstejä erilaisista lähteistä
sekä tulkita niitä käyttäen erilaisia strategioita
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
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Arvioinnin kohde
Tekstien tulkintataidot

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Taitotaso B1.1: Oppilas ymmärtää pääasiat
ja joitakin yksityiskohtia selkeästä ja lähes
normaalitempoisesta yleiskielisestä puheesta
tai yleistajuisesta kirjoitetusta tekstistä
ja ymmärtää yhteiseen kokemukseen tai
yleistietoon perustuvaa puhetta tai kirjoitettua
tekstiä. Oppilas löytää pääajatukset,
avainsanat ja tärkeitä yksityiskohtia myös
valmistautumatta.

Sisältöjä valittaessa huomioidaan nuorten toiminta englannin kielellä eri yhteisöissä, oppilaiden
kiinnostuksen kohteet, ajankohtaisuus sekä oppilaiden osallisuus ja toimijuus. Englannin kieltä
integroidaan muiden oppiaineiden sisältöihin.
Englannin kielen käyttöä autenttisissa vuorovaikutustilanteissa eri viestintäkanavia hyödyntäen
havainnoidaan ja harjoitellaan. Viestintästrategioiden käytön harjoittelua jatketaan. Itsensä
ilmaisemista harjoitellaan eläytyen ja draaman keinoin. Havainnoidaan ja harjoitellaan runsaasti
ääntämistä ja intonaatiota.
Kielen rakenteiden harjoittelun tavoite on viestinnän tehostuminen ja tarkkuuden lisääminen.
Sanastoa ja rakenteita opetellaan tutkimalla ja tuottamalla eri tekstilajeja.
Oppilaita kannustetaan käyttämään englantia myös oppituntien ulkopuolella ja tarjotaan
mahdollisuus esitellä opittuja taitoja.

T10 ohjata oppilasta tuottamaan sekä puhuttua että kirjoitettua tekstiä
erilaisiin tarkoituksiin yleisistä ja itselleen merkityksellisistä aiheista
kiinnittäen huomiota rakenteiden monipuolisuuteen ja ohjaten hyvään
ääntämiseen
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Tekstien tuottamistaidot

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Taitotaso B1.1: Oppilas osaa kertoa
ydinkohdat ja myös hiukan yksityiskohtia
erilaisista jokapäiväiseen elämään liittyvistä
itseään kiinnostavista todellisista tai
kuvitteellisista aiheista käyttäen melko laajaa
sanastoa ja rakennevalikoimaa sekä joitakin
yleisiä fraaseja ja idiomeja. Oppilas osaa
soveltaa useita ääntämisen perussääntöjä
muissakin kuin harjoitelluissa ilmauksissa.

Englannin kielen käyttöä autenttisissa vuorovaikutustilanteissa eri viestintäkanavia hyödyntäen
havainnoidaan ja harjoitellaan. Viestintästrategioiden käytön harjoittelua jatketaan. Itsensä
ilmaisemista harjoitellaan eläytyen ja draaman keinoin. Havainnoidaan ja harjoitellaan runsaasti
ääntämistä ja intonaatiota.
Kielen rakenteiden harjoittelun tavoite on viestinnän tehostuminen ja tarkkuuden lisääminen.
Sanastoa ja rakenteita opetellaan tutkimalla ja tuottamalla eri tekstilajeja.
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Sisältöjä valittaessa huomioidaan nuorten toiminta englannin kielellä eri yhteisöissä, oppilaiden
kiinnostuksen kohteet, ajankohtaisuus sekä oppilaiden osallisuus ja toimijuus. Englannin kieltä
integroidaan muiden oppiaineiden sisältöihin.

Oppilaita kannustetaan käyttämään englantia myös oppituntien ulkopuolella ja tarjotaan
mahdollisuus esitellä opittuja taitoja.

Vuosiluokka 9
Vuosiluokan keskeiset sisältöalueet
S1 Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen
Rakennetaan ymmärrystä maailman moni- ja rinnakkaiskielisyydestä sekä kielellisistä
oikeuksista. Tutkitaan englannin kielen kehittymistä globaaliksi lingua francaksi. Otetaan selkoa
joidenkin sellaisten maiden kulttuureista ja elämänmuodoista, joissa englanti on keskeisin
yhteiskunnassa käytetty kieli. Käytetään sellaisia kielitiedon käsitteitä, jotka auttavat oppilaita
englannin kielen opiskelussa sekä kielten välisessä vertailussa. Hankitaan tietoa joistakin
englannin kielen varianteista.
Opetellaan ymmärtämään ja arvostamaan eri kulttuureita ja niiden monimuotoisuutta.
Tiedonhankinnassa käytetään monipuolista ja monimediaista autenttista materiaalia kulttuurija maantuntemuksen lisäämiseen. Keskustellaan ihmisten liikkumisesta globaalisti, esimerkiksi
siirtolaisuudesta ja maahanmuuttajista sekä yhteisestä vastuusta.
Hankitaan tietoa englannin kielen eri varianteista. Opitaan ymmärtämään, että kielen osaamiseen
vaikuttaa myös tieto sen historiasta, kulttuurista sekä maantieteestä. Pohditaan kulttuurien ja
kielen kehittymistä ja tekijöitä, jotka vaikuttavat esimerkiksi kielen sanastolliseen kehitykseen.
S2 Kielenopiskelutaidot
Vahvistetaan edelleen kieltenopiskelutaitoja. Harjoitellaan oppimateriaalin monipuolista käyttöä,
sanastojen käyttöä, kokonaisuuksien hahmottamista, ryhmittelyä, tiedon hakemista ja tiedon
luotettavuuden arviointia.
Harjoitellaan omien tavoitteiden asettamista ja oman oppimisen arviointia. Vertaispalautteen antoa
pareittain ja ryhmissä kehitetään edelleen.
Oppilasta kannustetaan tunnistamaan ja käyttämään omia vahvuuksiaan oppimisessa sekä
iloitsemaan onnistumisista. Oppilaan itseluottamusta oppijana ja kielenkäyttäjänä vahvistetaan.
Oppilaita kannustetaan luottamaan omaan kielitaitoonsa.
Vahvistetaan ja syvennetään oppilaan kieltenopiskelutaitoja. Harjoitellaan käyttämään erilaisia
oppimisen apuvälineitä, löytämään tarvittu tieto ja arvioimaan sitä. Harjoitellaan kokonaisuuksien
hahmottamista, tiedon strukturointia ja tiedon soveltamista yhdessä. Oman osaamisen jakamista
ja yhteistyötaitoja harjoitellaan edelleen.

Vuosiluokat 7-9

S3 Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa, taito tulkita tekstejä, taito tuottaa
tekstejä
Sisältöjä yhdessä valittaessa näkökulmana on nuoren toiminta englannin kielellä eri yhteisöissä,
ajankohtaisuus, oppilaiden kiinnostuksen kohteet, suuntautuminen toisen asteen opintoihin
sekä tutustuminen nuorten työelämässä ja opiskelussa tarvittavaan kielitaitoon sekä oppilaiden
osallisuus ja toimijuus paikallisesti ja globaalisti. Otetaan huomioon englannin kielen levinneisyys
ja asema globaalin kommunikaation kielenä. Sanastoa ja rakenteita opetellaan monenlaisista
teksteistä, kuten kertovista, kuvaavista tai vaikuttavista teksteistä. Havainnoidaan ja harjoitellaan
runsaasti erilaisia vuorovaikutustilanteita eri viestintäkanavia hyödyntäen.
Sisältöjä valittaessa huomioidaan suuntautuminen toisen asteen opintoihin, työelämässä
ja opiskelussa tarvittava kielitaito, oppilaiden mielenkiinnon kohteet, ajankohtaisuus sekä
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oppilaiden osallisuus ja toimijuus paikallisesti ja globaalisti. Englannin kieltä integroidaan muihin
oppiaineisiin.
Harjoitellaan eri viestintästrategioiden käyttöä ja kulttuurisidonnaista käyttäytymistä erilaisissa
viestintätilanteissa. Itsensä ilmaisemista harjoitellaan eläytyen ja draaman keinoin. Ääntämistä ja
intonaatiota havainnoidaan ja harjoitellaan runsaasti.
Kielen rakenteiden harjoittelun tavoite on viestinnän tehostuminen ja tarkkuuden lisääminen.
Sanastoa ja rakenteita opetellaan tutkimalla ja tuottamalla eri tekstilajeja.
Oppilaita kannustetaan löytämään omat tapansa käyttää englantia oppituntien ulkopuolella
ja tarjotaan mahdollisuus esitellä informaalisti opittuja taitoja. Kannustetaan oppilaita
kansainväliseen yhteistyöhön sekä koulussa että sen ulkopuolella.
Opetuksen tavoitteet

Tavoitteisiin liittyvät
sisältöalueet

Laaja-alainen osaaminen

T1

S1

L1, L2

T2

S1

L1, L2

T3

S1

L1, L3

T4

S2

L1, L3

T5

S2

L1

T6

S3

L4

T7

S3

L4, L6

T8

S3

L2

T9

S3

L4

T10

S3

L5, L6

Vuosiluokan tavoitteet
T1 edistää oppilaan taitoa pohtia englannin asemaan ja variantteihin
liittyviä ilmiöitä ja arvoja antaa oppilaalle valmiuksia kehittää
kulttuurienvälistä toimintakykyä
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Kielten statuksiin liittyvien kysymysten
huomaaminen ja kulttuurienvälinen
toimintakyky

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa kuvata pääpiirteittäin, missä
englantia puhutaan ja mainita englannin
levinneisyyden syitä sekä pohtia englannin
kielen asemaan, variantteihin ja arvostukseen
liittyviä ilmiöitä. Oppilas osaa pohtia kielen ja
kulttuurin suhdetta englannin osalta. Oppilas
havaitsee, että arvot vaihtelevat riippuen
yksilöllisestä kokemuksesta ja kulttuurisesta
näkökulmasta.

Opetellaan ymmärtämään ja arvostamaan eri kulttuureita ja niiden monimuotoisuutta.
Tiedonhankinnassa käytetään monipuolista ja monimediaista autenttista materiaalia kulttuurija maantuntemuksen lisäämiseen. Keskustellaan ihmisten liikkumisesta globaalisti, esimerkiksi
siirtolaisuudesta ja maahanmuuttajista sekä yhteisestä vastuusta.
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Arvioinnin kohde

Hankitaan tietoa englannin kielen eri varianteista. Opitaan ymmärtämään, että kielen osaamiseen
vaikuttaa myös tieto sen historiasta, kulttuurista sekä maantieteestä. Pohditaan kulttuurien ja
kielen kehittymistä ja tekijöitä, jotka vaikuttavat esimerkiksi kielen sanastolliseen kehitykseen.

T2 kannustaa löytämään kiinnostavia englanninkielisiä sisältöjä ja
toimintaympäristöjä, jotka laajentavat käsitystä globalisoituvasta
maailmasta ja siinä toimimisen mahdollisuuksista
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Maailmankansalaisen taitojen kehittäminen
englannin kieltä hyödyntämällä

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa tehdä havaintoja
mahdollisuuksista toimia ja oppia
englanninkielisissä toimintaympäristöissä.

Opetellaan ymmärtämään ja arvostamaan eri kulttuureita ja niiden monimuotoisuutta.
Tiedonhankinnassa käytetään monipuolista ja monimediaista autenttista materiaalia kulttuurija maantuntemuksen lisäämiseen. Keskustellaan ihmisten liikkumisesta globaalisti, esimerkiksi
siirtolaisuudesta ja maahanmuuttajista sekä yhteisestä vastuusta.
Hankitaan tietoa englannin kielen eri varianteista. Opitaan ymmärtämään, että kielen osaamiseen
vaikuttaa myös tieto sen historiasta, kulttuurista sekä maantieteestä. Pohditaan kulttuurien ja
kielen kehittymistä ja tekijöitä, jotka vaikuttavat esimerkiksi kielen sanastolliseen kehitykseen.

T3 ohjata oppilasta havaitsemaan, millaisia säännönmukaisuuksia
englannin kielessä on, miten samoja asioita ilmaistaan muissa kielissä
sekä käyttämään kielitiedon käsitteitä oppimisensa tukena
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Kielellinen päättely

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa tehdä havaintojensa
perusteella johtopäätöksiä englannin
kielen säännönmukaisuuksista ja soveltaa
johtopäätöksiään sekä verrata sitä, miten
sama asia ilmaistaan jossakin muussa
kielessä. Oppilas tuntee englannin kielen
keskeisiä kielitiedon käsitteitä.

Opetellaan ymmärtämään ja arvostamaan eri kulttuureita ja niiden monimuotoisuutta.
Tiedonhankinnassa käytetään monipuolista ja monimediaista autenttista materiaalia kulttuurija maantuntemuksen lisäämiseen. Keskustellaan ihmisten liikkumisesta globaalisti, esimerkiksi
siirtolaisuudesta ja maahanmuuttajista sekä yhteisestä vastuusta.

Vuosiluokat 7-9

Hankitaan tietoa englannin kielen eri varianteista. Opitaan ymmärtämään, että kielen osaamiseen
vaikuttaa myös tieto sen historiasta, kulttuurista sekä maantieteestä. Pohditaan kulttuurien ja
kielen kehittymistä ja tekijöitä, jotka vaikuttavat esimerkiksi kielen sanastolliseen kehitykseen.

T4 rohkaista oppilasta asettamaan tavoitteita, hyödyntämään monipuolisia
tapoja oppia englantia ja arvioimaan oppimistaan itsenäisesti ja
yhteistyössä sekä ohjata oppilasta myönteiseen vuorovaikutukseen, jossa
tärkeintä on viestin välittyminen
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
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Arvioinnin kohde
Tavoitteiden asettaminen, oppimisen
reflektointi ja yhteistyö

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa asettaa omia
kielenopiskelutavoitteitaan ja arvioida
opiskelutapojaan. Oppilas osaa toimia
vuorovaikutustilanteessa toisia kannustaen.

Harjoitellaan omien tavoitteiden asettamista ja oman oppimisen arviointia. Vertaispalautteen antoa
pareittain ja ryhmissä kehitetään edelleen.
Oppilasta kannustetaan tunnistamaan ja käyttämään omia vahvuuksiaan oppimisessa sekä
iloitsemaan onnistumisista. Oppilaan itseluottamusta oppijana ja kielenkäyttäjänä vahvistetaan.
Oppilaita kannustetaan luottamaan omaan kielitaitoonsa.
Vahvistetaan ja syvennetään oppilaan kieltenopiskelutaitoja. Harjoitellaan käyttämään erilaisia
oppimisen apuvälineitä, löytämään tarvittu tieto ja arvioimaan sitä. Harjoitellaan kokonaisuuksien
hahmottamista, tiedon strukturointia ja tiedon soveltamista yhdessä. Oman osaamisen jakamista
ja yhteistyötaitoja harjoitellaan edelleen.

T5 kehittää oppilaan itsenäisyyttä soveltaa luovasti kielitaitoaan sekä
elinikäisen kieltenopiskelun valmiuksia
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Elinikäisen kielenopiskelun valmiuksien
kehittyminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas huomaa, mihin hän voi käyttää
englannin taitoaan myös koulun ulkopuolella
ja osaa pohtia, miten hän voi käyttää taitoaan
koulun päätyttyä.

Harjoitellaan omien tavoitteiden asettamista ja oman oppimisen arviointia. Vertaispalautteen antoa
pareittain ja ryhmissä kehitetään edelleen.
Oppilasta kannustetaan tunnistamaan ja käyttämään omia vahvuuksiaan oppimisessa sekä
iloitsemaan onnistumisista. Oppilaan itseluottamusta oppijana ja kielenkäyttäjänä vahvistetaan.
Oppilaita kannustetaan luottamaan omaan kielitaitoonsa.
Vahvistetaan ja syvennetään oppilaan kieltenopiskelutaitoja. Harjoitellaan käyttämään erilaisia
oppimisen apuvälineitä, löytämään tarvittu tieto ja arvioimaan sitä. Harjoitellaan kokonaisuuksien
hahmottamista, tiedon strukturointia ja tiedon soveltamista yhdessä. Oman osaamisen jakamista
ja yhteistyötaitoja harjoitellaan edelleen.

T6 rohkaista oppilasta osallistumaan keskusteluihin monenlaisista
oppilaiden ikätasolle ja elämänkokemukseen sopivista aiheista, joissa
käsitellään myös mielipiteitä
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Vuorovaikutus erilaisissa tilanteissa

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Taitotaso B1.1: Oppilas pystyy viestimään,
osallistumaan keskusteluihin ja ilmaisemaan
mielipiteitään melko vaivattomasti
jokapäiväisissä viestintätilanteissa.
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Arvioinnin kohde

Sisältöjä valittaessa huomioidaan suuntautuminen toisen asteen opintoihin, työelämässä
ja opiskelussa tarvittava kielitaito, oppilaiden mielenkiinnon kohteet, ajankohtaisuus sekä
oppilaiden osallisuus ja toimijuus paikallisesti ja globaalisti. Englannin kieltä integroidaan muihin
oppiaineisiin.
Harjoitellaan eri viestintästrategioiden käyttöä ja kulttuurisidonnaista käyttäytymistä erilaisissa
viestintätilanteissa. Itsensä ilmaisemista harjoitellaan eläytyen ja draaman keinoin. Ääntämistä ja
intonaatiota havainnoidaan ja harjoitellaan runsaasti.
Kielen rakenteiden harjoittelun tavoite on viestinnän tehostuminen ja tarkkuuden lisääminen.
Sanastoa ja rakenteita opetellaan tutkimalla ja tuottamalla eri tekstilajeja.
Oppilaita kannustetaan löytämään omat tapansa käyttää englantia oppituntien ulkopuolella
ja tarjotaan mahdollisuus esitellä informaalisti opittuja taitoja. Kannustetaan oppilaita
kansainväliseen yhteistyöhön sekä koulussa että sen ulkopuolella.

T7 tukea oppilaan aloitteellisuutta viestinnässä, kompensaatiokeinojen
käytössä ja merkitysneuvottelun käymisessä
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Viestintästrategioiden käyttö

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Taitotaso B1.1: Oppilas pystyy jossain määrin
olemaan aloitteellinen viestinnän eri vaiheissa
ja osaa varmistaa, onko viestintäkumppani
ymmärtänyt viestin sekä kiertää tai korvata
tuntemattoman sanan tai muotoilla viestinsä
uudelleen. Oppilas pystyy neuvottelemaan
tuntemattomien ilmauksien merkityksistä.

Sisältöjä valittaessa huomioidaan suuntautuminen toisen asteen opintoihin, työelämässä
ja opiskelussa tarvittava kielitaito, oppilaiden mielenkiinnon kohteet, ajankohtaisuus sekä
oppilaiden osallisuus ja toimijuus paikallisesti ja globaalisti. Englannin kieltä integroidaan muihin
oppiaineisiin.
Harjoitellaan eri viestintästrategioiden käyttöä ja kulttuurisidonnaista käyttäytymistä erilaisissa
viestintätilanteissa. Itsensä ilmaisemista harjoitellaan eläytyen ja draaman keinoin. Ääntämistä ja
intonaatiota havainnoidaan ja harjoitellaan runsaasti.
Kielen rakenteiden harjoittelun tavoite on viestinnän tehostuminen ja tarkkuuden lisääminen.
Sanastoa ja rakenteita opetellaan tutkimalla ja tuottamalla eri tekstilajeja.
Oppilaita kannustetaan löytämään omat tapansa käyttää englantia oppituntien ulkopuolella
ja tarjotaan mahdollisuus esitellä informaalisti opittuja taitoja. Kannustetaan oppilaita
kansainväliseen yhteistyöhön sekä koulussa että sen ulkopuolella.

T8 auttaa oppilasta tunnistamaan viestinnän kulttuurisia piirteitä ja tukea
oppilaiden rakentavaa kulttuurienvälistä viestintää
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
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Arvioinnin kohde
Viestinnän kulttuurinen sopivuus
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Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Taitotaso B1.1: Oppilas osoittaa tuntevansa
tärkeimmät kohteliaisuussäännöt. Oppilas
pystyy ottamaan vuorovaikutuksessaan
huomioon joitakin tärkeimpiä kulttuurisiin
käytänteisiin liittyviä näkökohtia.

Sisältöjä valittaessa huomioidaan suuntautuminen toisen asteen opintoihin, työelämässä
ja opiskelussa tarvittava kielitaito, oppilaiden mielenkiinnon kohteet, ajankohtaisuus sekä
oppilaiden osallisuus ja toimijuus paikallisesti ja globaalisti. Englannin kieltä integroidaan muihin
oppiaineisiin.
Harjoitellaan eri viestintästrategioiden käyttöä ja kulttuurisidonnaista käyttäytymistä erilaisissa
viestintätilanteissa. Itsensä ilmaisemista harjoitellaan eläytyen ja draaman keinoin. Ääntämistä ja
intonaatiota havainnoidaan ja harjoitellaan runsaasti.
Kielen rakenteiden harjoittelun tavoite on viestinnän tehostuminen ja tarkkuuden lisääminen.
Sanastoa ja rakenteita opetellaan tutkimalla ja tuottamalla eri tekstilajeja.
Oppilaita kannustetaan löytämään omat tapansa käyttää englantia oppituntien ulkopuolella
ja tarjotaan mahdollisuus esitellä informaalisti opittuja taitoja. Kannustetaan oppilaita
kansainväliseen yhteistyöhön sekä koulussa että sen ulkopuolella.

T9 tarjota oppilaalle mahdollisuuksia kuulla ja lukea monenlaisia itselleen
merkityksellisiä yleiskielisiä ja yleistajuisia tekstejä erilaisista lähteistä
sekä tulkita niitä käyttäen erilaisia strategioita
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Tekstien tulkintataidot

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Taitotaso B1.1: Oppilas ymmärtää pääasiat
ja joitakin yksityiskohtia selkeästä ja lähes
normaalitempoisesta yleiskielisestä puheesta
tai yleistajuisesta kirjoitetusta tekstistä
ja ymmärtää yhteiseen kokemukseen tai
yleistietoon perustuvaa puhetta tai kirjoitettua
tekstiä. Oppilas löytää pääajatukset,
avainsanat ja tärkeitä yksityiskohtia myös
valmistautumatta.

Sisältöjä valittaessa huomioidaan suuntautuminen toisen asteen opintoihin, työelämässä
ja opiskelussa tarvittava kielitaito, oppilaiden mielenkiinnon kohteet, ajankohtaisuus sekä
oppilaiden osallisuus ja toimijuus paikallisesti ja globaalisti. Englannin kieltä integroidaan muihin
oppiaineisiin.
Harjoitellaan eri viestintästrategioiden käyttöä ja kulttuurisidonnaista käyttäytymistä erilaisissa
viestintätilanteissa. Itsensä ilmaisemista harjoitellaan eläytyen ja draaman keinoin. Ääntämistä ja
intonaatiota havainnoidaan ja harjoitellaan runsaasti.
Kielen rakenteiden harjoittelun tavoite on viestinnän tehostuminen ja tarkkuuden lisääminen.
Sanastoa ja rakenteita opetellaan tutkimalla ja tuottamalla eri tekstilajeja.

T10 ohjata oppilasta tuottamaan sekä puhuttua että kirjoitettua tekstiä
erilaisiin tarkoituksiin yleisistä ja itselleen merkityksellisistä aiheista
kiinnittäen huomiota rakenteiden monipuolisuuteen ja ohjaten hyvään
ääntämiseen
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
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Oppilaita kannustetaan löytämään omat tapansa käyttää englantia oppituntien ulkopuolella
ja tarjotaan mahdollisuus esitellä informaalisti opittuja taitoja. Kannustetaan oppilaita
kansainväliseen yhteistyöhön sekä koulussa että sen ulkopuolella.

Arvioinnin kohde
Tekstien tuottamistaidot

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Taitotaso B1.1: Oppilas osaa kertoa
ydinkohdat ja myös hiukan yksityiskohtia
erilaisista jokapäiväiseen elämään liittyvistä
itseään kiinnostavista todellisista tai
kuvitteellisista aiheista käyttäen melko laajaa
sanastoa ja rakennevalikoimaa sekä joitakin
yleisiä fraaseja ja idiomeja. Oppilas osaa
soveltaa useita ääntämisen perussääntöjä
muissakin kuin harjoitelluissa ilmauksissa.

Sisältöjä valittaessa huomioidaan suuntautuminen toisen asteen opintoihin, työelämässä
ja opiskelussa tarvittava kielitaito, oppilaiden mielenkiinnon kohteet, ajankohtaisuus sekä
oppilaiden osallisuus ja toimijuus paikallisesti ja globaalisti. Englannin kieltä integroidaan muihin
oppiaineisiin.
Harjoitellaan eri viestintästrategioiden käyttöä ja kulttuurisidonnaista käyttäytymistä erilaisissa
viestintätilanteissa. Itsensä ilmaisemista harjoitellaan eläytyen ja draaman keinoin. Ääntämistä ja
intonaatiota havainnoidaan ja harjoitellaan runsaasti.
Kielen rakenteiden harjoittelun tavoite on viestinnän tehostuminen ja tarkkuuden lisääminen.
Sanastoa ja rakenteita opetellaan tutkimalla ja tuottamalla eri tekstilajeja.
Oppilaita kannustetaan löytämään omat tapansa käyttää englantia oppituntien ulkopuolella
ja tarjotaan mahdollisuus esitellä informaalisti opittuja taitoja. Kannustetaan oppilaita
kansainväliseen yhteistyöhön sekä koulussa että sen ulkopuolella.

Saksa, A-oppimäärä
Vieraan kielen A-oppimäärä vuosiluokilla 7-9
Oppilaita
rohkaistaan
käyttämään
kaikkia
opiskelemiaan
kieliä
monipuolisessa
vuorovaikutuksessa ja tiedonhankinnassa. Opetuksen tavoitteena on tukea oppilasta vuosiluokilla
3-6 saavutettujen taitojen syventämisessä, kehittää oppilaan kielellistä päättelykykyä ja samalla
edistää hänen kielenopiskelutaitojaan. Kulttuurisen moninaisuuden ymmärtämistä syvennetään
pohtimalla erilaisia kieliyhteisöihin liittyviä arvosidonnaisia ilmiöitä. Myös tunteiden käsittelylle
annetaan tilaa, ja tarpeen mukaan vaikeita asioita voidaan käsitellä myös koulun opetuskielellä
Vieraan kielen opetussuunnitelman perusteet on laadittu perusteiksi mille tahansa kielelle, jolle
ei ole kielikohtaisia perusteita. Opetuksen järjestäjä huolehtii tällöin kielikohtaisen sovelluksen
laatimisesta näiden perusteiden pohjalta. Perusteissa kuvattu karttuvan kielitaidon taso 6.
vuosiluokan lopussa ja perusopetuksen päättövaiheessa soveltuu parhaiten indoeurooppalaisiin
kieliin sekä eurooppalaisiin kieliin, joissa käytetään aakkosiin pohjautuvaa kirjoitusjärjestelmää.
Muihin opetuksen järjestäjän kieliohjelmaan sisältyviin kieliin opetuksen järjestäjä laatii
opetussuunnitelman noudattaen näitä perusteita soveltuvin osin. Kansainvälisesti hyväksyttyjä
kielikohtaisia viitekehyksiä noudatetaan soveltuvin osin ei-eurooppalaisten kielten opetuksessa
(esim. kirjoitusmerkit).

Vuosiluokat 7-9

Vieraan kielen opetusta voidaan integroida eri oppiaineiden ja monialaisten
oppimiskokonaisuuksien opetukseen ja päinvastoin. Oppilaita rohkaistaan tiedonhakuun
kyseisellä kielellä eri oppiaineissa.

Vieraan kielen A-oppimäärän oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät
tavoitteet vuosiluokilla 7-9
Tavoitteena on, että kielenkäyttö olisi mahdollisimman asianmukaista, luonnollista ja
oppilaille merkityksellistä. Työskentelyssä korostuu pari- ja pienryhmätyö sekä yhdessä
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oppiminen erityyppisissä oppimisympäristöissä. Monikielisyys- ja kielikasvatuksen tavoitteiden
saavuttamiseksi tarvitaan opettajien yhteistyötä. Pelillisyyden, musiikin ja draaman avulla
oppilaat saavat mahdollisuuden kokeilla kasvavaa kielitaitoaan ja käsitellä myös asenteita.
Opetuksessa käytetään monipuolisesti eri oppimisympäristöjä, viestintäkanavia ja -välineitä.
Teksteistä hankitaan tietoa, niitä jaetaan ja julkaistaan. Oppilaita ohjataan aktiiviseen
toimijuuteen ja itsenäiseen vastuun ottoon omasta oppimisestaan Eurooppalaisen kielisalkun
tai vastaavan työvälineen avulla. Oppilaat tutustuvat ympäröivän yhteisön monikielisyyteen

ja monikulttuurisuuteen kotikansainvälisyyden avulla. Heille tarjotaan myös mahdollisuuksia
harjoitella kansainvälistä yhteydenpitoa. Kohdekieltä käytetään aina kun se on mahdollista.

Ohjaus, eriyttäminen ja tuki vieraan kielen A-oppimäärässä vuosiluokilla
7-9
Oppilaita ohjataan käyttämään kielitaitoaan rohkeasti. Runsas viestinnällinen harjoittelu tukee
oppilaiden kielitaidon kehittymistä. Oppilaita kannustetaan opiskelemaan myös muita koulun
tarjoamia kieliä. Oppilaille, joilla on kieliin liittyviä oppimisvaikeuksia, tarjotaan tukea. Opetus
suunnitellaan niin, että se tarjoaa haasteita myös muita nopeammin edistyville tai kieltä
entuudestaan osaaville oppilaille.

Oppilaan oppimisen arviointi vieraan kielen A-oppimäärässä vuosiluokilla
7-9
Oppimista arvioidaan monin eri tavoin myös itse- ja vertaisarvioinnin keinoin. Arviointi kohdistuu
kaikkiin tavoitteisiin, ja arvioinnissa otetaan huomioon kaikki kielitaidon osa-alueet. Niiden
arviointi perustuu Eurooppalaiseen viitekehykseen ja sen pohjalta laadittuun suomalaiseen
sovellukseen. Kansainvälisesti hyväksyttyjä kielikohtaisia viitekehyksiä noudatetaan soveltuvin
osin ei-eurooppalaisten kielten opetuksessa. Arvioinnissa välineenä voidaan käyttää esimerkiksi
Eurooppalaista kielisalkkua tai vastaavaa työkalua.
Arviointi on monipuolista ja antaa oppilaille mahdollisuuden painottaa itselleen luontevia
ilmaisumuotoja. Oppimista ohjaavan ja kannustavan palautteen avulla oppilaista autetaan
tulemaan tietoisiksi omista taidoistaan ja kehittämään niitä. Oppilaita rohkaistaan käyttämään
oppimaansa erilaisissa viestintätilanteissa. Monipuolinen arviointi tarjoaa mahdollisuuksia
osoittaa osaamistaan myös oppilaille, joilla on kieleen liittyviä oppimisvaikeuksia tai joilla on muulla
tavoin kielellisesti erilaiset lähtökohdat.
Päättöarviointi sijoittuu siihen lukuvuoteen, jona oppiaineen opiskelu päättyy kaikille yhteisenä
oppiaineena. Päättöarvioinnilla määritellään, miten oppilas on opiskelun päättyessä saavuttanut
vieraan kielen A-oppimäärän tavoitteet. Päättöarvosana muodostetaan suhteuttamalla
oppilaan osaamisen taso vieraan kielen A-oppimäärän valtakunnallisiin päättöarvioinnin
kriteereihin. Osaaminen kielitaidon eri osa-alueilla kehittyy kumuloituvasti. Päättöarvosanan
muodostamisessa otetaan huomioon kaikki valtakunnalliset päättöarvioinnin kriteerit riippumatta
siitä, mille vuosiluokalle vastaava tavoite on asetettu paikallisessa opetussuunnitelmassa. Oppilas
saa arvosanan kahdeksan (8), mikäli hän osoittaa keskimäärin kriteerien määrittämää osaamista.
Arvosanan kahdeksan tason ylittäminen joidenkin tavoitteiden osalta voi kompensoida tasoa
heikomman suoriutumisen joidenkin muiden tavoitteiden osalta.

Vuosiluokka 7
Vuosiluokan keskeiset sisältöalueet

Vuosiluokat 7-9

S1 Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen
Rakennetaan ymmärrystä maailman moni- ja rinnakkaiskielisyydestä sekä kielellisistä
oikeuksista. Otetaan selkoa niiden maiden tai alueiden kulttuureista ja elämänmuodoista, joissa
opiskeltavaa kieltä puhutaan. Käytetään sellaisia kielitiedon käsitteitä, jotka auttavat oppilaita
kielten välisessä vertailussa ja kohdekielen opiskelussa. Hankitaan tarvittaessa tietoa kyseisen
kielen päävarianteista.
Pohditaan kohdekielen levinneisyyttä ja sen syitä. Jatketaan tutustumista kielen päävariantteihin.
Pohditaan kielen ja kulttuurin suhdetta. (esim. kielenkäyttörekisteri)
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S2 Kielenopiskelutaidot
Vahvistetaan edelleen kielenopiskelutaitoja. Harjoitellaan oppimateriaalin monipuolista käyttöä,
sanastojen käyttöä, kokonaisuuksien hahmottamista, ryhmittelyä ja tiedon hakemista.
Vahvistetaan kielitiedon peruskäsitteiden hallintaa ja ymmärretään niiden merkitys kohdekielen
opiskelun kannalta.
S3 Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa, taito tulkita tekstejä, taito tuottaa
tekstejä
Sisältöjä yhdessä valittaessa näkökulmana on nuoren toiminta kohdekielellä eri yhteisöissä ja
maailmassa, ajankohtaisuus, oppilaiden kiinnostuksen kohteet, suuntautuminen toisen asteen
opintoihin sekä tutustuminen nuorten työelämässä ja opiskelussa tarvittavaan kielitaitoon.
Lisäksi otetaan huomioon opiskeltavan kielen maantieteellinen levinneisyys ja asema sekä
kielialueen elämänmuoto. Sanastoa ja rakenteita opetellaan monenlaisista teksteistä, kuten
kertovista, kuvaavista tai vaikuttavista teksteistä.. Havainnoidaan ja harjoitellaan runsaasti
erilaisia vuorovaikutustilanteita eri viestintäkanavia hyödyntäen.
Vuosiluokalla 7 keskitytään seuraavaan: Sisältöjä valittaessa näkökulmana on nuoren toiminta
kohdekielellä eri yhteisöissä ja maailmassa, ajankohtaisuus, sekä oppilaiden kiinnostuksen
kohteet. Harjoitellaan oppilaan omaan elämänpiiriin liittyvien puhuttujen ja kirjoitettujen tekstien
tulkintaa. Otetaan huomioon opiskeltavan kielen maantieteellinen levinneisyys ja asema sekä
kielialueen elämänmuoto.Havainnoidaan ja harjoitellaan erilaisia vuorovaikutustilanteita
Opetuksen tavoitteet

Tavoitteisiin liittyvät
sisältöalueet

Laaja-alainen osaaminen

T3

S1

L1, L4

T4

S2

L1, L3

T6

S3

L4

T8

S3

L2

T10

S3

L5, L6

Vuosiluokan tavoitteet
T3 ohjata oppilasta havaitsemaan, millaisia säännönmukaisuuksia
kohdekielessä on, miten samoja asioita ilmaistaan muissa kielissä sekä
käyttämään kielitiedon käsitteitä oppimisensa tukena
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Kielellinen päättely

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa tehdä havaintojensa
perusteella johtopäätöksiä kohdekielen
säännönmukaisuuksista ja soveltaa
johtopäätöksiään sekä verrata sitä, miten
sama asia ilmaistaan jossakin muussa
kielessä. Oppilas tuntee kohdekielen
keskeisiä kielitiedon käsitteitä.
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Arvioinnin kohde

Pohditaan kohdekielen levinneisyyttä ja sen syitä. Jatketaan tutustumista kielen päävariantteihin.
Pohditaan kielen ja kulttuurin suhdetta. (esim. kielenkäyttörekisteri)

T4 rohkaista oppilasta asettamaan tavoitteita, hyödyntämään monipuolisia
tapoja oppia kieliä ja arvioimaan oppimistaan itsenäisesti ja yhteistyössä
sekä ohjata oppilasta myönteiseen vuorovaikutukseen, jossa tärkeintä on
viestin välittyminen
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Tavoitteiden asettaminen, oppimisen
reflektointi ja yhteistyö

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa asettaa omia
kielenopiskelutavoitteitaan ja arvioida
opiskelutapojaan. Oppilas osaa toimia
vuorovaikutustilanteessa toisia kannustaen.

Vahvistetaan kielitiedon peruskäsitteiden hallintaa ja ymmärretään niiden merkitys kohdekielen
opiskelun kannalta.

T6 rohkaista oppilasta harjoittelemaan monenlaisia jokapäiväisiä
viestintätilanteita sekä toimimaan niissä aloitteellisesti
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Vuorovaikutus erilaisissa tilanteissa

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Taitotaso A2.2: Oppilas selviää jo
kohtalaisesti monenlaisista jokapäiväisistä
viestintätilanteista. Oppilas pystyy
enenevässä määrin olemaan aloitteellinen
viestintätilanteessa.

Vuosiluokalla 7 keskitytään seuraavaan: Sisältöjä valittaessa näkökulmana on nuoren toiminta
kohdekielellä eri yhteisöissä ja maailmassa, ajankohtaisuus, sekä oppilaiden kiinnostuksen
kohteet. Harjoitellaan oppilaan omaan elämänpiiriin liittyvien puhuttujen ja kirjoitettujen tekstien
tulkintaa. Otetaan huomioon opiskeltavan kielen maantieteellinen levinneisyys ja asema sekä
kielialueen elämänmuoto.Havainnoidaan ja harjoitellaan erilaisia vuorovaikutustilanteita

T8 ohjata oppilasta kiinnittämään huomiota kulttuurisesti sopivaan
kielenkäyttöön viestinnässä, johon liittyy mielipiteiden ja asenteiden esiin
tuomista
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
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Viestinnän kulttuurinen sopivuus
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Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Taitotaso A2.2: Oppilas osaa käyttää
kieltä yksinkertaisella tavalla kaikkein
keskeisimpiin tarkoituksiin, kuten
tiedonvaihtoon sekä mielipiteiden ja
asenteiden asianmukaiseen ilmaisemiseen.
Oppilas pystyy keskustelemaan kohteliaasti
käyttäen tavanomaisia ilmauksia ja
perustason viestintärutiineja.

Vuosiluokalla 7 keskitytään seuraavaan: Sisältöjä valittaessa näkökulmana on nuoren toiminta
kohdekielellä eri yhteisöissä ja maailmassa, ajankohtaisuus, sekä oppilaiden kiinnostuksen
kohteet. Harjoitellaan oppilaan omaan elämänpiiriin liittyvien puhuttujen ja kirjoitettujen tekstien
tulkintaa. Otetaan huomioon opiskeltavan kielen maantieteellinen levinneisyys ja asema sekä
kielialueen elämänmuoto.Havainnoidaan ja harjoitellaan erilaisia vuorovaikutustilanteita

T10 tarjota oppilaalle mahdollisuuksia tuottaa puhetta ja kirjoitusta
aihepiirejä laajentaen sekä kiinnittäen huomiota myös keskeisiin
rakenteisiin ja ääntämisen perussääntöihin
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Tekstien tuottamistaidot

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Taitotaso A2.1:Oppilas pystyy kertomaan
jokapäiväisistä ja konkreettisista sekä itselleen
tärkeistä asioista käyttäen yksinkertaisia
lauseita ja konkreettista sanastoa. Oppilas
osaa helposti ennakoitavan perussanaston ja
monia keskeisimpiä rakenteita. Oppilas osaa
soveltaa joitakin ääntämisen perussääntöjä
muissakin kuin harjoitelluissa ilmauksissa.

Vuosiluokalla 7 keskitytään seuraavaan: Sisältöjä valittaessa näkökulmana on nuoren toiminta
kohdekielellä eri yhteisöissä ja maailmassa, ajankohtaisuus, sekä oppilaiden kiinnostuksen
kohteet. Harjoitellaan oppilaan omaan elämänpiiriin liittyvien puhuttujen ja kirjoitettujen tekstien
tulkintaa. Otetaan huomioon opiskeltavan kielen maantieteellinen levinneisyys ja asema sekä
kielialueen elämänmuoto.Havainnoidaan ja harjoitellaan erilaisia vuorovaikutustilanteita

Vuosiluokka 8
Vuosiluokan keskeiset sisältöalueet
S1 Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen
Rakennetaan ymmärrystä maailman moni- ja rinnakkaiskielisyydestä sekä kielellisistä
oikeuksista. Otetaan selkoa niiden maiden tai alueiden kulttuureista ja elämänmuodoista, joissa
opiskeltavaa kieltä puhutaan. Käytetään sellaisia kielitiedon käsitteitä, jotka auttavat oppilaita
kielten välisessä vertailussa ja kohdekielen opiskelussa. Hankitaan tarvittaessa tietoa kyseisen
kielen päävarianteista.
Syvennetään tietoa kohdekielisistä maista ottaen huomioon kielen päävariantit. Pohditaan
syvemmin kielen ja kulttuurin suhdetta.
S2 Kielenopiskelutaidot

Vahvistetaan kielen peruskäsitteiden hallintaa ja ymmärretään niiden merkitys kieltenopiskelun
kannalta. Kannustetaan pitkäjänteiseen työskentelyyn ja korostetaan sen merkitystä kohdekielen
opiskelussa myös jatko-opintojen kannalta.
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Vahvistetaan edelleen kielenopiskelutaitoja. Harjoitellaan oppimateriaalin monipuolista käyttöä,
sanastojen käyttöä, kokonaisuuksien hahmottamista, ryhmittelyä ja tiedon hakemista.

S3 Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa, taito tulkita tekstejä, taito tuottaa
tekstejä
Sisältöjä yhdessä valittaessa näkökulmana on nuoren toiminta kohdekielellä eri yhteisöissä ja
maailmassa, ajankohtaisuus, oppilaiden kiinnostuksen kohteet, suuntautuminen toisen asteen
opintoihin sekä tutustuminen nuorten työelämässä ja opiskelussa tarvittavaan kielitaitoon.
Lisäksi otetaan huomioon opiskeltavan kielen maantieteellinen levinneisyys ja asema sekä
kielialueen elämänmuoto. Sanastoa ja rakenteita opetellaan monenlaisista teksteistä, kuten
kertovista, kuvaavista tai vaikuttavista teksteistä.. Havainnoidaan ja harjoitellaan runsaasti
erilaisia vuorovaikutustilanteita eri viestintäkanavia hyödyntäen.
Vuosiluokalla 8 keskitytään seuraavaan: Sisältöjä valittaessa näkökulmana on nuoren toiminta
kohdekielellä eri yhteisöissä ja maailmassa, ajankohtaisuus, sekä oppilaiden kiinnostuksen
kohteet. Harjoitellaan oppilaan omaan elämänpiiriin liittyvien puhuttujen ja kirjoitettujen
tekstien tulkintaa. Harjoitellaan erilaisia vuorovaikutustilanteita eri viestintäkanavia hyödyntäen
mahdollisuuksien mukaan.
Opetuksen tavoitteet

Tavoitteisiin liittyvät
sisältöalueet

Laaja-alainen osaaminen

T2

S1

L1, L2

T3

S1

L1, L4

T4

S2

L1, L3

T7

S3

L4, L6

T8

S3

L2

T9

S3

L4

T10

S3

L5, L6

Vuosiluokan tavoitteet
T2 kannustaa löytämään kiinnostavia kohdekielisiä toimintaympäristöjä,
jotka laajentavat oppilaan maailmankuvaa
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Maailmankansalaisen taitojen kehittyminen
opiskeltavaa kieltä käyttämällä

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa tehdä havaintoja
mahdollisuuksista oppia kohdekielisissä
toimintaympäristöissä.
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Syvennetään tietoa kohdekielisistä maista ottaen huomioon kielen päävariantit. Pohditaan
syvemmin kielen ja kulttuurin suhdetta.

T3 ohjata oppilasta havaitsemaan, millaisia säännönmukaisuuksia
kohdekielessä on, miten samoja asioita ilmaistaan muissa kielissä sekä
käyttämään kielitiedon käsitteitä oppimisensa tukena
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
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Arvioinnin kohde
Kielellinen päättely

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa tehdä havaintojensa
perusteella johtopäätöksiä kohdekielen
säännönmukaisuuksista ja soveltaa
johtopäätöksiään sekä verrata sitä, miten
sama asia ilmaistaan jossakin muussa
kielessä. Oppilas tuntee kohdekielen
keskeisiä kielitiedon käsitteitä.

Syvennetään tietoa kohdekielisistä maista ottaen huomioon kielen päävariantit. Pohditaan
syvemmin kielen ja kulttuurin suhdetta.

T4 rohkaista oppilasta asettamaan tavoitteita, hyödyntämään monipuolisia
tapoja oppia kieliä ja arvioimaan oppimistaan itsenäisesti ja yhteistyössä
sekä ohjata oppilasta myönteiseen vuorovaikutukseen, jossa tärkeintä on
viestin välittyminen
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Tavoitteiden asettaminen, oppimisen
reflektointi ja yhteistyö

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa asettaa omia
kielenopiskelutavoitteitaan ja arvioida
opiskelutapojaan. Oppilas osaa toimia
vuorovaikutustilanteessa toisia kannustaen.

Vahvistetaan kielen peruskäsitteiden hallintaa ja ymmärretään niiden merkitys kieltenopiskelun
kannalta. Kannustetaan pitkäjänteiseen työskentelyyn ja korostetaan sen merkitystä kohdekielen
opiskelussa myös jatko-opintojen kannalta.

T7 ohjata oppilasta olemaan aktiivinen viestintätilanteessa sekä
syventämään taitoaan käyttää kohdekielisiä viestinnän keinoja,
vakiintuneita fraaseja, kierto- ja täyteilmauksia ja muuta kompensaatiota
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Viestintästrategioiden käyttö

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Taitotaso A2.2: Oppilas osallistuu enenevässä
määrin viestintään käyttäen tarvittaessa
vakiosanontoja pyytäessään tarkennusta
avainsanoista. Oppilas joutuu pyytämään
toistoa tai selvennystä silloin tällöin ja käyttää
esim. lähikäsitettä tai yleisempää käsitettä,
kun ei tiedä täsmällistä (koira/eläin tai talo/
mökki)

Vuosiluokalla 8 keskitytään seuraavaan: Sisältöjä valittaessa näkökulmana on nuoren toiminta
kohdekielellä eri yhteisöissä ja maailmassa, ajankohtaisuus, sekä oppilaiden kiinnostuksen
kohteet. Harjoitellaan oppilaan omaan elämänpiiriin liittyvien puhuttujen ja kirjoitettujen
tekstien tulkintaa. Harjoitellaan erilaisia vuorovaikutustilanteita eri viestintäkanavia hyödyntäen
mahdollisuuksien mukaan.
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Arvioinnin kohde

T8 ohjata oppilasta kiinnittämään huomiota kulttuurisesti sopivaan
kielenkäyttöön viestinnässä, johon liittyy mielipiteiden ja asenteiden esiin
tuomista
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Viestinnän kulttuurinen sopivuus

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Taitotaso A2.2: Oppilas osaa käyttää
kieltä yksinkertaisella tavalla kaikkein
keskeisimpiin tarkoituksiin, kuten
tiedonvaihtoon sekä mielipiteiden ja
asenteiden asianmukaiseen ilmaisemiseen.
Oppilas pystyy keskustelemaan kohteliaasti
käyttäen tavanomaisia ilmauksia ja
perustason viestintärutiineja.

Vuosiluokalla 8 keskitytään seuraavaan: Sisältöjä valittaessa näkökulmana on nuoren toiminta
kohdekielellä eri yhteisöissä ja maailmassa, ajankohtaisuus, sekä oppilaiden kiinnostuksen
kohteet. Harjoitellaan oppilaan omaan elämänpiiriin liittyvien puhuttujen ja kirjoitettujen
tekstien tulkintaa. Harjoitellaan erilaisia vuorovaikutustilanteita eri viestintäkanavia hyödyntäen
mahdollisuuksien mukaan.

T9 tarjota oppilaalle mahdollisuuksia tulkita erilaisia tekstejä, myös
selväpiirteisiä asiatekstejä, joista hankitaan tietoa, ja ohjata käyttämään
tulkinnassa päättelytaitoa ja keskeisen sisällön ymmärtämistä
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Tekstien tulkintataidot

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Taitotaso A2.2: Oppilas pystyy seuraamaan
hyvin summittaisesti selväpiirteisen
asiapuheen pääkohtia, tunnistaa usein
ympärillään käytävän keskustelun aiheen,
ymmärtää pääasiat tuttua sanastoa
sisältävästä yleiskielisestä tekstistä tai
hitaasta puheesta. Oppilas osaa päätellä
tuntemattomien sanojen merkityksiä
asiayhteydestä.
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Vuosiluokalla 8 keskitytään seuraavaan: Sisältöjä valittaessa näkökulmana on nuoren toiminta
kohdekielellä eri yhteisöissä ja maailmassa, ajankohtaisuus, sekä oppilaiden kiinnostuksen
kohteet. Harjoitellaan oppilaan omaan elämänpiiriin liittyvien puhuttujen ja kirjoitettujen
tekstien tulkintaa. Harjoitellaan erilaisia vuorovaikutustilanteita eri viestintäkanavia hyödyntäen
mahdollisuuksien mukaan.

T10 tarjota oppilaalle mahdollisuuksia tuottaa puhetta ja kirjoitusta
aihepiirejä laajentaen sekä kiinnittäen huomiota myös keskeisiin
rakenteisiin ja ääntämisen perussääntöihin
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
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Arvioinnin kohde
Tekstien tuottamistaidot

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Taitotaso A2.1:Oppilas pystyy kertomaan
jokapäiväisistä ja konkreettisista sekä itselleen
tärkeistä asioista käyttäen yksinkertaisia
lauseita ja konkreettista sanastoa. Oppilas
osaa helposti ennakoitavan perussanaston ja
monia keskeisimpiä rakenteita. Oppilas osaa
soveltaa joitakin ääntämisen perussääntöjä
muissakin kuin harjoitelluissa ilmauksissa.

Vuosiluokalla 8 keskitytään seuraavaan: Sisältöjä valittaessa näkökulmana on nuoren toiminta
kohdekielellä eri yhteisöissä ja maailmassa, ajankohtaisuus, sekä oppilaiden kiinnostuksen
kohteet. Harjoitellaan oppilaan omaan elämänpiiriin liittyvien puhuttujen ja kirjoitettujen
tekstien tulkintaa. Harjoitellaan erilaisia vuorovaikutustilanteita eri viestintäkanavia hyödyntäen
mahdollisuuksien mukaan.

Vuosiluokka 9
Vuosiluokan keskeiset sisältöalueet
S1 Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen
Rakennetaan ymmärrystä maailman moni- ja rinnakkaiskielisyydestä sekä kielellisistä
oikeuksista. Otetaan selkoa niiden maiden tai alueiden kulttuureista ja elämänmuodoista, joissa
opiskeltavaa kieltä puhutaan. Käytetään sellaisia kielitiedon käsitteitä, jotka auttavat oppilaita
kielten välisessä vertailussa ja kohdekielen opiskelussa. Hankitaan tarvittaessa tietoa kyseisen
kielen päävarianteista.
Syvennetään tietoa kohdekielisistä maista ottaen huomioon kielen päävariantit. Kohdekielen ja
kulttuurien välinen yhteys kuuluu erottamattomana osana kieltenopiskeluun.
S2 Kielenopiskelutaidot
Vahvistetaan edelleen kielenopiskelutaitoja. Harjoitellaan oppimateriaalin monipuolista käyttöä,
sanastojen käyttöä, kokonaisuuksien hahmottamista, ryhmittelyä ja tiedon hakemista.
Syvennetään ja vahvistetaan kielen peruskäsitteiden hallintaa ja ymmärretään niiden merkitys
kieltenopiskelun kannalta. Kannustetaan pitkäjänteiseen työskentelyyn ja korostetaan sen
merkitystä kohdekielen opiskelussa myös jatko-opintojen suhteen.

Sisältöjä yhdessä valittaessa näkökulmana on nuoren toiminta kohdekielellä eri yhteisöissä ja
maailmassa, ajankohtaisuus, oppilaiden kiinnostuksen kohteet, suuntautuminen toisen asteen
opintoihin sekä tutustuminen nuorten työelämässä ja opiskelussa tarvittavaan kielitaitoon.
Lisäksi otetaan huomioon opiskeltavan kielen maantieteellinen levinneisyys ja asema sekä
kielialueen elämänmuoto. Sanastoa ja rakenteita opetellaan monenlaisista teksteistä, kuten
kertovista, kuvaavista tai vaikuttavista teksteistä.. Havainnoidaan ja harjoitellaan runsaasti
erilaisia vuorovaikutustilanteita eri viestintäkanavia hyödyntäen.
Vuosiluokalla 9 keskitytään seuraavaan: Sisältöjä valittaessa näkökulmana on nuoren toiminta
kohdekielellä eri yhteisöissä ja maailmassa, ajankohtaisuus, sekä oppilaiden kiinnostuksen
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S3 Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa, taito tulkita tekstejä, taito tuottaa
tekstejä

kohteet suuntautuminen toisen asteen opintoihin sekä tutustuminen nuorten työelämässä
ja opiskelussa tarvittavaan kielitaitoon. Laajennetaan puhuttujen ja kirjoitettujen tekstien
valikoimaa syventäen kohdekielen ja -kulttuurin tuntemusta. Harjoitellaan edelleen erilaisia
vuorovaikutustilanteita eri viestintäkanavia hyödyntäen mahdollisuuksien mukaan.
Opetuksen tavoitteet

Tavoitteisiin liittyvät
sisältöalueet

Laaja-alainen osaaminen

T1

S1

L1, L2

T2

S1

L1, L2

T3

S1

L1, L4

T4

S2

L1, L3

T5

S2

L1

T6

S3

L4

T7

S3

L4, L6

T8

S3

L2

T9

S3

L4

T10

S3

L5, L6

Vuosiluokan tavoitteet
T1 edistää oppilaan taitoa pohtia opiskeltavan kielen asemaan liittyviä
arvoja ja ilmiöitä ja antaa oppilaalle valmiuksia kehittää kulttuurien välistä
toimintakykyään
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Kielten statuksiin liittyvien kysymysten
huomaaminen ja kulttuurienvälinen
toimintakyky

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa pohtia opiskeltavan kielen
asemaan liittyviä ilmiöitä.

Syvennetään tietoa kohdekielisistä maista ottaen huomioon kielen päävariantit. Kohdekielen ja
kulttuurien välinen yhteys kuuluu erottamattomana osana kieltenopiskeluun.

T2 kannustaa löytämään kiinnostavia kohdekielisiä toimintaympäristöjä,
jotka laajentavat oppilaan maailmankuvaa
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
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Maailmankansalaisen taitojen kehittyminen
opiskeltavaa kieltä käyttämällä

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa tehdä havaintoja
mahdollisuuksista oppia kohdekielisissä
toimintaympäristöissä.

Syvennetään tietoa kohdekielisistä maista ottaen huomioon kielen päävariantit. Kohdekielen ja
kulttuurien välinen yhteys kuuluu erottamattomana osana kieltenopiskeluun.
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T3 ohjata oppilasta havaitsemaan, millaisia säännönmukaisuuksia
kohdekielessä on, miten samoja asioita ilmaistaan muissa kielissä sekä
käyttämään kielitiedon käsitteitä oppimisensa tukena
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Kielellinen päättely

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa tehdä havaintojensa
perusteella johtopäätöksiä kohdekielen
säännönmukaisuuksista ja soveltaa
johtopäätöksiään sekä verrata sitä, miten
sama asia ilmaistaan jossakin muussa
kielessä. Oppilas tuntee kohdekielen
keskeisiä kielitiedon käsitteitä.

Syvennetään tietoa kohdekielisistä maista ottaen huomioon kielen päävariantit. Kohdekielen ja
kulttuurien välinen yhteys kuuluu erottamattomana osana kieltenopiskeluun.

T4 rohkaista oppilasta asettamaan tavoitteita, hyödyntämään monipuolisia
tapoja oppia kieliä ja arvioimaan oppimistaan itsenäisesti ja yhteistyössä
sekä ohjata oppilasta myönteiseen vuorovaikutukseen, jossa tärkeintä on
viestin välittyminen
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Tavoitteiden asettaminen, oppimisen
reflektointi ja yhteistyö

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa asettaa omia
kielenopiskelutavoitteitaan ja arvioida
opiskelutapojaan. Oppilas osaa toimia
vuorovaikutustilanteessa toisia kannustaen.

Syvennetään ja vahvistetaan kielen peruskäsitteiden hallintaa ja ymmärretään niiden merkitys
kieltenopiskelun kannalta. Kannustetaan pitkäjänteiseen työskentelyyn ja korostetaan sen
merkitystä kohdekielen opiskelussa myös jatko-opintojen suhteen.

T5 tukea oppilaan itsenäisyyttä ja taitoa soveltaa luovasti kielitaitoaan
sekä kehittää elinikäisen kieltenopiskelun valmiuksiaan
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Elinikäisen kielenopiskelun valmiuksien
kehittyminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas huomaa, mihin hän voi käyttää
kielitaitoaan myös koulun ulkopuolella ja osaa
pohtia, miten hän voi käyttää taitoaan koulun
päätyttyä.

Syvennetään ja vahvistetaan kielen peruskäsitteiden hallintaa ja ymmärretään niiden merkitys
kieltenopiskelun kannalta. Kannustetaan pitkäjänteiseen työskentelyyn ja korostetaan sen
merkitystä kohdekielen opiskelussa myös jatko-opintojen suhteen.
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Vuosiluokat 7-9

Arvioinnin kohde

T6 rohkaista oppilasta harjoittelemaan monenlaisia jokapäiväisiä
viestintätilanteita sekä toimimaan niissä aloitteellisesti
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Vuorovaikutus erilaisissa tilanteissa

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Taitotaso A2.2: Oppilas selviää jo
kohtalaisesti monenlaisista jokapäiväisistä
viestintätilanteista. Oppilas pystyy
enenevässä määrin olemaan aloitteellinen
viestintätilanteessa.

Vuosiluokalla 9 keskitytään seuraavaan: Sisältöjä valittaessa näkökulmana on nuoren toiminta
kohdekielellä eri yhteisöissä ja maailmassa, ajankohtaisuus, sekä oppilaiden kiinnostuksen
kohteet suuntautuminen toisen asteen opintoihin sekä tutustuminen nuorten työelämässä
ja opiskelussa tarvittavaan kielitaitoon. Laajennetaan puhuttujen ja kirjoitettujen tekstien
valikoimaa syventäen kohdekielen ja -kulttuurin tuntemusta. Harjoitellaan edelleen erilaisia
vuorovaikutustilanteita eri viestintäkanavia hyödyntäen mahdollisuuksien mukaan.

T7 ohjata oppilasta olemaan aktiivinen viestintätilanteessa sekä
syventämään taitoaan käyttää kohdekielisiä viestinnän keinoja,
vakiintuneita fraaseja, kierto- ja täyteilmauksia ja muuta kompensaatiota
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Viestintästrategioiden käyttö

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Taitotaso A2.2: Oppilas osallistuu enenevässä
määrin viestintään käyttäen tarvittaessa
vakiosanontoja pyytäessään tarkennusta
avainsanoista. Oppilas joutuu pyytämään
toistoa tai selvennystä silloin tällöin ja käyttää
esim. lähikäsitettä tai yleisempää käsitettä,
kun ei tiedä täsmällistä (koira/eläin tai talo/
mökki)

Vuosiluokalla 9 keskitytään seuraavaan: Sisältöjä valittaessa näkökulmana on nuoren toiminta
kohdekielellä eri yhteisöissä ja maailmassa, ajankohtaisuus, sekä oppilaiden kiinnostuksen
kohteet suuntautuminen toisen asteen opintoihin sekä tutustuminen nuorten työelämässä
ja opiskelussa tarvittavaan kielitaitoon. Laajennetaan puhuttujen ja kirjoitettujen tekstien
valikoimaa syventäen kohdekielen ja -kulttuurin tuntemusta. Harjoitellaan edelleen erilaisia
vuorovaikutustilanteita eri viestintäkanavia hyödyntäen mahdollisuuksien mukaan.

T8 ohjata oppilasta kiinnittämään huomiota kulttuurisesti sopivaan
kielenkäyttöön viestinnässä, johon liittyy mielipiteiden ja asenteiden esiin
tuomista

Vuosiluokat 7-9

Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
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Arvioinnin kohde
Viestinnän kulttuurinen sopivuus

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Taitotaso A2.2: Oppilas osaa käyttää
kieltä yksinkertaisella tavalla kaikkein
keskeisimpiin tarkoituksiin, kuten
tiedonvaihtoon sekä mielipiteiden ja
asenteiden asianmukaiseen ilmaisemiseen.
Oppilas pystyy keskustelemaan kohteliaasti
käyttäen tavanomaisia ilmauksia ja
perustason viestintärutiineja.

Vuosiluokalla 9 keskitytään seuraavaan: Sisältöjä valittaessa näkökulmana on nuoren toiminta
kohdekielellä eri yhteisöissä ja maailmassa, ajankohtaisuus, sekä oppilaiden kiinnostuksen
kohteet suuntautuminen toisen asteen opintoihin sekä tutustuminen nuorten työelämässä
ja opiskelussa tarvittavaan kielitaitoon. Laajennetaan puhuttujen ja kirjoitettujen tekstien
valikoimaa syventäen kohdekielen ja -kulttuurin tuntemusta. Harjoitellaan edelleen erilaisia
vuorovaikutustilanteita eri viestintäkanavia hyödyntäen mahdollisuuksien mukaan.

T9 tarjota oppilaalle mahdollisuuksia tulkita erilaisia tekstejä, myös
selväpiirteisiä asiatekstejä, joista hankitaan tietoa, ja ohjata käyttämään
tulkinnassa päättelytaitoa ja keskeisen sisällön ymmärtämistä
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Tekstien tulkintataidot

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Taitotaso A2.2: Oppilas pystyy seuraamaan
hyvin summittaisesti selväpiirteisen
asiapuheen pääkohtia, tunnistaa usein
ympärillään käytävän keskustelun aiheen,
ymmärtää pääasiat tuttua sanastoa
sisältävästä yleiskielisestä tekstistä tai
hitaasta puheesta. Oppilas osaa päätellä
tuntemattomien sanojen merkityksiä
asiayhteydestä.

Vuosiluokalla 9 keskitytään seuraavaan: Sisältöjä valittaessa näkökulmana on nuoren toiminta
kohdekielellä eri yhteisöissä ja maailmassa, ajankohtaisuus, sekä oppilaiden kiinnostuksen
kohteet suuntautuminen toisen asteen opintoihin sekä tutustuminen nuorten työelämässä
ja opiskelussa tarvittavaan kielitaitoon. Laajennetaan puhuttujen ja kirjoitettujen tekstien
valikoimaa syventäen kohdekielen ja -kulttuurin tuntemusta. Harjoitellaan edelleen erilaisia
vuorovaikutustilanteita eri viestintäkanavia hyödyntäen mahdollisuuksien mukaan.

T10 tarjota oppilaalle mahdollisuuksia tuottaa puhetta ja kirjoitusta
aihepiirejä laajentaen sekä kiinnittäen huomiota myös keskeisiin
rakenteisiin ja ääntämisen perussääntöihin
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Vuosiluokat 7-9

Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi

Arvioinnin kohde
Tekstien tuottamistaidot

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Taitotaso A2.1:Oppilas pystyy kertomaan
jokapäiväisistä ja konkreettisista sekä itselleen
tärkeistä asioista käyttäen yksinkertaisia
lauseita ja konkreettista sanastoa. Oppilas
osaa helposti ennakoitavan perussanaston ja
monia keskeisimpiä rakenteita. Oppilas osaa
soveltaa joitakin ääntämisen perussääntöjä
muissakin kuin harjoitelluissa ilmauksissa.

Vuosiluokalla 9 keskitytään seuraavaan: Sisältöjä valittaessa näkökulmana on nuoren toiminta
kohdekielellä eri yhteisöissä ja maailmassa, ajankohtaisuus, sekä oppilaiden kiinnostuksen
kohteet suuntautuminen toisen asteen opintoihin sekä tutustuminen nuorten työelämässä
ja opiskelussa tarvittavaan kielitaitoon. Laajennetaan puhuttujen ja kirjoitettujen tekstien
valikoimaa syventäen kohdekielen ja -kulttuurin tuntemusta. Harjoitellaan edelleen erilaisia
vuorovaikutustilanteita eri viestintäkanavia hyödyntäen mahdollisuuksien mukaan.

Ranska, A-oppimäärä
Vieraan kielen A-oppimäärä vuosiluokilla 7-9
Oppilaita
rohkaistaan
käyttämään
kaikkia
opiskelemiaan
kieliä
monipuolisessa
vuorovaikutuksessa ja tiedonhankinnassa. Opetuksen tavoitteena on tukea oppilasta vuosiluokilla
3-6 saavutettujen taitojen syventämisessä, kehittää oppilaan kielellistä päättelykykyä ja samalla
edistää hänen kielenopiskelutaitojaan. Kulttuurisen moninaisuuden ymmärtämistä syvennetään
pohtimalla erilaisia kieliyhteisöihin liittyviä arvosidonnaisia ilmiöitä. Myös tunteiden käsittelylle
annetaan tilaa, ja tarpeen mukaan vaikeita asioita voidaan käsitellä myös koulun opetuskielellä
Vieraan kielen opetussuunnitelman perusteet on laadittu perusteiksi mille tahansa kielelle, jolle
ei ole kielikohtaisia perusteita. Opetuksen järjestäjä huolehtii tällöin kielikohtaisen sovelluksen
laatimisesta näiden perusteiden pohjalta. Perusteissa kuvattu karttuvan kielitaidon taso 6.
vuosiluokan lopussa ja perusopetuksen päättövaiheessa soveltuu parhaiten indoeurooppalaisiin
kieliin sekä eurooppalaisiin kieliin, joissa käytetään aakkosiin pohjautuvaa kirjoitusjärjestelmää.
Muihin opetuksen järjestäjän kieliohjelmaan sisältyviin kieliin opetuksen järjestäjä laatii
opetussuunnitelman noudattaen näitä perusteita soveltuvin osin. Kansainvälisesti hyväksyttyjä
kielikohtaisia viitekehyksiä noudatetaan soveltuvin osin ei-eurooppalaisten kielten opetuksessa
(esim. kirjoitusmerkit).
Vieraan kielen opetusta voidaan integroida eri oppiaineiden ja monialaisten
oppimiskokonaisuuksien opetukseen ja päinvastoin. Oppilaita rohkaistaan tiedonhakuun
kyseisellä kielellä eri oppiaineissa.

Vuosiluokat 7-9

Vieraan kielen A-oppimäärän oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät
tavoitteet vuosiluokilla 7-9
Tavoitteena on, että kielenkäyttö olisi mahdollisimman asianmukaista, luonnollista ja
oppilaille merkityksellistä. Työskentelyssä korostuu pari- ja pienryhmätyö sekä yhdessä
oppiminen erityyppisissä oppimisympäristöissä. Monikielisyys- ja kielikasvatuksen tavoitteiden
saavuttamiseksi tarvitaan opettajien yhteistyötä. Pelillisyyden, musiikin ja draaman avulla
oppilaat saavat mahdollisuuden kokeilla kasvavaa kielitaitoaan ja käsitellä myös asenteita.
Opetuksessa käytetään monipuolisesti eri oppimisympäristöjä, viestintäkanavia ja -välineitä.
Teksteistä hankitaan tietoa, niitä jaetaan ja julkaistaan. Oppilaita ohjataan aktiiviseen
toimijuuteen ja itsenäiseen vastuun ottoon omasta oppimisestaan Eurooppalaisen kielisalkun
tai vastaavan työvälineen avulla. Oppilaat tutustuvat ympäröivän yhteisön monikielisyyteen
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ja monikulttuurisuuteen kotikansainvälisyyden avulla. Heille tarjotaan myös mahdollisuuksia
harjoitella kansainvälistä yhteydenpitoa. Kohdekieltä käytetään aina kun se on mahdollista.

Ohjaus, eriyttäminen ja tuki vieraan kielen A-oppimäärässä vuosiluokilla
7-9
Oppilaita ohjataan käyttämään kielitaitoaan rohkeasti. Runsas viestinnällinen harjoittelu tukee
oppilaiden kielitaidon kehittymistä. Oppilaita kannustetaan opiskelemaan myös muita koulun
tarjoamia kieliä. Oppilaille, joilla on kieliin liittyviä oppimisvaikeuksia, tarjotaan tukea. Opetus
suunnitellaan niin, että se tarjoaa haasteita myös muita nopeammin edistyville tai kieltä
entuudestaan osaaville oppilaille.

Oppilaan oppimisen arviointi vieraan kielen A-oppimäärässä vuosiluokilla
7-9
Oppimista arvioidaan monin eri tavoin myös itse- ja vertaisarvioinnin keinoin. Arviointi kohdistuu
kaikkiin tavoitteisiin, ja arvioinnissa otetaan huomioon kaikki kielitaidon osa-alueet. Niiden
arviointi perustuu Eurooppalaiseen viitekehykseen ja sen pohjalta laadittuun suomalaiseen
sovellukseen. Kansainvälisesti hyväksyttyjä kielikohtaisia viitekehyksiä noudatetaan soveltuvin
osin ei-eurooppalaisten kielten opetuksessa. Arvioinnissa välineenä voidaan käyttää esimerkiksi
Eurooppalaista kielisalkkua tai vastaavaa työkalua.
Arviointi on monipuolista ja antaa oppilaille mahdollisuuden painottaa itselleen luontevia
ilmaisumuotoja. Oppimista ohjaavan ja kannustavan palautteen avulla oppilaista autetaan
tulemaan tietoisiksi omista taidoistaan ja kehittämään niitä. Oppilaita rohkaistaan käyttämään
oppimaansa erilaisissa viestintätilanteissa. Monipuolinen arviointi tarjoaa mahdollisuuksia
osoittaa osaamistaan myös oppilaille, joilla on kieleen liittyviä oppimisvaikeuksia tai joilla on muulla
tavoin kielellisesti erilaiset lähtökohdat.
Päättöarviointi sijoittuu siihen lukuvuoteen, jona oppiaineen opiskelu päättyy kaikille yhteisenä
oppiaineena. Päättöarvioinnilla määritellään, miten oppilas on opiskelun päättyessä saavuttanut
vieraan kielen A-oppimäärän tavoitteet. Päättöarvosana muodostetaan suhteuttamalla
oppilaan osaamisen taso vieraan kielen A-oppimäärän valtakunnallisiin päättöarvioinnin
kriteereihin. Osaaminen kielitaidon eri osa-alueilla kehittyy kumuloituvasti. Päättöarvosanan
muodostamisessa otetaan huomioon kaikki valtakunnalliset päättöarvioinnin kriteerit riippumatta
siitä, mille vuosiluokalle vastaava tavoite on asetettu paikallisessa opetussuunnitelmassa. Oppilas
saa arvosanan kahdeksan (8), mikäli hän osoittaa keskimäärin kriteerien määrittämää osaamista.
Arvosanan kahdeksan tason ylittäminen joidenkin tavoitteiden osalta voi kompensoida tasoa
heikomman suoriutumisen joidenkin muiden tavoitteiden osalta.

Vuosiluokka 7
Vuosiluokan keskeiset sisältöalueet

Rakennetaan ymmärrystä maailman moni- ja rinnakkaiskielisyydestä sekä kielellisistä
oikeuksista. Otetaan selkoa niiden maiden tai alueiden kulttuureista ja elämänmuodoista, joissa
opiskeltavaa kieltä puhutaan. Käytetään sellaisia kielitiedon käsitteitä, jotka auttavat oppilaita
kielten välisessä vertailussa ja kohdekielen opiskelussa. Hankitaan tarvittaessa tietoa kyseisen
kielen päävarianteista.
Pohditaan kielen ja kulttuurin suhdetta (esim. kielenkäyttörekisterit). Pohditaan kohdekielen
levinneisyyttä ja sen syitä.
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Vuosiluokat 7-9

S1 Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen

S2 Kielenopiskelutaidot
Vahvistetaan edelleen kielenopiskelutaitoja. Harjoitellaan oppimateriaalin monipuolista käyttöä,
sanastojen käyttöä, kokonaisuuksien hahmottamista, ryhmittelyä ja tiedon hakemista.
Vahvistetaan kielitiedon peruskäsitteiden hallintaa ja ymmärretään niiden merkitys kohdekielen
opiskelun kannalta.
S3 Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa, taito tulkita tekstejä, taito tuottaa
tekstejä
Sisältöjä yhdessä valittaessa näkökulmana on nuoren toiminta kohdekielellä eri yhteisöissä ja
maailmassa, ajankohtaisuus, oppilaiden kiinnostuksen kohteet, suuntautuminen toisen asteen
opintoihin sekä tutustuminen nuorten työelämässä ja opiskelussa tarvittavaan kielitaitoon.
Lisäksi otetaan huomioon opiskeltavan kielen maantieteellinen levinneisyys ja asema sekä
kielialueen elämänmuoto. Sanastoa ja rakenteita opetellaan monenlaisista teksteistä, kuten
kertovista, kuvaavista tai vaikuttavista teksteistä.. Havainnoidaan ja harjoitellaan runsaasti
erilaisia vuorovaikutustilanteita eri viestintäkanavia hyödyntäen.
Vuosiluokalla 7 keskitytään seuraavaan: Sisältöjä yhdessä valittaessa näkökulmana on
nuoren toiminta kohdekielellä eri yhteisöissä ja maailmassa, ajankohtaisuus sekä oppilaiden
kiinnostuksen kohteet. Harjoitellaan oppilaan omaan elämänpiiriin liittyvien puhuttujen ja
kirjoitettujen tekstien tulkintaa. Lisäksi otetaan huomioon opiskeltavan kielen maantieteellinen
levinneisyys ja asema sekä kielialueen elämänmuoto. Havainnoidaan ja harjoitellaan erilaisia
vuorovaikutustilanteita eri viestintäkanavia hyödyntäen.
Opetuksen tavoitteet

Tavoitteisiin liittyvät
sisältöalueet

Laaja-alainen osaaminen

T3

S1

L1, L4

T4

S2

L1, L3

T5

S2

L1

T6

S3

L4

T7

S3

L4, L6

T8

S3

L2

T10

S3

L5, L6

Vuosiluokan tavoitteet
T3 ohjata oppilasta havaitsemaan, millaisia säännönmukaisuuksia
kohdekielessä on, miten samoja asioita ilmaistaan muissa kielissä sekä
käyttämään kielitiedon käsitteitä oppimisensa tukena

Vuosiluokat 7-9

Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
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Arvioinnin kohde
Kielellinen päättely

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa tehdä havaintojensa
perusteella johtopäätöksiä kohdekielen
säännönmukaisuuksista ja soveltaa
johtopäätöksiään sekä verrata sitä, miten
sama asia ilmaistaan jossakin muussa
kielessä. Oppilas tuntee kohdekielen
keskeisiä kielitiedon käsitteitä.

Pohditaan kielen ja kulttuurin suhdetta (esim. kielenkäyttörekisterit). Pohditaan kohdekielen
levinneisyyttä ja sen syitä.

T4 rohkaista oppilasta asettamaan tavoitteita, hyödyntämään monipuolisia
tapoja oppia kieliä ja arvioimaan oppimistaan itsenäisesti ja yhteistyössä
sekä ohjata oppilasta myönteiseen vuorovaikutukseen, jossa tärkeintä on
viestin välittyminen
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Tavoitteiden asettaminen, oppimisen
reflektointi ja yhteistyö

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa asettaa omia
kielenopiskelutavoitteitaan ja arvioida
opiskelutapojaan. Oppilas osaa toimia
vuorovaikutustilanteessa toisia kannustaen.

Vahvistetaan kielitiedon peruskäsitteiden hallintaa ja ymmärretään niiden merkitys kohdekielen
opiskelun kannalta.

T5 tukea oppilaan itsenäisyyttä ja taitoa soveltaa luovasti kielitaitoaan
sekä kehittää elinikäisen kieltenopiskelun valmiuksiaan
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Elinikäisen kielenopiskelun valmiuksien
kehittyminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas huomaa, mihin hän voi käyttää
kielitaitoaan myös koulun ulkopuolella ja osaa
pohtia, miten hän voi käyttää taitoaan koulun
päätyttyä.

Vahvistetaan kielitiedon peruskäsitteiden hallintaa ja ymmärretään niiden merkitys kohdekielen
opiskelun kannalta.

Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
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Vuosiluokat 7-9

T6 rohkaista oppilasta harjoittelemaan monenlaisia jokapäiväisiä
viestintätilanteita sekä toimimaan niissä aloitteellisesti

Arvioinnin kohde
Vuorovaikutus erilaisissa tilanteissa

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Taitotaso A2.2: Oppilas selviää jo
kohtalaisesti monenlaisista jokapäiväisistä
viestintätilanteista. Oppilas pystyy
enenevässä määrin olemaan aloitteellinen
viestintätilanteessa.

Vuosiluokalla 7 keskitytään seuraavaan: Sisältöjä yhdessä valittaessa näkökulmana on
nuoren toiminta kohdekielellä eri yhteisöissä ja maailmassa, ajankohtaisuus sekä oppilaiden
kiinnostuksen kohteet. Harjoitellaan oppilaan omaan elämänpiiriin liittyvien puhuttujen ja
kirjoitettujen tekstien tulkintaa. Lisäksi otetaan huomioon opiskeltavan kielen maantieteellinen
levinneisyys ja asema sekä kielialueen elämänmuoto. Havainnoidaan ja harjoitellaan erilaisia
vuorovaikutustilanteita eri viestintäkanavia hyödyntäen.

T7 ohjata oppilasta olemaan aktiivinen viestintätilanteessa sekä
syventämään taitoaan käyttää kohdekielisiä viestinnän keinoja,
vakiintuneita fraaseja, kierto- ja täyteilmauksia ja muuta kompensaatiota
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Viestintästrategioiden käyttö

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Taitotaso A2.2: Oppilas osallistuu enenevässä
määrin viestintään käyttäen tarvittaessa
vakiosanontoja pyytäessään tarkennusta
avainsanoista. Oppilas joutuu pyytämään
toistoa tai selvennystä silloin tällöin ja käyttää
esim. lähikäsitettä tai yleisempää käsitettä,
kun ei tiedä täsmällistä (koira/eläin tai talo/
mökki)

Vuosiluokalla 7 keskitytään seuraavaan: Sisältöjä yhdessä valittaessa näkökulmana on
nuoren toiminta kohdekielellä eri yhteisöissä ja maailmassa, ajankohtaisuus sekä oppilaiden
kiinnostuksen kohteet. Harjoitellaan oppilaan omaan elämänpiiriin liittyvien puhuttujen ja
kirjoitettujen tekstien tulkintaa. Lisäksi otetaan huomioon opiskeltavan kielen maantieteellinen
levinneisyys ja asema sekä kielialueen elämänmuoto. Havainnoidaan ja harjoitellaan erilaisia
vuorovaikutustilanteita eri viestintäkanavia hyödyntäen.

T8 ohjata oppilasta kiinnittämään huomiota kulttuurisesti sopivaan
kielenkäyttöön viestinnässä, johon liittyy mielipiteiden ja asenteiden esiin
tuomista
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde

Vuosiluokat 7-9

Viestinnän kulttuurinen sopivuus
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Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Taitotaso A2.2: Oppilas osaa käyttää
kieltä yksinkertaisella tavalla kaikkein
keskeisimpiin tarkoituksiin, kuten
tiedonvaihtoon sekä mielipiteiden ja
asenteiden asianmukaiseen ilmaisemiseen.
Oppilas pystyy keskustelemaan kohteliaasti
käyttäen tavanomaisia ilmauksia ja
perustason viestintärutiineja.

Vuosiluokalla 7 keskitytään seuraavaan: Sisältöjä yhdessä valittaessa näkökulmana on
nuoren toiminta kohdekielellä eri yhteisöissä ja maailmassa, ajankohtaisuus sekä oppilaiden
kiinnostuksen kohteet. Harjoitellaan oppilaan omaan elämänpiiriin liittyvien puhuttujen ja
kirjoitettujen tekstien tulkintaa. Lisäksi otetaan huomioon opiskeltavan kielen maantieteellinen
levinneisyys ja asema sekä kielialueen elämänmuoto. Havainnoidaan ja harjoitellaan erilaisia
vuorovaikutustilanteita eri viestintäkanavia hyödyntäen.

T10 tarjota oppilaalle mahdollisuuksia tuottaa puhetta ja kirjoitusta
aihepiirejä laajentaen sekä kiinnittäen huomiota myös keskeisiin
rakenteisiin ja ääntämisen perussääntöihin
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Tekstien tuottamistaidot

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Taitotaso A2.1:Oppilas pystyy kertomaan
jokapäiväisistä ja konkreettisista sekä itselleen
tärkeistä asioista käyttäen yksinkertaisia
lauseita ja konkreettista sanastoa. Oppilas
osaa helposti ennakoitavan perussanaston ja
monia keskeisimpiä rakenteita. Oppilas osaa
soveltaa joitakin ääntämisen perussääntöjä
muissakin kuin harjoitelluissa ilmauksissa.

Vuosiluokalla 7 keskitytään seuraavaan: Sisältöjä yhdessä valittaessa näkökulmana on
nuoren toiminta kohdekielellä eri yhteisöissä ja maailmassa, ajankohtaisuus sekä oppilaiden
kiinnostuksen kohteet. Harjoitellaan oppilaan omaan elämänpiiriin liittyvien puhuttujen ja
kirjoitettujen tekstien tulkintaa. Lisäksi otetaan huomioon opiskeltavan kielen maantieteellinen
levinneisyys ja asema sekä kielialueen elämänmuoto. Havainnoidaan ja harjoitellaan erilaisia
vuorovaikutustilanteita eri viestintäkanavia hyödyntäen.

Vuosiluokka 8
Vuosiluokan keskeiset sisältöalueet
S1 Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen
Rakennetaan ymmärrystä maailman moni- ja rinnakkaiskielisyydestä sekä kielellisistä
oikeuksista. Otetaan selkoa niiden maiden tai alueiden kulttuureista ja elämänmuodoista, joissa
opiskeltavaa kieltä puhutaan. Käytetään sellaisia kielitiedon käsitteitä, jotka auttavat oppilaita
kielten välisessä vertailussa ja kohdekielen opiskelussa. Hankitaan tarvittaessa tietoa kyseisen
kielen päävarianteista.
Pohditaan syvemmin kielen ja kulttuurin suhdetta. Syvennetään frankofoniatietoutta.
S2 Kielenopiskelutaidot

Kannustetaan pitkäjänteiseen työskentelyyn ja korostetaan sen merkitystä kohdekielen
opiskelussa. Syvennetään ja vahvistetaan kielen peruskäsitteiden hallintaa ja ymmärretään niiden
merkitys kieltenopiskelun kannalta.
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Vahvistetaan edelleen kielenopiskelutaitoja. Harjoitellaan oppimateriaalin monipuolista käyttöä,
sanastojen käyttöä, kokonaisuuksien hahmottamista, ryhmittelyä ja tiedon hakemista.

S3 Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa, taito tulkita tekstejä, taito tuottaa
tekstejä
Sisältöjä yhdessä valittaessa näkökulmana on nuoren toiminta kohdekielellä eri yhteisöissä ja
maailmassa, ajankohtaisuus, oppilaiden kiinnostuksen kohteet, suuntautuminen toisen asteen
opintoihin sekä tutustuminen nuorten työelämässä ja opiskelussa tarvittavaan kielitaitoon.
Lisäksi otetaan huomioon opiskeltavan kielen maantieteellinen levinneisyys ja asema sekä
kielialueen elämänmuoto. Sanastoa ja rakenteita opetellaan monenlaisista teksteistä, kuten
kertovista, kuvaavista tai vaikuttavista teksteistä.. Havainnoidaan ja harjoitellaan runsaasti
erilaisia vuorovaikutustilanteita eri viestintäkanavia hyödyntäen.
Vuosiluokalla 8 keskitytään seuraavaan: Sisältöjä valittaessa näkökulmana on nuoren toiminta
kohdekielellä eri yhteisöissä ja maailmassa, ajankohtaisuus sekä oppilaiden kiinnostuksen
kohteet. Harjoitellaan oppilaan omaan elämänpiiriin liittyvien puhuttujen ja kirjoitettujen
tekstien tulkintaa. Harjoitellaan erilaisia vuorovaikutustilanteita eri viestintäkanavia hyödyntäen
mahdollisuuksien mukaan.
Opetuksen tavoitteet

Tavoitteisiin liittyvät
sisältöalueet

Laaja-alainen osaaminen

T2

S1

L1, L2

T3

S1

L1, L4

T4

S2

L1, L3

T7

S3

L4, L6

T8

S3

L2

T9

S3

L4

T10

S3

L5, L6

Vuosiluokan tavoitteet
T2 kannustaa löytämään kiinnostavia kohdekielisiä toimintaympäristöjä,
jotka laajentavat oppilaan maailmankuvaa
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Maailmankansalaisen taitojen kehittyminen
opiskeltavaa kieltä käyttämällä

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa tehdä havaintoja
mahdollisuuksista oppia kohdekielisissä
toimintaympäristöissä.
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Pohditaan syvemmin kielen ja kulttuurin suhdetta. Syvennetään frankofoniatietoutta.

T3 ohjata oppilasta havaitsemaan, millaisia säännönmukaisuuksia
kohdekielessä on, miten samoja asioita ilmaistaan muissa kielissä sekä
käyttämään kielitiedon käsitteitä oppimisensa tukena
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
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Arvioinnin kohde
Kielellinen päättely

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa tehdä havaintojensa
perusteella johtopäätöksiä kohdekielen
säännönmukaisuuksista ja soveltaa
johtopäätöksiään sekä verrata sitä, miten
sama asia ilmaistaan jossakin muussa
kielessä. Oppilas tuntee kohdekielen
keskeisiä kielitiedon käsitteitä.

Pohditaan syvemmin kielen ja kulttuurin suhdetta. Syvennetään frankofoniatietoutta.

T4 rohkaista oppilasta asettamaan tavoitteita, hyödyntämään monipuolisia
tapoja oppia kieliä ja arvioimaan oppimistaan itsenäisesti ja yhteistyössä
sekä ohjata oppilasta myönteiseen vuorovaikutukseen, jossa tärkeintä on
viestin välittyminen
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Tavoitteiden asettaminen, oppimisen
reflektointi ja yhteistyö

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa asettaa omia
kielenopiskelutavoitteitaan ja arvioida
opiskelutapojaan. Oppilas osaa toimia
vuorovaikutustilanteessa toisia kannustaen.

Kannustetaan pitkäjänteiseen työskentelyyn ja korostetaan sen merkitystä kohdekielen
opiskelussa. Syvennetään ja vahvistetaan kielen peruskäsitteiden hallintaa ja ymmärretään niiden
merkitys kieltenopiskelun kannalta.

T7 ohjata oppilasta olemaan aktiivinen viestintätilanteessa sekä
syventämään taitoaan käyttää kohdekielisiä viestinnän keinoja,
vakiintuneita fraaseja, kierto- ja täyteilmauksia ja muuta kompensaatiota
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Viestintästrategioiden käyttö

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Taitotaso A2.2: Oppilas osallistuu enenevässä
määrin viestintään käyttäen tarvittaessa
vakiosanontoja pyytäessään tarkennusta
avainsanoista. Oppilas joutuu pyytämään
toistoa tai selvennystä silloin tällöin ja käyttää
esim. lähikäsitettä tai yleisempää käsitettä,
kun ei tiedä täsmällistä (koira/eläin tai talo/
mökki)

Vuosiluokalla 8 keskitytään seuraavaan: Sisältöjä valittaessa näkökulmana on nuoren toiminta
kohdekielellä eri yhteisöissä ja maailmassa, ajankohtaisuus sekä oppilaiden kiinnostuksen
kohteet. Harjoitellaan oppilaan omaan elämänpiiriin liittyvien puhuttujen ja kirjoitettujen
tekstien tulkintaa. Harjoitellaan erilaisia vuorovaikutustilanteita eri viestintäkanavia hyödyntäen
mahdollisuuksien mukaan.
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Arvioinnin kohde

T8 ohjata oppilasta kiinnittämään huomiota kulttuurisesti sopivaan
kielenkäyttöön viestinnässä, johon liittyy mielipiteiden ja asenteiden esiin
tuomista
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Viestinnän kulttuurinen sopivuus

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Taitotaso A2.2: Oppilas osaa käyttää
kieltä yksinkertaisella tavalla kaikkein
keskeisimpiin tarkoituksiin, kuten
tiedonvaihtoon sekä mielipiteiden ja
asenteiden asianmukaiseen ilmaisemiseen.
Oppilas pystyy keskustelemaan kohteliaasti
käyttäen tavanomaisia ilmauksia ja
perustason viestintärutiineja.

Vuosiluokalla 8 keskitytään seuraavaan: Sisältöjä valittaessa näkökulmana on nuoren toiminta
kohdekielellä eri yhteisöissä ja maailmassa, ajankohtaisuus sekä oppilaiden kiinnostuksen
kohteet. Harjoitellaan oppilaan omaan elämänpiiriin liittyvien puhuttujen ja kirjoitettujen
tekstien tulkintaa. Harjoitellaan erilaisia vuorovaikutustilanteita eri viestintäkanavia hyödyntäen
mahdollisuuksien mukaan.

T9 tarjota oppilaalle mahdollisuuksia tulkita erilaisia tekstejä, myös
selväpiirteisiä asiatekstejä, joista hankitaan tietoa, ja ohjata käyttämään
tulkinnassa päättelytaitoa ja keskeisen sisällön ymmärtämistä
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Tekstien tulkintataidot

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Taitotaso A2.2: Oppilas pystyy seuraamaan
hyvin summittaisesti selväpiirteisen
asiapuheen pääkohtia, tunnistaa usein
ympärillään käytävän keskustelun aiheen,
ymmärtää pääasiat tuttua sanastoa
sisältävästä yleiskielisestä tekstistä tai
hitaasta puheesta. Oppilas osaa päätellä
tuntemattomien sanojen merkityksiä
asiayhteydestä.
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Vuosiluokalla 8 keskitytään seuraavaan: Sisältöjä valittaessa näkökulmana on nuoren toiminta
kohdekielellä eri yhteisöissä ja maailmassa, ajankohtaisuus sekä oppilaiden kiinnostuksen
kohteet. Harjoitellaan oppilaan omaan elämänpiiriin liittyvien puhuttujen ja kirjoitettujen
tekstien tulkintaa. Harjoitellaan erilaisia vuorovaikutustilanteita eri viestintäkanavia hyödyntäen
mahdollisuuksien mukaan.

T10 tarjota oppilaalle mahdollisuuksia tuottaa puhetta ja kirjoitusta
aihepiirejä laajentaen sekä kiinnittäen huomiota myös keskeisiin
rakenteisiin ja ääntämisen perussääntöihin
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
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Arvioinnin kohde
Tekstien tuottamistaidot

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Taitotaso A2.1:Oppilas pystyy kertomaan
jokapäiväisistä ja konkreettisista sekä itselleen
tärkeistä asioista käyttäen yksinkertaisia
lauseita ja konkreettista sanastoa. Oppilas
osaa helposti ennakoitavan perussanaston ja
monia keskeisimpiä rakenteita. Oppilas osaa
soveltaa joitakin ääntämisen perussääntöjä
muissakin kuin harjoitelluissa ilmauksissa.

Vuosiluokalla 8 keskitytään seuraavaan: Sisältöjä valittaessa näkökulmana on nuoren toiminta
kohdekielellä eri yhteisöissä ja maailmassa, ajankohtaisuus sekä oppilaiden kiinnostuksen
kohteet. Harjoitellaan oppilaan omaan elämänpiiriin liittyvien puhuttujen ja kirjoitettujen
tekstien tulkintaa. Harjoitellaan erilaisia vuorovaikutustilanteita eri viestintäkanavia hyödyntäen
mahdollisuuksien mukaan.

Vuosiluokka 9
Vuosiluokan keskeiset sisältöalueet
S1 Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen
Rakennetaan ymmärrystä maailman moni- ja rinnakkaiskielisyydestä sekä kielellisistä
oikeuksista. Otetaan selkoa niiden maiden tai alueiden kulttuureista ja elämänmuodoista, joissa
opiskeltavaa kieltä puhutaan. Käytetään sellaisia kielitiedon käsitteitä, jotka auttavat oppilaita
kielten välisessä vertailussa ja kohdekielen opiskelussa. Hankitaan tarvittaessa tietoa kyseisen
kielen päävarianteista.
Kohdekielen ja kulttuurien välinen yhteys kuuluu erottomana osana kieltenopiskeluun.
S2 Kielenopiskelutaidot
Vahvistetaan edelleen kielenopiskelutaitoja. Harjoitellaan oppimateriaalin monipuolista käyttöä,
sanastojen käyttöä, kokonaisuuksien hahmottamista, ryhmittelyä ja tiedon hakemista.
Kannustetaan pitkäjänteiseen työskentelyyn ja korostetaan sen merkitystä kohdekielen
opiskelussa myös jatko-opintojen kannalta. Syvennetään ja vahvistetaan kielen peruskäsitteiden
hallintaa ja ymmärretään niiden merkitys kieltenopiskelun kannalta.

Sisältöjä yhdessä valittaessa näkökulmana on nuoren toiminta kohdekielellä eri yhteisöissä ja
maailmassa, ajankohtaisuus, oppilaiden kiinnostuksen kohteet, suuntautuminen toisen asteen
opintoihin sekä tutustuminen nuorten työelämässä ja opiskelussa tarvittavaan kielitaitoon.
Lisäksi otetaan huomioon opiskeltavan kielen maantieteellinen levinneisyys ja asema sekä
kielialueen elämänmuoto. Sanastoa ja rakenteita opetellaan monenlaisista teksteistä, kuten
kertovista, kuvaavista tai vaikuttavista teksteistä.. Havainnoidaan ja harjoitellaan runsaasti
erilaisia vuorovaikutustilanteita eri viestintäkanavia hyödyntäen.
Vuosiluokalla 9 keskitytään seuraavaan: Sisältöjä valittaessa näkökulmana on nuoren toiminta
kohdekielellä eri yhteisöissä ja maailmassa, ajankohtaisuus sekä oppilaiden kiinnostuksen
kohteet suuntautuminen toisen asteen opintoihin sekä tutustuminen nuorten työelämässä
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S3 Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa, taito tulkita tekstejä, taito tuottaa
tekstejä

ja opiskelussa tarvittavaan kielitaitoon. Laajennetaan puhuttujen ja kirjoitettujen tekstien
valikoimaa syventäen kohdekielen ja -kulttuurin tuntemusta. Harjoitellaan edelleen erilaisia
vuorovaikutustilanteita eri viestintäkanavia hyödyntäen mahdollisuuksien mukaan.
Opetuksen tavoitteet

Tavoitteisiin liittyvät
sisältöalueet

Laaja-alainen osaaminen

T1

S1

L1, L2

T2

S1

L1, L2

T3

S1

L1, L4

T4

S2

L1, L3

T5

S2

L1

T6

S3

L4

T7

S3

L4, L6

T8

S3

L2

T9

S3

L4

T10

S3

L5, L6

Vuosiluokan tavoitteet
T1 edistää oppilaan taitoa pohtia opiskeltavan kielen asemaan liittyviä
arvoja ja ilmiöitä ja antaa oppilaalle valmiuksia kehittää kulttuurien välistä
toimintakykyään
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Kielten statuksiin liittyvien kysymysten
huomaaminen ja kulttuurienvälinen
toimintakyky

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa pohtia opiskeltavan kielen
asemaan liittyviä ilmiöitä.

Kohdekielen ja kulttuurien välinen yhteys kuuluu erottomana osana kieltenopiskeluun.

T2 kannustaa löytämään kiinnostavia kohdekielisiä toimintaympäristöjä,
jotka laajentavat oppilaan maailmankuvaa
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
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Maailmankansalaisen taitojen kehittyminen
opiskeltavaa kieltä käyttämällä

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa tehdä havaintoja
mahdollisuuksista oppia kohdekielisissä
toimintaympäristöissä.

Kohdekielen ja kulttuurien välinen yhteys kuuluu erottomana osana kieltenopiskeluun.
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T3 ohjata oppilasta havaitsemaan, millaisia säännönmukaisuuksia
kohdekielessä on, miten samoja asioita ilmaistaan muissa kielissä sekä
käyttämään kielitiedon käsitteitä oppimisensa tukena
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Kielellinen päättely

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa tehdä havaintojensa
perusteella johtopäätöksiä kohdekielen
säännönmukaisuuksista ja soveltaa
johtopäätöksiään sekä verrata sitä, miten
sama asia ilmaistaan jossakin muussa
kielessä. Oppilas tuntee kohdekielen
keskeisiä kielitiedon käsitteitä.

Kohdekielen ja kulttuurien välinen yhteys kuuluu erottomana osana kieltenopiskeluun.

T4 rohkaista oppilasta asettamaan tavoitteita, hyödyntämään monipuolisia
tapoja oppia kieliä ja arvioimaan oppimistaan itsenäisesti ja yhteistyössä
sekä ohjata oppilasta myönteiseen vuorovaikutukseen, jossa tärkeintä on
viestin välittyminen
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Tavoitteiden asettaminen, oppimisen
reflektointi ja yhteistyö

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa asettaa omia
kielenopiskelutavoitteitaan ja arvioida
opiskelutapojaan. Oppilas osaa toimia
vuorovaikutustilanteessa toisia kannustaen.

Kannustetaan pitkäjänteiseen työskentelyyn ja korostetaan sen merkitystä kohdekielen
opiskelussa myös jatko-opintojen kannalta. Syvennetään ja vahvistetaan kielen peruskäsitteiden
hallintaa ja ymmärretään niiden merkitys kieltenopiskelun kannalta.

T5 tukea oppilaan itsenäisyyttä ja taitoa soveltaa luovasti kielitaitoaan
sekä kehittää elinikäisen kieltenopiskelun valmiuksiaan
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Elinikäisen kielenopiskelun valmiuksien
kehittyminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas huomaa, mihin hän voi käyttää
kielitaitoaan myös koulun ulkopuolella ja osaa
pohtia, miten hän voi käyttää taitoaan koulun
päätyttyä.

Kannustetaan pitkäjänteiseen työskentelyyn ja korostetaan sen merkitystä kohdekielen
opiskelussa myös jatko-opintojen kannalta. Syvennetään ja vahvistetaan kielen peruskäsitteiden
hallintaa ja ymmärretään niiden merkitys kieltenopiskelun kannalta.
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Arvioinnin kohde

T6 rohkaista oppilasta harjoittelemaan monenlaisia jokapäiväisiä
viestintätilanteita sekä toimimaan niissä aloitteellisesti
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Vuorovaikutus erilaisissa tilanteissa

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Taitotaso A2.2: Oppilas selviää jo
kohtalaisesti monenlaisista jokapäiväisistä
viestintätilanteista. Oppilas pystyy
enenevässä määrin olemaan aloitteellinen
viestintätilanteessa.

Vuosiluokalla 9 keskitytään seuraavaan: Sisältöjä valittaessa näkökulmana on nuoren toiminta
kohdekielellä eri yhteisöissä ja maailmassa, ajankohtaisuus sekä oppilaiden kiinnostuksen
kohteet suuntautuminen toisen asteen opintoihin sekä tutustuminen nuorten työelämässä
ja opiskelussa tarvittavaan kielitaitoon. Laajennetaan puhuttujen ja kirjoitettujen tekstien
valikoimaa syventäen kohdekielen ja -kulttuurin tuntemusta. Harjoitellaan edelleen erilaisia
vuorovaikutustilanteita eri viestintäkanavia hyödyntäen mahdollisuuksien mukaan.

T7 ohjata oppilasta olemaan aktiivinen viestintätilanteessa sekä
syventämään taitoaan käyttää kohdekielisiä viestinnän keinoja,
vakiintuneita fraaseja, kierto- ja täyteilmauksia ja muuta kompensaatiota
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Viestintästrategioiden käyttö

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Taitotaso A2.2: Oppilas osallistuu enenevässä
määrin viestintään käyttäen tarvittaessa
vakiosanontoja pyytäessään tarkennusta
avainsanoista. Oppilas joutuu pyytämään
toistoa tai selvennystä silloin tällöin ja käyttää
esim. lähikäsitettä tai yleisempää käsitettä,
kun ei tiedä täsmällistä (koira/eläin tai talo/
mökki)

Vuosiluokalla 9 keskitytään seuraavaan: Sisältöjä valittaessa näkökulmana on nuoren toiminta
kohdekielellä eri yhteisöissä ja maailmassa, ajankohtaisuus sekä oppilaiden kiinnostuksen
kohteet suuntautuminen toisen asteen opintoihin sekä tutustuminen nuorten työelämässä
ja opiskelussa tarvittavaan kielitaitoon. Laajennetaan puhuttujen ja kirjoitettujen tekstien
valikoimaa syventäen kohdekielen ja -kulttuurin tuntemusta. Harjoitellaan edelleen erilaisia
vuorovaikutustilanteita eri viestintäkanavia hyödyntäen mahdollisuuksien mukaan.

T8 ohjata oppilasta kiinnittämään huomiota kulttuurisesti sopivaan
kielenkäyttöön viestinnässä, johon liittyy mielipiteiden ja asenteiden esiin
tuomista

Vuosiluokat 7-9

Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
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Arvioinnin kohde
Viestinnän kulttuurinen sopivuus

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Taitotaso A2.2: Oppilas osaa käyttää
kieltä yksinkertaisella tavalla kaikkein
keskeisimpiin tarkoituksiin, kuten
tiedonvaihtoon sekä mielipiteiden ja
asenteiden asianmukaiseen ilmaisemiseen.
Oppilas pystyy keskustelemaan kohteliaasti
käyttäen tavanomaisia ilmauksia ja
perustason viestintärutiineja.

Vuosiluokalla 9 keskitytään seuraavaan: Sisältöjä valittaessa näkökulmana on nuoren toiminta
kohdekielellä eri yhteisöissä ja maailmassa, ajankohtaisuus sekä oppilaiden kiinnostuksen
kohteet suuntautuminen toisen asteen opintoihin sekä tutustuminen nuorten työelämässä
ja opiskelussa tarvittavaan kielitaitoon. Laajennetaan puhuttujen ja kirjoitettujen tekstien
valikoimaa syventäen kohdekielen ja -kulttuurin tuntemusta. Harjoitellaan edelleen erilaisia
vuorovaikutustilanteita eri viestintäkanavia hyödyntäen mahdollisuuksien mukaan.

T9 tarjota oppilaalle mahdollisuuksia tulkita erilaisia tekstejä, myös
selväpiirteisiä asiatekstejä, joista hankitaan tietoa, ja ohjata käyttämään
tulkinnassa päättelytaitoa ja keskeisen sisällön ymmärtämistä
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Tekstien tulkintataidot

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Taitotaso A2.2: Oppilas pystyy seuraamaan
hyvin summittaisesti selväpiirteisen
asiapuheen pääkohtia, tunnistaa usein
ympärillään käytävän keskustelun aiheen,
ymmärtää pääasiat tuttua sanastoa
sisältävästä yleiskielisestä tekstistä tai
hitaasta puheesta. Oppilas osaa päätellä
tuntemattomien sanojen merkityksiä
asiayhteydestä.

Vuosiluokalla 9 keskitytään seuraavaan: Sisältöjä valittaessa näkökulmana on nuoren toiminta
kohdekielellä eri yhteisöissä ja maailmassa, ajankohtaisuus sekä oppilaiden kiinnostuksen
kohteet suuntautuminen toisen asteen opintoihin sekä tutustuminen nuorten työelämässä
ja opiskelussa tarvittavaan kielitaitoon. Laajennetaan puhuttujen ja kirjoitettujen tekstien
valikoimaa syventäen kohdekielen ja -kulttuurin tuntemusta. Harjoitellaan edelleen erilaisia
vuorovaikutustilanteita eri viestintäkanavia hyödyntäen mahdollisuuksien mukaan.

T10 tarjota oppilaalle mahdollisuuksia tuottaa puhetta ja kirjoitusta
aihepiirejä laajentaen sekä kiinnittäen huomiota myös keskeisiin
rakenteisiin ja ääntämisen perussääntöihin
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Vuosiluokat 7-9

Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi

Arvioinnin kohde
Tekstien tuottamistaidot

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Taitotaso A2.1:Oppilas pystyy kertomaan
jokapäiväisistä ja konkreettisista sekä itselleen
tärkeistä asioista käyttäen yksinkertaisia
lauseita ja konkreettista sanastoa. Oppilas
osaa helposti ennakoitavan perussanaston ja
monia keskeisimpiä rakenteita. Oppilas osaa
soveltaa joitakin ääntämisen perussääntöjä
muissakin kuin harjoitelluissa ilmauksissa.

Vuosiluokalla 9 keskitytään seuraavaan: Sisältöjä valittaessa näkökulmana on nuoren toiminta
kohdekielellä eri yhteisöissä ja maailmassa, ajankohtaisuus sekä oppilaiden kiinnostuksen
kohteet suuntautuminen toisen asteen opintoihin sekä tutustuminen nuorten työelämässä
ja opiskelussa tarvittavaan kielitaitoon. Laajennetaan puhuttujen ja kirjoitettujen tekstien
valikoimaa syventäen kohdekielen ja -kulttuurin tuntemusta. Harjoitellaan edelleen erilaisia
vuorovaikutustilanteita eri viestintäkanavia hyödyntäen mahdollisuuksien mukaan.

35.6.31. Yhteiskuntaoppi
Oppiaineen tehtävä
Yhteiskuntaopin opetuksen tehtävänä on tukea oppilaiden kasvua aktiivisiksi, vastuuntuntoisiksi ja
yritteliäiksi kansalaisiksi. Oppilaita ohjataan toimimaan erilaisuutta ymmärtävässä, ihmisoikeuksia
ja tasa-arvoa kunnioittavassa moniarvoisessa yhteiskunnassa demokratian arvojen ja
periaatteiden mukaan. Oppiaineen tehtävänä on antaa yhteiskunnan toiminnasta ja kansalaisen
vaikutusmahdollisuuksista tiedollinen perusta sekä rohkaista oppilaita kehittymään omaaloitteisiksi yhteiskunnallisiksi ja taloudellisiksi toimijoiksi.
Yhteiskuntaopin opetuksessa oppilaita ohjataan seuraamaan ajankohtaisia kysymyksiä ja
tapahtumia sekä ymmärtämään niiden yhteyksiä omaan elämään. Keskeistä on oppia
hankkimaan ja arvioimaan kriittisesti erityyppisten toimijoiden tuottamaa tietoa sekä soveltamaan
sitä kohtaamissaan tilanteissa. Oppilaita kannustetaan osallistumaan sekä toimimaan
aktiivisesti ja rakentavasti erilaisissa tilanteissa ja yhteisöissä. Heitä ohjataan ymmärtämään,
että yhteiskunnallinen päätöksenteko perustuu valintoihin, joita tehdään vaihtoehtoisten
mahdollisuuksien välillä pyrkimyksenä löytää yhteisymmärrys.

Yhteiskuntaopin tehtävä vuosiluokilla 7-9
Vuosiluokkien 7-9 opetuksessa korostetaan oppilaiden vaikuttamismahdollisuuksia ja -taitoja
demokratiassa sekä vastuuta omaan elämään liittyvien valintojen tekemisessä. Päätöksentekoa
ja vaikuttamista harjoitellaan kouluyhteisössä ja muiden lähiyhteisön toimijoiden kanssa.

Vuosiluokat 7-9

Opetuksessa kiinnitetään huomiota yhteiskunnan ja yhteisöllisen elämän rakenteisiin sekä niihin
liittyviin käsitteisiin. Oppilaita ohjataan arvioimaan yhteiskunnan ja talouden kysymyksiä sekä
vertailemaan niihin liittyviä erilaisia mielipiteitä ja toimintavaihtoehtoja erilaisten ihmisryhmien
ja arvopäämäärien kannalta. Yhteiskunnallisten asioiden opiskelussa näkökulma laajenee
kattamaan myös globaalit kysymykset

Yhteiskuntaopin oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät tavoitteet
vuosiluokilla 7-9
Tavoitteena on tukea oppilaiden kasvua aktiivisiksi kansalaisiksi käyttämällä monipuolisia
toiminnallisia työtapoja. Jatkuva ajankohtaisten asioiden ja tapahtumien seuraaminen,
analysoiminen ja niistä keskusteleminen on keskeistä. Vuorovaikutus yhteiskunnan eri
toimijoiden kanssa on niin ikään tärkeää. Opetuksessa voidaan käyttää myös oppiainerajat
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ylittäviä lähestymistapoja esimerkiksi erilaisten projektien yhteydessä. Yhteistoiminnallisten
työtapojen lisäksi tutkiva oppiminen korostuu. Median tarkastelulla ja tieto- ja viestintätekniikan
hyödyntämisellä on keskeinen osa opiskelussa.
Yhteiskuntaopin opetuksessa korostetaan oppilaiden vaikuttamismahdollisuuksia ja -taitoja
demokratiassa sekä vastuuta omaan elämään liittyvien valintojen tekemisessä. Päätöksentekoa
ja vaikuttamista harjoitellaan kouluyhteisössä ja muiden lähiyhteisön toimijoiden kanssa.
Opetuksessa kiinnitetään huomiota yhteiskunnan ja yhteisöllisen elämän rakenteisiin sekä niihin
liittyviin käsitteisiin. Oppilaita ohjataan arvioimaan yhteiskunnan ja talouden kysymyksiä sekä
vertailemaan niihin liittyviä erilaisia mielipiteitä ja toimintavaihtoehtoja erilaisten ihmisryhmien
ja arvopäämäärien kannalta. Yhteiskunnallisten asioiden opiskelussa näkökulma laajenee
kattamaan myös globaalit kysymykset.

Ohjaus, eriyttäminen ja tuki yhteiskuntaopissa vuosiluokilla 7-9
Oppiaineen tavoitteiden ja luonteen kannalta keskeistä on ohjata oppilaita näkemään
itsensä kansalaisyhteiskunnan jäseninä sekä tukea heidän kasvuaan erilaisten yhteisöjen
aktiivisiksi jäseniksi. Oppilaiden monipuolista kommunikointia, osallisuutta ja yhteistoimintaa
tuetaan käytännön harjoitteilla. Heitä harjaannutetaan etsimään, ymmärtämään ja soveltamaan
yhteiskuntaa ja taloutta koskevaa tietoa, jonka merkitystä he arvioivat paitsi omasta myös yleisestä
näkökulmasta. Oppiaineen käsitteellinen luonne ja esimerkiksi kuvien, graafien ja tilastojen
avaaminen otetaan huomioon opetusjärjestelyissä ja työtavoissa.

Oppilaan oppimisen arviointi yhteiskuntaopissa vuosiluokilla 7-9
Oppimisen arviointi on yhteiskuntaopissa oppilaita ohjaavaa ja kannustavaa. Monipuolisella
palautteella oppilaita kannustetaan toimimaan aktiivisesti omissa lähiyhteisöissään ja
soveltamaan käytännön arjessa yhteiskunnallista ja taloudellista osaamistaan. Arvioinnissa
otetaan huomioon oppilaiden monimuotoiset toiminnan ja tuottamisen tavat. Arvioinnilla
tuetaan yhteiskunnallisten tietojen ja taitojen soveltamista kiinnitetään huomiota siihen, miten
monipuolisesti ja näkemyksiään perustellen oppilaat oppivat rakentamaan omaa käsitystään
yhteiskunnasta.
Päättöarviointi sijoittuu siihen lukuvuoteen, jona yhteiskuntaopin opiskelu päättyy kaikille
yhteisenä oppiaineena. Päättöarvioinnilla määritellään, miten oppilas on opiskelun
päättyessä saavuttanut yhteiskuntaopin oppimäärän tavoitteet. Päättöarvosana muodostetaan
suhteuttamalla oppilaan osaamisen taso yhteiskuntaopin valtakunnallisiin päättöarvioinnin
kriteereihin. Yhteiskuntaopissa oppilaan osaaminen kehittyy kaikilla tavoitealueilla oppimäärän
päättövaiheeseen saakka. Päättöarvosanan muodostamisessa otetaan huomioon kaikki
valtakunnalliset päättöarvioinnin kriteerit riippumatta siitä, mille vuosiluokalle vastaava tavoite on
asetettu paikallisessa opetussuunnitelmassa. Oppilas saa arvosanan kahdeksan (8), mikäli hän
osoittaa keskimäärin kriteerien määrittämää osaamista. Arvosanan kahdeksan tason ylittäminen
joidenkin tavoitteiden osalta voi kompensoida tasoa heikomman suoriutumisen joidenkin muiden
tavoitteiden osalta.

Vuosiluokka 9

S1 Arkielämä ja oman elämän hallinta
Perehdytään yksilön vastuisiin, velvollisuuksiin, oikeuksiin sekä oman elämän ja talouden
hallintaan. Paneudutaan erilaisiin mahdollisuuksiin oman tulevaisuuden suunnittelussa
tutustumalla työelämään ja elinkeinoihin. Käsitellään sekä oman että lähiyhteisöjen, kuten
perheiden, hyvinvoinnin ja turvallisuuden edistämistä.
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Vuosiluokat 7-9

Vuosiluokan keskeiset sisältöalueet

Tarkastellaan yhteiskuntaa: Millaisin eri sitein kuulumme yhteisöihin ja yhteiskuntaan.
Mitä ovat kansalaisen oikeudet ja velvollisuudet, ja miten vastuu ja vapaudet lisääntyvät
ikävuosien myötä. Julkisen ja yksityisen sektorin ero.
S2 Demokraattinen yhteiskunta
Paneudutaan demokraattisen yhteiskunnan ja oikeusvaltion periaatteisiin ja toimintatapoihin.
Opetuksessa perehdytään ihmisoikeuksiin ja niihin liittyviin kansainvälisiin sopimuksiin.
Opetuksen sisältönä ovat yhteiskunnan rakenteet ja vallankäyttö. Tarkastellaan lisäksi
mielipiteiden kanavoitumista yksilön, järjestöjen, median ja julkisen vallan toiminnaksi ja
päätöksenteoksi Suomessa ja kansainvälisesti.
Käsitellään demokratiaa käsitteenä ja käytännön päätöksenteon mallina. Edustuksellinen
demokratia Suomessa. Kuntien merkitys kansalaisen elämässä ja kunnallinen
päätöksenteko, eduskunta, perustuslaki ja lain säätäminen Suomessa, valtioneuvosto,
presidentti, ja Euroopan unioni.
S3 Aktiivinen kansalaisuus ja vaikuttaminen
Tutustutaan erilaisiin yhteiskunnallisen vaikuttamisen kanaviin ja keinoihin. Harjoitellaan
yhteiskunnallisessa osallistumisessa, työelämässä ja taloudellisessa toiminnassa tarvittavia
taitoja luomalla aitoja tilaisuuksia koulun arjessa aktiiviselle, vastuulliselle ja rakentavalle
yhteistyölle ja vaikuttamiselle myös yhteistyössä koulun ulkopuolisten tahojen kanssa.
Käsitellään
yhteiskunnallista
vaikuttamista,
kansalaisaktiivisuutta
ja
kansalaistottelemattomuuden käsitettä, erilaisten vähemmistöjen asema ja tasa-arvo
suomalaisessa yhteiskunnassa. Käsitellään poliittisia puolueita, erilaisia vaaleja ja niiden
merkitystä kansalaisen kannalta sekä vaikuttamisen erilaisia keinoja.
S4 Taloudellinen toiminta
Perehdytään talouden peruskäsitteisiin, ilmiöihin ja keskeisiin toimijoihin sekä tarkastellaan
taloutta myös kestävän kehityksen ja erilaisten taloudellisten toimijoiden näkökulmasta. Lisäksi
perehdytään talouden ja hyvinvoinnin kysymyksiin muun muassa työn, ammattien ja yrittäjyyden
kautta. Talouden ilmiöiden tarkastelussa huomioidaan paikalliset ja globaalit näkökulmat.

Vuosiluokat 7-9

Käsitellään kotitalouksien tuloja ja menoja. Asumismuodot ja asumiskustannusten
muodostuminen. Kestävä kehitys yksilön, kuluttajan ja yhteiskunnan näkökulmasta.
Käsitellään markkinatalous taloudellisena järjestelmänä, talouden toimijat sekä
rahoitussektori. Oman talouden hallinta, talousuutisten kriittinen analysointi, talouskasvu
ja sen rajat, talouden mittaaminen, taloussuhdanteet ja talouspolitiikan keinot.
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Opetuksen tavoitteet

Tavoitteisiin liittyvät
sisältöalueet

Laaja-alainen osaaminen

T1

S1, S2, S3, S4

L4, L7

T2

S1, S2, S3, S4

L1, L2, L4, L7

T3

S2, S3

L2, L4, L7

T4

S1, S2, S3

L3, L4, L5

T5

S1, S4

L1, L4, L6, L7

T6

S1, S2, S3

L2, L4

T7

S1, S2, S3

L1, L4, L7

T8

S1, S4

L2, L4, L6, L7

T9

S1, S2, S3, S4

L1, L2, L7

Vuosiluokan tavoitteet
T1 ohjata oppilasta syventämään kiinnostustaan ympäröivään
yhteiskuntaan ja vahvistaa oppilaan kiinnostusta yhteiskuntaoppiin
tiedonalana
Oppilas ymmärtää mistä yhteiskunta muodostuu, ja saa kuvan yhteiskuntatieteiden eri osaalueista.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Ei käytetä arvosanan muodostumisen
periaatteena. Oppilasta ohjataan pohtimaan
kokemuksiaan osana itsearviointia.

Käsitellään kotitalouksien tuloja ja menoja. Asumismuodot ja asumiskustannusten
muodostuminen. Kestävä kehitys yksilön, kuluttajan ja yhteiskunnan näkökulmasta.
Käsitellään markkinatalous taloudellisena järjestelmänä, talouden toimijat sekä
rahoitussektori. Oman talouden hallinta, talousuutisten kriittinen analysointi, talouskasvu
ja sen rajat, talouden mittaaminen, taloussuhdanteet ja talouspolitiikan keinot.

Käsitellään
yhteiskunnallista
vaikuttamista,
kansalaisaktiivisuutta
ja
kansalaistottelemattomuuden käsitettä, erilaisten vähemmistöjen asema ja tasa-arvo
suomalaisessa yhteiskunnassa. Käsitellään poliittisia puolueita, erilaisia vaaleja ja niiden
merkitystä kansalaisen kannalta sekä vaikuttamisen erilaisia keinoja.
Tarkastellaan yhteiskuntaa: Millaisin eri sitein kuulumme yhteisöihin ja yhteiskuntaan.
Mitä ovat kansalaisen oikeudet ja velvollisuudet, ja miten vastuu ja vapaudet lisääntyvät
ikävuosien myötä. Julkisen ja yksityisen sektorin ero.
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Vuosiluokat 7-9

Käsitellään demokratiaa käsitteenä ja käytännön päätöksenteon mallina. Edustuksellinen
demokratia Suomessa. Kuntien merkitys kansalaisen elämässä ja kunnallinen
päätöksenteko, eduskunta, perustuslaki ja lain säätäminen Suomessa, valtioneuvosto,
presidentti, ja Euroopan unioni.

T2 ohjata oppilasta harjaannuttamaan eettistä arviointikykyään liittyen
erilaisiin inhimillisiin, yhteiskunnallisiin ja taloudellisiin kysymyksiin
Oppilas ymmärtää erilaisten valintojen merkityksen yhteiskunnan kehityksen kannalta.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Ei käytetä arvosanan muodostumisen
periaatteena. Oppilasta ohjataan pohtimaan
kokemuksiaan osana itsearviointia.

Käsitellään kotitalouksien tuloja ja menoja. Asumismuodot ja asumiskustannusten
muodostuminen. Kestävä kehitys yksilön, kuluttajan ja yhteiskunnan näkökulmasta.
Käsitellään markkinatalous taloudellisena järjestelmänä, talouden toimijat sekä
rahoitussektori. Oman talouden hallinta, talousuutisten kriittinen analysointi, talouskasvu
ja sen rajat, talouden mittaaminen, taloussuhdanteet ja talouspolitiikan keinot.
Tarkastellaan yhteiskuntaa: Millaisin eri sitein kuulumme yhteisöihin ja yhteiskuntaan.
Mitä ovat kansalaisen oikeudet ja velvollisuudet, ja miten vastuu ja vapaudet lisääntyvät
ikävuosien myötä. Julkisen ja yksityisen sektorin ero.
Käsitellään
yhteiskunnallista
vaikuttamista,
kansalaisaktiivisuutta
ja
kansalaistottelemattomuuden käsitettä, erilaisten vähemmistöjen asema ja tasa-arvo
suomalaisessa yhteiskunnassa. Käsitellään poliittisia puolueita, erilaisia vaaleja ja niiden
merkitystä kansalaisen kannalta sekä vaikuttamisen erilaisia keinoja.
Käsitellään demokratiaa käsitteenä ja käytännön päätöksenteon mallina. Edustuksellinen
demokratia Suomessa. Kuntien merkitys kansalaisen elämässä ja kunnallinen
päätöksenteko, eduskunta, perustuslaki ja lain säätäminen Suomessa, valtioneuvosto,
presidentti, ja Euroopan unioni.

T3 ohjata oppilasta ymmärtämään oikeusvaltion periaatteita,
ihmisoikeuksien yleismaailmallista merkitystä sekä syventämään tietojaan
suomalaisen oikeusjärjestelmän toiminnasta
Oppilas ymmärtää oikeusturvan merkityksen, suomalaisen oikeusjärjestelmän toiminnan ja
pääpiirteet ja saa käsityksen kansalaisen oikeuksista ja velvollisuuksista.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde

Vuosiluokat 7-9

Oikeusvaltion periaatteiden ja toiminnan
hahmottaminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa kuvailla ja selittää
ihmisoikeusperiaatteita, oikeusvaltion
keskeisiä periaatteita sekä suomalaisen
oikeusjärjestelmän rakennetta ja toimintaa.

Käsitellään
yhteiskunnallista
vaikuttamista,
kansalaisaktiivisuutta
ja
kansalaistottelemattomuuden käsitettä, erilaisten vähemmistöjen asema ja tasa-arvo
suomalaisessa yhteiskunnassa. Käsitellään poliittisia puolueita, erilaisia vaaleja ja niiden
merkitystä kansalaisen kannalta sekä vaikuttamisen erilaisia keinoja.
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Käsitellään demokratiaa käsitteenä ja käytännön päätöksenteon mallina. Edustuksellinen
demokratia Suomessa. Kuntien merkitys kansalaisen elämässä ja kunnallinen
päätöksenteko, eduskunta, perustuslaki ja lain säätäminen Suomessa, valtioneuvosto,
presidentti, ja Euroopan unioni.

T4 ohjata oppilasta syventämään ja pitämään ajan tasalla yhteiskuntaa,
talouden toimintaa ja yksityistä taloudenpitoa koskevia tietojaan ja
taitojaan sekä arvioimaan kriittisesti median roolia ja merkitystä
Oppilas osaa seurata, etsiä ja arvioida yhteiskuntaa ja taloutta käsittelevää tietoa erilaisista
medioista.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Yhteiskuntaa, mediaa, taloutta ja
taloudenpitoa koskevat tiedot ja taidot

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa kuvailla yhteiskunnan, talouden
ja median toimintaa sekä tarkastella niihin
liittyvää julkista keskustelua.

Käsitellään demokratiaa käsitteenä ja käytännön päätöksenteon mallina. Edustuksellinen
demokratia Suomessa. Kuntien merkitys kansalaisen elämässä ja kunnallinen
päätöksenteko, eduskunta, perustuslaki ja lain säätäminen Suomessa, valtioneuvosto,
presidentti, ja Euroopan unioni.
Käsitellään
yhteiskunnallista
vaikuttamista,
kansalaisaktiivisuutta
ja
kansalaistottelemattomuuden käsitettä, erilaisten vähemmistöjen asema ja tasa-arvo
suomalaisessa yhteiskunnassa. Käsitellään poliittisia puolueita, erilaisia vaaleja ja niiden
merkitystä kansalaisen kannalta sekä vaikuttamisen erilaisia keinoja.
Tarkastellaan yhteiskuntaa: Millaisin eri sitein kuulumme yhteisöihin ja yhteiskuntaan.
Mitä ovat kansalaisen oikeudet ja velvollisuudet, ja miten vastuu ja vapaudet lisääntyvät
ikävuosien myötä. Julkisen ja yksityisen sektorin ero.

T5 rohkaista oppilasta kehittymään yritteliääksi ja vastuulliseksi
taloudelliseksi toimijaksi, joka tuntee yrittäjyyttä ja työelämää sekä niiden
tarjoamia mahdollisuuksia ja osaa suunnitella omaa tulevaisuuttaan
Oppilas ymmärtää yritysten merkityksen kansantalouden kannalta. Oppilas oppii ymmärtää
yritystoiminnan perusteet. Oppilas ymmärtää työelämän keskeiset pelisäännöt.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Yrittäjyys- ja työelämätaidot

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa kuvailla työelämän ja
yrittäjyyden yhteiskunnallista merkitystä ja
arvioida niiden tarjoamia mahdollisuuksia
myös oman tulevaisuutensa kannalta

Tarkastellaan yhteiskuntaa: Millaisin eri sitein kuulumme yhteisöihin ja yhteiskuntaan.
Mitä ovat kansalaisen oikeudet ja velvollisuudet, ja miten vastuu ja vapaudet lisääntyvät
ikävuosien myötä. Julkisen ja yksityisen sektorin ero.
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Arvioinnin kohde

Käsitellään kotitalouksien tuloja ja menoja. Asumismuodot ja asumiskustannusten
muodostuminen. Kestävä kehitys yksilön, kuluttajan ja yhteiskunnan näkökulmasta.
Käsitellään markkinatalous taloudellisena järjestelmänä, talouden toimijat sekä
rahoitussektori. Oman talouden hallinta, talousuutisten kriittinen analysointi, talouskasvu
ja sen rajat, talouden mittaaminen, taloussuhdanteet ja talouspolitiikan keinot.

T6 ohjata oppilasta tarkastelemaan yhteiskunnallista toimintaa sekä eri
yhteisöjä ja vähemmistöryhmiä monipuolisesti ja avarakatseisesti
Oppilas ymmärtää yhteiskunnallisen toiminnan eri osa-alueita ja oppilas tuntee erilaisia
suomalaisia vähemmistöryhmiä. Esimerkkinä käytetään Helsinkiä monikulttuurisena kaupunkina.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Eri yhteisöjen ja vähemmistöjen tarkastelu

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas pystyy tarkastelemaan ja
keskustelemaan erilaisista yhteisöistä ja
vähemmistöistä rakentavasti ja jäsentyneesti.

Käsitellään demokratiaa käsitteenä ja käytännön päätöksenteon mallina. Edustuksellinen
demokratia Suomessa. Kuntien merkitys kansalaisen elämässä ja kunnallinen
päätöksenteko, eduskunta, perustuslaki ja lain säätäminen Suomessa, valtioneuvosto,
presidentti, ja Euroopan unioni.
Käsitellään
yhteiskunnallista
vaikuttamista,
kansalaisaktiivisuutta
ja
kansalaistottelemattomuuden käsitettä, erilaisten vähemmistöjen asema ja tasa-arvo
suomalaisessa yhteiskunnassa. Käsitellään poliittisia puolueita, erilaisia vaaleja ja niiden
merkitystä kansalaisen kannalta sekä vaikuttamisen erilaisia keinoja.
Tarkastellaan yhteiskuntaa: Millaisin eri sitein kuulumme yhteisöihin ja yhteiskuntaan.
Mitä ovat kansalaisen oikeudet ja velvollisuudet, ja miten vastuu ja vapaudet lisääntyvät
ikävuosien myötä. Julkisen ja yksityisen sektorin ero.

T7 ohjata oppilasta ymmärtämään yhteiskunnallisen päätöksenteon
periaatteita ja demokraattisia toimintatapoja paikallisella, kansallisella ja
Euroopan unionin tasolla sekä globaalisti ja toimimaan aktiivisena, omaa
lähiyhteisöä kehittävänä kansalaisena
Oppilas ymmärtää edustuksellisen demokratian keskeiset piirteet, kunnallishallinnon ja
kuntalaisen oikeudet sekä tuntee oikeutensa Euroopan unionin kansalaisena. Oppilas ymmärtää
aktiivisen kansalaisuuden tarjoamat mahdollisuudet.
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Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
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Arvioinnin kohde
Yhteiskunnallisen päätöksenteon
periaatteiden hahmottaminen sekä
demokraattisten pelisääntöjen ja
toimintatapojen tunteminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa antaa esimerkkejä poliittisesta
päätöksenteosta, vallankäytöstä,
yhteiskunnan rakenteista ja toiminnasta
sekä paikallisella, kansallisella ja Euroopan
unionin tasolla että globaalisti sekä toimia
omaa lähiyhteisöä kehittäen demokraattisten
pelisääntöjen ja toimintaperiaatteiden
mukaisesti.

Käsitellään demokratiaa käsitteenä ja käytännön päätöksenteon mallina. Edustuksellinen
demokratia Suomessa. Kuntien merkitys kansalaisen elämässä ja kunnallinen
päätöksenteko, eduskunta, perustuslaki ja lain säätäminen Suomessa, valtioneuvosto,
presidentti, ja Euroopan unioni.
Käsitellään
yhteiskunnallista
vaikuttamista,
kansalaisaktiivisuutta
ja
kansalaistottelemattomuuden käsitettä, erilaisten vähemmistöjen asema ja tasa-arvo
suomalaisessa yhteiskunnassa. Käsitellään poliittisia puolueita, erilaisia vaaleja ja niiden
merkitystä kansalaisen kannalta sekä vaikuttamisen erilaisia keinoja.
Tarkastellaan yhteiskuntaa: Millaisin eri sitein kuulumme yhteisöihin ja yhteiskuntaan.
Mitä ovat kansalaisen oikeudet ja velvollisuudet, ja miten vastuu ja vapaudet lisääntyvät
ikävuosien myötä. Julkisen ja yksityisen sektorin ero.

T8 ohjata oppilasta talouden perusteiden ymmärtämiseen, oman
talouden hallintaan ja vastuulliseen kuluttamiseen kestävän kehityksen
periaatteiden mukaisesti
Oppilas ymmärtää talousjärjestelmämme perusteet ja hahmottaa kansantalouden toiminnan.
Oppilas ymmärtää arkipäivän taloudellisten valintojen merkityksen oman henkilökohtaisen
talouden ja kestävän kehityksen näkökulmasta.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Talouden perusteiden hahmottaminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa perustella säästämisen,
sijoittamisen ja kuluttamisen merkityksen sekä
omassa elämässään että kansantaloudessa.

Käsitellään kotitalouksien tuloja ja menoja. Asumismuodot ja asumiskustannusten
muodostuminen. Kestävä kehitys yksilön, kuluttajan ja yhteiskunnan näkökulmasta.
Käsitellään markkinatalous taloudellisena järjestelmänä, talouden toimijat sekä
rahoitussektori. Oman talouden hallinta, talousuutisten kriittinen analysointi, talouskasvu
ja sen rajat, talouden mittaaminen, taloussuhdanteet ja talouspolitiikan keinot.

T9 ohjata oppilasta laajentamaan näkemyksiään, osallistumaan
yhteiskunnalliseen toimintaan ja keskusteluun sekä käyttämään
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Tarkastellaan yhteiskuntaa: Millaisin eri sitein kuulumme yhteisöihin ja yhteiskuntaan.
Mitä ovat kansalaisen oikeudet ja velvollisuudet, ja miten vastuu ja vapaudet lisääntyvät
ikävuosien myötä. Julkisen ja yksityisen sektorin ero.

mediataitojaan ja tietojaan yhteiskunnasta omien käsitystensä
muodostamisessa ja kansalaisena toimimisessa
Oppilas osaa hankkia yhteiskunnallista tietoa mediasta, ja tulkita sitä lähdekriittisesti.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Yhteiskunnallinen ajattelu, osallistumis- ja
vaikuttamistaidot

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa ilmaista perustellun
mielipiteensä tarkoituksenmukaisin keinoin,
käyttää erilaisia vaikuttamistaitoja ja toimia
rakentavasti osallistuvana kansalaisena
lähiyhteisössä.

Käsitellään
yhteiskunnallista
vaikuttamista,
kansalaisaktiivisuutta
ja
kansalaistottelemattomuuden käsitettä, erilaisten vähemmistöjen asema ja tasa-arvo
suomalaisessa yhteiskunnassa. Käsitellään poliittisia puolueita, erilaisia vaaleja ja niiden
merkitystä kansalaisen kannalta sekä vaikuttamisen erilaisia keinoja.
Käsitellään demokratiaa käsitteenä ja käytännön päätöksenteon mallina. Edustuksellinen
demokratia Suomessa. Kuntien merkitys kansalaisen elämässä ja kunnallinen
päätöksenteko, eduskunta, perustuslaki ja lain säätäminen Suomessa, valtioneuvosto,
presidentti, ja Euroopan unioni.
Käsitellään kotitalouksien tuloja ja menoja. Asumismuodot ja asumiskustannusten
muodostuminen. Kestävä kehitys yksilön, kuluttajan ja yhteiskunnan näkökulmasta.
Käsitellään markkinatalous taloudellisena järjestelmänä, talouden toimijat sekä
rahoitussektori. Oman talouden hallinta, talousuutisten kriittinen analysointi, talouskasvu
ja sen rajat, talouden mittaaminen, taloussuhdanteet ja talouspolitiikan keinot.
Tarkastellaan yhteiskuntaa: Millaisin eri sitein kuulumme yhteisöihin ja yhteiskuntaan.
Mitä ovat kansalaisen oikeudet ja velvollisuudet, ja miten vastuu ja vapaudet lisääntyvät
ikävuosien myötä. Julkisen ja yksityisen sektorin ero.

35.6.32. Äidinkieli ja kirjallisuus
Oppiaineen tehtävä
Tehtäväkuvaus, oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät tavoitteet sekä ohjaus, eriyttäminen
ja tuki sekä oppilaan oppimisen arviointi koskevat kaikkia äidinkieli ja kirjallisuus -oppiaineen
oppimääriä.

Vuosiluokat 7-9

Äidinkielen ja kirjallisuuden opetuksen tehtävänä on kehittää oppilaiden kieli-, vuorovaikutusja tekstitaitoja ja ohjata heitä kiinnostumaan kielestä, kirjallisuudesta ja muusta kulttuurista ja
tulemaan tietoiseksi itsestään viestijöinä ja kielenkäyttäjinä. Oppilaiden arjen kieli- ja tekstitaitoja
laajennetaan niin, että he saavat valmiuksia havaintojen ja ilmiöiden käsitteellistämiseen,
ajattelunsa kielentämiseen ja luovuutensa kehittämiseen.
Äidinkielen ja kirjallisuuden opetus vastaa yhteistyössä muiden oppiaineiden ja kotien
kanssa oppilaiden kielikasvatuksesta ja auttaa heitä rakentamaan kielellistä ja kulttuurista
identiteettiä monikulttuurisessa ja medioituneessa yhteiskunnassa. Äidinkieli ja kirjallisuus
on monitieteinen taito-, tieto- ja kulttuuriaine. Opetus perustuu laajaan tekstikäsitykseen.
Keskeisiä ovat monimuotoisten tekstien tulkitsemisen ja tuottamisen sekä tiedon hankinnan
ja jakamisen taidot. Ikäkaudelle ja kielitaidolle soveltuva kirjallisuus vahvistaa luovuuden ja
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mielikuvituksen monipuolista kehittymistä ja laajentaa oppilaiden käsitystä oman kielellisen
ilmaisunsa mahdollisuuksista. Kirjallisuus yhdistää oppilaan kulttuuriinsa ja avartaa käsitystä
muista kulttuureista.
Oppilaita rohkaistaan rakentavaan ja vastuulliseen vuorovaikutukseen erilaisissa
viestintäympäristöissä. Osana eettistä kasvatusta oppilaita ohjataan ymmärtämään omien
kielellisten ja viestinnällisten valintojen vaikutuksia toisiin ihmisiin. Metakognitiivisista taidoista
äidinkielen opetuksessa painottuvat tekstien tulkitsemisen ja tuottamisen strategiset taidot.
Kielitiedon opetuksen tehtävänä on tukea ja kehittää kielitietoisuutta ja kielen havainnoinnin
taitoja. Opetus perustuu yhteisölliseen ja funktionaaliseen näkemykseen kielestä: kielen
rakenteita opiskellaan ikäkaudelle tyypillisten kielenkäyttötilanteiden ja tekstilajien yhteydessä.
Opetuksessa edetään portaittain oppilaiden kehitysvaiheen mukaan.
Opetus tutustuttaa moniin kulttuurisisältöihin, joista keskeisiä ovat sanataide, media, draama,
teatteritaide sekä puhe- ja viestintäkulttuurit. Sanataiteeseen kuuluu kaunokirjallisten tekstien
kirjoittaminen ja tulkitseminen. Kirjallisuuden opetuksen tehtävänä on lukemiseen innostaminen,
elämysten saaminen ja jakaminen, kulttuurintuntemuksen syventäminen, eettisen kasvun
tukeminen sekä oppilaiden kielen ja mielikuvituksen rikastaminen. Draama vahvistaa oppiaineen
toiminnallista, kokemuksellista, elämyksellistä ja esteettistä luonnetta. Mediakasvatus tähtää
mediasisältöjen tulkitsemiseen ja tuottamiseen ja niiden ymmärtämiseen kulttuurisena ilmiönä.
Puhe- ja viestintäkulttuurien opetus vahvistaa vuorovaikutus- ja viestintätaitoja.
Keskeisiä motivaatiotekijöitä äidinkielen ja kirjallisuuden oppimisessa ovat opittavien asioiden
merkityksellisyys oppilaille ja osallisuuden kokemukset. Oppilaiden kiinnostusta vahvistetaan
luomalla mahdollisuuksia aktiiviseen toimijuuteen ja omiin valintoihin sekä ottamalla
huomioon oppilaiden tekstimaailma ja kokemukset sekä laajentamalla niitä. Opetuksessa,
oppimisympäristön luomisessa ja opetusmenetelmien valinnassa otetaan huomioon oppilaiden
erilaisuus, yhdenvertaisuus ja sukupuolten tasa-arvo ja tuetaan niin edistyneitä kuin
oppimisvaikeuksien kanssa ponnistelevia. Äidinkielen oppimäärät tekevät yhteistyötä.

Oppiaineen tehtävä vuosiluokilla 7-9
Vuosiluokilla 7–9 äidinkielen ja kirjallisuuden opetuksen tehtävänä on edistää oppilaiden kielellisiä
ja kulttuurisia taitoja monimuotoisissa viestintäympäristöissä. Oppilaita ohjataan toimimaan
erilaisissa vuorovaikutustilanteissa ja monimediaisissa ympäristöissä niin, että he hahmottavat
oman viestijäkuvansa ja pystyvät osaltaan vaikuttamaan myönteiseen viestintäilmapiiriin.
Opetuksen tehtävänä on rohkaista oppilaita oma-aloitteisiksi ja osallistuviksi kansalaisiksi,
jotka osaavat perustella näkemyksiään ja vaikuttaa omaan elämäänsä ja ympäröivään
yhteiskuntaan eri viestintävälineitä hyödyntäen. Tekstien valikoima laajenee yhteiskunnallisten
sekä opiskelu- ja työelämässä tarvittavien tekstien suuntaan. Oppilaita ohjataan puhutun ja
kirjoitetun kielen normien hallintaan ja taitoon käyttää tilanteeseen sopivaa kieltä. Kirjallisuuden
analyysin ja tulkinnan taitoja syvennetään. Oppilaita ohjataan kirjallisuuden lukemiseen, oman
lukuharrastuksen syventämiseen ja lukuelämysten hankkimiseen.

Tavoitteena on rakentaa yhteisöllinen ja oppimaan oppimisen taitojen kehittymistä edistävä
oppimisympäristö, joka tarjoaa runsaasti kielellisiä virikkeitä sekä mahdollisuuksia etsiä, käyttää
ja tuottaa tietoa laajoistakin tekstikokonaisuuksista myös monimediaisissa ympäristöissä.
Äidinkielen oppimisympäristöön kuuluu myös koulun ulkopuolinen kulttuuri- ja mediatarjonta.
Työtavat valitaan niin, että luetun ymmärtämisen strategioiden hallinta vahvistuu ja tekstin
tuottamisen prosessit sujuvoituvat. Tekstejä tuotetaan yksin ja yhdessä myös viestintäteknologiaa
hyödyntäen. Opetusta eheytetään prosessi- ja projektityöskentelyn avulla ja valitaan työtavat
niin, että oppiaineen sisältöalueet integroituvat luontevasti toisiinsa. Draamaa integroidaan eri
sisältöalueiden, erityisesti kirjallisuuden, ja muiden oppiaineiden opetukseen. Äidinkielen ja
kirjallisuuden opetus integroituu luontevasti esimerkiksi vieraiden kielten, historian, maantiedon ja
kuvataiteen opetukseen. Jokaisen oppilaan viestijäkuvaa vahvistetaan vuorovaikutusharjoituksin.
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Äidinkielen ja kirjallisuus -oppiaineen oppimisympäristöihin ja työtapoihin
liittyvät tavoitteet vuosiluokilla 7-9

Ohjaus, eriyttäminen ja tuki äidinkieli ja kirjallisuus -oppiaineessa
vuosiluokilla 7-9
Opetuksen tavoitteena on tukea oppilaiden koulussa ja koulun ulkopuolella tapahtuvaa
oppimista auttamalla häntä löytämään ja käyttämään itselleen sopivia opiskelustrategioita
sekä tunnistamaan omia vahvuuksiaan. Oppilaita ohjataan löytämään ja valitsemaan itseään
kiinnostavaa ja omalle lukutaidolle ja -tavalle soveltuvia tekstejä monimuotoisten tekstien joukosta
ja kannustetaan kirjallisuuden ja muiden tekstien omaehtoiseen lukemiseen. Oppilaita ohjataan
myös turvalliseen ja vastuulliseen mediaympäristössä toimimiseen. Vuorovaikutustaitojen ja
tekstien tuottamistaitojen kehittämiseksi annetaan yksilöllistä ohjausta ja palautetta. Oppilaat
saavat ohjausta ja tukea mahdollisissa kielellisissä oppimisvaikeuksissa, käsitteiden oppimisessa
ja ajatusten kielentämissä. Myös kielellisesti lahjakkaita tuetaan esimerkiksi lukuhaasteiden
ottamisessa ja itselleen soveltuvien työtapojen löytämisessä ja tavoitteiden asettamisessa. Tekstit
ja työtavat valitaan niin, että oppilaiden yhdenvertaisuus ja sukupuolten tasa-arvo toteutuu.

Oppilaan oppimisen arviointi äidinkieli ja kirjallisuus -oppiaineessa
vuosiluokilla 7-9
Vuosiluokilla 7-9 oppilaan oppimisen arviointi on monipuolista, ohjaavaa ja kannustavaa.
Kannustava ja rakentava palaute tukee oppilaiden motivaation rakentumista ja kielellisten
valmiuksien kehittymistä sekä auttaa oppilaita löytämään omat vahvuutensa. Oppilaille
annetaan säännöllisesti tietoa oppimisen edistymisestä ja suoriutumisesta suhteessa tavoitteisiin.
Arviointi nivotaan kiinteäksi osaksi oppimisprosessia. Oppimista tukevan ja erittelevän
palautteen avulla oppilaita autetaan tulemaan tietoisiksi omista taidoistaan, tiedoistaan
ja työskentelyprosesseistaan ja annetaan välineitä niiden kehittämiseen. Vuosiluokilla 7–9
opetuksen kaikki neljä tavoitealuetta ovat oppilaiden oppimisen arvioinnissa yhtä tärkeitä. Niiden
arviointi perustuu monipuolisiin suullisiin ja kirjallisiin näyttöihin sekä opettajan havaintoihin
erilaisissa kielenkäyttö- ja tekstianalyysitilanteissa. Oppilailla tulee olla mahdollisuus osoittaa
osaamistaan monipuolisesti. Itsearvioinnin lisäksi harjoitellaan vertaisarviointia.
Päättöarviointi sijoittuu siihen lukuvuoteen, jona oppiaineen opiskelu päättyy kaikille yhteisenä
oppiaineena. Päättöarvioinnilla määritellään, miten oppilas on opiskelun päättyessä saavuttanut
oppimäärän tavoitteet. Päättöarvosana muodostetaan suhteuttamalla oppilaan osaamisen
taso asianomaisen oppimäärän valtakunnallisiin päättöarvioinnin kriteereihin. Osaaminen
oppiaineessa kehittyy kumulatiivisesti. Päättöarvosanan muodostamisessa otetaan huomioon
kaikki valtakunnalliset päättöarvioinnin kriteerit riippumatta siitä, mille vuosiluokalle vastaava
tavoite on asetettu paikallisessa opetussuunnitelmassa. Oppilas saa arvosanan kahdeksan
(8), mikäli hän osoittaa keskimäärin kriteerien määrittämää osaamista. Arvosanan kahdeksan
tason ylittäminen joidenkin tavoitteiden osalta voi kompensoida tasoa heikomman suoriutumisen
joidenkin muiden tavoitteiden osalta.

Suomi toisena kielenä ja kirjallisuus

Vuosiluokat 7-9

Oppimäärän erityinen tehtävä
Tuntijakoasetuksen mukaan koulun opetuskielen mukaan määräytyvän äidinkielen ja
kirjallisuuden sijasta maahanmuuttajille voidaan opettaa joko kokonaan tai osittain suomen tai
ruotsin kieltä erityisen maahanmuuttajille tarkoitetun oppimäärän mukaisesti. Tämän oppimäärän
tehtävänä on tukea lapsen ja nuoren kasvua kieliyhteisön täysivaltaiseksi jäseneksi, jolla on
kielelliset valmiudet jatko-opintoihin. Opetuksen avulla pyritään monilukutaitoon, jonka avulla
oppilas osaa hakea tietoa sekä ymmärtää, tuottaa, arvioi ja analysoi erilaisia puhuttuja ja
kirjoitettuja suomenkielisiä tekstejä päivittäisessä vuorovaikutuksessa, koulutyöskentelyssä ja
yhteiskunnassa. Opetuksessa tuetaan kielitaidon eri osa-alueiden sekä eri tiedonalojen kielen
kehittymistä.
Suomi toisena kielenä ja kirjallisuus -oppimäärän erityisenä tehtävänä on tukea oppilaan
monikielisyyden kehittymistä sekä herättää kiinnostus ja tarjota välineitä kielitaidon elinikäiseen
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kehittämiseen. Yhteistyössä kotien, oman äidinkielen opetuksen sekä muiden oppiaineiden
kanssa suomi toisena kielenä ja kirjallisuus -opetus auttaa oppilasta rakentamaan kielellistä ja
kulttuurista identiteettiään kulttuurisesti monimuotoisessa ja monimediaisessa yhteiskunnassa.
Suomen kielen oppiminen tukee kotoutumista suomalaiseen yhteiskuntaan. Suomi toisena
kielenä ja kirjallisuus -oppimäärän opetuksen lähtökohtana ovat oppilaille merkitykselliset
ja tarpeelliset tekstilajit ja kielenkäyttötilanteet, joiden avulla kielen muotoja, merkityksiä ja
käyttöä tutkitaan ja opitaan analysoimaan. Kielitaitoa kehitetään kaikilla kielen käytön osaalueilla, joita ovat kuullun ymmärtäminen, puhuminen, luetun ymmärtäminen ja kirjoittaminen.
Ymmärtämis- ja tuottamistaitojen kehittyminen nivoutuvat toisiinsa. Oppilaiden kielen osaaminen
laajenee arkielämän konkreettisesta kielestä käsitteellisen ajattelun kieleen. He saavat valmiudet
havaintojen ja ilmiöiden sekä oman ajattelunsa, tunteidensa ja mielipiteidensä ilmaisemiseen
tilanteeseen sopivalla tavalla. Opetuksessa arvostetaan ja hyödynnetään oppilaiden osaamia
kieliä.
Kunkin oppilaan tarpeen suomi toisena kielenä -oppimäärään määrittävät oppilasta opettavat
opettajat yhdessä. Oppilaan huoltaja päättää oppimääriä koskevista valinnoista. Koska opetus
tulee järjestää oppilaiden ikäkauden ja edellytysten mukaisesti, oppimäärän valinnassa on
keskeistä, että oppilas saa hänelle parhaiten soveltuvan oppimäärän mukaista opetusta. Oppilas
voi opiskella suomi toisena kielenä ja kirjallisuus -oppimäärää, jos hänen äidinkielensä ei
ole suomi, ruotsi tai saame tai hänellä on muutoin monikielinen tausta. Oppimäärän tarpeen
selvittämisessä huomioidaan myös seuraavat näkökulmat:
•

•

oppilaan suomen kielen peruskielitaidossa on puutteita jollakin tai joillakin
kielitaidon osa-alueilla, jolloin oppilaan osaaminen ei anna vielä edellytyksiä
yhdenvertaiseen kouluyhteisön jäsenenä toimimiseen päivittäisessä vuorovaikutuksessa ja
koulutyöskentelyssä tai
oppilaan suomen kielen taito ei anna vielä edellytyksiä suomen kieli ja kirjallisuus oppimäärän opiskeluun.

Kun oppilas opiskelee suomi toisena kielenä ja kirjallisuus -oppimäärän mukaan, hänelle
opetetaan suomea tai ruotsia toisena kielenä joko kokonaan tai osittain suomen kielen ja
kirjallisuuden opetuksen sijaan. Opetusjärjestelyiden lähtökohtana ovat oppilaan oppimistarpeet
ja kielenoppimisen vaihe. Mikäli oppilaan oppimääräksi on valittu suomi toisena kielenä ja
kirjallisuus, hänen edistymistään ja suoriutumistaan arvioidaan suhteessa tämän oppimäärän
tavoitteisiin ja kriteereihin riippumatta siitä, minkä opetusryhmän yhteydessä kyseinen opetus
on järjestetty. Tärkeää on, että oppilas tulee osalliseksi samoista teksteistä ja tekstilajeista kuin
luokkatasonsa muutkin oppilaat. Kesken perusopetuksen Suomeen muuttaneiden oppilaiden
opetuksen tavoitteiden asettamisessa ja sisältöjen valinnassa tulee ottaa huomioon oppilaan
kielitaito sekä aiemmin opitut tiedot ja taidot. Tarvittaessa laaditaan oppimissuunnitelma.
Opetuksessa hyödynnetään tavoitteellisesti erilaisia oppimisympäristöjä, jotka tukevat kielitaidon
monipuolista kehittymistä sekä koulussa että sen ulkopuolella. Oppilas voi siirtyä opiskelemaan
suomen kieli ja kirjallisuus -oppimäärän mukaan, jos hänellä on riittävät edellytykset sen
tavoitteiden mukaiseen opiskeluun.

Oppiaineen tehtävä vuosiluokilla 7-9
Vuosiluokilla 7–9 opetuksen erityisenä tehtävänä on vakiinnuttaa ja monipuolistaa suomen
kielen taitoa, oppimaan oppimisen ja vuorovaikutuksen taitoja ja monilukutaitoa. Opetuksessa
otetaan huomioon oppilaiden kielitaito ja vahvuudet. Oppilaiden kielitietoutta, tekstimaailmaa ja
kulttuurintuntemusta laajennetaan. Kehitetään kielellisiä valmiuksia jatko-opintoja, yhteiskuntaa
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Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulussa suomi toisena kielenä -oppimäärää opetetaan osittain
suomen kielen ja kirjallisuuden tuntien sijaan tai suomen kielen ja kirjallisuuden opetuksen
lisäksi. Oppilaiden suomen kielen taidot vaihtelevat suuresti, joten opetusjärjestelyt toteutetaan
vuosittain oppilaiden oppimistarpeen mukaan. Kunkin vuosiluokan suomi toisena kielenä opetussuunnitelman tavoitteet ja sisällöt kirjataan yksityiskohtaisemmin koulun työjärjestykseen,
joka tarkistetaan vuosittain.

ja työelämää varten. Kirjallisuuden opetuksessa kannustetaan monipuoliseen, elämykselliseen ja
erittelevään lukemiseen.

Äidinkielen ja kirjallisuus -oppiaineen oppimisympäristöihin ja työtapoihin
liittyvät tavoitteet vuosiluokilla 7-9
Tavoitteena on rakentaa yhteisöllinen ja oppimaan oppimisen taitojen kehittymistä edistävä
oppimisympäristö, joka tarjoaa runsaasti kielellisiä virikkeitä sekä mahdollisuuksia etsiä, käyttää
ja tuottaa tietoa laajoistakin tekstikokonaisuuksista myös monimediaisissa ympäristöissä.
Äidinkielen oppimisympäristöön kuuluu myös koulun ulkopuolinen kulttuuri- ja mediatarjonta.
Työtavat valitaan niin, että luetun ymmärtämisen strategioiden hallinta vahvistuu ja tekstin
tuottamisen prosessit sujuvoituvat. Tekstejä tuotetaan yksin ja yhdessä myös viestintäteknologiaa
hyödyntäen. Opetusta eheytetään prosessi- ja projektityöskentelyn avulla ja valitaan työtavat
niin, että oppiaineen sisältöalueet integroituvat luontevasti toisiinsa. Draamaa integroidaan eri
sisältöalueiden, erityisesti kirjallisuuden, ja muiden oppiaineiden opetukseen. Äidinkielen ja
kirjallisuuden opetus integroituu luontevasti esimerkiksi vieraiden kielten, historian, maantiedon ja
kuvataiteen opetukseen. Jokaisen oppilaan viestijäkuvaa vahvistetaan vuorovaikutusharjoituksin.

Ohjaus, eriyttäminen ja tuki äidinkieli ja kirjallisuus -oppiaineessa
vuosiluokilla 7-9
Opetuksen tavoitteena on tukea oppilaiden koulussa ja koulun ulkopuolella tapahtuvaa
oppimista auttamalla häntä löytämään ja käyttämään itselleen sopivia opiskelustrategioita
sekä tunnistamaan omia vahvuuksiaan. Oppilaita ohjataan löytämään ja valitsemaan itseään
kiinnostavaa ja omalle lukutaidolle ja -tavalle soveltuvia tekstejä monimuotoisten tekstien joukosta
ja kannustetaan kirjallisuuden ja muiden tekstien omaehtoiseen lukemiseen. Oppilaita ohjataan
myös turvalliseen ja vastuulliseen mediaympäristössä toimimiseen. Vuorovaikutustaitojen ja
tekstien tuottamistaitojen kehittämiseksi annetaan yksilöllistä ohjausta ja palautetta. Oppilaat
saavat ohjausta ja tukea mahdollisissa kielellisissä oppimisvaikeuksissa, käsitteiden oppimisessa
ja ajatusten kielentämissä. Myös kielellisesti lahjakkaita tuetaan esimerkiksi lukuhaasteiden
ottamisessa ja itselleen soveltuvien työtapojen löytämisessä ja tavoitteiden asettamisessa. Tekstit
ja työtavat valitaan niin, että oppilaiden yhdenvertaisuus ja sukupuolten tasa-arvo toteutuu.

Oppilaan oppimisen arviointi äidinkieli ja kirjallisuus -oppiaineessa
vuosiluokilla 7-9

Vuosiluokat 7-9

Vuosiluokilla 7-9 oppilaan oppimisen arviointi on monipuolista, ohjaavaa ja kannustavaa.
Kannustava ja rakentava palaute tukee oppilaiden motivaation rakentumista ja kielellisten
valmiuksien kehittymistä sekä auttaa oppilaita löytämään omat vahvuutensa. Oppilaille
annetaan säännöllisesti tietoa oppimisen edistymisestä ja suoriutumisesta suhteessa tavoitteisiin.
Arviointi nivotaan kiinteäksi osaksi oppimisprosessia. Oppimista tukevan ja erittelevän
palautteen avulla oppilaita autetaan tulemaan tietoisiksi omista taidoistaan, tiedoistaan
ja työskentelyprosesseistaan ja annetaan välineitä niiden kehittämiseen. Vuosiluokilla 7–9
opetuksen kaikki neljä tavoitealuetta ovat oppilaiden oppimisen arvioinnissa yhtä tärkeitä. Niiden
arviointi perustuu monipuolisiin suullisiin ja kirjallisiin näyttöihin sekä opettajan havaintoihin
erilaisissa kielenkäyttö- ja tekstianalyysitilanteissa. Oppilailla tulee olla mahdollisuus osoittaa
osaamistaan monipuolisesti. Itsearvioinnin lisäksi harjoitellaan vertaisarviointia.
Päättöarviointi sijoittuu siihen lukuvuoteen, jona oppiaineen opiskelu päättyy kaikille yhteisenä
oppiaineena. Päättöarvioinnilla määritellään, miten oppilas on opiskelun päättyessä saavuttanut
oppimäärän tavoitteet. Päättöarvosana muodostetaan suhteuttamalla oppilaan osaamisen
taso asianomaisen oppimäärän valtakunnallisiin päättöarvioinnin kriteereihin. Osaaminen
oppiaineessa kehittyy kumulatiivisesti. Päättöarvosanan muodostamisessa otetaan huomioon
kaikki valtakunnalliset päättöarvioinnin kriteerit riippumatta siitä, mille vuosiluokalle vastaava
tavoite on asetettu paikallisessa opetussuunnitelmassa. Oppilas saa arvosanan kahdeksan
(8), mikäli hän osoittaa keskimäärin kriteerien määrittämää osaamista. Arvosanan kahdeksan
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tason ylittäminen joidenkin tavoitteiden osalta voi kompensoida tasoa heikomman suoriutumisen
joidenkin muiden tavoitteiden osalta.

Suomen kieli ja kirjallisuus
Oppimäärän erityinen tehtävä
Suomen kieli ja kirjallisuus -oppimäärän erityisenä tehtävänä on kehittää oppilaiden suomen
kielen, moniluku- sekä vuorovaikutustaitoja ja tutustuttaa kirjallisuuteen ja kulttuuriin. Opetus tukee
oppilaiden monilukutaidon, kielitietoisuuden ja kielellisen identiteetin rakentumista. Opetuksessa
ohjataan oppilaita ymmärtämään suomen kielen, kirjallisuuden ja muun kulttuurin merkitystä ja
asemaa monikulttuurisessa ja monikielisessä yhteiskunnassa. Oppilaita ohjataan huomaamaan
koulun ulkopuolella opitun kieli-, media- ja kulttuuritietouden merkitys suomen kielen oppimisen
tukena.
Opetuksessa otetaan huomioon suomen ja ruotsin kielten asema kansalliskielinä ja suomen
asema enemmistökielenä ja pääasiallisena opetuksen kielenä. Suomen kieli on paitsi opetuksen
kohde myös väline muiden oppiaineiden opiskelussa, ja opetuksessa vahvistuvat keskeiset
oppimaan oppimisen ja ajattelun taidot. Tehdään yhteistyötä suomi toisena kielenä ja kirjallisuus
-oppimäärän ja muiden äidinkieli ja kirjallisuus -oppimäärien kanssa.

Oppimäärän tehtävä vuosiluokilla 7-9
Vuosiluokilla 7–9 erityisenä tehtävänä on monipuolistaa oppimaan oppimisen ja
vuorovaikutuksen taitoja ja monilukutaitoa. Oppilaiden kielitietoutta, tekstimaailmaa ja
kulttuurintuntemusta laajennetaan. Opetuksessa ohjataan tilanteeseen sopivaan kielenkäyttöön,
ilmaisuun ja viestintään eri ympäristöissä. Jatko-opinnoissa ja työelämässä tarvittavat
kielelliset ja vuorovaikutusvalmiudet otetaan huomioon. Kirjallisuudenopetuksessa kannustetaan
elämykselliseen ja monipuoliseen lukemiseen.

Äidinkielen ja kirjallisuus -oppiaineen oppimisympäristöihin ja työtapoihin
liittyvät tavoitteet vuosiluokilla 7-9
Tavoitteena on rakentaa yhteisöllinen ja oppimaan oppimisen taitojen kehittymistä edistävä
oppimisympäristö, joka tarjoaa runsaasti kielellisiä virikkeitä sekä mahdollisuuksia etsiä, käyttää
ja tuottaa tietoa laajoistakin tekstikokonaisuuksista myös monimediaisissa ympäristöissä.
Äidinkielen oppimisympäristöön kuuluu myös koulun ulkopuolinen kulttuuri- ja mediatarjonta.
Työtavat valitaan niin, että luetun ymmärtämisen strategioiden hallinta vahvistuu ja tekstin
tuottamisen prosessit sujuvoituvat. Tekstejä tuotetaan yksin ja yhdessä myös viestintäteknologiaa
hyödyntäen. Opetusta eheytetään prosessi- ja projektityöskentelyn avulla ja valitaan työtavat
niin, että oppiaineen sisältöalueet integroituvat luontevasti toisiinsa. Draamaa integroidaan eri
sisältöalueiden, erityisesti kirjallisuuden, ja muiden oppiaineiden opetukseen. Äidinkielen ja
kirjallisuuden opetus integroituu luontevasti esimerkiksi vieraiden kielten, historian, maantiedon ja
kuvataiteen opetukseen. Jokaisen oppilaan viestijäkuvaa vahvistetaan vuorovaikutusharjoituksin.

Opetuksen tavoitteena on tukea oppilaiden koulussa ja koulun ulkopuolella tapahtuvaa
oppimista auttamalla häntä löytämään ja käyttämään itselleen sopivia opiskelustrategioita
sekä tunnistamaan omia vahvuuksiaan. Oppilaita ohjataan löytämään ja valitsemaan itseään
kiinnostavaa ja omalle lukutaidolle ja -tavalle soveltuvia tekstejä monimuotoisten tekstien joukosta
ja kannustetaan kirjallisuuden ja muiden tekstien omaehtoiseen lukemiseen. Oppilaita ohjataan
myös turvalliseen ja vastuulliseen mediaympäristössä toimimiseen. Vuorovaikutustaitojen ja
tekstien tuottamistaitojen kehittämiseksi annetaan yksilöllistä ohjausta ja palautetta. Oppilaat
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Ohjaus, eriyttäminen ja tuki äidinkieli ja kirjallisuus -oppiaineessa
vuosiluokilla 7-9

saavat ohjausta ja tukea mahdollisissa kielellisissä oppimisvaikeuksissa, käsitteiden oppimisessa
ja ajatusten kielentämissä. Myös kielellisesti lahjakkaita tuetaan esimerkiksi lukuhaasteiden
ottamisessa ja itselleen soveltuvien työtapojen löytämisessä ja tavoitteiden asettamisessa. Tekstit
ja työtavat valitaan niin, että oppilaiden yhdenvertaisuus ja sukupuolten tasa-arvo toteutuu.

Oppilaan oppimisen arviointi äidinkieli ja kirjallisuus -oppiaineessa
vuosiluokilla 7-9
Vuosiluokilla 7-9 oppilaan oppimisen arviointi on monipuolista, ohjaavaa ja kannustavaa.
Kannustava ja rakentava palaute tukee oppilaiden motivaation rakentumista ja kielellisten
valmiuksien kehittymistä sekä auttaa oppilaita löytämään omat vahvuutensa. Oppilaille
annetaan säännöllisesti tietoa oppimisen edistymisestä ja suoriutumisesta suhteessa tavoitteisiin.
Arviointi nivotaan kiinteäksi osaksi oppimisprosessia. Oppimista tukevan ja erittelevän
palautteen avulla oppilaita autetaan tulemaan tietoisiksi omista taidoistaan, tiedoistaan
ja työskentelyprosesseistaan ja annetaan välineitä niiden kehittämiseen. Vuosiluokilla 7–9
opetuksen kaikki neljä tavoitealuetta ovat oppilaiden oppimisen arvioinnissa yhtä tärkeitä. Niiden
arviointi perustuu monipuolisiin suullisiin ja kirjallisiin näyttöihin sekä opettajan havaintoihin
erilaisissa kielenkäyttö- ja tekstianalyysitilanteissa. Oppilailla tulee olla mahdollisuus osoittaa
osaamistaan monipuolisesti. Itsearvioinnin lisäksi harjoitellaan vertaisarviointia.
Päättöarviointi sijoittuu siihen lukuvuoteen, jona oppiaineen opiskelu päättyy kaikille yhteisenä
oppiaineena. Päättöarvioinnilla määritellään, miten oppilas on opiskelun päättyessä saavuttanut
oppimäärän tavoitteet. Päättöarvosana muodostetaan suhteuttamalla oppilaan osaamisen
taso asianomaisen oppimäärän valtakunnallisiin päättöarvioinnin kriteereihin. Osaaminen
oppiaineessa kehittyy kumulatiivisesti. Päättöarvosanan muodostamisessa otetaan huomioon
kaikki valtakunnalliset päättöarvioinnin kriteerit riippumatta siitä, mille vuosiluokalle vastaava
tavoite on asetettu paikallisessa opetussuunnitelmassa. Oppilas saa arvosanan kahdeksan
(8), mikäli hän osoittaa keskimäärin kriteerien määrittämää osaamista. Arvosanan kahdeksan
tason ylittäminen joidenkin tavoitteiden osalta voi kompensoida tasoa heikomman suoriutumisen
joidenkin muiden tavoitteiden osalta.

Vuosiluokka 7
Vuosiluokan keskeiset sisältöalueet
S1 Vuorovaikutustilanteissa toimiminen
Vahvistetaan taitoa toimia erilaisissa, myös koulun ulkopuolisissa, vuorovaikutustilanteissa ja
havainnoidaan omasta ja muiden viestinnästä syntyviä vaikutelmia ja merkityksiä. Harjoitellaan
kuuntelemisen ja puhumisen taitoja ideointi-, väittely-, neuvottelu- ja ongelmanratkaisutilanteissa.
Tehdään havaintoja viestintätilanteille tyypillisistä kielen keinoista ja omaksutaan niitä
osaksi omaa kielenkäyttöä. Tutustutaan teatteriin taidemuotona ja teatteri-ilmaisun keinoihin
draaman toimintamuotojen avulla. Harjoitutetaan oppilaiden kykyä käyttää puheen ja
kokonaisilmaisun keinoja itseilmaisussa. Harjoitellaan valmisteltujen puhe-esitysten pitämistä
sekä havainnollistamista. Harjoitellaan arvioimaan omia vuorovaikutustaitoja ja viestintätapoja ja
havaitsemaan niiden kehittämiskohteita.

Vuosiluokat 7-9

S2 Tekstien tulkitseminen
Tekstien tulkinnan taitoja syvennetään lukemalla ja tutkimalla fiktiivisiä, media- ja asiatekstejä
eri muodoissaan: kaunokirjallisuutta, tietokirjallisuutta sekä erilaisia painetun, sähköisen
ja audiovisuaalisen median tekstejä. Syvennetään tekstin ymmärtämisen strategioita ja
seurataan lukutaidon kehittymistä. Tutustutaan erilaisiin pohtiviin ja kantaa ottaviin teksteihin
sekä niiden vaikutuskeinoihin ja keskeisiin kielellisiin piirteisiin, kuten mielipiteen ja faktan
erottamiseen, suostuttelun, varmuusasteiden, asenteiden ja affektiivisuuden ilmaisuun, henkilöön
viittaamisen suoriin ja epäsuoriin keinoihin, referointiin, asioiden välisten suhteiden osoittamiseen
perustelukeinoihin ja retorisiin keinoihin. Tutustutaan kuvaa, ääntä ja kirjoitusta yhdistäviin
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teksteihin ja niiden ilmaisutapoihin. Pohditaan tekstien tarkoitusperiä ja kohderyhmiä ja esitetään
kriittisen lukijan kysymyksiä. Eläydytään luettuun, reflektoidaan omaa elämää luetun avulla ja
jaetaan lukukokemuksia. Laajennetaan lukuharrastusta nuortenkirjallisuudesta yleiseen kaunoja tietokirjallisuuteen. Harjoitellaan kirjallisuuden analyysi- ja tulkintataitoja ja lisätään käsitteiden
käyttöä tekstien tarkastelussa ja vertailussa. Tunnistetaan ja tulkitaan kielen kuvallisuutta ja
symboliikkaa ja syvennetään fiktion kielen ja kerronnan keinojen tuntemusta. Tutustutaan
tiedonhaun vaiheisiin, erilaisiin tietolähteisiin ja arvioidaan niiden luotettavuutta.
S3 Tekstien tuottaminen
Tuotetaan fiktiivisiä ja ei-fiktiivisiä tekstejä eri muodoissaan: kielellisinä, visuaalisina,
audiovisuaalisina ja verkkoteksteinä. Harjoitellaan tekstien tuottamista vaiheittain. Annetaan ja
vastaanotetaan palautetta tekstin tuottamisen eri vaiheissa. Perehdytään erityyppisten tekstien
tavoitteisiin ja arviointikriteereihin. Opiskellaan kertoville, kuvaaville, ohjaaville ja erityisesti
pohtiville ja kantaa ottaville teksteille tyypillisiä tekstuaalisia, visuaalisia ja kielellisiä piirteitä ja
hyödynnetään tätä tietoa tuotettaessa omia tekstejä. Harjoitellaan tekstien kohdentamista ja kielen
ja muiden ilmaisutapojen mukauttamista eri kohderyhmille ja eri tarkoituksiin sopiviksi. Tutkitaan
kirjoitettujen tekstien elementtejä, sekä hyödynnetään tätä tietoa omissa teksteissä. Syvennetään
ymmärrystä kirjoitetun yleiskielen piirteistä: hahmotetaan kappaleiden, virkkeiden ja lauseiden
rakenteita (erilaiset kappalerakenteet, pää- ja sivulauseet, lauseenvastikkeet, lauseenjäsenet,
lauseke) ja opitaan käyttämään asioiden välisten suhteiden ilmaisukeinoja sekä ilmaisemaan
viittaussuhteita. Tarkastellaan erilaisia ajan ja suhtautumisen ilmaisutapoja, sekä harjoitellaan
niiden käyttöä omissa teksteissä. Tutkitaan sanastoon liittyviä rekisteri- ja tyylipiirteitä ja opitaan
valitsemaan kuhunkin tekstiin sopivat ilmaisutavat. Opitaan käyttämään kirjoitetun yleiskielen
konventioita omien tekstien tuottamisessa ja muokkauksessa. Vahvistetaan opiskelussa
tarvittavien tekstien tuottamisen taitoja, kuten referoimista, tiivistämistä, muistiinpanojen tekoa ja
lähteiden käyttöä. Perehdytään tekijänoikeuksiin ja noudatetaan tekijänoikeuksia omia tekstejä
tuotettaessa.
S4 Kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtäminen
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Tutkitaan tekstejä ja niiden rakentamia merkityksiä ja käytetään käsitteitä, joiden avulla kieltä
voidaan tarkastella. Tehdään tekstejä eritellen havaintoja kielen rakenteista, eri rekistereille
ja tyyleille tyypillisistä piirteistä ja kielellisten valintojen vaikutuksesta tekstin tyyliin ja
sävyyn. Tutustutaan Suomen kielitilanteeseen, kielten sukulaisuussuhteisiin, suomen sukukieliin
ja suomen kielen vaihteluun ja vaiheisiin sekä kielen ohjailun periaatteisiin. Vertaillaan
suomea oppilaille tuttuihin kieliin ja tutustutaan suomen kielelle tyypillisiin äänne-, muoto- ja
lauserakenteen piirteisiin. Tutkitaan kielten vaikutusta toisiinsa sanaston ja nimistön tasolla.
Tutustutaan kulttuurin käsitteeseen ja sen eri ilmenemismuotoihin, kuten kansanperinteeseen,
elokuvaan, teatteriin, puhekulttuuriin ja mediakulttuurin eri muotoihin. Tarjotaan mahdollisuuksia
tuottaa kulttuuria itse. Tutustutaan kirjallisuuden päälajeihin, joihinkin alalajeihin, keskeisiin
tyylivirtauksiin ja sekä yleisen että suomalaisen kirjallisuuden vaiheisiin. Luetaan monipuolisesti
nuortenkirjoja, klassikoita ja nykykirjallisuutta, myös tietokirjoja. Kannustetaan aktiiviseen ja
monipuoliseen kirjaston tarjonnan hyödyntämiseen.

Opetuksen tavoitteet

Tavoitteisiin liittyvät
sisältöalueet

Laaja-alainen osaaminen

T1

S1

L2, L3, L6, L7

T2

S1

L1, L2, L3, L7

T3

S1

L1, L2, L3, L7

T4

L1, L2, L6, L7

T5

S2

L1, L2, L4

T6

S2

L1, L2, L4, L5

T7

S2

L1, L2, L4

T8

S2

L2, L4, L5, L6

T9

S2

L1, L2, L4, L5

T10

S3

L2, L4, L5, L7

T11

S3

L2, L4, L5

T12

S3

L2, L4, L5, L6

T14

S3

L2, L4, L5, L6

T15

S4

L1, L2, L4

T16

S4

L1, L2, L4

T17

S4

L2, L4, L6, L7

Vuosiluokan tavoitteet
T1 ohjata oppilasta laajentamaan taitoaan toimia tavoitteellisesti,
motivoituneesti, eettisesti ja rakentavasti erilaisissa
viestintäympäristöissä
Harjoitellaan ryhmässä
kuuntelemisen taidot.

toimimista.

Ryhmäviestinnässä

korostuvat

erityisesti

Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
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Vuorovaikutus erilaisissa
viestintäympäristöissä

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa toimia tavoitteen mukaisesti
erilaisissa viestintäympäristöissä ja tilanteissa, osoittaa ymmärtävänsä muiden
puheenvuoroja ja osaa tarkkailla oman
viestintänsä vaikutuksia muihin.

T2 kannustaa oppilasta monipuolistamaan ryhmäviestintätaitojaan
ja kehittämään taitojaan perustella näkemyksiään sekä kielellisiä ja
viestinnällisiä valintojaan
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
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Arvioinnin kohde
Vuorovaikutus ryhmässä

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa ilmaista mielipiteensä ja
perustella sen uskottavasti. Oppilas
ottaa toisten näkemykset huomioon
ja tekee yhteistyötä heidän kanssaan
vuorovaikutustilanteissa.

T3 ohjata oppilasta monipuolistamaan taitojaan ilmaista itseään erilaisissa
viestintä- ja esitystilanteissa, myös draaman keinoin.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Kokonaisilmaisun ja esiintymisen taidot

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa ilmaista itseään ja käyttää
tavoitteen ja tilanteen mukaisesti
kokonaisilmaisun keinoja. Oppilas osaa
esittää sekä spontaanin että valmistellun
puheenvuoron tai puhe-esityksen ja ottaa
esittäessään huomioon yleisönsä ja käyttää
joitakin havainnollistamisen keinoja.

T4 kannustaa oppilasta syventämään viestijäkuvaansa niin, että hän
oppii havainnoimaan omaa viestintäänsä, tunnistamaan vahvuuksiaan
sekä kehittämisalueitaan erilaisissa, myös monimediaisissa
viestintäympäristöissä
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Vuorovaikutustaitojen kehittäminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa arvioida omia
vuorovaikutustaitojaan saamansa palautteen
pohjalta ja nimetä kehittämiskohteita.

T5 ohjata oppilasta kehittämään tekstien ymmärtämisessä, tulkinnassa ja
analysoimisessa tarvittavia strategioita ja metakognitiivisia taitoja sekä
taitoa arvioida oman lukemisensa kehittämistarpeita
Vahvistetaan lukemisen perusvalmiuksia.
-tiedonhankinta: tietokirjallisuuteen ja tietokirjatekstiin tutustuminen
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Tekstinymmärtämisen strategiat

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa käyttää tekstinymmärtämisen
strategioita itsenäisesti. Oppilas osaa
arvioida omaa lukutaitoaan ja nimetä
kehittämiskohteita.
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Arvioinnin kohde

T6 tarjota oppilaalle monipuolisia mahdollisuuksia valita, käyttää, tulkita ja
arvioida monimuotoisia kaunokirjallisia, asia- ja mediatekstejä
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Tekstimaailman monipuolistuminen ja
monilukutaito

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa käyttää ja tulkita ohjatusti
erityyppisiä, monimuotoisia ja myös itselleen
uudenlaisia tekstejä.

T7 ohjata oppilasta kehittämään erittelevää ja kriittistä lukutaitoa,
harjaannuttaa oppilasta tekemään havaintoja teksteistä ja tulkitsemaan
niitä tarkoituksenmukaisia käsitteitä käyttäen sekä vakiinnuttamaan ja
laajentamaan sana- ja käsitevarantoa
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Tekstien erittely ja tulkinta

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa tarkastella tekstejä kriittisesti,
tunnistaa tekstilajeja ja osaa kuvailla joitakin,
pohtivien, kantaa ottavien ja ohjaavien
tekstien kielellisiä ja tekstuaalisia piirteitä
tarkoituksenmukaisia käsitteitä käyttäen.
Oppilas ymmärtää, että teksteillä on erilaisia
tavoitteita ja tarkoitusperiä.

T8 kannustaa oppilasta kehittämään taitoaan arvioida erilaisista lähteistä
hankkimaansa tietoa ja käyttämään sitä tarkoituksenmukaisella tavalla
Tiedonlähteistä keskitytään tietokirjallisuuteen ja tietokirjatekstiin.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Tiedonhankintataidot ja lähdekriittisyys

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa nimetä tiedonhaun keskeiset
vaiheet ja tietää, mistä ja miten tietoa
voidaan hakea. Oppilas osaa arvioida tietojen
käytettävyyttä ja lähteiden luotettavuutta.

T9 kannustaa oppilasta laajentamaan kiinnostusta itselle uudenlaisia
fiktiivisiä kirjallisuus- ja tekstilajityyppejä kohtaan ja monipuolistamaan
luku-, kuuntelu- ja katselukokemuksiaan ja niiden jakamisen keinoja sekä
syventämään ymmärrystä fiktion keinoista
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Keskitytään elämyksellisyyteen kirjallisuuden lähestymistapana.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
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Arvioinnin kohde
Fiktiivisten tekstien erittely ja tulkinta ja
lukukokemusten jakaminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa tulkita fiktiivisiä tekstejä, käyttää
keskeisimpiä käsitteitä puhuessaan teksteistä
ja osaa liittää tekstit johonkin kontekstiin.
Oppilas löytää itsenäisesti itselleen ja
tilanteeseen sopivaa luettavaa, kuunneltavaa
ja katseltavaa. Oppilas lukee useita kirjoja ja
osaa jakaa lukukokemuksiaan.

T10 rohkaista oppilasta ilmaisemaan ajatuksiaan kirjoittamalla ja
tuottamalla monimuotoisia tekstejä sekä auttaa oppilasta tunnistamaan
omia vahvuuksiaan ja kehittämiskohteitaan tekstin tuottajana
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Ajatusten ilmaiseminen, tekstimaailman
monipuolistuminen ja monilukutaito

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas tuottaa ohjatusti myös itselleen
uudenlaisia tekstejä, kokeilee erilaisia
tapoja ja keinoja tuottaa tekstiä ja ilmaista
näkemyksiään. Oppilas osaa kuvailla itseään
tekstien tuottajana.

T11 tarjota oppilaalle tilaisuuksia tuottaa kertovia, kuvaavia, ohjaavia
ja erityisesti kantaa ottavia ja pohtivia tekstejä, myös monimediaisissa
ympäristöissä, ja auttaa oppilasta valitsemaan kuhunkin tekstilajiin ja
tilanteeseen sopivia ilmaisutapoja
Vahvistetaan kirjoittamisen perusvalmiuksia. Johdatetaan oman taustan ymmärtämiseen
ja tutkimiseen kirjoittamisen kautta. Kirjoitetaan monenlaisia fakta- ja fiktiivisiä tekstejä.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Tekstilajien hallinta

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa ohjatusti tuottaa kertovia,
kuvaavia, ohjaavia ja erityisesti pohtivia
ja kantaa ottavia tekstejä ja käyttää niille
tyypillisiä ilmaisutapoja.

T12 ohjata oppilasta vahvistamaan tekstin tuottamisen prosesseja,
tarjota oppilaalle tilaisuuksia tuottaa tekstiä yhdessä muiden kanssa sekä
rohkaista oppilasta vahvistamaan taitoa antaa ja ottaa vastaan palautetta
sekä arvioida itseään tekstin tuottajana
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Tekstien tuottamisen prosessien hallinta

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa nimetä tekstien tuottamisen
prosessin vaiheita ja osaa työskennellä niiden
mukaisesti sekä yksin että ryhmässä. Oppilas
antaa ja vastaanottaa palautetta teksteistä
ja osaa arvioida omia tekstintuottamisen
taitojaan ja nimetä niiden kehittämiskohteita.
1807
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Arvioinnin kohde

T14 harjaannuttaa oppilasta vahvistamaan tiedon hallinnan ja käyttämisen
taitoja ja monipuolistamaan lähteiden käyttöä ja viittaustapojen hallintaa
omassa tekstissä sekä opastaa oppilasta toimimaan eettisesti verkossa
yksityisyyttä ja tekijänoikeuksia kunnioittaen
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Tiedon esittäminen, hallinta ja eettinen
viestintä

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa käyttää omissa teksteissään
muualta hankittua tietoa. Oppilas osaa tehdä
muistiinpanoja, tiivistää hankkimaansa tietoa
ja käyttää lähteitä omassa tekstissään.
Oppilas noudattaa tekijänoikeuksia ja osaa
merkitä lähteet.

T15 ohjata oppilasta syventämään kielitietoisuuttaan ja kiinnostumaan
kielen ilmiöistä, auttaa oppilasta tunnistamaan kielen rakenteita, eri
rekistereitä, tyylipiirteitä ja sävyjä ja ymmärtämään kielellisten valintojen
merkityksiä ja seurauksia
Tutkitaan puhe- ja kirjakielen eroja. Tarkastellaan verbien aikamuotoja. Tarkastellaan kielen
keinoja kertomuksessa.
-luetaan monenlaista kirjallisuutta ja tutustutaan uusiin kirjallisuuden lajeihin
-oman lukijaidentiteetin rakentaminen
-lukuprosessin opettelu
-audiovisuaaliset tekstit oppilaan maailmassa
-Kalevala ja kansanperinne, myytit ja tarinallisuus
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Kielitietoisuuden kehittyminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa kuvailla tekstien kielellisiä ja
tekstuaalisia piirteitä, pohtia niiden merkityksiä
ja kuvata eri rekisterien ja tyylien välisiä eroja.
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T16 kannustaa oppilasta avartamaan kirjallisuus- ja kulttuurinäkemystään,
tutustuttaa häntä kirjallisuuden historiaan ja nykykirjallisuuteen,
kirjallisuuden eri lajeihin sekä auttaa häntä pohtimaan kirjallisuuden
ja kulttuurin merkitystä omassa elämässään, tarjota oppilaalle
mahdollisuuksia luku- ja muiden kulttuurielämysten hankkimiseen ja
jakamiseen
Luetaan monenlaista kirjallisuutta ja tutustutaan uusiin kirjallisuuden lajeihin.
Rakennetaan omaa lukijaidentiteettiä. Keskitytään lukuprosessin syventämiseen.
Tarkastellaan oppilaan maailman audiovisuaalisiin teksteihin. Luetaan Kalevalaa ja
kansanperinnettä, erityisesti myyttien ja tarinallisuuden näkökulmasta.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
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Arvioinnin kohde
Kirjallisuuden tuntemuksen,
kulttuuritietoisuuden ja lukuharrastuksen
kehittyminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas tuntee ja ymmärtää kulttuurin
monimuotoisuutta sekä osaa kuvata omia
kulttuurikokemuksiaan. Oppilas tuntee
kirjallisuuden vaiheita ja suomalaisen
kulttuurin juuria. Oppilas tuntee kirjallisuuden
päälajit ja on lukenut sovitut kirjat.

T17 ohjata oppilas tutustumaan Suomen kielelliseen ja kulttuuriseen
monimuotoisuuteen, suomen kielen taustaan ja piirteisiin ja auttaa
oppilasta pohtimaan äidinkielen merkitystä sekä tiedostumaan omasta
kielellisestä ja kulttuurisesta identiteetistään sekä innostaa oppilasta
aktiiviseksi kulttuuritarjonnan käyttäjäksi ja tekijäksi
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen

Kielen merkityksen ja aseman hahmottaminen Oppilas osaa kuvailla Suomen kielellistä ja
kulttuurista monimuotoisuutta. Oppilas osaa
kuvailla äidinkielten merkitystä ja suomen
kielen piirteitä ja asemaa muiden kielten
joukossa.

Vuosiluokka 8
Vuosiluokan keskeiset sisältöalueet
S1 Vuorovaikutustilanteissa toimiminen
Vahvistetaan taitoa toimia erilaisissa, myös koulun ulkopuolisissa, vuorovaikutustilanteissa ja
havainnoidaan omasta ja muiden viestinnästä syntyviä vaikutelmia ja merkityksiä. Harjoitellaan
kuuntelemisen ja puhumisen taitoja ideointi-, väittely-, neuvottelu- ja ongelmanratkaisutilanteissa.
Tehdään havaintoja viestintätilanteille tyypillisistä kielen keinoista ja omaksutaan niitä
osaksi omaa kielenkäyttöä. Tutustutaan teatteriin taidemuotona ja teatteri-ilmaisun keinoihin
draaman toimintamuotojen avulla. Harjoitutetaan oppilaiden kykyä käyttää puheen ja
kokonaisilmaisun keinoja itseilmaisussa. Harjoitellaan valmisteltujen puhe-esitysten pitämistä
sekä havainnollistamista. Harjoitellaan arvioimaan omia vuorovaikutustaitoja ja viestintätapoja ja
havaitsemaan niiden kehittämiskohteita.
Harjoitellaan oman mielipiteen ilmaisemista ja perustelemista suullisesti.

Tekstien tulkinnan taitoja syvennetään lukemalla ja tutkimalla fiktiivisiä, media- ja asiatekstejä
eri muodoissaan: kaunokirjallisuutta, tietokirjallisuutta sekä erilaisia painetun, sähköisen
ja audiovisuaalisen median tekstejä. Syvennetään tekstin ymmärtämisen strategioita ja
seurataan lukutaidon kehittymistä. Tutustutaan erilaisiin pohtiviin ja kantaa ottaviin teksteihin
sekä niiden vaikutuskeinoihin ja keskeisiin kielellisiin piirteisiin, kuten mielipiteen ja faktan
erottamiseen, suostuttelun, varmuusasteiden, asenteiden ja affektiivisuuden ilmaisuun, henkilöön
viittaamisen suoriin ja epäsuoriin keinoihin, referointiin, asioiden välisten suhteiden osoittamiseen
perustelukeinoihin ja retorisiin keinoihin. Tutustutaan kuvaa, ääntä ja kirjoitusta yhdistäviin
teksteihin ja niiden ilmaisutapoihin. Pohditaan tekstien tarkoitusperiä ja kohderyhmiä ja esitetään
kriittisen lukijan kysymyksiä. Eläydytään luettuun, reflektoidaan omaa elämää luetun avulla ja
jaetaan lukukokemuksia. Laajennetaan lukuharrastusta nuortenkirjallisuudesta yleiseen kauno1809
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S2 Tekstien tulkitseminen

ja tietokirjallisuuteen. Harjoitellaan kirjallisuuden analyysi- ja tulkintataitoja ja lisätään käsitteiden
käyttöä tekstien tarkastelussa ja vertailussa. Tunnistetaan ja tulkitaan kielen kuvallisuutta ja
symboliikkaa ja syvennetään fiktion kielen ja kerronnan keinojen tuntemusta. Tutustutaan
tiedonhaun vaiheisiin, erilaisiin tietolähteisiin ja arvioidaan niiden luotettavuutta.
Tutustutaan audiovisuaalisiin teksteihin vaikuttajina. Tiedonhankinnassa keskitytään
tiedon käsittelyyn ja arviointiin.
S3 Tekstien tuottaminen
Tuotetaan fiktiivisiä ja ei-fiktiivisiä tekstejä eri muodoissaan: kielellisinä, visuaalisina,
audiovisuaalisina ja verkkoteksteinä. Harjoitellaan tekstien tuottamista vaiheittain. Annetaan ja
vastaanotetaan palautetta tekstin tuottamisen eri vaiheissa. Perehdytään erityyppisten tekstien
tavoitteisiin ja arviointikriteereihin. Opiskellaan kertoville, kuvaaville, ohjaaville ja erityisesti
pohtiville ja kantaa ottaville teksteille tyypillisiä tekstuaalisia, visuaalisia ja kielellisiä piirteitä ja
hyödynnetään tätä tietoa tuotettaessa omia tekstejä. Harjoitellaan tekstien kohdentamista ja kielen
ja muiden ilmaisutapojen mukauttamista eri kohderyhmille ja eri tarkoituksiin sopiviksi. Tutkitaan
kirjoitettujen tekstien elementtejä, sekä hyödynnetään tätä tietoa omissa teksteissä. Syvennetään
ymmärrystä kirjoitetun yleiskielen piirteistä: hahmotetaan kappaleiden, virkkeiden ja lauseiden
rakenteita (erilaiset kappalerakenteet, pää- ja sivulauseet, lauseenvastikkeet, lauseenjäsenet,
lauseke) ja opitaan käyttämään asioiden välisten suhteiden ilmaisukeinoja sekä ilmaisemaan
viittaussuhteita. Tarkastellaan erilaisia ajan ja suhtautumisen ilmaisutapoja, sekä harjoitellaan
niiden käyttöä omissa teksteissä. Tutkitaan sanastoon liittyviä rekisteri- ja tyylipiirteitä ja opitaan
valitsemaan kuhunkin tekstiin sopivat ilmaisutavat. Opitaan käyttämään kirjoitetun yleiskielen
konventioita omien tekstien tuottamisessa ja muokkauksessa. Vahvistetaan opiskelussa
tarvittavien tekstien tuottamisen taitoja, kuten referoimista, tiivistämistä, muistiinpanojen tekoa ja
lähteiden käyttöä. Perehdytään tekijänoikeuksiin ja noudatetaan tekijänoikeuksia omia tekstejä
tuotettaessa.
Kirjoitetaan essee tai muu pohdiskeleva teksti. Kirjoitetaan vaikuttavia fakta- ja
fiktiotekstejä.
S4 Kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtäminen
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Tutkitaan tekstejä ja niiden rakentamia merkityksiä ja käytetään käsitteitä, joiden avulla kieltä
voidaan tarkastella. Tehdään tekstejä eritellen havaintoja kielen rakenteista, eri rekistereille
ja tyyleille tyypillisistä piirteistä ja kielellisten valintojen vaikutuksesta tekstin tyyliin ja
sävyyn. Tutustutaan Suomen kielitilanteeseen, kielten sukulaisuussuhteisiin, suomen sukukieliin
ja suomen kielen vaihteluun ja vaiheisiin sekä kielen ohjailun periaatteisiin. Vertaillaan
suomea oppilaille tuttuihin kieliin ja tutustutaan suomen kielelle tyypillisiin äänne-, muoto- ja
lauserakenteen piirteisiin. Tutkitaan kielten vaikutusta toisiinsa sanaston ja nimistön tasolla.
Tutustutaan kulttuurin käsitteeseen ja sen eri ilmenemismuotoihin, kuten kansanperinteeseen,
elokuvaan, teatteriin, puhekulttuuriin ja mediakulttuurin eri muotoihin. Tarjotaan mahdollisuuksia
tuottaa kulttuuria itse. Tutustutaan kirjallisuuden päälajeihin, joihinkin alalajeihin, keskeisiin
tyylivirtauksiin ja sekä yleisen että suomalaisen kirjallisuuden vaiheisiin. Luetaan monipuolisesti
nuortenkirjoja, klassikoita ja nykykirjallisuutta, myös tietokirjoja. Kannustetaan aktiiviseen ja
monipuoliseen kirjaston tarjonnan hyödyntämiseen.
Perehdytään kirjallisuuteen vaikuttajana, erityisesti kirjallisuuden rooliin yhteiskunnan
rakentajana ja muuttajana, esimerkkinä suomalaiset klassikot. Tarkastellaan
kielen keinoja vaikuttamisen välineenä, kuten kielen kuvallisuutta. Tarkastellaan
lauseenjäsenten merkitystä tekstissä. Kirjallisuudessa nostetaan esille erityisesti draama
kirjallisuudenlajina ja kirjallisuuden lajityyppejä.
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Opetuksen tavoitteet

Tavoitteisiin liittyvät
sisältöalueet

Laaja-alainen osaaminen

T1

S1

L2, L3, L6, L7

T2

S1

L1, L2, L3, L7

T3

S1

L1, L2, L3, L7

T4

L1, L2, L6, L7

T5

S2

L1, L2, L4

T6

S2

L1, L2, L4, L5

T7

S2

L1, L2, L4

T8

S2

L2, L4, L5, L6

T9

S2

L1, L2, L4, L5

T10

S3

L2, L4, L5, L7

T11

S3

L2, L4, L5

T12

S3

L2, L4, L5, L6

T14

S3

L2, L4, L5, L6

T15

S4

L1, L2, L4

T16

S4

L1, L2, L4

T17

S4

L2, L4, L6, L7

Vuosiluokan tavoitteet
T1 ohjata oppilasta laajentamaan taitoaan toimia tavoitteellisesti,
motivoituneesti, eettisesti ja rakentavasti erilaisissa
viestintäympäristöissä
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Vuorovaikutus erilaisissa
viestintäympäristöissä

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa toimia tavoitteen mukaisesti
erilaisissa viestintäympäristöissä ja tilanteissa, osoittaa ymmärtävänsä muiden
puheenvuoroja ja osaa tarkkailla oman
viestintänsä vaikutuksia muihin.

Harjoitellaan oman mielipiteen ilmaisemista ja perustelemista suullisesti.

Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
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T2 kannustaa oppilasta monipuolistamaan ryhmäviestintätaitojaan
ja kehittämään taitojaan perustella näkemyksiään sekä kielellisiä ja
viestinnällisiä valintojaan

Arvioinnin kohde
Vuorovaikutus ryhmässä

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa ilmaista mielipiteensä ja
perustella sen uskottavasti. Oppilas
ottaa toisten näkemykset huomioon
ja tekee yhteistyötä heidän kanssaan
vuorovaikutustilanteissa.

Harjoitellaan oman mielipiteen ilmaisemista ja perustelemista suullisesti.

T3 ohjata oppilasta monipuolistamaan taitojaan ilmaista itseään erilaisissa
viestintä- ja esitystilanteissa, myös draaman keinoin.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Kokonaisilmaisun ja esiintymisen taidot

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa ilmaista itseään ja käyttää
tavoitteen ja tilanteen mukaisesti
kokonaisilmaisun keinoja. Oppilas osaa
esittää sekä spontaanin että valmistellun
puheenvuoron tai puhe-esityksen ja ottaa
esittäessään huomioon yleisönsä ja käyttää
joitakin havainnollistamisen keinoja.

Harjoitellaan oman mielipiteen ilmaisemista ja perustelemista suullisesti.

T4 kannustaa oppilasta syventämään viestijäkuvaansa niin, että hän
oppii havainnoimaan omaa viestintäänsä, tunnistamaan vahvuuksiaan
sekä kehittämisalueitaan erilaisissa, myös monimediaisissa
viestintäympäristöissä
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Vuorovaikutustaitojen kehittäminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa arvioida omia
vuorovaikutustaitojaan saamansa palautteen
pohjalta ja nimetä kehittämiskohteita.

T5 ohjata oppilasta kehittämään tekstien ymmärtämisessä, tulkinnassa ja
analysoimisessa tarvittavia strategioita ja metakognitiivisia taitoja sekä
taitoa arvioida oman lukemisensa kehittämistarpeita
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
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Tekstinymmärtämisen strategiat

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa käyttää tekstinymmärtämisen
strategioita itsenäisesti. Oppilas osaa
arvioida omaa lukutaitoaan ja nimetä
kehittämiskohteita.

Tutustutaan audiovisuaalisiin teksteihin vaikuttajina. Tiedonhankinnassa keskitytään
tiedon käsittelyyn ja arviointiin.
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T6 tarjota oppilaalle monipuolisia mahdollisuuksia valita, käyttää, tulkita ja
arvioida monimuotoisia kaunokirjallisia, asia- ja mediatekstejä
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Tekstimaailman monipuolistuminen ja
monilukutaito

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa käyttää ja tulkita ohjatusti
erityyppisiä, monimuotoisia ja myös itselleen
uudenlaisia tekstejä.

Tutustutaan audiovisuaalisiin teksteihin vaikuttajina. Tiedonhankinnassa keskitytään
tiedon käsittelyyn ja arviointiin.

T7 ohjata oppilasta kehittämään erittelevää ja kriittistä lukutaitoa,
harjaannuttaa oppilasta tekemään havaintoja teksteistä ja tulkitsemaan
niitä tarkoituksenmukaisia käsitteitä käyttäen sekä vakiinnuttamaan ja
laajentamaan sana- ja käsitevarantoa
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Tekstien erittely ja tulkinta

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa tarkastella tekstejä kriittisesti,
tunnistaa tekstilajeja ja osaa kuvailla joitakin,
pohtivien, kantaa ottavien ja ohjaavien
tekstien kielellisiä ja tekstuaalisia piirteitä
tarkoituksenmukaisia käsitteitä käyttäen.
Oppilas ymmärtää, että teksteillä on erilaisia
tavoitteita ja tarkoitusperiä.

Tutustutaan audiovisuaalisiin teksteihin vaikuttajina. Tiedonhankinnassa keskitytään
tiedon käsittelyyn ja arviointiin.

T8 kannustaa oppilasta kehittämään taitoaan arvioida erilaisista lähteistä
hankkimaansa tietoa ja käyttämään sitä tarkoituksenmukaisella tavalla
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Tiedonhankintataidot ja lähdekriittisyys

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa nimetä tiedonhaun keskeiset
vaiheet ja tietää, mistä ja miten tietoa
voidaan hakea. Oppilas osaa arvioida tietojen
käytettävyyttä ja lähteiden luotettavuutta.

T9 kannustaa oppilasta laajentamaan kiinnostusta itselle uudenlaisia
fiktiivisiä kirjallisuus- ja tekstilajityyppejä kohtaan ja monipuolistamaan
luku-, kuuntelu- ja katselukokemuksiaan ja niiden jakamisen keinoja sekä
syventämään ymmärrystä fiktion keinoista
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
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Tutustutaan audiovisuaalisiin teksteihin vaikuttajina. Tiedonhankinnassa keskitytään
tiedon käsittelyyn ja arviointiin.

Arvioinnin kohde
Fiktiivisten tekstien erittely ja tulkinta ja
lukukokemusten jakaminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa tulkita fiktiivisiä tekstejä, käyttää
keskeisimpiä käsitteitä puhuessaan teksteistä
ja osaa liittää tekstit johonkin kontekstiin.
Oppilas löytää itsenäisesti itselleen ja
tilanteeseen sopivaa luettavaa, kuunneltavaa
ja katseltavaa. Oppilas lukee useita kirjoja ja
osaa jakaa lukukokemuksiaan.

Tutustutaan audiovisuaalisiin teksteihin vaikuttajina. Tiedonhankinnassa keskitytään
tiedon käsittelyyn ja arviointiin.

T10 rohkaista oppilasta ilmaisemaan ajatuksiaan kirjoittamalla ja
tuottamalla monimuotoisia tekstejä sekä auttaa oppilasta tunnistamaan
omia vahvuuksiaan ja kehittämiskohteitaan tekstin tuottajana
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Ajatusten ilmaiseminen, tekstimaailman
monipuolistuminen ja monilukutaito

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas tuottaa ohjatusti myös itselleen
uudenlaisia tekstejä, kokeilee erilaisia
tapoja ja keinoja tuottaa tekstiä ja ilmaista
näkemyksiään. Oppilas osaa kuvailla itseään
tekstien tuottajana.

Kirjoitetaan essee tai muu pohdiskeleva teksti. Kirjoitetaan vaikuttavia fakta- ja
fiktiotekstejä.

T11 tarjota oppilaalle tilaisuuksia tuottaa kertovia, kuvaavia, ohjaavia
ja erityisesti kantaa ottavia ja pohtivia tekstejä, myös monimediaisissa
ympäristöissä, ja auttaa oppilasta valitsemaan kuhunkin tekstilajiin ja
tilanteeseen sopivia ilmaisutapoja
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Tekstilajien hallinta

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa ohjatusti tuottaa kertovia,
kuvaavia, ohjaavia ja erityisesti pohtivia
ja kantaa ottavia tekstejä ja käyttää niille
tyypillisiä ilmaisutapoja.
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Kirjoitetaan essee tai muu pohdiskeleva teksti. Kirjoitetaan vaikuttavia fakta- ja
fiktiotekstejä.

T12 ohjata oppilasta vahvistamaan tekstin tuottamisen prosesseja,
tarjota oppilaalle tilaisuuksia tuottaa tekstiä yhdessä muiden kanssa sekä
rohkaista oppilasta vahvistamaan taitoa antaa ja ottaa vastaan palautetta
sekä arvioida itseään tekstin tuottajana
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
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Arvioinnin kohde
Tekstien tuottamisen prosessien hallinta

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa nimetä tekstien tuottamisen
prosessin vaiheita ja osaa työskennellä niiden
mukaisesti sekä yksin että ryhmässä. Oppilas
antaa ja vastaanottaa palautetta teksteistä
ja osaa arvioida omia tekstintuottamisen
taitojaan ja nimetä niiden kehittämiskohteita.

Kirjoitetaan essee tai muu pohdiskeleva teksti. Kirjoitetaan vaikuttavia fakta- ja
fiktiotekstejä.

T14 harjaannuttaa oppilasta vahvistamaan tiedon hallinnan ja käyttämisen
taitoja ja monipuolistamaan lähteiden käyttöä ja viittaustapojen hallintaa
omassa tekstissä sekä opastaa oppilasta toimimaan eettisesti verkossa
yksityisyyttä ja tekijänoikeuksia kunnioittaen
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Tiedon esittäminen, hallinta ja eettinen
viestintä

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa käyttää omissa teksteissään
muualta hankittua tietoa. Oppilas osaa tehdä
muistiinpanoja, tiivistää hankkimaansa tietoa
ja käyttää lähteitä omassa tekstissään.
Oppilas noudattaa tekijänoikeuksia ja osaa
merkitä lähteet.

Kirjoitetaan essee tai muu pohdiskeleva teksti. Kirjoitetaan vaikuttavia fakta- ja
fiktiotekstejä.

T15 ohjata oppilasta syventämään kielitietoisuuttaan ja kiinnostumaan
kielen ilmiöistä, auttaa oppilasta tunnistamaan kielen rakenteita, eri
rekistereitä, tyylipiirteitä ja sävyjä ja ymmärtämään kielellisten valintojen
merkityksiä ja seurauksia
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Kielitietoisuuden kehittyminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa kuvailla tekstien kielellisiä ja
tekstuaalisia piirteitä, pohtia niiden merkityksiä
ja kuvata eri rekisterien ja tyylien välisiä eroja.

T16 kannustaa oppilasta avartamaan kirjallisuus- ja kulttuurinäkemystään,
tutustuttaa häntä kirjallisuuden historiaan ja nykykirjallisuuteen,
kirjallisuuden eri lajeihin sekä auttaa häntä pohtimaan kirjallisuuden
ja kulttuurin merkitystä omassa elämässään, tarjota oppilaalle
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Perehdytään kirjallisuuteen vaikuttajana, erityisesti kirjallisuuden rooliin yhteiskunnan
rakentajana ja muuttajana, esimerkkinä suomalaiset klassikot. Tarkastellaan
kielen keinoja vaikuttamisen välineenä, kuten kielen kuvallisuutta. Tarkastellaan
lauseenjäsenten merkitystä tekstissä. Kirjallisuudessa nostetaan esille erityisesti draama
kirjallisuudenlajina ja kirjallisuuden lajityyppejä.

mahdollisuuksia luku- ja muiden kulttuurielämysten hankkimiseen ja
jakamiseen
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Kirjallisuuden tuntemuksen,
kulttuuritietoisuuden ja lukuharrastuksen
kehittyminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas tuntee ja ymmärtää kulttuurin
monimuotoisuutta sekä osaa kuvata omia
kulttuurikokemuksiaan. Oppilas tuntee
kirjallisuuden vaiheita ja suomalaisen
kulttuurin juuria. Oppilas tuntee kirjallisuuden
päälajit ja on lukenut sovitut kirjat.

Perehdytään kirjallisuuteen vaikuttajana, erityisesti kirjallisuuden rooliin yhteiskunnan
rakentajana ja muuttajana, esimerkkinä suomalaiset klassikot. Tarkastellaan
kielen keinoja vaikuttamisen välineenä, kuten kielen kuvallisuutta. Tarkastellaan
lauseenjäsenten merkitystä tekstissä. Kirjallisuudessa nostetaan esille erityisesti draama
kirjallisuudenlajina ja kirjallisuuden lajityyppejä.

T17 ohjata oppilas tutustumaan Suomen kielelliseen ja kulttuuriseen
monimuotoisuuteen, suomen kielen taustaan ja piirteisiin ja auttaa
oppilasta pohtimaan äidinkielen merkitystä sekä tiedostumaan omasta
kielellisestä ja kulttuurisesta identiteetistään sekä innostaa oppilasta
aktiiviseksi kulttuuritarjonnan käyttäjäksi ja tekijäksi
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen

Kielen merkityksen ja aseman hahmottaminen Oppilas osaa kuvailla Suomen kielellistä ja
kulttuurista monimuotoisuutta. Oppilas osaa
kuvailla äidinkielten merkitystä ja suomen
kielen piirteitä ja asemaa muiden kielten
joukossa.
Perehdytään kirjallisuuteen vaikuttajana, erityisesti kirjallisuuden rooliin yhteiskunnan
rakentajana ja muuttajana, esimerkkinä suomalaiset klassikot. Tarkastellaan
kielen keinoja vaikuttamisen välineenä, kuten kielen kuvallisuutta. Tarkastellaan
lauseenjäsenten merkitystä tekstissä. Kirjallisuudessa nostetaan esille erityisesti draama
kirjallisuudenlajina ja kirjallisuuden lajityyppejä.

Vuosiluokka 9
Vuosiluokan keskeiset sisältöalueet
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S1 Vuorovaikutustilanteissa toimiminen
Vahvistetaan taitoa toimia erilaisissa, myös koulun ulkopuolisissa, vuorovaikutustilanteissa ja
havainnoidaan omasta ja muiden viestinnästä syntyviä vaikutelmia ja merkityksiä. Harjoitellaan
kuuntelemisen ja puhumisen taitoja ideointi-, väittely-, neuvottelu- ja ongelmanratkaisutilanteissa.
Tehdään havaintoja viestintätilanteille tyypillisistä kielen keinoista ja omaksutaan niitä
osaksi omaa kielenkäyttöä. Tutustutaan teatteriin taidemuotona ja teatteri-ilmaisun keinoihin
draaman toimintamuotojen avulla. Harjoitutetaan oppilaiden kykyä käyttää puheen ja
kokonaisilmaisun keinoja itseilmaisussa. Harjoitellaan valmisteltujen puhe-esitysten pitämistä
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sekä havainnollistamista. Harjoitellaan arvioimaan omia vuorovaikutustaitoja ja viestintätapoja ja
havaitsemaan niiden kehittämiskohteita.
Harjoitellaan erilaisia opiskelu- ja työelämän vuorovaikutustilanteita, esimerkiksi
haastattelua.

S2 Tekstien tulkitseminen
Tekstien tulkinnan taitoja syvennetään lukemalla ja tutkimalla fiktiivisiä, media- ja asiatekstejä
eri muodoissaan: kaunokirjallisuutta, tietokirjallisuutta sekä erilaisia painetun, sähköisen
ja audiovisuaalisen median tekstejä. Syvennetään tekstin ymmärtämisen strategioita ja
seurataan lukutaidon kehittymistä. Tutustutaan erilaisiin pohtiviin ja kantaa ottaviin teksteihin
sekä niiden vaikutuskeinoihin ja keskeisiin kielellisiin piirteisiin, kuten mielipiteen ja faktan
erottamiseen, suostuttelun, varmuusasteiden, asenteiden ja affektiivisuuden ilmaisuun, henkilöön
viittaamisen suoriin ja epäsuoriin keinoihin, referointiin, asioiden välisten suhteiden osoittamiseen
perustelukeinoihin ja retorisiin keinoihin. Tutustutaan kuvaa, ääntä ja kirjoitusta yhdistäviin
teksteihin ja niiden ilmaisutapoihin. Pohditaan tekstien tarkoitusperiä ja kohderyhmiä ja esitetään
kriittisen lukijan kysymyksiä. Eläydytään luettuun, reflektoidaan omaa elämää luetun avulla ja
jaetaan lukukokemuksia. Laajennetaan lukuharrastusta nuortenkirjallisuudesta yleiseen kaunoja tietokirjallisuuteen. Harjoitellaan kirjallisuuden analyysi- ja tulkintataitoja ja lisätään käsitteiden
käyttöä tekstien tarkastelussa ja vertailussa. Tunnistetaan ja tulkitaan kielen kuvallisuutta ja
symboliikkaa ja syvennetään fiktion kielen ja kerronnan keinojen tuntemusta. Tutustutaan
tiedonhaun vaiheisiin, erilaisiin tietolähteisiin ja arvioidaan niiden luotettavuutta.
Analysoidaan ja tulkintaan kirjallisuutta. Luetaan laajoja, pohtivia mediatekstejä (essee,
artikkeli). Korostetaan syventyvää, pohtivaa ja eläytyvää lukemista.
S3 Tekstien tuottaminen

Kirjoitetaan essee. Kirjoitetaan tiedonhakua ja -käsittelyä vaativia tekstejä fiktiota
unohtamatta.
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Tuotetaan fiktiivisiä ja ei-fiktiivisiä tekstejä eri muodoissaan: kielellisinä, visuaalisina,
audiovisuaalisina ja verkkoteksteinä. Harjoitellaan tekstien tuottamista vaiheittain. Annetaan ja
vastaanotetaan palautetta tekstin tuottamisen eri vaiheissa. Perehdytään erityyppisten tekstien
tavoitteisiin ja arviointikriteereihin. Opiskellaan kertoville, kuvaaville, ohjaaville ja erityisesti
pohtiville ja kantaa ottaville teksteille tyypillisiä tekstuaalisia, visuaalisia ja kielellisiä piirteitä ja
hyödynnetään tätä tietoa tuotettaessa omia tekstejä. Harjoitellaan tekstien kohdentamista ja kielen
ja muiden ilmaisutapojen mukauttamista eri kohderyhmille ja eri tarkoituksiin sopiviksi. Tutkitaan
kirjoitettujen tekstien elementtejä, sekä hyödynnetään tätä tietoa omissa teksteissä. Syvennetään
ymmärrystä kirjoitetun yleiskielen piirteistä: hahmotetaan kappaleiden, virkkeiden ja lauseiden
rakenteita (erilaiset kappalerakenteet, pää- ja sivulauseet, lauseenvastikkeet, lauseenjäsenet,
lauseke) ja opitaan käyttämään asioiden välisten suhteiden ilmaisukeinoja sekä ilmaisemaan
viittaussuhteita. Tarkastellaan erilaisia ajan ja suhtautumisen ilmaisutapoja, sekä harjoitellaan
niiden käyttöä omissa teksteissä. Tutkitaan sanastoon liittyviä rekisteri- ja tyylipiirteitä ja opitaan
valitsemaan kuhunkin tekstiin sopivat ilmaisutavat. Opitaan käyttämään kirjoitetun yleiskielen
konventioita omien tekstien tuottamisessa ja muokkauksessa. Vahvistetaan opiskelussa
tarvittavien tekstien tuottamisen taitoja, kuten referoimista, tiivistämistä, muistiinpanojen tekoa ja
lähteiden käyttöä. Perehdytään tekijänoikeuksiin ja noudatetaan tekijänoikeuksia omia tekstejä
tuotettaessa.

S4 Kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtäminen
Tutkitaan tekstejä ja niiden rakentamia merkityksiä ja käytetään käsitteitä, joiden avulla kieltä
voidaan tarkastella. Tehdään tekstejä eritellen havaintoja kielen rakenteista, eri rekistereille
ja tyyleille tyypillisistä piirteistä ja kielellisten valintojen vaikutuksesta tekstin tyyliin ja
sävyyn. Tutustutaan Suomen kielitilanteeseen, kielten sukulaisuussuhteisiin, suomen sukukieliin
ja suomen kielen vaihteluun ja vaiheisiin sekä kielen ohjailun periaatteisiin. Vertaillaan
suomea oppilaille tuttuihin kieliin ja tutustutaan suomen kielelle tyypillisiin äänne-, muoto- ja
lauserakenteen piirteisiin. Tutkitaan kielten vaikutusta toisiinsa sanaston ja nimistön tasolla.
Tutustutaan kulttuurin käsitteeseen ja sen eri ilmenemismuotoihin, kuten kansanperinteeseen,
elokuvaan, teatteriin, puhekulttuuriin ja mediakulttuurin eri muotoihin. Tarjotaan mahdollisuuksia
tuottaa kulttuuria itse. Tutustutaan kirjallisuuden päälajeihin, joihinkin alalajeihin, keskeisiin
tyylivirtauksiin ja sekä yleisen että suomalaisen kirjallisuuden vaiheisiin. Luetaan monipuolisesti
nuortenkirjoja, klassikoita ja nykykirjallisuutta, myös tietokirjoja. Kannustetaan aktiiviseen ja
monipuoliseen kirjaston tarjonnan hyödyntämiseen.
Pohditaan kielen ja identiteetin suhdetta. Tutustutaan maailman kieliin, kielihistoriaan ja
-filosofiaan. Luetaan maailmankirjallisuutta: klassikkoja ja nykykirjallisuutta. Luetaan eri
kulttuurien ja kielialueiden kirjallisuutta sekä suomalaista nykykirjallisuutta.
Opetuksen tavoitteet

Tavoitteisiin liittyvät
sisältöalueet

Laaja-alainen osaaminen

T1

S1

L2, L3, L6, L7

T2

S1

L1, L2, L3, L7

T3

S1

L1, L2, L3, L7

T4

L1, L2, L6, L7

T5

S2

L1, L2, L4

T6

S2

L1, L2, L4, L5

T7

S2

L1, L2, L4

T8

S2

L2, L4, L5, L6

T9

S2

L1, L2, L4, L5

T10

S3

L2, L4, L5, L7

T11

S3

L2, L4, L5

T12

S3

L2, L4, L5, L6

T14

S3

L2, L4, L5, L6

T15

S4

L1, L2, L4

T16

S4

L1, L2, L4

T17

S4

L2, L4, L6, L7
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Vuosiluokan tavoitteet
T1 ohjata oppilasta laajentamaan taitoaan toimia tavoitteellisesti,
motivoituneesti, eettisesti ja rakentavasti erilaisissa
viestintäympäristöissä
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
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Arvioinnin kohde
Vuorovaikutus erilaisissa
viestintäympäristöissä

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa toimia tavoitteen mukaisesti
erilaisissa viestintäympäristöissä ja tilanteissa, osoittaa ymmärtävänsä muiden
puheenvuoroja ja osaa tarkkailla oman
viestintänsä vaikutuksia muihin.

Harjoitellaan erilaisia opiskelu- ja työelämän vuorovaikutustilanteita, esimerkiksi
haastattelua.

T2 kannustaa oppilasta monipuolistamaan ryhmäviestintätaitojaan
ja kehittämään taitojaan perustella näkemyksiään sekä kielellisiä ja
viestinnällisiä valintojaan
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Vuorovaikutus ryhmässä

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa ilmaista mielipiteensä ja
perustella sen uskottavasti. Oppilas
ottaa toisten näkemykset huomioon
ja tekee yhteistyötä heidän kanssaan
vuorovaikutustilanteissa.

Harjoitellaan erilaisia opiskelu- ja työelämän vuorovaikutustilanteita, esimerkiksi
haastattelua.

T3 ohjata oppilasta monipuolistamaan taitojaan ilmaista itseään erilaisissa
viestintä- ja esitystilanteissa, myös draaman keinoin.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Kokonaisilmaisun ja esiintymisen taidot

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa ilmaista itseään ja käyttää
tavoitteen ja tilanteen mukaisesti
kokonaisilmaisun keinoja. Oppilas osaa
esittää sekä spontaanin että valmistellun
puheenvuoron tai puhe-esityksen ja ottaa
esittäessään huomioon yleisönsä ja käyttää
joitakin havainnollistamisen keinoja.

T4 kannustaa oppilasta syventämään viestijäkuvaansa niin, että hän
oppii havainnoimaan omaa viestintäänsä, tunnistamaan vahvuuksiaan
sekä kehittämisalueitaan erilaisissa, myös monimediaisissa
viestintäympäristöissä
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
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Harjoitellaan erilaisia opiskelu- ja työelämän vuorovaikutustilanteita, esimerkiksi
haastattelua.

Arvioinnin kohde
Vuorovaikutustaitojen kehittäminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa arvioida omia
vuorovaikutustaitojaan saamansa palautteen
pohjalta ja nimetä kehittämiskohteita.

T5 ohjata oppilasta kehittämään tekstien ymmärtämisessä, tulkinnassa ja
analysoimisessa tarvittavia strategioita ja metakognitiivisia taitoja sekä
taitoa arvioida oman lukemisensa kehittämistarpeita
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Tekstinymmärtämisen strategiat

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa käyttää tekstinymmärtämisen
strategioita itsenäisesti. Oppilas osaa
arvioida omaa lukutaitoaan ja nimetä
kehittämiskohteita.

Analysoidaan ja tulkintaan kirjallisuutta. Luetaan laajoja, pohtivia mediatekstejä (essee,
artikkeli). Korostetaan syventyvää, pohtivaa ja eläytyvää lukemista.

T6 tarjota oppilaalle monipuolisia mahdollisuuksia valita, käyttää, tulkita ja
arvioida monimuotoisia kaunokirjallisia, asia- ja mediatekstejä
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Tekstimaailman monipuolistuminen ja
monilukutaito

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa käyttää ja tulkita ohjatusti
erityyppisiä, monimuotoisia ja myös itselleen
uudenlaisia tekstejä.

Analysoidaan ja tulkintaan kirjallisuutta. Luetaan laajoja, pohtivia mediatekstejä (essee,
artikkeli). Korostetaan syventyvää, pohtivaa ja eläytyvää lukemista.

T7 ohjata oppilasta kehittämään erittelevää ja kriittistä lukutaitoa,
harjaannuttaa oppilasta tekemään havaintoja teksteistä ja tulkitsemaan
niitä tarkoituksenmukaisia käsitteitä käyttäen sekä vakiinnuttamaan ja
laajentamaan sana- ja käsitevarantoa
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde

Vuosiluokat 7-9

Tekstien erittely ja tulkinta

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa tarkastella tekstejä kriittisesti,
tunnistaa tekstilajeja ja osaa kuvailla joitakin,
pohtivien, kantaa ottavien ja ohjaavien
tekstien kielellisiä ja tekstuaalisia piirteitä
tarkoituksenmukaisia käsitteitä käyttäen.
Oppilas ymmärtää, että teksteillä on erilaisia
tavoitteita ja tarkoitusperiä.

Analysoidaan ja tulkintaan kirjallisuutta. Luetaan laajoja, pohtivia mediatekstejä (essee,
artikkeli). Korostetaan syventyvää, pohtivaa ja eläytyvää lukemista.
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T8 kannustaa oppilasta kehittämään taitoaan arvioida erilaisista lähteistä
hankkimaansa tietoa ja käyttämään sitä tarkoituksenmukaisella tavalla
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Tiedonhankintataidot ja lähdekriittisyys

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa nimetä tiedonhaun keskeiset
vaiheet ja tietää, mistä ja miten tietoa
voidaan hakea. Oppilas osaa arvioida tietojen
käytettävyyttä ja lähteiden luotettavuutta.

Analysoidaan ja tulkintaan kirjallisuutta. Luetaan laajoja, pohtivia mediatekstejä (essee,
artikkeli). Korostetaan syventyvää, pohtivaa ja eläytyvää lukemista.

T9 kannustaa oppilasta laajentamaan kiinnostusta itselle uudenlaisia
fiktiivisiä kirjallisuus- ja tekstilajityyppejä kohtaan ja monipuolistamaan
luku-, kuuntelu- ja katselukokemuksiaan ja niiden jakamisen keinoja sekä
syventämään ymmärrystä fiktion keinoista
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Fiktiivisten tekstien erittely ja tulkinta ja
lukukokemusten jakaminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa tulkita fiktiivisiä tekstejä, käyttää
keskeisimpiä käsitteitä puhuessaan teksteistä
ja osaa liittää tekstit johonkin kontekstiin.
Oppilas löytää itsenäisesti itselleen ja
tilanteeseen sopivaa luettavaa, kuunneltavaa
ja katseltavaa. Oppilas lukee useita kirjoja ja
osaa jakaa lukukokemuksiaan.

Analysoidaan ja tulkintaan kirjallisuutta. Luetaan laajoja, pohtivia mediatekstejä (essee,
artikkeli). Korostetaan syventyvää, pohtivaa ja eläytyvää lukemista.

T10 rohkaista oppilasta ilmaisemaan ajatuksiaan kirjoittamalla ja
tuottamalla monimuotoisia tekstejä sekä auttaa oppilasta tunnistamaan
omia vahvuuksiaan ja kehittämiskohteitaan tekstin tuottajana
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Ajatusten ilmaiseminen, tekstimaailman
monipuolistuminen ja monilukutaito

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas tuottaa ohjatusti myös itselleen
uudenlaisia tekstejä, kokeilee erilaisia
tapoja ja keinoja tuottaa tekstiä ja ilmaista
näkemyksiään. Oppilas osaa kuvailla itseään
tekstien tuottajana.

Kirjoitetaan essee. Kirjoitetaan tiedonhakua ja -käsittelyä vaativia tekstejä fiktiota
unohtamatta.

T11 tarjota oppilaalle tilaisuuksia tuottaa kertovia, kuvaavia, ohjaavia
ja erityisesti kantaa ottavia ja pohtivia tekstejä, myös monimediaisissa
1821

Vuosiluokat 7-9

Arvioinnin kohde

ympäristöissä, ja auttaa oppilasta valitsemaan kuhunkin tekstilajiin ja
tilanteeseen sopivia ilmaisutapoja
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Tekstilajien hallinta

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa ohjatusti tuottaa kertovia,
kuvaavia, ohjaavia ja erityisesti pohtivia
ja kantaa ottavia tekstejä ja käyttää niille
tyypillisiä ilmaisutapoja.

Kirjoitetaan essee. Kirjoitetaan tiedonhakua ja -käsittelyä vaativia tekstejä fiktiota
unohtamatta.

T12 ohjata oppilasta vahvistamaan tekstin tuottamisen prosesseja,
tarjota oppilaalle tilaisuuksia tuottaa tekstiä yhdessä muiden kanssa sekä
rohkaista oppilasta vahvistamaan taitoa antaa ja ottaa vastaan palautetta
sekä arvioida itseään tekstin tuottajana
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Tekstien tuottamisen prosessien hallinta

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa nimetä tekstien tuottamisen
prosessin vaiheita ja osaa työskennellä niiden
mukaisesti sekä yksin että ryhmässä. Oppilas
antaa ja vastaanottaa palautetta teksteistä
ja osaa arvioida omia tekstintuottamisen
taitojaan ja nimetä niiden kehittämiskohteita.

Kirjoitetaan essee. Kirjoitetaan tiedonhakua ja -käsittelyä vaativia tekstejä fiktiota
unohtamatta.

T14 harjaannuttaa oppilasta vahvistamaan tiedon hallinnan ja käyttämisen
taitoja ja monipuolistamaan lähteiden käyttöä ja viittaustapojen hallintaa
omassa tekstissä sekä opastaa oppilasta toimimaan eettisesti verkossa
yksityisyyttä ja tekijänoikeuksia kunnioittaen
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde

Vuosiluokat 7-9

Tiedon esittäminen, hallinta ja eettinen
viestintä

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa käyttää omissa teksteissään
muualta hankittua tietoa. Oppilas osaa tehdä
muistiinpanoja, tiivistää hankkimaansa tietoa
ja käyttää lähteitä omassa tekstissään.
Oppilas noudattaa tekijänoikeuksia ja osaa
merkitä lähteet.

Kirjoitetaan essee. Kirjoitetaan tiedonhakua ja -käsittelyä vaativia tekstejä fiktiota
unohtamatta.

T15 ohjata oppilasta syventämään kielitietoisuuttaan ja kiinnostumaan
kielen ilmiöistä, auttaa oppilasta tunnistamaan kielen rakenteita, eri
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rekistereitä, tyylipiirteitä ja sävyjä ja ymmärtämään kielellisten valintojen
merkityksiä ja seurauksia
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Kielitietoisuuden kehittyminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa kuvailla tekstien kielellisiä ja
tekstuaalisia piirteitä, pohtia niiden merkityksiä
ja kuvata eri rekisterien ja tyylien välisiä eroja.

Pohditaan kielen ja identiteetin suhdetta. Tutustutaan maailman kieliin, kielihistoriaan ja
-filosofiaan. Luetaan maailmankirjallisuutta: klassikkoja ja nykykirjallisuutta. Luetaan eri
kulttuurien ja kielialueiden kirjallisuutta sekä suomalaista nykykirjallisuutta.

T16 kannustaa oppilasta avartamaan kirjallisuus- ja kulttuurinäkemystään,
tutustuttaa häntä kirjallisuuden historiaan ja nykykirjallisuuteen,
kirjallisuuden eri lajeihin sekä auttaa häntä pohtimaan kirjallisuuden
ja kulttuurin merkitystä omassa elämässään, tarjota oppilaalle
mahdollisuuksia luku- ja muiden kulttuurielämysten hankkimiseen ja
jakamiseen
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Kirjallisuuden tuntemuksen,
kulttuuritietoisuuden ja lukuharrastuksen
kehittyminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas tuntee ja ymmärtää kulttuurin
monimuotoisuutta sekä osaa kuvata omia
kulttuurikokemuksiaan. Oppilas tuntee
kirjallisuuden vaiheita ja suomalaisen
kulttuurin juuria. Oppilas tuntee kirjallisuuden
päälajit ja on lukenut sovitut kirjat.

Pohditaan kielen ja identiteetin suhdetta. Tutustutaan maailman kieliin, kielihistoriaan ja
-filosofiaan. Luetaan maailmankirjallisuutta: klassikkoja ja nykykirjallisuutta. Luetaan eri
kulttuurien ja kielialueiden kirjallisuutta sekä suomalaista nykykirjallisuutta.

T17 ohjata oppilas tutustumaan Suomen kielelliseen ja kulttuuriseen
monimuotoisuuteen, suomen kielen taustaan ja piirteisiin ja auttaa
oppilasta pohtimaan äidinkielen merkitystä sekä tiedostumaan omasta
kielellisestä ja kulttuurisesta identiteetistään sekä innostaa oppilasta
aktiiviseksi kulttuuritarjonnan käyttäjäksi ja tekijäksi
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen

Kielen merkityksen ja aseman hahmottaminen Oppilas osaa kuvailla Suomen kielellistä ja
kulttuurista monimuotoisuutta. Oppilas osaa
kuvailla äidinkielten merkitystä ja suomen
kielen piirteitä ja asemaa muiden kielten
joukossa.
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Arvioinnin kohde

Pohditaan kielen ja identiteetin suhdetta. Tutustutaan maailman kieliin, kielihistoriaan ja
-filosofiaan. Luetaan maailmankirjallisuutta: klassikkoja ja nykykirjallisuutta. Luetaan eri
kulttuurien ja kielialueiden kirjallisuutta sekä suomalaista nykykirjallisuutta.

Suomen kieli ja kirjallisuus
Oppimäärän tehtävä vuosiluokilla 7-9
Vuosiluokilla 7–9 erityisenä tehtävänä on monipuolistaa oppimaan oppimisen ja
vuorovaikutuksen taitoja ja monilukutaitoa. Oppilaiden kielitietoutta, tekstimaailmaa ja
kulttuurintuntemusta laajennetaan. Opetuksessa ohjataan tilanteeseen sopivaan kielenkäyttöön,
ilmaisuun ja viestintään eri ympäristöissä. Jatko-opinnoissa ja työelämässä tarvittavat
kielelliset ja vuorovaikutusvalmiudet otetaan huomioon. Kirjallisuudenopetuksessa kannustetaan
elämykselliseen ja monipuoliseen lukemiseen.

Äidinkielen ja kirjallisuus -oppiaineen oppimisympäristöihin ja työtapoihin
liittyvät tavoitteet vuosiluokilla 7-9
Tavoitteena on rakentaa yhteisöllinen ja oppimaan oppimisen taitojen kehittymistä edistävä
oppimisympäristö, joka tarjoaa runsaasti kielellisiä virikkeitä sekä mahdollisuuksia etsiä, käyttää
ja tuottaa tietoa laajoistakin tekstikokonaisuuksista myös monimediaisissa ympäristöissä.
Äidinkielen oppimisympäristöön kuuluu myös koulun ulkopuolinen kulttuuri- ja mediatarjonta.
Työtavat valitaan niin, että luetun ymmärtämisen strategioiden hallinta vahvistuu ja tekstin
tuottamisen prosessit sujuvoituvat. Tekstejä tuotetaan yksin ja yhdessä myös viestintäteknologiaa
hyödyntäen. Opetusta eheytetään prosessi- ja projektityöskentelyn avulla ja valitaan työtavat
niin, että oppiaineen sisältöalueet integroituvat luontevasti toisiinsa. Draamaa integroidaan eri
sisältöalueiden, erityisesti kirjallisuuden, ja muiden oppiaineiden opetukseen. Äidinkielen ja
kirjallisuuden opetus integroituu luontevasti esimerkiksi vieraiden kielten, historian, maantiedon ja
kuvataiteen opetukseen. Jokaisen oppilaan viestijäkuvaa vahvistetaan vuorovaikutusharjoituksin.

Ohjaus, eriyttäminen ja tuki äidinkieli ja kirjallisuus -oppiaineessa
vuosiluokilla 7-9
Opetuksen tavoitteena on tukea oppilaiden koulussa ja koulun ulkopuolella tapahtuvaa
oppimista auttamalla häntä löytämään ja käyttämään itselleen sopivia opiskelustrategioita
sekä tunnistamaan omia vahvuuksiaan. Oppilaita ohjataan löytämään ja valitsemaan itseään
kiinnostavaa ja omalle lukutaidolle ja -tavalle soveltuvia tekstejä monimuotoisten tekstien joukosta
ja kannustetaan kirjallisuuden ja muiden tekstien omaehtoiseen lukemiseen. Oppilaita ohjataan
myös turvalliseen ja vastuulliseen mediaympäristössä toimimiseen. Vuorovaikutustaitojen ja
tekstien tuottamistaitojen kehittämiseksi annetaan yksilöllistä ohjausta ja palautetta. Oppilaat
saavat ohjausta ja tukea mahdollisissa kielellisissä oppimisvaikeuksissa, käsitteiden oppimisessa
ja ajatusten kielentämissä. Myös kielellisesti lahjakkaita tuetaan esimerkiksi lukuhaasteiden
ottamisessa ja itselleen soveltuvien työtapojen löytämisessä ja tavoitteiden asettamisessa. Tekstit
ja työtavat valitaan niin, että oppilaiden yhdenvertaisuus ja sukupuolten tasa-arvo toteutuu.

Vuosiluokat 7-9

Oppilaan oppimisen arviointi äidinkieli ja kirjallisuus -oppiaineessa
vuosiluokilla 7-9
Vuosiluokilla 7-9 oppilaan oppimisen arviointi on monipuolista, ohjaavaa ja kannustavaa.
Kannustava ja rakentava palaute tukee oppilaiden motivaation rakentumista ja kielellisten
valmiuksien kehittymistä sekä auttaa oppilaita löytämään omat vahvuutensa. Oppilaille
annetaan säännöllisesti tietoa oppimisen edistymisestä ja suoriutumisesta suhteessa tavoitteisiin.
Arviointi nivotaan kiinteäksi osaksi oppimisprosessia. Oppimista tukevan ja erittelevän
palautteen avulla oppilaita autetaan tulemaan tietoisiksi omista taidoistaan, tiedoistaan
ja työskentelyprosesseistaan ja annetaan välineitä niiden kehittämiseen. Vuosiluokilla 7–9
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opetuksen kaikki neljä tavoitealuetta ovat oppilaiden oppimisen arvioinnissa yhtä tärkeitä. Niiden
arviointi perustuu monipuolisiin suullisiin ja kirjallisiin näyttöihin sekä opettajan havaintoihin
erilaisissa kielenkäyttö- ja tekstianalyysitilanteissa. Oppilailla tulee olla mahdollisuus osoittaa
osaamistaan monipuolisesti. Itsearvioinnin lisäksi harjoitellaan vertaisarviointia.
Päättöarviointi sijoittuu siihen lukuvuoteen, jona oppiaineen opiskelu päättyy kaikille yhteisenä
oppiaineena. Päättöarvioinnilla määritellään, miten oppilas on opiskelun päättyessä saavuttanut
oppimäärän tavoitteet. Päättöarvosana muodostetaan suhteuttamalla oppilaan osaamisen
taso asianomaisen oppimäärän valtakunnallisiin päättöarvioinnin kriteereihin. Osaaminen
oppiaineessa kehittyy kumulatiivisesti. Päättöarvosanan muodostamisessa otetaan huomioon
kaikki valtakunnalliset päättöarvioinnin kriteerit riippumatta siitä, mille vuosiluokalle vastaava
tavoite on asetettu paikallisessa opetussuunnitelmassa. Oppilas saa arvosanan kahdeksan
(8), mikäli hän osoittaa keskimäärin kriteerien määrittämää osaamista. Arvosanan kahdeksan
tason ylittäminen joidenkin tavoitteiden osalta voi kompensoida tasoa heikomman suoriutumisen
joidenkin muiden tavoitteiden osalta.

Suomi toisena kielenä ja kirjallisuus
Oppiaineen tehtävä vuosiluokilla 7-9
Vuosiluokilla 7–9 opetuksen erityisenä tehtävänä on vakiinnuttaa ja monipuolistaa suomen
kielen taitoa, oppimaan oppimisen ja vuorovaikutuksen taitoja ja monilukutaitoa. Opetuksessa
otetaan huomioon oppilaiden kielitaito ja vahvuudet. Oppilaiden kielitietoutta, tekstimaailmaa ja
kulttuurintuntemusta laajennetaan. Kehitetään kielellisiä valmiuksia jatko-opintoja, yhteiskuntaa
ja työelämää varten. Kirjallisuuden opetuksessa kannustetaan monipuoliseen, elämykselliseen ja
erittelevään lukemiseen.

Äidinkielen ja kirjallisuus -oppiaineen oppimisympäristöihin ja työtapoihin
liittyvät tavoitteet vuosiluokilla 7-9
Tavoitteena on rakentaa yhteisöllinen ja oppimaan oppimisen taitojen kehittymistä edistävä
oppimisympäristö, joka tarjoaa runsaasti kielellisiä virikkeitä sekä mahdollisuuksia etsiä, käyttää
ja tuottaa tietoa laajoistakin tekstikokonaisuuksista myös monimediaisissa ympäristöissä.
Äidinkielen oppimisympäristöön kuuluu myös koulun ulkopuolinen kulttuuri- ja mediatarjonta.
Työtavat valitaan niin, että luetun ymmärtämisen strategioiden hallinta vahvistuu ja tekstin
tuottamisen prosessit sujuvoituvat. Tekstejä tuotetaan yksin ja yhdessä myös viestintäteknologiaa
hyödyntäen. Opetusta eheytetään prosessi- ja projektityöskentelyn avulla ja valitaan työtavat
niin, että oppiaineen sisältöalueet integroituvat luontevasti toisiinsa. Draamaa integroidaan eri
sisältöalueiden, erityisesti kirjallisuuden, ja muiden oppiaineiden opetukseen. Äidinkielen ja
kirjallisuuden opetus integroituu luontevasti esimerkiksi vieraiden kielten, historian, maantiedon ja
kuvataiteen opetukseen. Jokaisen oppilaan viestijäkuvaa vahvistetaan vuorovaikutusharjoituksin.

Opetuksen tavoitteena on tukea oppilaiden koulussa ja koulun ulkopuolella tapahtuvaa
oppimista auttamalla häntä löytämään ja käyttämään itselleen sopivia opiskelustrategioita
sekä tunnistamaan omia vahvuuksiaan. Oppilaita ohjataan löytämään ja valitsemaan itseään
kiinnostavaa ja omalle lukutaidolle ja -tavalle soveltuvia tekstejä monimuotoisten tekstien joukosta
ja kannustetaan kirjallisuuden ja muiden tekstien omaehtoiseen lukemiseen. Oppilaita ohjataan
myös turvalliseen ja vastuulliseen mediaympäristössä toimimiseen. Vuorovaikutustaitojen ja
tekstien tuottamistaitojen kehittämiseksi annetaan yksilöllistä ohjausta ja palautetta. Oppilaat
saavat ohjausta ja tukea mahdollisissa kielellisissä oppimisvaikeuksissa, käsitteiden oppimisessa
ja ajatusten kielentämissä. Myös kielellisesti lahjakkaita tuetaan esimerkiksi lukuhaasteiden
ottamisessa ja itselleen soveltuvien työtapojen löytämisessä ja tavoitteiden asettamisessa. Tekstit
ja työtavat valitaan niin, että oppilaiden yhdenvertaisuus ja sukupuolten tasa-arvo toteutuu.
1825

Vuosiluokat 7-9

Ohjaus, eriyttäminen ja tuki äidinkieli ja kirjallisuus -oppiaineessa
vuosiluokilla 7-9

Oppilaan oppimisen arviointi äidinkieli ja kirjallisuus -oppiaineessa
vuosiluokilla 7-9
Vuosiluokilla 7-9 oppilaan oppimisen arviointi on monipuolista, ohjaavaa ja kannustavaa.
Kannustava ja rakentava palaute tukee oppilaiden motivaation rakentumista ja kielellisten
valmiuksien kehittymistä sekä auttaa oppilaita löytämään omat vahvuutensa. Oppilaille
annetaan säännöllisesti tietoa oppimisen edistymisestä ja suoriutumisesta suhteessa tavoitteisiin.
Arviointi nivotaan kiinteäksi osaksi oppimisprosessia. Oppimista tukevan ja erittelevän
palautteen avulla oppilaita autetaan tulemaan tietoisiksi omista taidoistaan, tiedoistaan
ja työskentelyprosesseistaan ja annetaan välineitä niiden kehittämiseen. Vuosiluokilla 7–9
opetuksen kaikki neljä tavoitealuetta ovat oppilaiden oppimisen arvioinnissa yhtä tärkeitä. Niiden
arviointi perustuu monipuolisiin suullisiin ja kirjallisiin näyttöihin sekä opettajan havaintoihin
erilaisissa kielenkäyttö- ja tekstianalyysitilanteissa. Oppilailla tulee olla mahdollisuus osoittaa
osaamistaan monipuolisesti. Itsearvioinnin lisäksi harjoitellaan vertaisarviointia.
Päättöarviointi sijoittuu siihen lukuvuoteen, jona oppiaineen opiskelu päättyy kaikille yhteisenä
oppiaineena. Päättöarvioinnilla määritellään, miten oppilas on opiskelun päättyessä saavuttanut
oppimäärän tavoitteet. Päättöarvosana muodostetaan suhteuttamalla oppilaan osaamisen
taso asianomaisen oppimäärän valtakunnallisiin päättöarvioinnin kriteereihin. Osaaminen
oppiaineessa kehittyy kumulatiivisesti. Päättöarvosanan muodostamisessa otetaan huomioon
kaikki valtakunnalliset päättöarvioinnin kriteerit riippumatta siitä, mille vuosiluokalle vastaava
tavoite on asetettu paikallisessa opetussuunnitelmassa. Oppilas saa arvosanan kahdeksan
(8), mikäli hän osoittaa keskimäärin kriteerien määrittämää osaamista. Arvosanan kahdeksan
tason ylittäminen joidenkin tavoitteiden osalta voi kompensoida tasoa heikomman suoriutumisen
joidenkin muiden tavoitteiden osalta.

Vuosiluokka 7
Vuosiluokan keskeiset sisältöalueet
S1 Vuorovaikutustilanteissa toimiminen
Harjoitellaan muodollisempia vuorovaikutustilanteita, argumentointia, selostamista, referointia
sekä puhe-esityksen pitämistä ja havainnollistamista. Vahvistetaan taitoja työskennellä
keskustellen erilaisten aiheiden ja tekstien parissa. Tutkitaan ja käytetään kieltä osana
toimintaa: kussakin toiminnassa tarvittavat kiteytyneet fraasit ja ilmaukset, tuttavallisuuden ja
muodollisuuden ilmaiseminen, modaalisuus sekä vahvistaminen ja pehmentäminen mielipiteen
ilmaisussa, tiivistämisen keinot ja toisen puheeseen viittaaminen. Harjoitellaan kriittistä
suhtautumista kuultuun sekä kuullun käyttöä oman ilmaisun mallina. Harjoitutetaan oppilaiden
kykyä käyttää puheen ja kokonaisilmaisun keinoja (kehon, äänen, tilan ja ajan keinoja)
itseilmaisussa. Harjoitellaan valmisteltujen puhe-esitysten pitämistä.
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S2 Tekstien tulkitseminen
Syvennetään opiskelun, yhteiskunnan ja kulttuurin kannalta merkityksellisten tekstien
monipuolista lukemista ja analysointia. Tekstejä tarkastellaan niissä esiintyvien arvojen,
ideologioiden ja vaikuttamiskeinojen kannalta (näkökulman, lauseen rakenteen, henkilöiden
ja asioiden nimeämisen, kielikuvien ja ironian vaikutus tekstin tulkintaan). Vakiinnutetaan
lukustrategioiden joustavaa soveltamista ja laajennetaan sana- ja käsitevarantoa. Harjoitellaan
erittelemään erityisesti pohtivien, kantaa ottavien ja ohjaavien tekstilajien kielellisiä piirteitä sekä
tunnistamaan kirjallisuuden tyylivirtauksia teksteissä. Harjoitellaan omien ja muiden tekstien
analysointia, palautteen antoa ja vastaanottamista.
S3 Tekstien tuottaminen
Tuotetaan erityisesti pohtivia, kantaaottavia ja ohjaavia tekstejä tekstilajivalikoimaa laajentaen
ja ohjataan käyttämään sanastoa, fraseologiaa ja kieliopillisia rakenteita monipuolisesti (mm.
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infiniittiset rakenteet tiiviin ilmaisun keinoina). Vakiinnutetaan kirjoittamisprosessin eri vaiheiden
hallintaa sekä erilaisten tietolähteiden käyttöä. Harjoitellaan eri tyylilajeja ja rekistereitä sekä
erilaisia tapoja ilmaista persoonaa ja aikaa johdonmukaisesti tekstissä. Opitaan valitsemaan
tekstiin sopivat ilmaisutavat.
S4 Kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtäminen
Tutkitaan tekstejä ja tehdään päätelmiä kielen merkityksistä, rakenteista (lauseenjäsennys,
modaalisuus, rektio) ja kielellisten valintojen vaikutuksesta tekstin sävyyn. Vertaillaan suomea
oppilaille tuttuihin kieliin ja tutkitaan, miten kielet vaikuttavat toisiinsa. Tutustutaan Suomen
kielitilanteeseen ja kielen kehityksen päävaiheisiin. Tutustutaan kirjallisuuteen, elokuvaan,
teatteriin ja mediakulttuuriin. Vahvistetaan kulttuurisen monimuotoisuuden ymmärrystä
vertailemalla kulttuurisia kokemuksia eri puolilta maailmaa ja eri aikoina. Tutkitaan kriittisesti
median toimintatapoja omassa elämässä ja yhteiskunnassa.
S5 Kielen käyttö kaiken oppimisen tukena
Tuetaan eri tiedonalojen tekstien lukemisen, kirjoittamisen, kuuntelemisen ja puhumisen
taitoja. Vertaillaan arkikieltä ja eri tiedonalojen tapoja käyttää kieltä. Vahvistetaan tietoja viestintäteknologian käyttötaitoja tiedonhankinnassa, oppimisessa ja oman oppimisen
arvioinnissa. Syvennetään oppilaan taitoa käyttää omaa äidinkieltään ja muita osaamiaan kieliä
kaiken oppimisen tukena.
Opetuksen tavoitteet

Tavoitteisiin liittyvät
sisältöalueet

Laaja-alainen osaaminen

T3

S1

L2

T4

S2

L1, L2, L4

T6

S3

L1, L2, L4

T7

S3

L2, L3

T8

S4

L4

T11

S5

L1, L2, L7

T13

S5

L1, L5, L6

Vuosiluokan tavoitteet
T3 kannustaa oppilasta kehittämään esiintymistaitojaan ja taitoaan
ilmaista itseään erilaisissa tilanteissa tavoitteellisesti ja erilaisia
ilmaisukeinoja hyödyntäen
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Esiintymistaidot

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa valmistella itsenäisesti esityksen
ja osaa esiintyä ja ilmaista itseään tilanteen
mukaisesti.

T4 ohjata oppilasta hyödyntämään tekstilajitietoutta tekstien tulkinnassa,
laajentamaan sana- ja käsitevarantoaan, käyttämään tehokkaasti
1827

Vuosiluokat 7-9

Arvioinnin kohde

lukustrategioita ja päättelemään tekstin merkityksiä tekstuaalisten,
sanastollisten ja kieliopillisten vihjeiden perusteella
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Tekstilajitaidot tekstien tulkinnassa

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa tarkastella tekstejä kriittisesti ja
tunnistaa tekstilajeja. Oppilas osaa kuvailla
kertovan, kuvaavan, ohjaavan, kantaa
ottavan ja pohtivan tekstin tekstilajipiirteitä
tarkoituksenmukaisia käsitteitä käyttäen.
Oppilas ymmärtää, että teksteillä on erilaisia
tavoitteita ja tarkoitusperiä.

T6 ohjata oppilasta vahvistamaan taitoa suunnitella, tuottaa ja muokata
tekstejä itsenäisesti ja ryhmässä sekä hyödyntämään eri tekstilajeja omien
tekstien malleina ja lähteinä
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Tekstilajitaidot tekstien tuottamisessa

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas hyödyntää tekstien kirjallisessa ja
suullisessa tuottamisessa tietoa kertovan,
kuvaavan, ohjaavan, kantaa ottavan ja
pohtivan tekstin tekstilajipiirteistä.

T7 auttaa oppilasta vakiinnuttamaan kirjoitetun yleiskielen normien ja eri
tekstilajeissa tarvittavan sanaston ja kieliopillisten rakenteiden hallintaa
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Kirjoitetun kielen hallinta

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas tuottaa ymmärrettäviä ja koherentteja
tekstejä, tuntee pääosin kirjoitetun kielen
perussäännöt ja soveltaa niitä kirjoittaessaan.

T8 ohjata oppilasta syventämään kielitietoisuuttaan ja kiinnostumaan
kielen ilmiöistä, auttaa oppilasta tunnistamaan kielen rakenteita, eri
rekistereitä, tyylipiirteitä ja sävyjä ja ymmärtämään kielellisten valintojen
merkityksiä ja seurauksia
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
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Kielitietoisuuden kehittyminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa kuvailla tekstien kielellisiä ja
tekstuaalisia piirteitä, pohtii niiden merkityksiä
ja osaa kuvailla eri rekisterien ja tyylien välisiä
eroja.

T11 ohjata oppilasta vakiinnuttamaan myönteistä käsitystä itsestään
viestijänä, lukijana, tekstien tuottajana sekä kielenoppijana, ohjata häntä
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näkemään ja vertaamaan erilaisia oppimistyylejä ja tapoja sekä oppimaan
muilta
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Viestijäkuvan kehittyminen ja oman
kielenoppimisen reflektointi

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Viestijäkuvan kehittymistä ei käytetä
arvosanan muodostamisen perusteena.
Oppilas tunnistaa omat vahvuutensa ja
kehittämiskohteensa kielenoppijana ja osaa
asettaa itselleen oppimistavoitteita.

T13 kannustaa oppilasta kehittämään tiedonhankintataitoja, oman
työskentelyn suunnittelua, jäsentämistä ja arviointia itsenäisesti ja
ryhmässä
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Tiedonhankinta sekä oman työskentelyn
suunnittelu, jäsentäminen ja arvioiminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa etsiä tietoa monipuolisesti
eri lähteistä sekä pystyy suunnittelemaan,
jäsentämään ja arvioimaan työskentelyään
itsenäisesti ja ryhmän jäsenenä.

Vuosiluokka 8
Vuosiluokan keskeiset sisältöalueet
S1 Vuorovaikutustilanteissa toimiminen
Harjoitellaan muodollisempia vuorovaikutustilanteita, argumentointia, selostamista, referointia
sekä puhe-esityksen pitämistä ja havainnollistamista. Vahvistetaan taitoja työskennellä
keskustellen erilaisten aiheiden ja tekstien parissa. Tutkitaan ja käytetään kieltä osana
toimintaa: kussakin toiminnassa tarvittavat kiteytyneet fraasit ja ilmaukset, tuttavallisuuden ja
muodollisuuden ilmaiseminen, modaalisuus sekä vahvistaminen ja pehmentäminen mielipiteen
ilmaisussa, tiivistämisen keinot ja toisen puheeseen viittaaminen. Harjoitellaan kriittistä
suhtautumista kuultuun sekä kuullun käyttöä oman ilmaisun mallina. Harjoitutetaan oppilaiden
kykyä käyttää puheen ja kokonaisilmaisun keinoja (kehon, äänen, tilan ja ajan keinoja)
itseilmaisussa. Harjoitellaan valmisteltujen puhe-esitysten pitämistä.

Syvennetään opiskelun, yhteiskunnan ja kulttuurin kannalta merkityksellisten tekstien
monipuolista lukemista ja analysointia. Tekstejä tarkastellaan niissä esiintyvien arvojen,
ideologioiden ja vaikuttamiskeinojen kannalta (näkökulman, lauseen rakenteen, henkilöiden
ja asioiden nimeämisen, kielikuvien ja ironian vaikutus tekstin tulkintaan). Vakiinnutetaan
lukustrategioiden joustavaa soveltamista ja laajennetaan sana- ja käsitevarantoa. Harjoitellaan
erittelemään erityisesti pohtivien, kantaa ottavien ja ohjaavien tekstilajien kielellisiä piirteitä sekä
tunnistamaan kirjallisuuden tyylivirtauksia teksteissä. Harjoitellaan omien ja muiden tekstien
analysointia, palautteen antoa ja vastaanottamista.
S4 Kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtäminen
Tutkitaan tekstejä ja tehdään päätelmiä kielen merkityksistä, rakenteista (lauseenjäsennys,
modaalisuus, rektio) ja kielellisten valintojen vaikutuksesta tekstin sävyyn. Vertaillaan suomea
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S2 Tekstien tulkitseminen

oppilaille tuttuihin kieliin ja tutkitaan, miten kielet vaikuttavat toisiinsa. Tutustutaan Suomen
kielitilanteeseen ja kielen kehityksen päävaiheisiin. Tutustutaan kirjallisuuteen, elokuvaan,
teatteriin ja mediakulttuuriin. Vahvistetaan kulttuurisen monimuotoisuuden ymmärrystä
vertailemalla kulttuurisia kokemuksia eri puolilta maailmaa ja eri aikoina. Tutkitaan kriittisesti
median toimintatapoja omassa elämässä ja yhteiskunnassa.
S5 Kielen käyttö kaiken oppimisen tukena
Tuetaan eri tiedonalojen tekstien lukemisen, kirjoittamisen, kuuntelemisen ja puhumisen
taitoja. Vertaillaan arkikieltä ja eri tiedonalojen tapoja käyttää kieltä. Vahvistetaan tietoja viestintäteknologian käyttötaitoja tiedonhankinnassa, oppimisessa ja oman oppimisen
arvioinnissa. Syvennetään oppilaan taitoa käyttää omaa äidinkieltään ja muita osaamiaan kieliä
kaiken oppimisen tukena.
Opetuksen tavoitteet

Tavoitteisiin liittyvät
sisältöalueet

Laaja-alainen osaaminen

T1

S1

L1, L2, L4

T2

S1

L2, L4, L5

T5

S2

L1, L2, L4

T10

S4

L2

T12

S5

L1, L4, L6

Vuosiluokan tavoitteet
T1 rohkaista oppilasta kehittämään taitoaan toimia tavoitteellisesti,
eettisesti ja vuorovaikutussuhdetta rakentaen koulun ja yhteiskunnan
vuorovaikutustilanteissa
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Vuorovaikutustaidot

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa toimia vuorovaikutustilanteissa
rakentavasti.

T2 ohjata oppilasta syventämään muodollisten puhetilanteiden,
opetuspuheen ja median puhuttujen tekstien ymmärtämistaitoja
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Ymmärtämistaidot vuorovaikutustilanteissa

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas ymmärtää muodollisia puhetilanteita,
opetuspuhetta ja mediaa.

Vuosiluokat 7-9

T5 ohjata oppilasta kriittiseen tekstien tulkintaan itsenäisesti ja ryhmässä
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Tekstien tulkinta
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Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa tehdä tekstistä päätelmiä ja
kriittisiä kysymyksiä.

T10 auttaa oppilasta avartamaan kulttuurinäkemystään ja erittelemään
koulun ja yhteiskunnan monikielisyyttä ja kulttuurista monimuotoisuutta
sekä tunnistamaan kulttuurien samanlaisuuksia ja erilaisten ilmiöiden
kulttuurisidonnaisuutta
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen

Kulttuuritietoisuuden kehittyminen

Oppilas osaa kuvailla kulttuurin
monimuotoisuutta ja perustella yhteiskunnan
monikielisyyden merkitystä.

T12 ohjata oppilasta havainnoimaan, miten kieltä käytetään eri
tiedonaloilla
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen

Eri tiedonalojen kielen havainnointi

Oppilas tunnistaa eri tiedonalojen tapoja
käyttää kieltä.

Vuosiluokka 9
Vuosiluokan keskeiset sisältöalueet
S4 Kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtäminen
Tutkitaan tekstejä ja tehdään päätelmiä kielen merkityksistä, rakenteista (lauseenjäsennys,
modaalisuus, rektio) ja kielellisten valintojen vaikutuksesta tekstin sävyyn. Vertaillaan suomea
oppilaille tuttuihin kieliin ja tutkitaan, miten kielet vaikuttavat toisiinsa. Tutustutaan Suomen
kielitilanteeseen ja kielen kehityksen päävaiheisiin. Tutustutaan kirjallisuuteen, elokuvaan,
teatteriin ja mediakulttuuriin. Vahvistetaan kulttuurisen monimuotoisuuden ymmärrystä
vertailemalla kulttuurisia kokemuksia eri puolilta maailmaa ja eri aikoina. Tutkitaan kriittisesti
median toimintatapoja omassa elämässä ja yhteiskunnassa.
Opetuksen tavoitteet
T9

Tavoitteisiin liittyvät
sisältöalueet
S4

Laaja-alainen osaaminen
L2

Vuosiluokan tavoitteet
T9 innostaa oppilasta tutustumaan kirjallisuuden lajeihin, suomalaiseen
kirjallisuuteen, sen historiaan ja yhteyksiin maailmankirjallisuuteen sekä
ohjata tunnistamaan tekstin suhteita toisiin teksteihin
Arvioinnin kohde
Kirjallisuuden ja sen vaiheiden tuntemus

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas tuntee suomalaista kirjallisuutta,
osaa nimetä sen tärkeimpiä vaiheita ja sen
yhteyksiä maailmankirjallisuuteen.
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Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi

Suomi toisena kielenä ja kirjallisuus
Oppiaineen tehtävä vuosiluokilla 7-9
Vuosiluokilla 7–9 opetuksen erityisenä tehtävänä on vakiinnuttaa ja monipuolistaa suomen
kielen taitoa, oppimaan oppimisen ja vuorovaikutuksen taitoja ja monilukutaitoa. Opetuksessa
otetaan huomioon oppilaiden kielitaito ja vahvuudet. Oppilaiden kielitietoutta, tekstimaailmaa ja
kulttuurintuntemusta laajennetaan. Kehitetään kielellisiä valmiuksia jatko-opintoja, yhteiskuntaa
ja työelämää varten. Kirjallisuuden opetuksessa kannustetaan monipuoliseen, elämykselliseen ja
erittelevään lukemiseen.

Äidinkielen ja kirjallisuus -oppiaineen oppimisympäristöihin ja työtapoihin
liittyvät tavoitteet vuosiluokilla 7-9
Tavoitteena on rakentaa yhteisöllinen ja oppimaan oppimisen taitojen kehittymistä edistävä
oppimisympäristö, joka tarjoaa runsaasti kielellisiä virikkeitä sekä mahdollisuuksia etsiä, käyttää
ja tuottaa tietoa laajoistakin tekstikokonaisuuksista myös monimediaisissa ympäristöissä.
Äidinkielen oppimisympäristöön kuuluu myös koulun ulkopuolinen kulttuuri- ja mediatarjonta.
Työtavat valitaan niin, että luetun ymmärtämisen strategioiden hallinta vahvistuu ja tekstin
tuottamisen prosessit sujuvoituvat. Tekstejä tuotetaan yksin ja yhdessä myös viestintäteknologiaa
hyödyntäen. Opetusta eheytetään prosessi- ja projektityöskentelyn avulla ja valitaan työtavat
niin, että oppiaineen sisältöalueet integroituvat luontevasti toisiinsa. Draamaa integroidaan eri
sisältöalueiden, erityisesti kirjallisuuden, ja muiden oppiaineiden opetukseen. Äidinkielen ja
kirjallisuuden opetus integroituu luontevasti esimerkiksi vieraiden kielten, historian, maantiedon ja
kuvataiteen opetukseen. Jokaisen oppilaan viestijäkuvaa vahvistetaan vuorovaikutusharjoituksin.

Ohjaus, eriyttäminen ja tuki äidinkieli ja kirjallisuus -oppiaineessa
vuosiluokilla 7-9
Opetuksen tavoitteena on tukea oppilaiden koulussa ja koulun ulkopuolella tapahtuvaa
oppimista auttamalla häntä löytämään ja käyttämään itselleen sopivia opiskelustrategioita
sekä tunnistamaan omia vahvuuksiaan. Oppilaita ohjataan löytämään ja valitsemaan itseään
kiinnostavaa ja omalle lukutaidolle ja -tavalle soveltuvia tekstejä monimuotoisten tekstien joukosta
ja kannustetaan kirjallisuuden ja muiden tekstien omaehtoiseen lukemiseen. Oppilaita ohjataan
myös turvalliseen ja vastuulliseen mediaympäristössä toimimiseen. Vuorovaikutustaitojen ja
tekstien tuottamistaitojen kehittämiseksi annetaan yksilöllistä ohjausta ja palautetta. Oppilaat
saavat ohjausta ja tukea mahdollisissa kielellisissä oppimisvaikeuksissa, käsitteiden oppimisessa
ja ajatusten kielentämissä. Myös kielellisesti lahjakkaita tuetaan esimerkiksi lukuhaasteiden
ottamisessa ja itselleen soveltuvien työtapojen löytämisessä ja tavoitteiden asettamisessa. Tekstit
ja työtavat valitaan niin, että oppilaiden yhdenvertaisuus ja sukupuolten tasa-arvo toteutuu.
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Oppilaan oppimisen arviointi äidinkieli ja kirjallisuus -oppiaineessa
vuosiluokilla 7-9
Vuosiluokilla 7-9 oppilaan oppimisen arviointi on monipuolista, ohjaavaa ja kannustavaa.
Kannustava ja rakentava palaute tukee oppilaiden motivaation rakentumista ja kielellisten
valmiuksien kehittymistä sekä auttaa oppilaita löytämään omat vahvuutensa. Oppilaille
annetaan säännöllisesti tietoa oppimisen edistymisestä ja suoriutumisesta suhteessa tavoitteisiin.
Arviointi nivotaan kiinteäksi osaksi oppimisprosessia. Oppimista tukevan ja erittelevän
palautteen avulla oppilaita autetaan tulemaan tietoisiksi omista taidoistaan, tiedoistaan
ja työskentelyprosesseistaan ja annetaan välineitä niiden kehittämiseen. Vuosiluokilla 7–9
opetuksen kaikki neljä tavoitealuetta ovat oppilaiden oppimisen arvioinnissa yhtä tärkeitä. Niiden
arviointi perustuu monipuolisiin suullisiin ja kirjallisiin näyttöihin sekä opettajan havaintoihin
erilaisissa kielenkäyttö- ja tekstianalyysitilanteissa. Oppilailla tulee olla mahdollisuus osoittaa
osaamistaan monipuolisesti. Itsearvioinnin lisäksi harjoitellaan vertaisarviointia.
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Päättöarviointi sijoittuu siihen lukuvuoteen, jona oppiaineen opiskelu päättyy kaikille yhteisenä
oppiaineena. Päättöarvioinnilla määritellään, miten oppilas on opiskelun päättyessä saavuttanut
oppimäärän tavoitteet. Päättöarvosana muodostetaan suhteuttamalla oppilaan osaamisen
taso asianomaisen oppimäärän valtakunnallisiin päättöarvioinnin kriteereihin. Osaaminen
oppiaineessa kehittyy kumulatiivisesti. Päättöarvosanan muodostamisessa otetaan huomioon
kaikki valtakunnalliset päättöarvioinnin kriteerit riippumatta siitä, mille vuosiluokalle vastaava
tavoite on asetettu paikallisessa opetussuunnitelmassa. Oppilas saa arvosanan kahdeksan
(8), mikäli hän osoittaa keskimäärin kriteerien määrittämää osaamista. Arvosanan kahdeksan
tason ylittäminen joidenkin tavoitteiden osalta voi kompensoida tasoa heikomman suoriutumisen
joidenkin muiden tavoitteiden osalta.

Vuosiluokka 7
Vuosiluokan keskeiset sisältöalueet
S1 Vuorovaikutustilanteissa toimiminen
Harjoitellaan muodollisempia vuorovaikutustilanteita, argumentointia, selostamista, referointia
sekä puhe-esityksen pitämistä ja havainnollistamista. Vahvistetaan taitoja työskennellä
keskustellen erilaisten aiheiden ja tekstien parissa. Tutkitaan ja käytetään kieltä osana
toimintaa: kussakin toiminnassa tarvittavat kiteytyneet fraasit ja ilmaukset, tuttavallisuuden ja
muodollisuuden ilmaiseminen, modaalisuus sekä vahvistaminen ja pehmentäminen mielipiteen
ilmaisussa, tiivistämisen keinot ja toisen puheeseen viittaaminen. Harjoitellaan kriittistä
suhtautumista kuultuun sekä kuullun käyttöä oman ilmaisun mallina. Harjoitutetaan oppilaiden
kykyä käyttää puheen ja kokonaisilmaisun keinoja (kehon, äänen, tilan ja ajan keinoja)
itseilmaisussa. Harjoitellaan valmisteltujen puhe-esitysten pitämistä.
S2 Tekstien tulkitseminen
Syvennetään opiskelun, yhteiskunnan ja kulttuurin kannalta merkityksellisten tekstien
monipuolista lukemista ja analysointia. Tekstejä tarkastellaan niissä esiintyvien arvojen,
ideologioiden ja vaikuttamiskeinojen kannalta (näkökulman, lauseen rakenteen, henkilöiden
ja asioiden nimeämisen, kielikuvien ja ironian vaikutus tekstin tulkintaan). Vakiinnutetaan
lukustrategioiden joustavaa soveltamista ja laajennetaan sana- ja käsitevarantoa. Harjoitellaan
erittelemään erityisesti pohtivien, kantaa ottavien ja ohjaavien tekstilajien kielellisiä piirteitä sekä
tunnistamaan kirjallisuuden tyylivirtauksia teksteissä. Harjoitellaan omien ja muiden tekstien
analysointia, palautteen antoa ja vastaanottamista.
S3 Tekstien tuottaminen
Tuotetaan erityisesti pohtivia, kantaaottavia ja ohjaavia tekstejä tekstilajivalikoimaa laajentaen
ja ohjataan käyttämään sanastoa, fraseologiaa ja kieliopillisia rakenteita monipuolisesti (mm.
infiniittiset rakenteet tiiviin ilmaisun keinoina). Vakiinnutetaan kirjoittamisprosessin eri vaiheiden
hallintaa sekä erilaisten tietolähteiden käyttöä. Harjoitellaan eri tyylilajeja ja rekistereitä sekä
erilaisia tapoja ilmaista persoonaa ja aikaa johdonmukaisesti tekstissä. Opitaan valitsemaan
tekstiin sopivat ilmaisutavat.

Tutkitaan tekstejä ja tehdään päätelmiä kielen merkityksistä, rakenteista (lauseenjäsennys,
modaalisuus, rektio) ja kielellisten valintojen vaikutuksesta tekstin sävyyn. Vertaillaan suomea
oppilaille tuttuihin kieliin ja tutkitaan, miten kielet vaikuttavat toisiinsa. Tutustutaan Suomen
kielitilanteeseen ja kielen kehityksen päävaiheisiin. Tutustutaan kirjallisuuteen, elokuvaan,
teatteriin ja mediakulttuuriin. Vahvistetaan kulttuurisen monimuotoisuuden ymmärrystä
vertailemalla kulttuurisia kokemuksia eri puolilta maailmaa ja eri aikoina. Tutkitaan kriittisesti
median toimintatapoja omassa elämässä ja yhteiskunnassa.
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Vuosiluokat 7-9

S4 Kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtäminen

S5 Kielen käyttö kaiken oppimisen tukena
Tuetaan eri tiedonalojen tekstien lukemisen, kirjoittamisen, kuuntelemisen ja puhumisen
taitoja. Vertaillaan arkikieltä ja eri tiedonalojen tapoja käyttää kieltä. Vahvistetaan tietoja viestintäteknologian käyttötaitoja tiedonhankinnassa, oppimisessa ja oman oppimisen
arvioinnissa. Syvennetään oppilaan taitoa käyttää omaa äidinkieltään ja muita osaamiaan kieliä
kaiken oppimisen tukena.
Opetuksen tavoitteet

Tavoitteisiin liittyvät
sisältöalueet

Laaja-alainen osaaminen

T1

S1

L1, L2, L4

T2

S1

L2, L4, L5

T3

S1

L2

T4

S2

L1, L2, L4

T5

S2

L1, L2, L4

T6

S3

L1, L2, L4

T7

S3

L2, L3

T8

S4

L4

T9

S4

L2

T10

S4

L2

T11

S5

L1, L2, L7

T12

S5

L1, L4, L6

T13

S5

L1, L5, L6

Vuosiluokan tavoitteet
T1 rohkaista oppilasta kehittämään taitoaan toimia tavoitteellisesti,
eettisesti ja vuorovaikutussuhdetta rakentaen koulun ja yhteiskunnan
vuorovaikutustilanteissa
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Vuorovaikutustaidot

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa toimia vuorovaikutustilanteissa
rakentavasti.

T2 ohjata oppilasta syventämään muodollisten puhetilanteiden,
opetuspuheen ja median puhuttujen tekstien ymmärtämistaitoja
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
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Arvioinnin kohde
Ymmärtämistaidot vuorovaikutustilanteissa

1834

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas ymmärtää muodollisia puhetilanteita,
opetuspuhetta ja mediaa.

T3 kannustaa oppilasta kehittämään esiintymistaitojaan ja taitoaan
ilmaista itseään erilaisissa tilanteissa tavoitteellisesti ja erilaisia
ilmaisukeinoja hyödyntäen
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Esiintymistaidot

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa valmistella itsenäisesti esityksen
ja osaa esiintyä ja ilmaista itseään tilanteen
mukaisesti.

T4 ohjata oppilasta hyödyntämään tekstilajitietoutta tekstien tulkinnassa,
laajentamaan sana- ja käsitevarantoaan, käyttämään tehokkaasti
lukustrategioita ja päättelemään tekstin merkityksiä tekstuaalisten,
sanastollisten ja kieliopillisten vihjeiden perusteella
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Tekstilajitaidot tekstien tulkinnassa

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa tarkastella tekstejä kriittisesti ja
tunnistaa tekstilajeja. Oppilas osaa kuvailla
kertovan, kuvaavan, ohjaavan, kantaa
ottavan ja pohtivan tekstin tekstilajipiirteitä
tarkoituksenmukaisia käsitteitä käyttäen.
Oppilas ymmärtää, että teksteillä on erilaisia
tavoitteita ja tarkoitusperiä.

T5 ohjata oppilasta kriittiseen tekstien tulkintaan itsenäisesti ja ryhmässä
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Tekstien tulkinta

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa tehdä tekstistä päätelmiä ja
kriittisiä kysymyksiä.

T6 ohjata oppilasta vahvistamaan taitoa suunnitella, tuottaa ja muokata
tekstejä itsenäisesti ja ryhmässä sekä hyödyntämään eri tekstilajeja omien
tekstien malleina ja lähteinä
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Tekstilajitaidot tekstien tuottamisessa

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas hyödyntää tekstien kirjallisessa ja
suullisessa tuottamisessa tietoa kertovan,
kuvaavan, ohjaavan, kantaa ottavan ja
pohtivan tekstin tekstilajipiirteistä.

T7 auttaa oppilasta vakiinnuttamaan kirjoitetun yleiskielen normien ja eri
tekstilajeissa tarvittavan sanaston ja kieliopillisten rakenteiden hallintaa
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
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Arvioinnin kohde

Arvioinnin kohde
Kirjoitetun kielen hallinta

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas tuottaa ymmärrettäviä ja koherentteja
tekstejä, tuntee pääosin kirjoitetun kielen
perussäännöt ja soveltaa niitä kirjoittaessaan.

T8 ohjata oppilasta syventämään kielitietoisuuttaan ja kiinnostumaan
kielen ilmiöistä, auttaa oppilasta tunnistamaan kielen rakenteita, eri
rekistereitä, tyylipiirteitä ja sävyjä ja ymmärtämään kielellisten valintojen
merkityksiä ja seurauksia
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Kielitietoisuuden kehittyminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa kuvailla tekstien kielellisiä ja
tekstuaalisia piirteitä, pohtii niiden merkityksiä
ja osaa kuvailla eri rekisterien ja tyylien välisiä
eroja.

T9 innostaa oppilasta tutustumaan kirjallisuuden lajeihin, suomalaiseen
kirjallisuuteen, sen historiaan ja yhteyksiin maailmankirjallisuuteen sekä
ohjata tunnistamaan tekstin suhteita toisiin teksteihin
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Kirjallisuuden ja sen vaiheiden tuntemus

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas tuntee suomalaista kirjallisuutta,
osaa nimetä sen tärkeimpiä vaiheita ja sen
yhteyksiä maailmankirjallisuuteen.

T10 auttaa oppilasta avartamaan kulttuurinäkemystään ja erittelemään
koulun ja yhteiskunnan monikielisyyttä ja kulttuurista monimuotoisuutta
sekä tunnistamaan kulttuurien samanlaisuuksia ja erilaisten ilmiöiden
kulttuurisidonnaisuutta
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Kulttuuritietoisuuden kehittyminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa kuvailla kulttuurin
monimuotoisuutta ja perustella yhteiskunnan
monikielisyyden merkitystä.
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T11 ohjata oppilasta vakiinnuttamaan myönteistä käsitystä itsestään
viestijänä, lukijana, tekstien tuottajana sekä kielenoppijana, ohjata häntä
näkemään ja vertaamaan erilaisia oppimistyylejä ja tapoja sekä oppimaan
muilta
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
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Arvioinnin kohde
Viestijäkuvan kehittyminen ja oman
kielenoppimisen reflektointi

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Viestijäkuvan kehittymistä ei käytetä
arvosanan muodostamisen perusteena.
Oppilas tunnistaa omat vahvuutensa ja
kehittämiskohteensa kielenoppijana ja osaa
asettaa itselleen oppimistavoitteita.

T12 ohjata oppilasta havainnoimaan, miten kieltä käytetään eri
tiedonaloilla
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Eri tiedonalojen kielen havainnointi

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas tunnistaa eri tiedonalojen tapoja
käyttää kieltä.

T13 kannustaa oppilasta kehittämään tiedonhankintataitoja, oman
työskentelyn suunnittelua, jäsentämistä ja arviointia itsenäisesti ja
ryhmässä
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Tiedonhankinta sekä oman työskentelyn
suunnittelu, jäsentäminen ja arvioiminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa etsiä tietoa monipuolisesti
eri lähteistä sekä pystyy suunnittelemaan,
jäsentämään ja arvioimaan työskentelyään
itsenäisesti ja ryhmän jäsenenä.

Vuosiluokka 8
Vuosiluokan keskeiset sisältöalueet
S1 Vuorovaikutustilanteissa toimiminen
Harjoitellaan muodollisempia vuorovaikutustilanteita, argumentointia, selostamista, referointia
sekä puhe-esityksen pitämistä ja havainnollistamista. Vahvistetaan taitoja työskennellä
keskustellen erilaisten aiheiden ja tekstien parissa. Tutkitaan ja käytetään kieltä osana
toimintaa: kussakin toiminnassa tarvittavat kiteytyneet fraasit ja ilmaukset, tuttavallisuuden ja
muodollisuuden ilmaiseminen, modaalisuus sekä vahvistaminen ja pehmentäminen mielipiteen
ilmaisussa, tiivistämisen keinot ja toisen puheeseen viittaaminen. Harjoitellaan kriittistä
suhtautumista kuultuun sekä kuullun käyttöä oman ilmaisun mallina. Harjoitutetaan oppilaiden
kykyä käyttää puheen ja kokonaisilmaisun keinoja (kehon, äänen, tilan ja ajan keinoja)
itseilmaisussa. Harjoitellaan valmisteltujen puhe-esitysten pitämistä.

Syvennetään opiskelun, yhteiskunnan ja kulttuurin kannalta merkityksellisten tekstien
monipuolista lukemista ja analysointia. Tekstejä tarkastellaan niissä esiintyvien arvojen,
ideologioiden ja vaikuttamiskeinojen kannalta (näkökulman, lauseen rakenteen, henkilöiden
ja asioiden nimeämisen, kielikuvien ja ironian vaikutus tekstin tulkintaan). Vakiinnutetaan
lukustrategioiden joustavaa soveltamista ja laajennetaan sana- ja käsitevarantoa. Harjoitellaan
erittelemään erityisesti pohtivien, kantaa ottavien ja ohjaavien tekstilajien kielellisiä piirteitä sekä
tunnistamaan kirjallisuuden tyylivirtauksia teksteissä. Harjoitellaan omien ja muiden tekstien
analysointia, palautteen antoa ja vastaanottamista.
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S2 Tekstien tulkitseminen

S3 Tekstien tuottaminen
Tuotetaan erityisesti pohtivia, kantaaottavia ja ohjaavia tekstejä tekstilajivalikoimaa laajentaen
ja ohjataan käyttämään sanastoa, fraseologiaa ja kieliopillisia rakenteita monipuolisesti (mm.
infiniittiset rakenteet tiiviin ilmaisun keinoina). Vakiinnutetaan kirjoittamisprosessin eri vaiheiden
hallintaa sekä erilaisten tietolähteiden käyttöä. Harjoitellaan eri tyylilajeja ja rekistereitä sekä
erilaisia tapoja ilmaista persoonaa ja aikaa johdonmukaisesti tekstissä. Opitaan valitsemaan
tekstiin sopivat ilmaisutavat.
S4 Kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtäminen
Tutkitaan tekstejä ja tehdään päätelmiä kielen merkityksistä, rakenteista (lauseenjäsennys,
modaalisuus, rektio) ja kielellisten valintojen vaikutuksesta tekstin sävyyn. Vertaillaan suomea
oppilaille tuttuihin kieliin ja tutkitaan, miten kielet vaikuttavat toisiinsa. Tutustutaan Suomen
kielitilanteeseen ja kielen kehityksen päävaiheisiin. Tutustutaan kirjallisuuteen, elokuvaan,
teatteriin ja mediakulttuuriin. Vahvistetaan kulttuurisen monimuotoisuuden ymmärrystä
vertailemalla kulttuurisia kokemuksia eri puolilta maailmaa ja eri aikoina. Tutkitaan kriittisesti
median toimintatapoja omassa elämässä ja yhteiskunnassa.
S5 Kielen käyttö kaiken oppimisen tukena
Tuetaan eri tiedonalojen tekstien lukemisen, kirjoittamisen, kuuntelemisen ja puhumisen
taitoja. Vertaillaan arkikieltä ja eri tiedonalojen tapoja käyttää kieltä. Vahvistetaan tietoja viestintäteknologian käyttötaitoja tiedonhankinnassa, oppimisessa ja oman oppimisen
arvioinnissa. Syvennetään oppilaan taitoa käyttää omaa äidinkieltään ja muita osaamiaan kieliä
kaiken oppimisen tukena.
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Opetuksen tavoitteet

Tavoitteisiin liittyvät
sisältöalueet

Laaja-alainen osaaminen

T1

S1

L1, L2, L4

T2

S1

L2, L4, L5

T3

S1

L2

T4

S2

L1, L2, L4

T5

S2

L1, L2, L4

T6

S3

L1, L2, L4

T7

S3

L2, L3

T8

S4

L4

T9

S4

L2

T10

S4

L2

T11

S5

L1, L2, L7

T12

S5

L1, L4, L6

T13

S5

L1, L5, L6
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Vuosiluokan tavoitteet
T1 rohkaista oppilasta kehittämään taitoaan toimia tavoitteellisesti,
eettisesti ja vuorovaikutussuhdetta rakentaen koulun ja yhteiskunnan
vuorovaikutustilanteissa
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Vuorovaikutustaidot

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa toimia vuorovaikutustilanteissa
rakentavasti.

T2 ohjata oppilasta syventämään muodollisten puhetilanteiden,
opetuspuheen ja median puhuttujen tekstien ymmärtämistaitoja
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Ymmärtämistaidot vuorovaikutustilanteissa

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas ymmärtää muodollisia puhetilanteita,
opetuspuhetta ja mediaa.

T3 kannustaa oppilasta kehittämään esiintymistaitojaan ja taitoaan
ilmaista itseään erilaisissa tilanteissa tavoitteellisesti ja erilaisia
ilmaisukeinoja hyödyntäen
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Esiintymistaidot

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa valmistella itsenäisesti esityksen
ja osaa esiintyä ja ilmaista itseään tilanteen
mukaisesti.

T4 ohjata oppilasta hyödyntämään tekstilajitietoutta tekstien tulkinnassa,
laajentamaan sana- ja käsitevarantoaan, käyttämään tehokkaasti
lukustrategioita ja päättelemään tekstin merkityksiä tekstuaalisten,
sanastollisten ja kieliopillisten vihjeiden perusteella
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Tekstilajitaidot tekstien tulkinnassa

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa tarkastella tekstejä kriittisesti ja
tunnistaa tekstilajeja. Oppilas osaa kuvailla
kertovan, kuvaavan, ohjaavan, kantaa
ottavan ja pohtivan tekstin tekstilajipiirteitä
tarkoituksenmukaisia käsitteitä käyttäen.
Oppilas ymmärtää, että teksteillä on erilaisia
tavoitteita ja tarkoitusperiä.

T5 ohjata oppilasta kriittiseen tekstien tulkintaan itsenäisesti ja ryhmässä
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi

1839
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Arvioinnin kohde

Arvioinnin kohde
Tekstien tulkinta

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa tehdä tekstistä päätelmiä ja
kriittisiä kysymyksiä.

T6 ohjata oppilasta vahvistamaan taitoa suunnitella, tuottaa ja muokata
tekstejä itsenäisesti ja ryhmässä sekä hyödyntämään eri tekstilajeja omien
tekstien malleina ja lähteinä
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Tekstilajitaidot tekstien tuottamisessa

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas hyödyntää tekstien kirjallisessa ja
suullisessa tuottamisessa tietoa kertovan,
kuvaavan, ohjaavan, kantaa ottavan ja
pohtivan tekstin tekstilajipiirteistä.

T7 auttaa oppilasta vakiinnuttamaan kirjoitetun yleiskielen normien ja eri
tekstilajeissa tarvittavan sanaston ja kieliopillisten rakenteiden hallintaa
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Kirjoitetun kielen hallinta

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas tuottaa ymmärrettäviä ja koherentteja
tekstejä, tuntee pääosin kirjoitetun kielen
perussäännöt ja soveltaa niitä kirjoittaessaan.

T8 ohjata oppilasta syventämään kielitietoisuuttaan ja kiinnostumaan
kielen ilmiöistä, auttaa oppilasta tunnistamaan kielen rakenteita, eri
rekistereitä, tyylipiirteitä ja sävyjä ja ymmärtämään kielellisten valintojen
merkityksiä ja seurauksia
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Kielitietoisuuden kehittyminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa kuvailla tekstien kielellisiä ja
tekstuaalisia piirteitä, pohtii niiden merkityksiä
ja osaa kuvailla eri rekisterien ja tyylien välisiä
eroja.

T9 innostaa oppilasta tutustumaan kirjallisuuden lajeihin, suomalaiseen
kirjallisuuteen, sen historiaan ja yhteyksiin maailmankirjallisuuteen sekä
ohjata tunnistamaan tekstin suhteita toisiin teksteihin
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
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Arvioinnin kohde
Kirjallisuuden ja sen vaiheiden tuntemus

1840

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas tuntee suomalaista kirjallisuutta,
osaa nimetä sen tärkeimpiä vaiheita ja sen
yhteyksiä maailmankirjallisuuteen.

T10 auttaa oppilasta avartamaan kulttuurinäkemystään ja erittelemään
koulun ja yhteiskunnan monikielisyyttä ja kulttuurista monimuotoisuutta
sekä tunnistamaan kulttuurien samanlaisuuksia ja erilaisten ilmiöiden
kulttuurisidonnaisuutta
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Kulttuuritietoisuuden kehittyminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa kuvailla kulttuurin
monimuotoisuutta ja perustella yhteiskunnan
monikielisyyden merkitystä.

T11 ohjata oppilasta vakiinnuttamaan myönteistä käsitystä itsestään
viestijänä, lukijana, tekstien tuottajana sekä kielenoppijana, ohjata häntä
näkemään ja vertaamaan erilaisia oppimistyylejä ja tapoja sekä oppimaan
muilta
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Viestijäkuvan kehittyminen ja oman
kielenoppimisen reflektointi

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Viestijäkuvan kehittymistä ei käytetä
arvosanan muodostamisen perusteena.
Oppilas tunnistaa omat vahvuutensa ja
kehittämiskohteensa kielenoppijana ja osaa
asettaa itselleen oppimistavoitteita.

T12 ohjata oppilasta havainnoimaan, miten kieltä käytetään eri
tiedonaloilla
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Eri tiedonalojen kielen havainnointi

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas tunnistaa eri tiedonalojen tapoja
käyttää kieltä.

T13 kannustaa oppilasta kehittämään tiedonhankintataitoja, oman
työskentelyn suunnittelua, jäsentämistä ja arviointia itsenäisesti ja
ryhmässä
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Tiedonhankinta sekä oman työskentelyn
suunnittelu, jäsentäminen ja arvioiminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa etsiä tietoa monipuolisesti
eri lähteistä sekä pystyy suunnittelemaan,
jäsentämään ja arvioimaan työskentelyään
itsenäisesti ja ryhmän jäsenenä.
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Arvioinnin kohde

Vuosiluokka 9
Vuosiluokan keskeiset sisältöalueet
S1 Vuorovaikutustilanteissa toimiminen
Harjoitellaan muodollisempia vuorovaikutustilanteita, argumentointia, selostamista, referointia
sekä puhe-esityksen pitämistä ja havainnollistamista. Vahvistetaan taitoja työskennellä
keskustellen erilaisten aiheiden ja tekstien parissa. Tutkitaan ja käytetään kieltä osana
toimintaa: kussakin toiminnassa tarvittavat kiteytyneet fraasit ja ilmaukset, tuttavallisuuden ja
muodollisuuden ilmaiseminen, modaalisuus sekä vahvistaminen ja pehmentäminen mielipiteen
ilmaisussa, tiivistämisen keinot ja toisen puheeseen viittaaminen. Harjoitellaan kriittistä
suhtautumista kuultuun sekä kuullun käyttöä oman ilmaisun mallina. Harjoitutetaan oppilaiden
kykyä käyttää puheen ja kokonaisilmaisun keinoja (kehon, äänen, tilan ja ajan keinoja)
itseilmaisussa. Harjoitellaan valmisteltujen puhe-esitysten pitämistä.
S2 Tekstien tulkitseminen
Syvennetään opiskelun, yhteiskunnan ja kulttuurin kannalta merkityksellisten tekstien
monipuolista lukemista ja analysointia. Tekstejä tarkastellaan niissä esiintyvien arvojen,
ideologioiden ja vaikuttamiskeinojen kannalta (näkökulman, lauseen rakenteen, henkilöiden
ja asioiden nimeämisen, kielikuvien ja ironian vaikutus tekstin tulkintaan). Vakiinnutetaan
lukustrategioiden joustavaa soveltamista ja laajennetaan sana- ja käsitevarantoa. Harjoitellaan
erittelemään erityisesti pohtivien, kantaa ottavien ja ohjaavien tekstilajien kielellisiä piirteitä sekä
tunnistamaan kirjallisuuden tyylivirtauksia teksteissä. Harjoitellaan omien ja muiden tekstien
analysointia, palautteen antoa ja vastaanottamista.
S3 Tekstien tuottaminen
Tuotetaan erityisesti pohtivia, kantaaottavia ja ohjaavia tekstejä tekstilajivalikoimaa laajentaen
ja ohjataan käyttämään sanastoa, fraseologiaa ja kieliopillisia rakenteita monipuolisesti (mm.
infiniittiset rakenteet tiiviin ilmaisun keinoina). Vakiinnutetaan kirjoittamisprosessin eri vaiheiden
hallintaa sekä erilaisten tietolähteiden käyttöä. Harjoitellaan eri tyylilajeja ja rekistereitä sekä
erilaisia tapoja ilmaista persoonaa ja aikaa johdonmukaisesti tekstissä. Opitaan valitsemaan
tekstiin sopivat ilmaisutavat.
S4 Kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtäminen
Tutkitaan tekstejä ja tehdään päätelmiä kielen merkityksistä, rakenteista (lauseenjäsennys,
modaalisuus, rektio) ja kielellisten valintojen vaikutuksesta tekstin sävyyn. Vertaillaan suomea
oppilaille tuttuihin kieliin ja tutkitaan, miten kielet vaikuttavat toisiinsa. Tutustutaan Suomen
kielitilanteeseen ja kielen kehityksen päävaiheisiin. Tutustutaan kirjallisuuteen, elokuvaan,
teatteriin ja mediakulttuuriin. Vahvistetaan kulttuurisen monimuotoisuuden ymmärrystä
vertailemalla kulttuurisia kokemuksia eri puolilta maailmaa ja eri aikoina. Tutkitaan kriittisesti
median toimintatapoja omassa elämässä ja yhteiskunnassa.
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S5 Kielen käyttö kaiken oppimisen tukena
Tuetaan eri tiedonalojen tekstien lukemisen, kirjoittamisen, kuuntelemisen ja puhumisen
taitoja. Vertaillaan arkikieltä ja eri tiedonalojen tapoja käyttää kieltä. Vahvistetaan tietoja viestintäteknologian käyttötaitoja tiedonhankinnassa, oppimisessa ja oman oppimisen
arvioinnissa. Syvennetään oppilaan taitoa käyttää omaa äidinkieltään ja muita osaamiaan kieliä
kaiken oppimisen tukena.
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Opetuksen tavoitteet

Tavoitteisiin liittyvät
sisältöalueet

Laaja-alainen osaaminen

T1

S1

L1, L2, L4

T2

S1

L2, L4, L5

T3

S1

L2

T4

S2

L1, L2, L4

T5

S2

L1, L2, L4

T6

S3

L1, L2, L4

T7

S3

L2, L3

T8

S4

L4

T9

S4

L2

T10

S4

L2

T11

S5

L1, L2, L7

T12

S5

L1, L4, L6

T13

S5

L1, L5, L6

Vuosiluokan tavoitteet
T1 rohkaista oppilasta kehittämään taitoaan toimia tavoitteellisesti,
eettisesti ja vuorovaikutussuhdetta rakentaen koulun ja yhteiskunnan
vuorovaikutustilanteissa
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Vuorovaikutustaidot

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa toimia vuorovaikutustilanteissa
rakentavasti.

T2 ohjata oppilasta syventämään muodollisten puhetilanteiden,
opetuspuheen ja median puhuttujen tekstien ymmärtämistaitoja
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Ymmärtämistaidot vuorovaikutustilanteissa

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas ymmärtää muodollisia puhetilanteita,
opetuspuhetta ja mediaa.

Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Esiintymistaidot

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa valmistella itsenäisesti esityksen
ja osaa esiintyä ja ilmaista itseään tilanteen
mukaisesti.
1843
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T3 kannustaa oppilasta kehittämään esiintymistaitojaan ja taitoaan
ilmaista itseään erilaisissa tilanteissa tavoitteellisesti ja erilaisia
ilmaisukeinoja hyödyntäen

T4 ohjata oppilasta hyödyntämään tekstilajitietoutta tekstien tulkinnassa,
laajentamaan sana- ja käsitevarantoaan, käyttämään tehokkaasti
lukustrategioita ja päättelemään tekstin merkityksiä tekstuaalisten,
sanastollisten ja kieliopillisten vihjeiden perusteella
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Tekstilajitaidot tekstien tulkinnassa

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa tarkastella tekstejä kriittisesti ja
tunnistaa tekstilajeja. Oppilas osaa kuvailla
kertovan, kuvaavan, ohjaavan, kantaa
ottavan ja pohtivan tekstin tekstilajipiirteitä
tarkoituksenmukaisia käsitteitä käyttäen.
Oppilas ymmärtää, että teksteillä on erilaisia
tavoitteita ja tarkoitusperiä.

T5 ohjata oppilasta kriittiseen tekstien tulkintaan itsenäisesti ja ryhmässä
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Tekstien tulkinta

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa tehdä tekstistä päätelmiä ja
kriittisiä kysymyksiä.

T6 ohjata oppilasta vahvistamaan taitoa suunnitella, tuottaa ja muokata
tekstejä itsenäisesti ja ryhmässä sekä hyödyntämään eri tekstilajeja omien
tekstien malleina ja lähteinä
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Tekstilajitaidot tekstien tuottamisessa

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas hyödyntää tekstien kirjallisessa ja
suullisessa tuottamisessa tietoa kertovan,
kuvaavan, ohjaavan, kantaa ottavan ja
pohtivan tekstin tekstilajipiirteistä.

T7 auttaa oppilasta vakiinnuttamaan kirjoitetun yleiskielen normien ja eri
tekstilajeissa tarvittavan sanaston ja kieliopillisten rakenteiden hallintaa
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
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Kirjoitetun kielen hallinta

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas tuottaa ymmärrettäviä ja koherentteja
tekstejä, tuntee pääosin kirjoitetun kielen
perussäännöt ja soveltaa niitä kirjoittaessaan.

T8 ohjata oppilasta syventämään kielitietoisuuttaan ja kiinnostumaan
kielen ilmiöistä, auttaa oppilasta tunnistamaan kielen rakenteita, eri
rekistereitä, tyylipiirteitä ja sävyjä ja ymmärtämään kielellisten valintojen
merkityksiä ja seurauksia
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
1844

Arvioinnin kohde
Kielitietoisuuden kehittyminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa kuvailla tekstien kielellisiä ja
tekstuaalisia piirteitä, pohtii niiden merkityksiä
ja osaa kuvailla eri rekisterien ja tyylien välisiä
eroja.

T9 innostaa oppilasta tutustumaan kirjallisuuden lajeihin, suomalaiseen
kirjallisuuteen, sen historiaan ja yhteyksiin maailmankirjallisuuteen sekä
ohjata tunnistamaan tekstin suhteita toisiin teksteihin
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Kirjallisuuden ja sen vaiheiden tuntemus

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas tuntee suomalaista kirjallisuutta,
osaa nimetä sen tärkeimpiä vaiheita ja sen
yhteyksiä maailmankirjallisuuteen.

T10 auttaa oppilasta avartamaan kulttuurinäkemystään ja erittelemään
koulun ja yhteiskunnan monikielisyyttä ja kulttuurista monimuotoisuutta
sekä tunnistamaan kulttuurien samanlaisuuksia ja erilaisten ilmiöiden
kulttuurisidonnaisuutta
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Kulttuuritietoisuuden kehittyminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa kuvailla kulttuurin
monimuotoisuutta ja perustella yhteiskunnan
monikielisyyden merkitystä.

T11 ohjata oppilasta vakiinnuttamaan myönteistä käsitystä itsestään
viestijänä, lukijana, tekstien tuottajana sekä kielenoppijana, ohjata häntä
näkemään ja vertaamaan erilaisia oppimistyylejä ja tapoja sekä oppimaan
muilta
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Viestijäkuvan kehittyminen ja oman
kielenoppimisen reflektointi

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Viestijäkuvan kehittymistä ei käytetä
arvosanan muodostamisen perusteena.
Oppilas tunnistaa omat vahvuutensa ja
kehittämiskohteensa kielenoppijana ja osaa
asettaa itselleen oppimistavoitteita.

Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Eri tiedonalojen kielen havainnointi

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas tunnistaa eri tiedonalojen tapoja
käyttää kieltä.
1845
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T12 ohjata oppilasta havainnoimaan, miten kieltä käytetään eri
tiedonaloilla

T13 kannustaa oppilasta kehittämään tiedonhankintataitoja, oman
työskentelyn suunnittelua, jäsentämistä ja arviointia itsenäisesti ja
ryhmässä
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Tiedonhankinta sekä oman työskentelyn
suunnittelu, jäsentäminen ja arvioiminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa etsiä tietoa monipuolisesti
eri lähteistä sekä pystyy suunnittelemaan,
jäsentämään ja arvioimaan työskentelyään
itsenäisesti ja ryhmän jäsenenä.

Suomi toisena kielenä ja kirjallisuus
Oppimäärän erityinen tehtävä
Tuntijakoasetuksen mukaan koulun opetuskielen mukaan määräytyvän äidinkielen ja
kirjallisuuden sijasta maahanmuuttajille voidaan opettaa joko kokonaan tai osittain suomen tai
ruotsin kieltä erityisen maahanmuuttajille tarkoitetun oppimäärän mukaisesti. Tämän oppimäärän
tehtävänä on tukea lapsen ja nuoren kasvua kieliyhteisön täysivaltaiseksi jäseneksi, jolla on
kielelliset valmiudet jatko-opintoihin. Opetuksen avulla pyritään monilukutaitoon, jonka avulla
oppilas osaa hakea tietoa sekä ymmärtää, tuottaa, arvioi ja analysoi erilaisia puhuttuja ja
kirjoitettuja suomenkielisiä tekstejä päivittäisessä vuorovaikutuksessa, koulutyöskentelyssä ja
yhteiskunnassa. Opetuksessa tuetaan kielitaidon eri osa-alueiden sekä eri tiedonalojen kielen
kehittymistä.
Suomi toisena kielenä ja kirjallisuus -oppimäärän erityisenä tehtävänä on tukea oppilaan
monikielisyyden kehittymistä sekä herättää kiinnostus ja tarjota välineitä kielitaidon elinikäiseen
kehittämiseen. Yhteistyössä kotien, oman äidinkielen opetuksen sekä muiden oppiaineiden
kanssa suomi toisena kielenä ja kirjallisuus -opetus auttaa oppilasta rakentamaan kielellistä ja
kulttuurista identiteettiään kulttuurisesti monimuotoisessa ja monimediaisessa yhteiskunnassa.
Suomen kielen oppiminen tukee kotoutumista suomalaiseen yhteiskuntaan. Suomi toisena
kielenä ja kirjallisuus -oppimäärän opetuksen lähtökohtana ovat oppilaille merkitykselliset
ja tarpeelliset tekstilajit ja kielenkäyttötilanteet, joiden avulla kielen muotoja, merkityksiä ja
käyttöä tutkitaan ja opitaan analysoimaan. Kielitaitoa kehitetään kaikilla kielen käytön osaalueilla, joita ovat kuullun ymmärtäminen, puhuminen, luetun ymmärtäminen ja kirjoittaminen.
Ymmärtämis- ja tuottamistaitojen kehittyminen nivoutuvat toisiinsa. Oppilaiden kielen osaaminen
laajenee arkielämän konkreettisesta kielestä käsitteellisen ajattelun kieleen. He saavat valmiudet
havaintojen ja ilmiöiden sekä oman ajattelunsa, tunteidensa ja mielipiteidensä ilmaisemiseen
tilanteeseen sopivalla tavalla. Opetuksessa arvostetaan ja hyödynnetään oppilaiden osaamia
kieliä.
Kunkin oppilaan tarpeen suomi toisena kielenä -oppimäärään määrittävät oppilasta opettavat
opettajat yhdessä. Oppilaan huoltaja päättää oppimääriä koskevista valinnoista. Koska opetus
tulee järjestää oppilaiden ikäkauden ja edellytysten mukaisesti, oppimäärän valinnassa on
keskeistä, että oppilas saa hänelle parhaiten soveltuvan oppimäärän mukaista opetusta. Oppilas
voi opiskella suomi toisena kielenä ja kirjallisuus -oppimäärää, jos hänen äidinkielensä ei
ole suomi, ruotsi tai saame tai hänellä on muutoin monikielinen tausta. Oppimäärän tarpeen
selvittämisessä huomioidaan myös seuraavat näkökulmat:
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•

•
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oppilaan suomen kielen peruskielitaidossa on puutteita jollakin tai joillakin
kielitaidon osa-alueilla, jolloin oppilaan osaaminen ei anna vielä edellytyksiä
yhdenvertaiseen kouluyhteisön jäsenenä toimimiseen päivittäisessä vuorovaikutuksessa ja
koulutyöskentelyssä tai
oppilaan suomen kielen taito ei anna vielä edellytyksiä suomen kieli ja kirjallisuus oppimäärän opiskeluun.

Kun oppilas opiskelee suomi toisena kielenä ja kirjallisuus -oppimäärän mukaan, hänelle
opetetaan suomea tai ruotsia toisena kielenä joko kokonaan tai osittain suomen kielen ja
kirjallisuuden opetuksen sijaan. Opetusjärjestelyiden lähtökohtana ovat oppilaan oppimistarpeet
ja kielenoppimisen vaihe. Mikäli oppilaan oppimääräksi on valittu suomi toisena kielenä ja
kirjallisuus, hänen edistymistään ja suoriutumistaan arvioidaan suhteessa tämän oppimäärän
tavoitteisiin ja kriteereihin riippumatta siitä, minkä opetusryhmän yhteydessä kyseinen opetus
on järjestetty. Tärkeää on, että oppilas tulee osalliseksi samoista teksteistä ja tekstilajeista kuin
luokkatasonsa muutkin oppilaat. Kesken perusopetuksen Suomeen muuttaneiden oppilaiden
opetuksen tavoitteiden asettamisessa ja sisältöjen valinnassa tulee ottaa huomioon oppilaan
kielitaito sekä aiemmin opitut tiedot ja taidot. Tarvittaessa laaditaan oppimissuunnitelma.
Opetuksessa hyödynnetään tavoitteellisesti erilaisia oppimisympäristöjä, jotka tukevat kielitaidon
monipuolista kehittymistä sekä koulussa että sen ulkopuolella. Oppilas voi siirtyä opiskelemaan
suomen kieli ja kirjallisuus -oppimäärän mukaan, jos hänellä on riittävät edellytykset sen
tavoitteiden mukaiseen opiskeluun.
Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulussa suomi toisena kielenä -oppimäärää opetetaan osittain
suomen kielen ja kirjallisuuden tuntien sijaan tai suomen kielen ja kirjallisuuden opetuksen
lisäksi. Oppilaiden suomen kielen taidot vaihtelevat suuresti, joten opetusjärjestelyt toteutetaan
vuosittain oppilaiden oppimistarpeen mukaan. Kunkin vuosiluokan suomi toisena kielenä opetussuunnitelman yksityiskohtaisemmat tavoitteet ja sisällöt kirjataan tarpeen mukaan koulun
työjärjestykseen, joka tarkistetaan vuosittain.

Oppiaineen tehtävä vuosiluokilla 7-9
Vuosiluokilla 7–9 opetuksen erityisenä tehtävänä on vakiinnuttaa ja monipuolistaa suomen
kielen taitoa, oppimaan oppimisen ja vuorovaikutuksen taitoja ja monilukutaitoa. Opetuksessa
otetaan huomioon oppilaiden kielitaito ja vahvuudet. Oppilaiden kielitietoutta, tekstimaailmaa ja
kulttuurintuntemusta laajennetaan. Kehitetään kielellisiä valmiuksia jatko-opintoja, yhteiskuntaa
ja työelämää varten. Kirjallisuuden opetuksessa kannustetaan monipuoliseen, elämykselliseen ja
erittelevään lukemiseen.

Äidinkielen ja kirjallisuus -oppiaineen oppimisympäristöihin ja työtapoihin
liittyvät tavoitteet vuosiluokilla 7-9
Tavoitteena on rakentaa yhteisöllinen ja oppimaan oppimisen taitojen kehittymistä edistävä
oppimisympäristö, joka tarjoaa runsaasti kielellisiä virikkeitä sekä mahdollisuuksia etsiä, käyttää
ja tuottaa tietoa laajoistakin tekstikokonaisuuksista myös monimediaisissa ympäristöissä.
Äidinkielen oppimisympäristöön kuuluu myös koulun ulkopuolinen kulttuuri- ja mediatarjonta.
Työtavat valitaan niin, että luetun ymmärtämisen strategioiden hallinta vahvistuu ja tekstin
tuottamisen prosessit sujuvoituvat. Tekstejä tuotetaan yksin ja yhdessä myös viestintäteknologiaa
hyödyntäen. Opetusta eheytetään prosessi- ja projektityöskentelyn avulla ja valitaan työtavat
niin, että oppiaineen sisältöalueet integroituvat luontevasti toisiinsa. Draamaa integroidaan eri
sisältöalueiden, erityisesti kirjallisuuden, ja muiden oppiaineiden opetukseen. Äidinkielen ja
kirjallisuuden opetus integroituu luontevasti esimerkiksi vieraiden kielten, historian, maantiedon ja
kuvataiteen opetukseen. Jokaisen oppilaan viestijäkuvaa vahvistetaan vuorovaikutusharjoituksin.

Opetuksen tavoitteena on tukea oppilaiden koulussa ja koulun ulkopuolella tapahtuvaa
oppimista auttamalla häntä löytämään ja käyttämään itselleen sopivia opiskelustrategioita
sekä tunnistamaan omia vahvuuksiaan. Oppilaita ohjataan löytämään ja valitsemaan itseään
kiinnostavaa ja omalle lukutaidolle ja -tavalle soveltuvia tekstejä monimuotoisten tekstien joukosta
ja kannustetaan kirjallisuuden ja muiden tekstien omaehtoiseen lukemiseen. Oppilaita ohjataan
myös turvalliseen ja vastuulliseen mediaympäristössä toimimiseen. Vuorovaikutustaitojen ja
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Ohjaus, eriyttäminen ja tuki äidinkieli ja kirjallisuus -oppiaineessa
vuosiluokilla 7-9

tekstien tuottamistaitojen kehittämiseksi annetaan yksilöllistä ohjausta ja palautetta. Oppilaat
saavat ohjausta ja tukea mahdollisissa kielellisissä oppimisvaikeuksissa, käsitteiden oppimisessa
ja ajatusten kielentämissä. Myös kielellisesti lahjakkaita tuetaan esimerkiksi lukuhaasteiden
ottamisessa ja itselleen soveltuvien työtapojen löytämisessä ja tavoitteiden asettamisessa. Tekstit
ja työtavat valitaan niin, että oppilaiden yhdenvertaisuus ja sukupuolten tasa-arvo toteutuu.

Oppilaan oppimisen arviointi äidinkieli ja kirjallisuus -oppiaineessa
vuosiluokilla 7-9
Vuosiluokilla 7-9 oppilaan oppimisen arviointi on monipuolista, ohjaavaa ja kannustavaa.
Kannustava ja rakentava palaute tukee oppilaiden motivaation rakentumista ja kielellisten
valmiuksien kehittymistä sekä auttaa oppilaita löytämään omat vahvuutensa. Oppilaille
annetaan säännöllisesti tietoa oppimisen edistymisestä ja suoriutumisesta suhteessa tavoitteisiin.
Arviointi nivotaan kiinteäksi osaksi oppimisprosessia. Oppimista tukevan ja erittelevän
palautteen avulla oppilaita autetaan tulemaan tietoisiksi omista taidoistaan, tiedoistaan
ja työskentelyprosesseistaan ja annetaan välineitä niiden kehittämiseen. Vuosiluokilla 7–9
opetuksen kaikki neljä tavoitealuetta ovat oppilaiden oppimisen arvioinnissa yhtä tärkeitä. Niiden
arviointi perustuu monipuolisiin suullisiin ja kirjallisiin näyttöihin sekä opettajan havaintoihin
erilaisissa kielenkäyttö- ja tekstianalyysitilanteissa. Oppilailla tulee olla mahdollisuus osoittaa
osaamistaan monipuolisesti. Itsearvioinnin lisäksi harjoitellaan vertaisarviointia.
Päättöarviointi sijoittuu siihen lukuvuoteen, jona oppiaineen opiskelu päättyy kaikille yhteisenä
oppiaineena. Päättöarvioinnilla määritellään, miten oppilas on opiskelun päättyessä saavuttanut
oppimäärän tavoitteet. Päättöarvosana muodostetaan suhteuttamalla oppilaan osaamisen
taso asianomaisen oppimäärän valtakunnallisiin päättöarvioinnin kriteereihin. Osaaminen
oppiaineessa kehittyy kumulatiivisesti. Päättöarvosanan muodostamisessa otetaan huomioon
kaikki valtakunnalliset päättöarvioinnin kriteerit riippumatta siitä, mille vuosiluokalle vastaava
tavoite on asetettu paikallisessa opetussuunnitelmassa. Oppilas saa arvosanan kahdeksan
(8), mikäli hän osoittaa keskimäärin kriteerien määrittämää osaamista. Arvosanan kahdeksan
tason ylittäminen joidenkin tavoitteiden osalta voi kompensoida tasoa heikomman suoriutumisen
joidenkin muiden tavoitteiden osalta.

Vuosiluokka 7
Vuosiluokan keskeiset sisältöalueet
S1 Vuorovaikutustilanteissa toimiminen
Harjoitellaan muodollisempia vuorovaikutustilanteita, argumentointia, selostamista, referointia
sekä puhe-esityksen pitämistä ja havainnollistamista. Vahvistetaan taitoja työskennellä
keskustellen erilaisten aiheiden ja tekstien parissa. Tutkitaan ja käytetään kieltä osana
toimintaa: kussakin toiminnassa tarvittavat kiteytyneet fraasit ja ilmaukset, tuttavallisuuden ja
muodollisuuden ilmaiseminen, modaalisuus sekä vahvistaminen ja pehmentäminen mielipiteen
ilmaisussa, tiivistämisen keinot ja toisen puheeseen viittaaminen. Harjoitellaan kriittistä
suhtautumista kuultuun sekä kuullun käyttöä oman ilmaisun mallina. Harjoitutetaan oppilaiden
kykyä käyttää puheen ja kokonaisilmaisun keinoja (kehon, äänen, tilan ja ajan keinoja)
itseilmaisussa. Harjoitellaan valmisteltujen puhe-esitysten pitämistä.
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Harjoitellaan muodollisempia vuorovaikutustilanteita, selostamista, referointia sekä puheesityksen pitämistä ja havainnollistamista.
Harjoitellaan taitoja työskennellä keskustellen erilaisten aiheiden ja tekstien parissa.
Tutkitaan ja käytetään kieltä osana toimintaa: kussakin toiminnassa tarvittavat kiteytyneet fraasit
ja ilmaukset, tuttavallisuuden ja muodollisuuden ilmaiseminen, modaalisuus sekä vahvistaminen
ja pehmentäminen mielipiteen ilmaisussa, tiivistämisen keinot ja toisen puheeseen viittaaminen.
Harjoitellaan kriittistä suhtautumista kuultuun sekä kuullun käyttöä oman ilmaisun mallina.
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Harjoitellaan monipuolisia vuorovaikutustilanteita ja hyödynnetään draamaharjoituksia.
Harjoitellaan valmisteltujen puhe-esitysten pitämistä.
S2 Tekstien tulkitseminen
Syvennetään opiskelun, yhteiskunnan ja kulttuurin kannalta merkityksellisten tekstien
monipuolista lukemista ja analysointia. Tekstejä tarkastellaan niissä esiintyvien arvojen,
ideologioiden ja vaikuttamiskeinojen kannalta (näkökulman, lauseen rakenteen, henkilöiden
ja asioiden nimeämisen, kielikuvien ja ironian vaikutus tekstin tulkintaan). Vakiinnutetaan
lukustrategioiden joustavaa soveltamista ja laajennetaan sana- ja käsitevarantoa. Harjoitellaan
erittelemään erityisesti pohtivien, kantaa ottavien ja ohjaavien tekstilajien kielellisiä piirteitä sekä
tunnistamaan kirjallisuuden tyylivirtauksia teksteissä. Harjoitellaan omien ja muiden tekstien
analysointia, palautteen antoa ja vastaanottamista.
Harjoitellaan opiskelun, yhteiskunnan ja kulttuurin kannalta merkityksellisten tekstien monipuolista
lukemista ja analysointia.
Tekstejä tarkastellaan niissä esiintyvien arvojen, ideologioiden ja vaikuttamiskeinojen kannalta
(näkökulman, lauseen rakenteen, henkilöiden ja asioiden nimeämisen, kielikuvien ja ironian
vaikutus tekstin tulkintaan).
Harjoitellaan lukustrategioiden joustavaa soveltamista ja laajennetaan sana- ja käsitevarantoa.
Harjoitellaan erittelemään erityisesti tietoa sisältävien, pohtivien, ohjaavien tekstilajien kielellisiä
piirteitä.
Luetaan ikäkaudelle ja taitotasolle sopivaa kaunokirjallisuutta ja harjoitellaan erittelemään
kaunokirjallisuuden tekstuaalisia keinoja.
Harjoitellaan omien ja muiden tekstien analysointia, palautteen antoa ja vastaanottamista.
S3 Tekstien tuottaminen
Tuotetaan erityisesti pohtivia, kantaaottavia ja ohjaavia tekstejä tekstilajivalikoimaa laajentaen
ja ohjataan käyttämään sanastoa, fraseologiaa ja kieliopillisia rakenteita monipuolisesti (mm.
infiniittiset rakenteet tiiviin ilmaisun keinoina). Vakiinnutetaan kirjoittamisprosessin eri vaiheiden
hallintaa sekä erilaisten tietolähteiden käyttöä. Harjoitellaan eri tyylilajeja ja rekistereitä sekä
erilaisia tapoja ilmaista persoonaa ja aikaa johdonmukaisesti tekstissä. Opitaan valitsemaan
tekstiin sopivat ilmaisutavat.
Tuotetaan monimuotoisia fiktio- ja tietotekstejä ja ohjataan käyttämään sanastoa, fraseologiaa ja
kieliopillisia rakenteita monipuolisesti (mm. infiniittiset rakenteet tiiviin ilmaisun keinoina).
Vakiinnutetaan kirjoittamisprosessin eri vaiheiden hallintaa sekä erilaisten tietolähteiden käyttöä.
Harjoitellaan eri tyylilajeja ja rekistereitä sekä erilaisia tapoja ilmaista persoonaa ja aikaa
johdonmukaisesti tekstissä.
Opitaan valitsemaan tekstiin sopivat ilmaisutavat.

Tutkitaan tekstejä ja tehdään päätelmiä kielen merkityksistä, rakenteista (lauseenjäsennys,
modaalisuus, rektio) ja kielellisten valintojen vaikutuksesta tekstin sävyyn. Vertaillaan suomea
oppilaille tuttuihin kieliin ja tutkitaan, miten kielet vaikuttavat toisiinsa. Tutustutaan Suomen
kielitilanteeseen ja kielen kehityksen päävaiheisiin. Tutustutaan kirjallisuuteen, elokuvaan,
teatteriin ja mediakulttuuriin. Vahvistetaan kulttuurisen monimuotoisuuden ymmärrystä
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S4 Kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtäminen

vertailemalla kulttuurisia kokemuksia eri puolilta maailmaa ja eri aikoina. Tutkitaan kriittisesti
median toimintatapoja omassa elämässä ja yhteiskunnassa.
Ohjataan oppilasta valitsemaan ja lukemaan itselleen sopivaa kaunokirjallisuutta ja kannustetaan
lukemaan mahdollisuuksien mukaan omankielistä kirjallisuutta.
Hyödynnetään koulun omaa kirjastoa kirjallisuuteen tutustumisessa, tiedonhaussa ja itsenäisessä
työskentelyssä.
Tutkitaan tekstejä ja tehdään päätelmiä kielen merkityksistä, rakenteista ja kielellisten valintojen
vaikutuksesta tekstin sävyyn.
Vertaillaan suomea oppilaille tuttuihin kieliin ja tutkitaan, miten kielet vaikuttavat toisiinsa.
Tutustutaan kirjallisuuteen, elokuvaan, teatteriin ja mediakulttuuriin.
Vahvistetaan kulttuurisen monimuotoisuuden ymmärrystä vertailemalla kulttuurisia kokemuksia
eri puolilta maailmaa ja eri aikoina.
S5 Kielen käyttö kaiken oppimisen tukena
Tuetaan eri tiedonalojen tekstien lukemisen, kirjoittamisen, kuuntelemisen ja puhumisen
taitoja. Vertaillaan arkikieltä ja eri tiedonalojen tapoja käyttää kieltä. Vahvistetaan tietoja viestintäteknologian käyttötaitoja tiedonhankinnassa, oppimisessa ja oman oppimisen
arvioinnissa. Syvennetään oppilaan taitoa käyttää omaa äidinkieltään ja muita osaamiaan kieliä
kaiken oppimisen tukena.
Harjoitellaan eri tiedonalojen tekstien lukemisen, kirjoittamisen, kuuntelemisen ja puhumisen
taitoja.
Vertaillaan arkikieltä ja eri tiedonalojen tapoja käyttää kieltä.
Harjoitellaan tieto- ja viestintäteknologian käyttötaitoja tiedonhankinnassa, oppimisessa ja oman
oppimisen arvioinnissa.
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Syvennetään oppilaan taitoa käyttää omaa äidinkieltään ja muita osaamiaan kieliä kaiken
oppimisen tukena.
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Opetuksen tavoitteet

Tavoitteisiin liittyvät
sisältöalueet

Laaja-alainen osaaminen

T1

S1

L1, L2, L4

T2

S1

L2, L4, L5

T3

S1

L2

T4

S2

L1, L2, L4

T5

S2

L1, L2, L4

T6

S3

L1, L2, L4

T7

S3

L2, L3

T8

S4

L4

T9

S4

L2

T10

S4

L2

T11

S5

L1, L2, L7

T12

S5

L1, L4, L6

T13

S5

L1, L5, L6

Vuosiluokan tavoitteet
T1 rohkaista oppilasta kehittämään taitoaan toimia tavoitteellisesti,
eettisesti ja vuorovaikutussuhdetta rakentaen koulun ja yhteiskunnan
vuorovaikutustilanteissa
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Vuorovaikutustaidot

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa toimia vuorovaikutustilanteissa
rakentavasti.

Harjoitellaan muodollisempia vuorovaikutustilanteita, selostamista, referointia sekä puheesityksen pitämistä ja havainnollistamista.
Harjoitellaan taitoja työskennellä keskustellen erilaisten aiheiden ja tekstien parissa.
Tutkitaan ja käytetään kieltä osana toimintaa: kussakin toiminnassa tarvittavat kiteytyneet fraasit
ja ilmaukset, tuttavallisuuden ja muodollisuuden ilmaiseminen, modaalisuus sekä vahvistaminen
ja pehmentäminen mielipiteen ilmaisussa, tiivistämisen keinot ja toisen puheeseen viittaaminen.
Harjoitellaan kriittistä suhtautumista kuultuun sekä kuullun käyttöä oman ilmaisun mallina.
Harjoitellaan monipuolisia vuorovaikutustilanteita ja hyödynnetään draamaharjoituksia.

T2 ohjata oppilasta syventämään muodollisten puhetilanteiden,
opetuspuheen ja median puhuttujen tekstien ymmärtämistaitoja
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
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Harjoitellaan valmisteltujen puhe-esitysten pitämistä.

Arvioinnin kohde
Ymmärtämistaidot vuorovaikutustilanteissa

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas ymmärtää muodollisia puhetilanteita,
opetuspuhetta ja mediaa.

Harjoitellaan muodollisempia vuorovaikutustilanteita, selostamista, referointia sekä puheesityksen pitämistä ja havainnollistamista.
Harjoitellaan taitoja työskennellä keskustellen erilaisten aiheiden ja tekstien parissa.
Tutkitaan ja käytetään kieltä osana toimintaa: kussakin toiminnassa tarvittavat kiteytyneet fraasit
ja ilmaukset, tuttavallisuuden ja muodollisuuden ilmaiseminen, modaalisuus sekä vahvistaminen
ja pehmentäminen mielipiteen ilmaisussa, tiivistämisen keinot ja toisen puheeseen viittaaminen.
Harjoitellaan kriittistä suhtautumista kuultuun sekä kuullun käyttöä oman ilmaisun mallina.
Harjoitellaan monipuolisia vuorovaikutustilanteita ja hyödynnetään draamaharjoituksia.
Harjoitellaan valmisteltujen puhe-esitysten pitämistä.

T3 kannustaa oppilasta kehittämään esiintymistaitojaan ja taitoaan
ilmaista itseään erilaisissa tilanteissa tavoitteellisesti ja erilaisia
ilmaisukeinoja hyödyntäen
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Esiintymistaidot

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa valmistella itsenäisesti esityksen
ja osaa esiintyä ja ilmaista itseään tilanteen
mukaisesti.

Harjoitellaan muodollisempia vuorovaikutustilanteita, selostamista, referointia sekä puheesityksen pitämistä ja havainnollistamista.
Harjoitellaan taitoja työskennellä keskustellen erilaisten aiheiden ja tekstien parissa.
Tutkitaan ja käytetään kieltä osana toimintaa: kussakin toiminnassa tarvittavat kiteytyneet fraasit
ja ilmaukset, tuttavallisuuden ja muodollisuuden ilmaiseminen, modaalisuus sekä vahvistaminen
ja pehmentäminen mielipiteen ilmaisussa, tiivistämisen keinot ja toisen puheeseen viittaaminen.
Harjoitellaan kriittistä suhtautumista kuultuun sekä kuullun käyttöä oman ilmaisun mallina.
Harjoitellaan monipuolisia vuorovaikutustilanteita ja hyödynnetään draamaharjoituksia.
Harjoitellaan valmisteltujen puhe-esitysten pitämistä.
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T4 ohjata oppilasta hyödyntämään tekstilajitietoutta tekstien tulkinnassa,
laajentamaan sana- ja käsitevarantoaan, käyttämään tehokkaasti
lukustrategioita ja päättelemään tekstin merkityksiä tekstuaalisten,
sanastollisten ja kieliopillisten vihjeiden perusteella
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
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Arvioinnin kohde
Tekstilajitaidot tekstien tulkinnassa

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa tarkastella tekstejä kriittisesti ja
tunnistaa tekstilajeja. Oppilas osaa kuvailla
kertovan, kuvaavan, ohjaavan, kantaa
ottavan ja pohtivan tekstin tekstilajipiirteitä
tarkoituksenmukaisia käsitteitä käyttäen.
Oppilas ymmärtää, että teksteillä on erilaisia
tavoitteita ja tarkoitusperiä.

Harjoitellaan opiskelun, yhteiskunnan ja kulttuurin kannalta merkityksellisten tekstien monipuolista
lukemista ja analysointia.
Tekstejä tarkastellaan niissä esiintyvien arvojen, ideologioiden ja vaikuttamiskeinojen kannalta
(näkökulman, lauseen rakenteen, henkilöiden ja asioiden nimeämisen, kielikuvien ja ironian
vaikutus tekstin tulkintaan).
Harjoitellaan lukustrategioiden joustavaa soveltamista ja laajennetaan sana- ja käsitevarantoa.
Harjoitellaan erittelemään erityisesti tietoa sisältävien, pohtivien, ohjaavien tekstilajien kielellisiä
piirteitä.
Luetaan ikäkaudelle ja taitotasolle sopivaa kaunokirjallisuutta ja harjoitellaan erittelemään
kaunokirjallisuuden tekstuaalisia keinoja.
Harjoitellaan omien ja muiden tekstien analysointia, palautteen antoa ja vastaanottamista.

T5 ohjata oppilasta kriittiseen tekstien tulkintaan itsenäisesti ja ryhmässä
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Tekstien tulkinta

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa tehdä tekstistä päätelmiä ja
kriittisiä kysymyksiä.

Harjoitellaan opiskelun, yhteiskunnan ja kulttuurin kannalta merkityksellisten tekstien monipuolista
lukemista ja analysointia.
Tekstejä tarkastellaan niissä esiintyvien arvojen, ideologioiden ja vaikuttamiskeinojen kannalta
(näkökulman, lauseen rakenteen, henkilöiden ja asioiden nimeämisen, kielikuvien ja ironian
vaikutus tekstin tulkintaan).
Harjoitellaan lukustrategioiden joustavaa soveltamista ja laajennetaan sana- ja käsitevarantoa.
Harjoitellaan erittelemään erityisesti tietoa sisältävien, pohtivien, ohjaavien tekstilajien kielellisiä
piirteitä.
Luetaan ikäkaudelle ja taitotasolle sopivaa kaunokirjallisuutta ja harjoitellaan erittelemään
kaunokirjallisuuden tekstuaalisia keinoja.

T6 ohjata oppilasta vahvistamaan taitoa suunnitella, tuottaa ja muokata
tekstejä itsenäisesti ja ryhmässä sekä hyödyntämään eri tekstilajeja omien
tekstien malleina ja lähteinä
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi

1853

Vuosiluokat 7-9

Harjoitellaan omien ja muiden tekstien analysointia, palautteen antoa ja vastaanottamista.

Arvioinnin kohde
Tekstilajitaidot tekstien tuottamisessa

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas hyödyntää tekstien kirjallisessa ja
suullisessa tuottamisessa tietoa kertovan,
kuvaavan, ohjaavan, kantaa ottavan ja
pohtivan tekstin tekstilajipiirteistä.

Tuotetaan monimuotoisia fiktio- ja tietotekstejä ja ohjataan käyttämään sanastoa, fraseologiaa ja
kieliopillisia rakenteita monipuolisesti (mm. infiniittiset rakenteet tiiviin ilmaisun keinoina).
Vakiinnutetaan kirjoittamisprosessin eri vaiheiden hallintaa sekä erilaisten tietolähteiden käyttöä.
Harjoitellaan eri tyylilajeja ja rekistereitä sekä erilaisia tapoja ilmaista persoonaa ja aikaa
johdonmukaisesti tekstissä.
Opitaan valitsemaan tekstiin sopivat ilmaisutavat.

T7 auttaa oppilasta vakiinnuttamaan kirjoitetun yleiskielen normien ja eri
tekstilajeissa tarvittavan sanaston ja kieliopillisten rakenteiden hallintaa
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Kirjoitetun kielen hallinta

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas tuottaa ymmärrettäviä ja koherentteja
tekstejä, tuntee pääosin kirjoitetun kielen
perussäännöt ja soveltaa niitä kirjoittaessaan.

Tuotetaan monimuotoisia fiktio- ja tietotekstejä ja ohjataan käyttämään sanastoa, fraseologiaa ja
kieliopillisia rakenteita monipuolisesti (mm. infiniittiset rakenteet tiiviin ilmaisun keinoina).
Vakiinnutetaan kirjoittamisprosessin eri vaiheiden hallintaa sekä erilaisten tietolähteiden käyttöä.
Harjoitellaan eri tyylilajeja ja rekistereitä sekä erilaisia tapoja ilmaista persoonaa ja aikaa
johdonmukaisesti tekstissä.
Opitaan valitsemaan tekstiin sopivat ilmaisutavat.

T8 ohjata oppilasta syventämään kielitietoisuuttaan ja kiinnostumaan
kielen ilmiöistä, auttaa oppilasta tunnistamaan kielen rakenteita, eri
rekistereitä, tyylipiirteitä ja sävyjä ja ymmärtämään kielellisten valintojen
merkityksiä ja seurauksia
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
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Kielitietoisuuden kehittyminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa kuvailla tekstien kielellisiä ja
tekstuaalisia piirteitä, pohtii niiden merkityksiä
ja osaa kuvailla eri rekisterien ja tyylien välisiä
eroja.

Ohjataan oppilasta valitsemaan ja lukemaan itselleen sopivaa kaunokirjallisuutta ja kannustetaan
lukemaan mahdollisuuksien mukaan omankielistä kirjallisuutta.
Hyödynnetään koulun omaa kirjastoa kirjallisuuteen tutustumisessa, tiedonhaussa ja itsenäisessä
työskentelyssä.
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Tutkitaan tekstejä ja tehdään päätelmiä kielen merkityksistä, rakenteista ja kielellisten valintojen
vaikutuksesta tekstin sävyyn.
Vertaillaan suomea oppilaille tuttuihin kieliin ja tutkitaan, miten kielet vaikuttavat toisiinsa.
Tutustutaan kirjallisuuteen, elokuvaan, teatteriin ja mediakulttuuriin.
Vahvistetaan kulttuurisen monimuotoisuuden ymmärrystä vertailemalla kulttuurisia kokemuksia
eri puolilta maailmaa ja eri aikoina.

T9 innostaa oppilasta tutustumaan kirjallisuuden lajeihin, suomalaiseen
kirjallisuuteen, sen historiaan ja yhteyksiin maailmankirjallisuuteen sekä
ohjata tunnistamaan tekstin suhteita toisiin teksteihin
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Kirjallisuuden ja sen vaiheiden tuntemus

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas tuntee suomalaista kirjallisuutta,
osaa nimetä sen tärkeimpiä vaiheita ja sen
yhteyksiä maailmankirjallisuuteen.

Ohjataan oppilasta valitsemaan ja lukemaan itselleen sopivaa kaunokirjallisuutta ja kannustetaan
lukemaan mahdollisuuksien mukaan omankielistä kirjallisuutta.
Hyödynnetään koulun omaa kirjastoa kirjallisuuteen tutustumisessa, tiedonhaussa ja itsenäisessä
työskentelyssä.
Tutkitaan tekstejä ja tehdään päätelmiä kielen merkityksistä, rakenteista ja kielellisten valintojen
vaikutuksesta tekstin sävyyn.
Vertaillaan suomea oppilaille tuttuihin kieliin ja tutkitaan, miten kielet vaikuttavat toisiinsa.
Tutustutaan kirjallisuuteen, elokuvaan, teatteriin ja mediakulttuuriin.
Vahvistetaan kulttuurisen monimuotoisuuden ymmärrystä vertailemalla kulttuurisia kokemuksia
eri puolilta maailmaa ja eri aikoina.

T10 auttaa oppilasta avartamaan kulttuurinäkemystään ja erittelemään
koulun ja yhteiskunnan monikielisyyttä ja kulttuurista monimuotoisuutta
sekä tunnistamaan kulttuurien samanlaisuuksia ja erilaisten ilmiöiden
kulttuurisidonnaisuutta
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Kulttuuritietoisuuden kehittyminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa kuvailla kulttuurin
monimuotoisuutta ja perustella yhteiskunnan
monikielisyyden merkitystä.

Hyödynnetään koulun omaa kirjastoa kirjallisuuteen tutustumisessa, tiedonhaussa ja itsenäisessä
työskentelyssä.
Tutkitaan tekstejä ja tehdään päätelmiä kielen merkityksistä, rakenteista ja kielellisten valintojen
vaikutuksesta tekstin sävyyn.
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Ohjataan oppilasta valitsemaan ja lukemaan itselleen sopivaa kaunokirjallisuutta ja kannustetaan
lukemaan mahdollisuuksien mukaan omankielistä kirjallisuutta.

Vertaillaan suomea oppilaille tuttuihin kieliin ja tutkitaan, miten kielet vaikuttavat toisiinsa.
Tutustutaan kirjallisuuteen, elokuvaan, teatteriin ja mediakulttuuriin.
Vahvistetaan kulttuurisen monimuotoisuuden ymmärrystä vertailemalla kulttuurisia kokemuksia
eri puolilta maailmaa ja eri aikoina.

T11 ohjata oppilasta vakiinnuttamaan myönteistä käsitystä itsestään
viestijänä, lukijana, tekstien tuottajana sekä kielenoppijana, ohjata häntä
näkemään ja vertaamaan erilaisia oppimistyylejä ja tapoja sekä oppimaan
muilta
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Viestijäkuvan kehittyminen ja oman
kielenoppimisen reflektointi

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Viestijäkuvan kehittymistä ei käytetä
arvosanan muodostamisen perusteena.
Oppilas tunnistaa omat vahvuutensa ja
kehittämiskohteensa kielenoppijana ja osaa
asettaa itselleen oppimistavoitteita.

Harjoitellaan eri tiedonalojen tekstien lukemisen, kirjoittamisen, kuuntelemisen ja puhumisen
taitoja.
Vertaillaan arkikieltä ja eri tiedonalojen tapoja käyttää kieltä.
Harjoitellaan tieto- ja viestintäteknologian käyttötaitoja tiedonhankinnassa, oppimisessa ja oman
oppimisen arvioinnissa.
Syvennetään oppilaan taitoa käyttää omaa äidinkieltään ja muita osaamiaan kieliä kaiken
oppimisen tukena.

T12 ohjata oppilasta havainnoimaan, miten kieltä käytetään eri
tiedonaloilla
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Eri tiedonalojen kielen havainnointi

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas tunnistaa eri tiedonalojen tapoja
käyttää kieltä.

Harjoitellaan eri tiedonalojen tekstien lukemisen, kirjoittamisen, kuuntelemisen ja puhumisen
taitoja.
Vertaillaan arkikieltä ja eri tiedonalojen tapoja käyttää kieltä.
Harjoitellaan tieto- ja viestintäteknologian käyttötaitoja tiedonhankinnassa, oppimisessa ja oman
oppimisen arvioinnissa.
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Syvennetään oppilaan taitoa käyttää omaa äidinkieltään ja muita osaamiaan kieliä kaiken
oppimisen tukena.
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T13 kannustaa oppilasta kehittämään tiedonhankintataitoja, oman
työskentelyn suunnittelua, jäsentämistä ja arviointia itsenäisesti ja
ryhmässä
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Tiedonhankinta sekä oman työskentelyn
suunnittelu, jäsentäminen ja arvioiminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa etsiä tietoa monipuolisesti
eri lähteistä sekä pystyy suunnittelemaan,
jäsentämään ja arvioimaan työskentelyään
itsenäisesti ja ryhmän jäsenenä.

Harjoitellaan eri tiedonalojen tekstien lukemisen, kirjoittamisen, kuuntelemisen ja puhumisen
taitoja.
Vertaillaan arkikieltä ja eri tiedonalojen tapoja käyttää kieltä.
Harjoitellaan tieto- ja viestintäteknologian käyttötaitoja tiedonhankinnassa, oppimisessa ja oman
oppimisen arvioinnissa.
Syvennetään oppilaan taitoa käyttää omaa äidinkieltään ja muita osaamiaan kieliä kaiken
oppimisen tukena.

Vuosiluokka 8
Vuosiluokan keskeiset sisältöalueet
S1 Vuorovaikutustilanteissa toimiminen
Harjoitellaan muodollisempia vuorovaikutustilanteita, argumentointia, selostamista, referointia
sekä puhe-esityksen pitämistä ja havainnollistamista. Vahvistetaan taitoja työskennellä
keskustellen erilaisten aiheiden ja tekstien parissa. Tutkitaan ja käytetään kieltä osana
toimintaa: kussakin toiminnassa tarvittavat kiteytyneet fraasit ja ilmaukset, tuttavallisuuden ja
muodollisuuden ilmaiseminen, modaalisuus sekä vahvistaminen ja pehmentäminen mielipiteen
ilmaisussa, tiivistämisen keinot ja toisen puheeseen viittaaminen. Harjoitellaan kriittistä
suhtautumista kuultuun sekä kuullun käyttöä oman ilmaisun mallina. Harjoitutetaan oppilaiden
kykyä käyttää puheen ja kokonaisilmaisun keinoja (kehon, äänen, tilan ja ajan keinoja)
itseilmaisussa. Harjoitellaan valmisteltujen puhe-esitysten pitämistä.
Harjoitellaan muodollisempia vuorovaikutustilanteita, argumentointia, selostamista, referointia
sekä puhe-esityksen pitämistä ja havainnollistamista.
Vahvistetaan taitoja työskennellä keskustellen erilaisten aiheiden ja tekstien parissa.
Tutkitaan ja käytetään kieltä osana toimintaa: kussakin toiminnassa tarvittavat kiteytyneet fraasit
ja ilmaukset, tuttavallisuuden ja muodollisuuden ilmaiseminen, modaalisuus sekä vahvistaminen
ja pehmentäminen mielipiteen ilmaisussa, tiivistämisen keinot ja toisen puheeseen viittaaminen.
Harjoitellaan kriittistä suhtautumista kuultuun sekä kuullun käyttöä oman ilmaisun mallina.

Harjoitellaan valmisteltujen puhe-esitysten pitämistä.
S2 Tekstien tulkitseminen
Syvennetään opiskelun, yhteiskunnan ja kulttuurin kannalta merkityksellisten tekstien
monipuolista lukemista ja analysointia. Tekstejä tarkastellaan niissä esiintyvien arvojen,
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Harjoitellaan monipuolisia vuorovaikutustilanteita ja hyödynnetään draamaharjoituksia.

ideologioiden ja vaikuttamiskeinojen kannalta (näkökulman, lauseen rakenteen, henkilöiden
ja asioiden nimeämisen, kielikuvien ja ironian vaikutus tekstin tulkintaan). Vakiinnutetaan
lukustrategioiden joustavaa soveltamista ja laajennetaan sana- ja käsitevarantoa. Harjoitellaan
erittelemään erityisesti pohtivien, kantaa ottavien ja ohjaavien tekstilajien kielellisiä piirteitä sekä
tunnistamaan kirjallisuuden tyylivirtauksia teksteissä. Harjoitellaan omien ja muiden tekstien
analysointia, palautteen antoa ja vastaanottamista.
Harjoitellaan opiskelun, yhteiskunnan ja kulttuurin kannalta merkityksellisten tekstien monipuolista
lukemista ja analysointia.
Tekstejä tarkastellaan niissä esiintyvien arvojen, ideologioiden ja vaikuttamiskeinojen kannalta
(näkökulman, lauseen rakenteen, henkilöiden ja asioiden nimeämisen, kielikuvien ja ironian
vaikutus tekstin tulkintaan).
Vakiinnutetaan lukustrategioiden joustavaa soveltamista ja laajennetaan sana- ja käsitevarantoa.
Harjoitellaan erittelemään erityisesti tietoa sisältävien, pohtivien, kantaa ottavien ja ohjaavien
tekstilajien kielellisiä piirteitä.
Harjoitellaan tunnistamaan eri lajityyppien piirteitä kaunokirjallisuudessa.
Harjoitellaan omien ja muiden tekstien analysointia, palautteen antoa ja vastaanottamista.
S3 Tekstien tuottaminen
Tuotetaan erityisesti pohtivia, kantaaottavia ja ohjaavia tekstejä tekstilajivalikoimaa laajentaen
ja ohjataan käyttämään sanastoa, fraseologiaa ja kieliopillisia rakenteita monipuolisesti (mm.
infiniittiset rakenteet tiiviin ilmaisun keinoina). Vakiinnutetaan kirjoittamisprosessin eri vaiheiden
hallintaa sekä erilaisten tietolähteiden käyttöä. Harjoitellaan eri tyylilajeja ja rekistereitä sekä
erilaisia tapoja ilmaista persoonaa ja aikaa johdonmukaisesti tekstissä. Opitaan valitsemaan
tekstiin sopivat ilmaisutavat.
Tuotetaan erityisesti pohtivia, kantaaottavia ja ohjaavia tekstejä tekstilajivalikoimaa laajentaen
ja ohjataan käyttämään sanastoa, fraseologiaa ja kieliopillisia rakenteita monipuolisesti (mm.
infiniittiset rakenteet tiiviin ilmaisun keinoina).
Vakiinnutetaan kirjoittamisprosessin eri vaiheiden hallintaa sekä erilaisten tietolähteiden käyttöä.
Harjoitellaan eri tyylilajeja ja rekistereitä sekä erilaisia tapoja ilmaista persoonaa ja aikaa
johdonmukaisesti tekstissä.
Opitaan valitsemaan tekstiin sopivat ilmaisutavat.
S4 Kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtäminen
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Tutkitaan tekstejä ja tehdään päätelmiä kielen merkityksistä, rakenteista (lauseenjäsennys,
modaalisuus, rektio) ja kielellisten valintojen vaikutuksesta tekstin sävyyn. Vertaillaan suomea
oppilaille tuttuihin kieliin ja tutkitaan, miten kielet vaikuttavat toisiinsa. Tutustutaan Suomen
kielitilanteeseen ja kielen kehityksen päävaiheisiin. Tutustutaan kirjallisuuteen, elokuvaan,
teatteriin ja mediakulttuuriin. Vahvistetaan kulttuurisen monimuotoisuuden ymmärrystä
vertailemalla kulttuurisia kokemuksia eri puolilta maailmaa ja eri aikoina. Tutkitaan kriittisesti
median toimintatapoja omassa elämässä ja yhteiskunnassa.
Ohjataan oppilasta valitsemaan ja lukemaan itselleen sopivaa kaunokirjallisuutta ja kannustetaan
lukemaan mahdollisuuksien mukaan omankielistä kirjallisuutta.
Hyödynnetään koulun omaa kirjastoa kirjallisuuteen tutustumisessa, tiedonhaussa ja itsenäisessä
työskentelyssä.
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Tutkitaan tekstejä ja tehdään päätelmiä kielen merkityksistä, rakenteista (lauseenjäsennys,
modaalisuus, rektio) ja kielellisten valintojen vaikutuksesta tekstin sävyyn.
Vertaillaan suomea oppilaille tuttuihin kieliin ja tutkitaan, miten kielet vaikuttavat toisiinsa.
Tutustutaan kirjallisuuteen, elokuvaan, teatteriin ja mediakulttuuriin.
Vahvistetaan kulttuurisen monimuotoisuuden ymmärrystä vertailemalla kulttuurisia kokemuksia
eri puolilta maailmaa ja eri aikoina.
Tutkitaan kriittisesti median toimintatapoja omassa elämässä ja yhteiskunnassa.
S5 Kielen käyttö kaiken oppimisen tukena
Tuetaan eri tiedonalojen tekstien lukemisen, kirjoittamisen, kuuntelemisen ja puhumisen
taitoja. Vertaillaan arkikieltä ja eri tiedonalojen tapoja käyttää kieltä. Vahvistetaan tietoja viestintäteknologian käyttötaitoja tiedonhankinnassa, oppimisessa ja oman oppimisen
arvioinnissa. Syvennetään oppilaan taitoa käyttää omaa äidinkieltään ja muita osaamiaan kieliä
kaiken oppimisen tukena.
Vahvistetaan eri tiedonalojen tekstien lukemisen, kirjoittamisen, kuuntelemisen ja puhumisen
taitoja.
Vertaillaan arkikieltä ja eri tiedonalojen tapoja käyttää kieltä.
Vahvistetaan tieto- ja viestintäteknologian käyttötaitoja tiedonhankinnassa, oppimisessa ja oman
oppimisen arvioinnissa.
Syvennetään oppilaan taitoa käyttää omaa äidinkieltään ja muita osaamiaan kieliä kaiken
oppimisen tukena.
Tavoitteisiin liittyvät
sisältöalueet

Laaja-alainen osaaminen

T1

S1

L1, L2, L4

T2

S1

L2, L4, L5

T3

S1

L2

T4

S2

L1, L2, L4

T5

S2

L1, L2, L4

T6

S3

L1, L2, L4

T7

S3

L2, L3

T8

S4

L4

T9

S4

L2

T10

S4

L2

T11

S5

L1, L2, L7

T12

S5

L1, L4, L6

T13

S5

L1, L5, L6
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Opetuksen tavoitteet

Vuosiluokan tavoitteet
T1 rohkaista oppilasta kehittämään taitoaan toimia tavoitteellisesti,
eettisesti ja vuorovaikutussuhdetta rakentaen koulun ja yhteiskunnan
vuorovaikutustilanteissa
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Vuorovaikutustaidot

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa toimia vuorovaikutustilanteissa
rakentavasti.

Harjoitellaan muodollisempia vuorovaikutustilanteita, argumentointia, selostamista, referointia
sekä puhe-esityksen pitämistä ja havainnollistamista.
Vahvistetaan taitoja työskennellä keskustellen erilaisten aiheiden ja tekstien parissa.
Tutkitaan ja käytetään kieltä osana toimintaa: kussakin toiminnassa tarvittavat kiteytyneet fraasit
ja ilmaukset, tuttavallisuuden ja muodollisuuden ilmaiseminen, modaalisuus sekä vahvistaminen
ja pehmentäminen mielipiteen ilmaisussa, tiivistämisen keinot ja toisen puheeseen viittaaminen.
Harjoitellaan kriittistä suhtautumista kuultuun sekä kuullun käyttöä oman ilmaisun mallina.
Harjoitellaan monipuolisia vuorovaikutustilanteita ja hyödynnetään draamaharjoituksia.
Harjoitellaan valmisteltujen puhe-esitysten pitämistä.

T2 ohjata oppilasta syventämään muodollisten puhetilanteiden,
opetuspuheen ja median puhuttujen tekstien ymmärtämistaitoja
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Ymmärtämistaidot vuorovaikutustilanteissa

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas ymmärtää muodollisia puhetilanteita,
opetuspuhetta ja mediaa.

Harjoitellaan muodollisempia vuorovaikutustilanteita, argumentointia, selostamista, referointia
sekä puhe-esityksen pitämistä ja havainnollistamista.
Vahvistetaan taitoja työskennellä keskustellen erilaisten aiheiden ja tekstien parissa.
Tutkitaan ja käytetään kieltä osana toimintaa: kussakin toiminnassa tarvittavat kiteytyneet fraasit
ja ilmaukset, tuttavallisuuden ja muodollisuuden ilmaiseminen, modaalisuus sekä vahvistaminen
ja pehmentäminen mielipiteen ilmaisussa, tiivistämisen keinot ja toisen puheeseen viittaaminen.
Harjoitellaan kriittistä suhtautumista kuultuun sekä kuullun käyttöä oman ilmaisun mallina.
Harjoitellaan monipuolisia vuorovaikutustilanteita ja hyödynnetään draamaharjoituksia.
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Harjoitellaan valmisteltujen puhe-esitysten pitämistä.

T3 kannustaa oppilasta kehittämään esiintymistaitojaan ja taitoaan
ilmaista itseään erilaisissa tilanteissa tavoitteellisesti ja erilaisia
ilmaisukeinoja hyödyntäen
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
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Arvioinnin kohde
Esiintymistaidot

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa valmistella itsenäisesti esityksen
ja osaa esiintyä ja ilmaista itseään tilanteen
mukaisesti.

Harjoitellaan muodollisempia vuorovaikutustilanteita, argumentointia, selostamista, referointia
sekä puhe-esityksen pitämistä ja havainnollistamista.
Vahvistetaan taitoja työskennellä keskustellen erilaisten aiheiden ja tekstien parissa.
Tutkitaan ja käytetään kieltä osana toimintaa: kussakin toiminnassa tarvittavat kiteytyneet fraasit
ja ilmaukset, tuttavallisuuden ja muodollisuuden ilmaiseminen, modaalisuus sekä vahvistaminen
ja pehmentäminen mielipiteen ilmaisussa, tiivistämisen keinot ja toisen puheeseen viittaaminen.
Harjoitellaan kriittistä suhtautumista kuultuun sekä kuullun käyttöä oman ilmaisun mallina.
Harjoitellaan monipuolisia vuorovaikutustilanteita ja hyödynnetään draamaharjoituksia.
Harjoitellaan valmisteltujen puhe-esitysten pitämistä.

T4 ohjata oppilasta hyödyntämään tekstilajitietoutta tekstien tulkinnassa,
laajentamaan sana- ja käsitevarantoaan, käyttämään tehokkaasti
lukustrategioita ja päättelemään tekstin merkityksiä tekstuaalisten,
sanastollisten ja kieliopillisten vihjeiden perusteella
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Tekstilajitaidot tekstien tulkinnassa

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa tarkastella tekstejä kriittisesti ja
tunnistaa tekstilajeja. Oppilas osaa kuvailla
kertovan, kuvaavan, ohjaavan, kantaa
ottavan ja pohtivan tekstin tekstilajipiirteitä
tarkoituksenmukaisia käsitteitä käyttäen.
Oppilas ymmärtää, että teksteillä on erilaisia
tavoitteita ja tarkoitusperiä.

Harjoitellaan opiskelun, yhteiskunnan ja kulttuurin kannalta merkityksellisten tekstien monipuolista
lukemista ja analysointia.
Tekstejä tarkastellaan niissä esiintyvien arvojen, ideologioiden ja vaikuttamiskeinojen kannalta
(näkökulman, lauseen rakenteen, henkilöiden ja asioiden nimeämisen, kielikuvien ja ironian
vaikutus tekstin tulkintaan).
Vakiinnutetaan lukustrategioiden joustavaa soveltamista ja laajennetaan sana- ja käsitevarantoa.
Harjoitellaan erittelemään erityisesti tietoa sisältävien, pohtivien, kantaa ottavien ja ohjaavien
tekstilajien kielellisiä piirteitä.
Harjoitellaan tunnistamaan eri lajityyppien piirteitä kaunokirjallisuudessa.

T5 ohjata oppilasta kriittiseen tekstien tulkintaan itsenäisesti ja ryhmässä
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
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Harjoitellaan omien ja muiden tekstien analysointia, palautteen antoa ja vastaanottamista.

Arvioinnin kohde
Tekstien tulkinta

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa tehdä tekstistä päätelmiä ja
kriittisiä kysymyksiä.

Harjoitellaan opiskelun, yhteiskunnan ja kulttuurin kannalta merkityksellisten tekstien monipuolista
lukemista ja analysointia.
Tekstejä tarkastellaan niissä esiintyvien arvojen, ideologioiden ja vaikuttamiskeinojen kannalta
(näkökulman, lauseen rakenteen, henkilöiden ja asioiden nimeämisen, kielikuvien ja ironian
vaikutus tekstin tulkintaan).
Vakiinnutetaan lukustrategioiden joustavaa soveltamista ja laajennetaan sana- ja käsitevarantoa.
Harjoitellaan erittelemään erityisesti tietoa sisältävien, pohtivien, kantaa ottavien ja ohjaavien
tekstilajien kielellisiä piirteitä.
Harjoitellaan tunnistamaan eri lajityyppien piirteitä kaunokirjallisuudessa.
Harjoitellaan omien ja muiden tekstien analysointia, palautteen antoa ja vastaanottamista.

T6 ohjata oppilasta vahvistamaan taitoa suunnitella, tuottaa ja muokata
tekstejä itsenäisesti ja ryhmässä sekä hyödyntämään eri tekstilajeja omien
tekstien malleina ja lähteinä
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Tekstilajitaidot tekstien tuottamisessa

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas hyödyntää tekstien kirjallisessa ja
suullisessa tuottamisessa tietoa kertovan,
kuvaavan, ohjaavan, kantaa ottavan ja
pohtivan tekstin tekstilajipiirteistä.

Tuotetaan erityisesti pohtivia, kantaaottavia ja ohjaavia tekstejä tekstilajivalikoimaa laajentaen
ja ohjataan käyttämään sanastoa, fraseologiaa ja kieliopillisia rakenteita monipuolisesti (mm.
infiniittiset rakenteet tiiviin ilmaisun keinoina).
Vakiinnutetaan kirjoittamisprosessin eri vaiheiden hallintaa sekä erilaisten tietolähteiden käyttöä.
Harjoitellaan eri tyylilajeja ja rekistereitä sekä erilaisia tapoja ilmaista persoonaa ja aikaa
johdonmukaisesti tekstissä.
Opitaan valitsemaan tekstiin sopivat ilmaisutavat.

T7 auttaa oppilasta vakiinnuttamaan kirjoitetun yleiskielen normien ja eri
tekstilajeissa tarvittavan sanaston ja kieliopillisten rakenteiden hallintaa
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
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Kirjoitetun kielen hallinta

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas tuottaa ymmärrettäviä ja koherentteja
tekstejä, tuntee pääosin kirjoitetun kielen
perussäännöt ja soveltaa niitä kirjoittaessaan.

Tuotetaan erityisesti pohtivia, kantaaottavia ja ohjaavia tekstejä tekstilajivalikoimaa laajentaen
ja ohjataan käyttämään sanastoa, fraseologiaa ja kieliopillisia rakenteita monipuolisesti (mm.
infiniittiset rakenteet tiiviin ilmaisun keinoina).
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Vakiinnutetaan kirjoittamisprosessin eri vaiheiden hallintaa sekä erilaisten tietolähteiden käyttöä.
Harjoitellaan eri tyylilajeja ja rekistereitä sekä erilaisia tapoja ilmaista persoonaa ja aikaa
johdonmukaisesti tekstissä.
Opitaan valitsemaan tekstiin sopivat ilmaisutavat.

T8 ohjata oppilasta syventämään kielitietoisuuttaan ja kiinnostumaan
kielen ilmiöistä, auttaa oppilasta tunnistamaan kielen rakenteita, eri
rekistereitä, tyylipiirteitä ja sävyjä ja ymmärtämään kielellisten valintojen
merkityksiä ja seurauksia
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Kielitietoisuuden kehittyminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa kuvailla tekstien kielellisiä ja
tekstuaalisia piirteitä, pohtii niiden merkityksiä
ja osaa kuvailla eri rekisterien ja tyylien välisiä
eroja.

Ohjataan oppilasta valitsemaan ja lukemaan itselleen sopivaa kaunokirjallisuutta ja kannustetaan
lukemaan mahdollisuuksien mukaan omankielistä kirjallisuutta.
Hyödynnetään koulun omaa kirjastoa kirjallisuuteen tutustumisessa, tiedonhaussa ja itsenäisessä
työskentelyssä.
Tutkitaan tekstejä ja tehdään päätelmiä kielen merkityksistä, rakenteista (lauseenjäsennys,
modaalisuus, rektio) ja kielellisten valintojen vaikutuksesta tekstin sävyyn.
Vertaillaan suomea oppilaille tuttuihin kieliin ja tutkitaan, miten kielet vaikuttavat toisiinsa.
Tutustutaan kirjallisuuteen, elokuvaan, teatteriin ja mediakulttuuriin.
Vahvistetaan kulttuurisen monimuotoisuuden ymmärrystä vertailemalla kulttuurisia kokemuksia
eri puolilta maailmaa ja eri aikoina.
Tutkitaan kriittisesti median toimintatapoja omassa elämässä ja yhteiskunnassa.

T9 innostaa oppilasta tutustumaan kirjallisuuden lajeihin, suomalaiseen
kirjallisuuteen, sen historiaan ja yhteyksiin maailmankirjallisuuteen sekä
ohjata tunnistamaan tekstin suhteita toisiin teksteihin
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Kirjallisuuden ja sen vaiheiden tuntemus

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas tuntee suomalaista kirjallisuutta,
osaa nimetä sen tärkeimpiä vaiheita ja sen
yhteyksiä maailmankirjallisuuteen.

Hyödynnetään koulun omaa kirjastoa kirjallisuuteen tutustumisessa, tiedonhaussa ja itsenäisessä
työskentelyssä.
Tutkitaan tekstejä ja tehdään päätelmiä kielen merkityksistä, rakenteista (lauseenjäsennys,
modaalisuus, rektio) ja kielellisten valintojen vaikutuksesta tekstin sävyyn.
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Ohjataan oppilasta valitsemaan ja lukemaan itselleen sopivaa kaunokirjallisuutta ja kannustetaan
lukemaan mahdollisuuksien mukaan omankielistä kirjallisuutta.

Vertaillaan suomea oppilaille tuttuihin kieliin ja tutkitaan, miten kielet vaikuttavat toisiinsa.
Tutustutaan kirjallisuuteen, elokuvaan, teatteriin ja mediakulttuuriin.
Vahvistetaan kulttuurisen monimuotoisuuden ymmärrystä vertailemalla kulttuurisia kokemuksia
eri puolilta maailmaa ja eri aikoina.
Tutkitaan kriittisesti median toimintatapoja omassa elämässä ja yhteiskunnassa.

T10 auttaa oppilasta avartamaan kulttuurinäkemystään ja erittelemään
koulun ja yhteiskunnan monikielisyyttä ja kulttuurista monimuotoisuutta
sekä tunnistamaan kulttuurien samanlaisuuksia ja erilaisten ilmiöiden
kulttuurisidonnaisuutta
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Kulttuuritietoisuuden kehittyminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa kuvailla kulttuurin
monimuotoisuutta ja perustella yhteiskunnan
monikielisyyden merkitystä.

Ohjataan oppilasta valitsemaan ja lukemaan itselleen sopivaa kaunokirjallisuutta ja kannustetaan
lukemaan mahdollisuuksien mukaan omankielistä kirjallisuutta.
Hyödynnetään koulun omaa kirjastoa kirjallisuuteen tutustumisessa, tiedonhaussa ja itsenäisessä
työskentelyssä.
Tutkitaan tekstejä ja tehdään päätelmiä kielen merkityksistä, rakenteista (lauseenjäsennys,
modaalisuus, rektio) ja kielellisten valintojen vaikutuksesta tekstin sävyyn.
Vertaillaan suomea oppilaille tuttuihin kieliin ja tutkitaan, miten kielet vaikuttavat toisiinsa.
Tutustutaan kirjallisuuteen, elokuvaan, teatteriin ja mediakulttuuriin.
Vahvistetaan kulttuurisen monimuotoisuuden ymmärrystä vertailemalla kulttuurisia kokemuksia
eri puolilta maailmaa ja eri aikoina.
Tutkitaan kriittisesti median toimintatapoja omassa elämässä ja yhteiskunnassa.

T11 ohjata oppilasta vakiinnuttamaan myönteistä käsitystä itsestään
viestijänä, lukijana, tekstien tuottajana sekä kielenoppijana, ohjata häntä
näkemään ja vertaamaan erilaisia oppimistyylejä ja tapoja sekä oppimaan
muilta
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
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Viestijäkuvan kehittyminen ja oman
kielenoppimisen reflektointi

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Viestijäkuvan kehittymistä ei käytetä
arvosanan muodostamisen perusteena.
Oppilas tunnistaa omat vahvuutensa ja
kehittämiskohteensa kielenoppijana ja osaa
asettaa itselleen oppimistavoitteita.

Vahvistetaan eri tiedonalojen tekstien lukemisen, kirjoittamisen, kuuntelemisen ja puhumisen
taitoja.
Vertaillaan arkikieltä ja eri tiedonalojen tapoja käyttää kieltä.
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Vahvistetaan tieto- ja viestintäteknologian käyttötaitoja tiedonhankinnassa, oppimisessa ja oman
oppimisen arvioinnissa.
Syvennetään oppilaan taitoa käyttää omaa äidinkieltään ja muita osaamiaan kieliä kaiken
oppimisen tukena.

T12 ohjata oppilasta havainnoimaan, miten kieltä käytetään eri
tiedonaloilla
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Eri tiedonalojen kielen havainnointi

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas tunnistaa eri tiedonalojen tapoja
käyttää kieltä.

Vahvistetaan eri tiedonalojen tekstien lukemisen, kirjoittamisen, kuuntelemisen ja puhumisen
taitoja.
Vertaillaan arkikieltä ja eri tiedonalojen tapoja käyttää kieltä.
Vahvistetaan tieto- ja viestintäteknologian käyttötaitoja tiedonhankinnassa, oppimisessa ja oman
oppimisen arvioinnissa.
Syvennetään oppilaan taitoa käyttää omaa äidinkieltään ja muita osaamiaan kieliä kaiken
oppimisen tukena.

T13 kannustaa oppilasta kehittämään tiedonhankintataitoja, oman
työskentelyn suunnittelua, jäsentämistä ja arviointia itsenäisesti ja
ryhmässä
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Tiedonhankinta sekä oman työskentelyn
suunnittelu, jäsentäminen ja arvioiminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa etsiä tietoa monipuolisesti
eri lähteistä sekä pystyy suunnittelemaan,
jäsentämään ja arvioimaan työskentelyään
itsenäisesti ja ryhmän jäsenenä.

Vahvistetaan eri tiedonalojen tekstien lukemisen, kirjoittamisen, kuuntelemisen ja puhumisen
taitoja.
Vertaillaan arkikieltä ja eri tiedonalojen tapoja käyttää kieltä.
Vahvistetaan tieto- ja viestintäteknologian käyttötaitoja tiedonhankinnassa, oppimisessa ja oman
oppimisen arvioinnissa.
Syvennetään oppilaan taitoa käyttää omaa äidinkieltään ja muita osaamiaan kieliä kaiken
oppimisen tukena.

Vuosiluokan keskeiset sisältöalueet
S1 Vuorovaikutustilanteissa toimiminen
Harjoitellaan muodollisempia vuorovaikutustilanteita, argumentointia, selostamista, referointia
sekä puhe-esityksen pitämistä ja havainnollistamista. Vahvistetaan taitoja työskennellä
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keskustellen erilaisten aiheiden ja tekstien parissa. Tutkitaan ja käytetään kieltä osana
toimintaa: kussakin toiminnassa tarvittavat kiteytyneet fraasit ja ilmaukset, tuttavallisuuden ja
muodollisuuden ilmaiseminen, modaalisuus sekä vahvistaminen ja pehmentäminen mielipiteen
ilmaisussa, tiivistämisen keinot ja toisen puheeseen viittaaminen. Harjoitellaan kriittistä
suhtautumista kuultuun sekä kuullun käyttöä oman ilmaisun mallina. Harjoitutetaan oppilaiden
kykyä käyttää puheen ja kokonaisilmaisun keinoja (kehon, äänen, tilan ja ajan keinoja)
itseilmaisussa. Harjoitellaan valmisteltujen puhe-esitysten pitämistä.
Harjoitellaan muodollisempia vuorovaikutustilanteita, argumentointia, selostamista, referointia
sekä puhe-esityksen pitämistä ja havainnollistamista.
Syvennetään taitoja työskennellä keskustellen erilaisten aiheiden ja tekstien parissa.
Tutkitaan ja käytetään kieltä osana toimintaa: kussakin toiminnassa tarvittavat kiteytyneet fraasit
ja ilmaukset, tuttavallisuuden ja muodollisuuden ilmaiseminen, modaalisuus sekä vahvistaminen
ja pehmentäminen mielipiteen ilmaisussa, tiivistämisen keinot ja toisen puheeseen viittaaminen.
Harjoitellaan kriittistä suhtautumista kuultuun sekä kuullun käyttöä oman ilmaisun mallina.
Harjoitellaan monipuolisia vuorovaikutustilanteita ja hyödynnetään draamaharjoituksia.
Harjoitellaan valmisteltujen puhe-esitysten pitämistä.
S2 Tekstien tulkitseminen
Syvennetään opiskelun, yhteiskunnan ja kulttuurin kannalta merkityksellisten tekstien
monipuolista lukemista ja analysointia. Tekstejä tarkastellaan niissä esiintyvien arvojen,
ideologioiden ja vaikuttamiskeinojen kannalta (näkökulman, lauseen rakenteen, henkilöiden
ja asioiden nimeämisen, kielikuvien ja ironian vaikutus tekstin tulkintaan). Vakiinnutetaan
lukustrategioiden joustavaa soveltamista ja laajennetaan sana- ja käsitevarantoa. Harjoitellaan
erittelemään erityisesti pohtivien, kantaa ottavien ja ohjaavien tekstilajien kielellisiä piirteitä sekä
tunnistamaan kirjallisuuden tyylivirtauksia teksteissä. Harjoitellaan omien ja muiden tekstien
analysointia, palautteen antoa ja vastaanottamista.
Syvennetään opiskelun, yhteiskunnan ja kulttuurin kannalta merkityksellisten tekstien
monipuolista lukemista ja analysointia.
Tekstejä tarkastellaan niissä esiintyvien arvojen, ideologioiden ja vaikuttamiskeinojen kannalta
(näkökulman, lauseen rakenteen, henkilöiden ja asioiden nimeämisen, kielikuvien ja ironian
vaikutus tekstin tulkintaan).
Syvennetään lukustrategioiden joustavaa soveltamista ja laajennetaan sana- ja käsitevarantoa.
Harjoitellaan erittelemään erityisesti pohtivien, kantaa ottavien ja ohjaavien tekstilajien kielellisiä
piirteitä sekä tunnistamaan kirjallisuuden tyylivirtauksia teksteissä.
Harjoitellaan omien ja muiden tekstien analysointia, palautteen antoa ja vastaanottamista.
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S3 Tekstien tuottaminen
Tuotetaan erityisesti pohtivia, kantaaottavia ja ohjaavia tekstejä tekstilajivalikoimaa laajentaen
ja ohjataan käyttämään sanastoa, fraseologiaa ja kieliopillisia rakenteita monipuolisesti (mm.
infiniittiset rakenteet tiiviin ilmaisun keinoina). Vakiinnutetaan kirjoittamisprosessin eri vaiheiden
hallintaa sekä erilaisten tietolähteiden käyttöä. Harjoitellaan eri tyylilajeja ja rekistereitä sekä
erilaisia tapoja ilmaista persoonaa ja aikaa johdonmukaisesti tekstissä. Opitaan valitsemaan
tekstiin sopivat ilmaisutavat.
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Tuotetaan erityisesti pohtivia, kantaaottavia ja ohjaavia tekstejä tekstilajivalikoimaa laajentaen
ja ohjataan käyttämään sanastoa, fraseologiaa ja kieliopillisia rakenteita monipuolisesti (mm.
infiniittiset rakenteet tiiviin ilmaisun keinoina).
Vakiinnutetaan kirjoittamisprosessin eri vaiheiden hallintaa sekä erilaisten tietolähteiden käyttöä.
Harjoitellaan eri tyylilajeja ja rekistereitä sekä erilaisia tapoja ilmaista persoonaa ja aikaa
johdonmukaisesti tekstissä.
Opitaan valitsemaan tekstiin sopivat ilmaisutavat.
S4 Kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtäminen
Tutkitaan tekstejä ja tehdään päätelmiä kielen merkityksistä, rakenteista (lauseenjäsennys,
modaalisuus, rektio) ja kielellisten valintojen vaikutuksesta tekstin sävyyn. Vertaillaan suomea
oppilaille tuttuihin kieliin ja tutkitaan, miten kielet vaikuttavat toisiinsa. Tutustutaan Suomen
kielitilanteeseen ja kielen kehityksen päävaiheisiin. Tutustutaan kirjallisuuteen, elokuvaan,
teatteriin ja mediakulttuuriin. Vahvistetaan kulttuurisen monimuotoisuuden ymmärrystä
vertailemalla kulttuurisia kokemuksia eri puolilta maailmaa ja eri aikoina. Tutkitaan kriittisesti
median toimintatapoja omassa elämässä ja yhteiskunnassa.
Ohjataan oppilasta valitsemaan ja lukemaan itselleen sopivaa kaunokirjallisuutta ja kannustetaan
lukemaan mahdollisuuksien mukaan omankielistä kirjallisuutta.
Hyödynnetään koulun omaa kirjastoa kirjallisuuteen tutustumisessa, tiedonhaussa ja itsenäisessä
työskentelyssä.
Tutkitaan tekstejä ja tehdään päätelmiä kielen merkityksistä, rakenteista (lauseenjäsennys,
modaalisuus, rektio) ja kielellisten valintojen vaikutuksesta tekstin sävyyn.
Vertaillaan suomea oppilaille tuttuihin kieliin ja tutkitaan, miten kielet vaikuttavat toisiinsa.
Tutustutaan Suomen kielitilanteeseen ja kielen kehityksen päävaiheisiin.
Tutustutaan kirjallisuuteen, elokuvaan, teatteriin ja mediakulttuuriin.
Vahvistetaan kulttuurisen monimuotoisuuden ymmärrystä vertailemalla kulttuurisia kokemuksia
eri puolilta maailmaa ja eri aikoina.
Tutkitaan kriittisesti median toimintatapoja omassa elämässä ja yhteiskunnassa.
S5 Kielen käyttö kaiken oppimisen tukena
Tuetaan eri tiedonalojen tekstien lukemisen, kirjoittamisen, kuuntelemisen ja puhumisen
taitoja. Vertaillaan arkikieltä ja eri tiedonalojen tapoja käyttää kieltä. Vahvistetaan tietoja viestintäteknologian käyttötaitoja tiedonhankinnassa, oppimisessa ja oman oppimisen
arvioinnissa. Syvennetään oppilaan taitoa käyttää omaa äidinkieltään ja muita osaamiaan kieliä
kaiken oppimisen tukena.
Syvennetään eri tiedonalojen tekstien lukemisen, kirjoittamisen, kuuntelemisen ja puhumisen
taitoja.

Vahvistetaan tieto- ja viestintäteknologian käyttötaitoja tiedonhankinnassa, oppimisessa ja oman
oppimisen arvioinnissa.
Syvennetään oppilaan taitoa käyttää omaa äidinkieltään ja muita osaamiaan kieliä kaiken
oppimisen tukena.
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Vertaillaan arkikieltä ja eri tiedonalojen tapoja käyttää kieltä.

Opetuksen tavoitteet

Tavoitteisiin liittyvät
sisältöalueet

Laaja-alainen osaaminen

T1

S1

L1, L2, L4

T2

S1

L2, L4, L5

T3

S1

L2

T4

S2

L1, L2, L4

T5

S2

L1, L2, L4

T6

S3

L1, L2, L4

T7

S3

L2, L3

T8

S4

L4

T9

S4

L2

T10

S4

L2

T11

S5

L1, L2, L7

T12

S5

L1, L4, L6

T13

S5

L1, L5, L6

Vuosiluokan tavoitteet
T1 rohkaista oppilasta kehittämään taitoaan toimia tavoitteellisesti,
eettisesti ja vuorovaikutussuhdetta rakentaen koulun ja yhteiskunnan
vuorovaikutustilanteissa
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Vuorovaikutustaidot

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa toimia vuorovaikutustilanteissa
rakentavasti.

Harjoitellaan muodollisempia vuorovaikutustilanteita, argumentointia, selostamista, referointia
sekä puhe-esityksen pitämistä ja havainnollistamista.
Syvennetään taitoja työskennellä keskustellen erilaisten aiheiden ja tekstien parissa.
Tutkitaan ja käytetään kieltä osana toimintaa: kussakin toiminnassa tarvittavat kiteytyneet fraasit
ja ilmaukset, tuttavallisuuden ja muodollisuuden ilmaiseminen, modaalisuus sekä vahvistaminen
ja pehmentäminen mielipiteen ilmaisussa, tiivistämisen keinot ja toisen puheeseen viittaaminen.
Harjoitellaan kriittistä suhtautumista kuultuun sekä kuullun käyttöä oman ilmaisun mallina.
Harjoitellaan monipuolisia vuorovaikutustilanteita ja hyödynnetään draamaharjoituksia.
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Harjoitellaan valmisteltujen puhe-esitysten pitämistä.

T2 ohjata oppilasta syventämään muodollisten puhetilanteiden,
opetuspuheen ja median puhuttujen tekstien ymmärtämistaitoja
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
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Arvioinnin kohde
Ymmärtämistaidot vuorovaikutustilanteissa

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas ymmärtää muodollisia puhetilanteita,
opetuspuhetta ja mediaa.

Harjoitellaan muodollisempia vuorovaikutustilanteita, argumentointia, selostamista, referointia
sekä puhe-esityksen pitämistä ja havainnollistamista.
Syvennetään taitoja työskennellä keskustellen erilaisten aiheiden ja tekstien parissa.
Tutkitaan ja käytetään kieltä osana toimintaa: kussakin toiminnassa tarvittavat kiteytyneet fraasit
ja ilmaukset, tuttavallisuuden ja muodollisuuden ilmaiseminen, modaalisuus sekä vahvistaminen
ja pehmentäminen mielipiteen ilmaisussa, tiivistämisen keinot ja toisen puheeseen viittaaminen.
Harjoitellaan kriittistä suhtautumista kuultuun sekä kuullun käyttöä oman ilmaisun mallina.
Harjoitellaan monipuolisia vuorovaikutustilanteita ja hyödynnetään draamaharjoituksia.
Harjoitellaan valmisteltujen puhe-esitysten pitämistä.

T3 kannustaa oppilasta kehittämään esiintymistaitojaan ja taitoaan
ilmaista itseään erilaisissa tilanteissa tavoitteellisesti ja erilaisia
ilmaisukeinoja hyödyntäen
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Esiintymistaidot

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa valmistella itsenäisesti esityksen
ja osaa esiintyä ja ilmaista itseään tilanteen
mukaisesti.

Harjoitellaan muodollisempia vuorovaikutustilanteita, argumentointia, selostamista, referointia
sekä puhe-esityksen pitämistä ja havainnollistamista.
Syvennetään taitoja työskennellä keskustellen erilaisten aiheiden ja tekstien parissa.
Tutkitaan ja käytetään kieltä osana toimintaa: kussakin toiminnassa tarvittavat kiteytyneet fraasit
ja ilmaukset, tuttavallisuuden ja muodollisuuden ilmaiseminen, modaalisuus sekä vahvistaminen
ja pehmentäminen mielipiteen ilmaisussa, tiivistämisen keinot ja toisen puheeseen viittaaminen.
Harjoitellaan kriittistä suhtautumista kuultuun sekä kuullun käyttöä oman ilmaisun mallina.
Harjoitellaan monipuolisia vuorovaikutustilanteita ja hyödynnetään draamaharjoituksia.
Harjoitellaan valmisteltujen puhe-esitysten pitämistä.

Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
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T4 ohjata oppilasta hyödyntämään tekstilajitietoutta tekstien tulkinnassa,
laajentamaan sana- ja käsitevarantoaan, käyttämään tehokkaasti
lukustrategioita ja päättelemään tekstin merkityksiä tekstuaalisten,
sanastollisten ja kieliopillisten vihjeiden perusteella

Arvioinnin kohde
Tekstilajitaidot tekstien tulkinnassa

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa tarkastella tekstejä kriittisesti ja
tunnistaa tekstilajeja. Oppilas osaa kuvailla
kertovan, kuvaavan, ohjaavan, kantaa
ottavan ja pohtivan tekstin tekstilajipiirteitä
tarkoituksenmukaisia käsitteitä käyttäen.
Oppilas ymmärtää, että teksteillä on erilaisia
tavoitteita ja tarkoitusperiä.

Syvennetään opiskelun, yhteiskunnan ja kulttuurin kannalta merkityksellisten tekstien
monipuolista lukemista ja analysointia.
Tekstejä tarkastellaan niissä esiintyvien arvojen, ideologioiden ja vaikuttamiskeinojen kannalta
(näkökulman, lauseen rakenteen, henkilöiden ja asioiden nimeämisen, kielikuvien ja ironian
vaikutus tekstin tulkintaan).
Syvennetään lukustrategioiden joustavaa soveltamista ja laajennetaan sana- ja käsitevarantoa.
Harjoitellaan erittelemään erityisesti pohtivien, kantaa ottavien ja ohjaavien tekstilajien kielellisiä
piirteitä sekä tunnistamaan kirjallisuuden tyylivirtauksia teksteissä.
Harjoitellaan omien ja muiden tekstien analysointia, palautteen antoa ja vastaanottamista.

T5 ohjata oppilasta kriittiseen tekstien tulkintaan itsenäisesti ja ryhmässä
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Tekstien tulkinta

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa tehdä tekstistä päätelmiä ja
kriittisiä kysymyksiä.

Syvennetään opiskelun, yhteiskunnan ja kulttuurin kannalta merkityksellisten tekstien
monipuolista lukemista ja analysointia.
Tekstejä tarkastellaan niissä esiintyvien arvojen, ideologioiden ja vaikuttamiskeinojen kannalta
(näkökulman, lauseen rakenteen, henkilöiden ja asioiden nimeämisen, kielikuvien ja ironian
vaikutus tekstin tulkintaan).
Syvennetään lukustrategioiden joustavaa soveltamista ja laajennetaan sana- ja käsitevarantoa.
Harjoitellaan erittelemään erityisesti pohtivien, kantaa ottavien ja ohjaavien tekstilajien kielellisiä
piirteitä sekä tunnistamaan kirjallisuuden tyylivirtauksia teksteissä.
Harjoitellaan omien ja muiden tekstien analysointia, palautteen antoa ja vastaanottamista.

T6 ohjata oppilasta vahvistamaan taitoa suunnitella, tuottaa ja muokata
tekstejä itsenäisesti ja ryhmässä sekä hyödyntämään eri tekstilajeja omien
tekstien malleina ja lähteinä
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Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Tekstilajitaidot tekstien tuottamisessa
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Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas hyödyntää tekstien kirjallisessa ja
suullisessa tuottamisessa tietoa kertovan,
kuvaavan, ohjaavan, kantaa ottavan ja
pohtivan tekstin tekstilajipiirteistä.

Tuotetaan erityisesti pohtivia, kantaaottavia ja ohjaavia tekstejä tekstilajivalikoimaa laajentaen
ja ohjataan käyttämään sanastoa, fraseologiaa ja kieliopillisia rakenteita monipuolisesti (mm.
infiniittiset rakenteet tiiviin ilmaisun keinoina).
Vakiinnutetaan kirjoittamisprosessin eri vaiheiden hallintaa sekä erilaisten tietolähteiden käyttöä.
Harjoitellaan eri tyylilajeja ja rekistereitä sekä erilaisia tapoja ilmaista persoonaa ja aikaa
johdonmukaisesti tekstissä.
Opitaan valitsemaan tekstiin sopivat ilmaisutavat.

T7 auttaa oppilasta vakiinnuttamaan kirjoitetun yleiskielen normien ja eri
tekstilajeissa tarvittavan sanaston ja kieliopillisten rakenteiden hallintaa
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Kirjoitetun kielen hallinta

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas tuottaa ymmärrettäviä ja koherentteja
tekstejä, tuntee pääosin kirjoitetun kielen
perussäännöt ja soveltaa niitä kirjoittaessaan.

Tuotetaan erityisesti pohtivia, kantaaottavia ja ohjaavia tekstejä tekstilajivalikoimaa laajentaen
ja ohjataan käyttämään sanastoa, fraseologiaa ja kieliopillisia rakenteita monipuolisesti (mm.
infiniittiset rakenteet tiiviin ilmaisun keinoina).
Vakiinnutetaan kirjoittamisprosessin eri vaiheiden hallintaa sekä erilaisten tietolähteiden käyttöä.
Harjoitellaan eri tyylilajeja ja rekistereitä sekä erilaisia tapoja ilmaista persoonaa ja aikaa
johdonmukaisesti tekstissä.
Opitaan valitsemaan tekstiin sopivat ilmaisutavat.

T8 ohjata oppilasta syventämään kielitietoisuuttaan ja kiinnostumaan
kielen ilmiöistä, auttaa oppilasta tunnistamaan kielen rakenteita, eri
rekistereitä, tyylipiirteitä ja sävyjä ja ymmärtämään kielellisten valintojen
merkityksiä ja seurauksia
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Kielitietoisuuden kehittyminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa kuvailla tekstien kielellisiä ja
tekstuaalisia piirteitä, pohtii niiden merkityksiä
ja osaa kuvailla eri rekisterien ja tyylien välisiä
eroja.

Ohjataan oppilasta valitsemaan ja lukemaan itselleen sopivaa kaunokirjallisuutta ja kannustetaan
lukemaan mahdollisuuksien mukaan omankielistä kirjallisuutta.

Tutkitaan tekstejä ja tehdään päätelmiä kielen merkityksistä, rakenteista (lauseenjäsennys,
modaalisuus, rektio) ja kielellisten valintojen vaikutuksesta tekstin sävyyn.
Vertaillaan suomea oppilaille tuttuihin kieliin ja tutkitaan, miten kielet vaikuttavat toisiinsa.
Tutustutaan Suomen kielitilanteeseen ja kielen kehityksen päävaiheisiin.
Tutustutaan kirjallisuuteen, elokuvaan, teatteriin ja mediakulttuuriin.
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Hyödynnetään koulun omaa kirjastoa kirjallisuuteen tutustumisessa, tiedonhaussa ja itsenäisessä
työskentelyssä.

Vahvistetaan kulttuurisen monimuotoisuuden ymmärrystä vertailemalla kulttuurisia kokemuksia
eri puolilta maailmaa ja eri aikoina.
Tutkitaan kriittisesti median toimintatapoja omassa elämässä ja yhteiskunnassa.

T9 innostaa oppilasta tutustumaan kirjallisuuden lajeihin, suomalaiseen
kirjallisuuteen, sen historiaan ja yhteyksiin maailmankirjallisuuteen sekä
ohjata tunnistamaan tekstin suhteita toisiin teksteihin
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Kirjallisuuden ja sen vaiheiden tuntemus

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas tuntee suomalaista kirjallisuutta,
osaa nimetä sen tärkeimpiä vaiheita ja sen
yhteyksiä maailmankirjallisuuteen.

Ohjataan oppilasta valitsemaan ja lukemaan itselleen sopivaa kaunokirjallisuutta ja kannustetaan
lukemaan mahdollisuuksien mukaan omankielistä kirjallisuutta.
Hyödynnetään koulun omaa kirjastoa kirjallisuuteen tutustumisessa, tiedonhaussa ja itsenäisessä
työskentelyssä.
Tutkitaan tekstejä ja tehdään päätelmiä kielen merkityksistä, rakenteista (lauseenjäsennys,
modaalisuus, rektio) ja kielellisten valintojen vaikutuksesta tekstin sävyyn.
Vertaillaan suomea oppilaille tuttuihin kieliin ja tutkitaan, miten kielet vaikuttavat toisiinsa.
Tutustutaan Suomen kielitilanteeseen ja kielen kehityksen päävaiheisiin.
Tutustutaan kirjallisuuteen, elokuvaan, teatteriin ja mediakulttuuriin.
Vahvistetaan kulttuurisen monimuotoisuuden ymmärrystä vertailemalla kulttuurisia kokemuksia
eri puolilta maailmaa ja eri aikoina.
Tutkitaan kriittisesti median toimintatapoja omassa elämässä ja yhteiskunnassa.

T10 auttaa oppilasta avartamaan kulttuurinäkemystään ja erittelemään
koulun ja yhteiskunnan monikielisyyttä ja kulttuurista monimuotoisuutta
sekä tunnistamaan kulttuurien samanlaisuuksia ja erilaisten ilmiöiden
kulttuurisidonnaisuutta
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Kulttuuritietoisuuden kehittyminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa kuvailla kulttuurin
monimuotoisuutta ja perustella yhteiskunnan
monikielisyyden merkitystä.
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Ohjataan oppilasta valitsemaan ja lukemaan itselleen sopivaa kaunokirjallisuutta ja kannustetaan
lukemaan mahdollisuuksien mukaan omankielistä kirjallisuutta.
Hyödynnetään koulun omaa kirjastoa kirjallisuuteen tutustumisessa, tiedonhaussa ja itsenäisessä
työskentelyssä.
Tutkitaan tekstejä ja tehdään päätelmiä kielen merkityksistä, rakenteista (lauseenjäsennys,
modaalisuus, rektio) ja kielellisten valintojen vaikutuksesta tekstin sävyyn.
Vertaillaan suomea oppilaille tuttuihin kieliin ja tutkitaan, miten kielet vaikuttavat toisiinsa.
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Tutustutaan Suomen kielitilanteeseen ja kielen kehityksen päävaiheisiin.
Tutustutaan kirjallisuuteen, elokuvaan, teatteriin ja mediakulttuuriin.
Vahvistetaan kulttuurisen monimuotoisuuden ymmärrystä vertailemalla kulttuurisia kokemuksia
eri puolilta maailmaa ja eri aikoina.
Tutkitaan kriittisesti median toimintatapoja omassa elämässä ja yhteiskunnassa.

T11 ohjata oppilasta vakiinnuttamaan myönteistä käsitystä itsestään
viestijänä, lukijana, tekstien tuottajana sekä kielenoppijana, ohjata häntä
näkemään ja vertaamaan erilaisia oppimistyylejä ja tapoja sekä oppimaan
muilta
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Viestijäkuvan kehittyminen ja oman
kielenoppimisen reflektointi

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Viestijäkuvan kehittymistä ei käytetä
arvosanan muodostamisen perusteena.
Oppilas tunnistaa omat vahvuutensa ja
kehittämiskohteensa kielenoppijana ja osaa
asettaa itselleen oppimistavoitteita.

Syvennetään eri tiedonalojen tekstien lukemisen, kirjoittamisen, kuuntelemisen ja puhumisen
taitoja.
Vertaillaan arkikieltä ja eri tiedonalojen tapoja käyttää kieltä.
Vahvistetaan tieto- ja viestintäteknologian käyttötaitoja tiedonhankinnassa, oppimisessa ja oman
oppimisen arvioinnissa.
Syvennetään oppilaan taitoa käyttää omaa äidinkieltään ja muita osaamiaan kieliä kaiken
oppimisen tukena.

T12 ohjata oppilasta havainnoimaan, miten kieltä käytetään eri
tiedonaloilla
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Eri tiedonalojen kielen havainnointi

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas tunnistaa eri tiedonalojen tapoja
käyttää kieltä.

Syvennetään eri tiedonalojen tekstien lukemisen, kirjoittamisen, kuuntelemisen ja puhumisen
taitoja.
Vertaillaan arkikieltä ja eri tiedonalojen tapoja käyttää kieltä.

Syvennetään oppilaan taitoa käyttää omaa äidinkieltään ja muita osaamiaan kieliä kaiken
oppimisen tukena.
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Vahvistetaan tieto- ja viestintäteknologian käyttötaitoja tiedonhankinnassa, oppimisessa ja oman
oppimisen arvioinnissa.

T13 kannustaa oppilasta kehittämään tiedonhankintataitoja, oman
työskentelyn suunnittelua, jäsentämistä ja arviointia itsenäisesti ja
ryhmässä
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Tiedonhankinta sekä oman työskentelyn
suunnittelu, jäsentäminen ja arvioiminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa etsiä tietoa monipuolisesti
eri lähteistä sekä pystyy suunnittelemaan,
jäsentämään ja arvioimaan työskentelyään
itsenäisesti ja ryhmän jäsenenä.

Syvennetään eri tiedonalojen tekstien lukemisen, kirjoittamisen, kuuntelemisen ja puhumisen
taitoja.
Vertaillaan arkikieltä ja eri tiedonalojen tapoja käyttää kieltä.
Vahvistetaan tieto- ja viestintäteknologian käyttötaitoja tiedonhankinnassa, oppimisessa ja oman
oppimisen arvioinnissa.
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Syvennetään oppilaan taitoa käyttää omaa äidinkieltään ja muita osaamiaan kieliä kaiken
oppimisen tukena.

1874

