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7.3. ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS 

Opetuksen ja sisältöjen tarkastelua steinerpedagogiikan näkö-
kulmasta 

Ikä- ja herkkyyskausiopetuksesta 

Alakoululuokilla lapsen kehitysvaiheen mukainen opetus edellyttää, että opittavaan aineistoon tu-
tustutaan taiteellisesti. Taiteellista elämystä seuraa käden työ ja saadusta kokemuksesta vasta vähi-
tellen pelkistyy käsite. Näin aloitetaan mm. kirjoittamisen ja lukemisen opetus. 
 
Seitsemännestä kymmenenteen ikävuoteen lapsella on sisäinen tarve rytmiseen kokemiseen. Opetus 
muokataan mahdollisimman pitkälle rytmiseen muotoon. Kielen lakeja lähestytään puheessa vaikut-
tavina elementteinä, joita kutsutaan tietoisuuteen lapsen kehitysvaiheen mukaan. Kahdennentoista 
ikävuoden vaiheilla lapsi alkaa muuntaa käsitteelliseksi ja ajatuksenomaiseksi aikaisemmin tunne- 
elämyksinä koettuja ilmiöitä ja sisältöjä. 
 
Äidinkielen osa-alueet on esitelty erillisinä, mutta luokanopettaja liittää ne kiinteästi yhteen integ-
roiden niitä myös muihin oppiaineisiin. 

Äidinkielen mahdollisuudet kehityksen välineenä 
Äidinkielen opetus antaa mahdollisuuden:  

• omien ajatusten ilmaisemiseen puheessa ja kirjoituksessa muodoltaan ja tyyliltään hyvällä 
yleiskielellä 

• sujuvaan lukemiseen ja luetun ymmärtämiseen 
• kulttuuriperinnön omaksumiseen ja elävään asioiden tarkasteluun sekä kriittiseen havain-

nointiin 
• tarkastelun ja havaintojen loogiseen rytmitykseen ja päätelmien tekoon 
• oman arvostelukyvyn avoimeen ja ennakkoluulottomaan kehittämiseen 
• yksipuolisen mielipiteenmuodostuksen välttämiseen 
• oman ihmisolemuksen parempaan tuntemiseen 
• taiteellisiin elämyksiin luovana ja vastaanottavana osapuolena 
• kielen loogisuuden ja taiteellisuuden kokemiseen  
• elävän sanan ainutlaatuiseen tajuamiseen 

Äidinkielen hahmottuminen osa-alueiksi 

Äidinkielen opetus on kaikilla luokka-asteilla mielekästä ulottaa laajasti ainerajojen yli. Osa- alueit-
ten hahmottaminen on aina jossain määrin teoreettista. Pelkästään tietoaineksen omaksumisessa tai 
taitojen ja valmiuksien harjaannuttamisessa jako on verrattain selkeä, mutta tärkein puoli, oppilaan 
persoonallisuuden kehitys, on kiinteästi sidoksissa kaikkiin osa-alueisiin. Opetuskokonaisuus, jakso 
tms. voi sisältää lähes kaikki osa-alueet, vaikka painotettaisiinkin jotakin erityisaluetta. 
 
Lukeminen 
Lukemisen opetus keskittyy sellaisen lukutaidon vähittäiseen kehittämiseen, jonka avulla on mah-
dollista myöhemmin saavuttaa ja ymmärtää tiedon kaikkia alueita. Lukeminen on siten ennen kaik-
kea kulttuuriväline. 
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Kirjallisuus 
Kirjallisuuden opetus johdattaa estetiikkaan. Se tukee laadullisuuksien havaitsemista ja tyylitajun 
herkistymistä. Se avaa näkymät kansalliseen ja maailman kirjallisuuteen. Se rikastuttaa persoonalli-
suuden kasvua. 
 
Kirjallinen ilmaisu 
Kirjallisen ilmaisun opetuksessa kasvatetaan kykyä käsitellä asioita monipuolisesti, loogisesti ja tai-
teellisesti sekä opetetaan asioimaan käytännön elämässä. 
 
Itsenäinen työskentely 
Tällä osa-alueella kehitetään sitä aktiivista toimintaa, jolla omatoimisesti täydennetään luokassa ta-
pahtuvaa työskentelyä, hankitaan aineistoa, ratkaistaan tehtäviä, suunnitellaan ja toteutetaan asetetut 
tavoitteet. 
 
Puheilmaisu ja kuunteleminen 
Puheilmaisun ja kuuntelemisen opetuksen tarkoituksena on vaalia kykyä ilmaista ajatuksensa suju-
vasti, hoitaa äänen käyttöä sekä huolellista ja selkeää ääntämistä myös taiteellisesta näkökulmasta 
sekä kykyä kuunnella ja ymmärtää puhuttua kieltä. 
 
Kielitieto ja kielentuntemus 
Kielitiedon ja kielentuntemuksen opetuksen tarkoituksena on tutustuttaa oppilaat kielen rakentee-
seen ja sisäiseen lainalaisuuteen sekä käytännön tarpeita että myös kielen elävän olemuksen tajua-
mista ajatellen. Kieliopin avulla tuetaan oppilaan tunne-elämän ja ajattelun yhteistoimintaa, kieliop-
pi selkeyttää ja rakentaa minuuden kehittymistä. 
 
Sanataide 
Sanataiteessa luodaan elävää ymmärrystä kielen ja etenkin taiteellisen kielen itsenäistä olemusta 
kohtaan niin, että kieli tajutaan jatkuvasti muuttuvana, kulttuuria rakentavana voimana. Sanataide 
tutustuttaa runouden lajeihin ja ilmaisukeinoihin. Siinä syvennytään yksittäisten taiteilijoiden elä-
mänkertoihin ja taiteelliseen tuotantoon kokemuksen herättämiseksi sanataiteen luomistapahtumas-
sa. 
 

Äidinkielen osa-alueiden opetus eri ikävaiheissa 

 
Aihekokonaisuudet vuosiluokilla 1-9 
Alakoulun ensimmäisen kolmen luokan aikana äidinkielen opetus painottuu kirjoittamisen ja luke-
misen oppimiseen. Puheilmaisua ja kuuntelemista harjoitellaan koko luokan toimintoina. Kielentun-
temusta kosketellaan suullisten harjoitusten avulla. 
 
Opetuksen lähtökohtana on kuvaelämys, joka puhuttelee tunnetta. Kertomisaineistoina ovat kansan-
sadut, eläintarinat, legendat ja Vanhan testamentin kertomukset. Puheilmaisussa harjoitetaan taiteel-
lisesti selkeää puhumista kuorossa ja yksitellen. Kielentuntemuksessa edetään vähitellen kuvallisen 
ja rytmisen kielen tiedostamiseen. Virkkeet ja sanaluokat hahmottuvat laadullisen elämyksen ja ko-
kemuksen kautta. 
 
Kymmenen ikävuoden jälkeen edellisten osa-alueiden syventämisen lisäksi ryhdytään painottamaan 
kielentuntemusta, yksilösuorituksia ja kirjallisuutta. Oppilaan persoonallisuuden kehitys tukeutuu 
voimakkaasti kielen tarjoamaan muotoavaan ja rakenteita luovaan voimaan. 
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Tehtäessä havaintoja ja kuvattaessa sitä ainekirjoituksessa harjoitetaan tietoista ympäristön ilmiöit-
ten tarkkailemista ja pohtimista. Kertomusaineistoina ovat pohjoismainen ja antiikin ajan mytolo-
gia. Oheislukemistona ovat kertomukset vieraista maista ja kansoista. Puheharjoitukset, esitelmät ja 
esitettävät näytelmät tuovat puheeseen selkeyttä ja voimaa sielunelämässä tapahtuvan sisäistymisen 
vastapainoksi. 
 
Kahdennestatoista ikävuodesta lähtien ovat olennaisia kielen rakenteet ja ilmaisun eri tavat ja tyylit. 
Alakoulun viimeisinä vuosina painotetaan kieltä sekä loogisen ajattelun että taiteellisen ilmaisun 
välineenä. Tällöin osa-alueista painottuvat kirjallisuus, puheilmaisu ja kielentuntemus. 
 
Pyritään ymmärtämään kielen sisäistä rytmiä ja tiedostamaan sitä, mikä ilmaisussa saa aikaan tietyn 
tyylillisen vaikutelman. Perehdytään eri tyylilajien käyttöön runoudessa ja klassisessa kertomakir-
jallisuudessa. Kertomusaineistoina ja oheislukemistoina ovat historialliset ja maantieteelliset kuva-
ukset sekä merkittävien henkilöiden elämänkerrat. 
 
Yhdeksännellä luokalla on etusijalla estetiikka ja erityisesti huumori. Tutustutaan suomalaiseen kir-
jallisuuteen ja sen syntyyn.  
 

Luokkakohtaiset sisällöt ja tavoitteet 

 
• Opetus etenee tavoitteiden ja keskeisten sisältöjen suhteen POPS:n perusteiden mukai-

sesti.  
∗ Steinerpedagogiikan erityispiirteet merkitään tähdellä (*) silloin kuin ne selkeästi eroa-

vat POPS:n tavoitteista ja keskeisistä sisällöistä.   
 

Eteneminen suhteessa valtakunnallisiin opetussuunnitelman perusteisiin 

 
• Neljännen luokan kertomusaineistona on Kalevala. Sitä ja muitakin kansalliseepoksia käsi-

tellään silloin laajasti ja monipuolisesti koko lukuvuoden ajan ja tarvittaessa erillisellä jak-
solla. POPS:ssa kansalliseepos on merkitty sisältöihin vuosiluokille 6-9.  

• Tietokoneella kirjoittamisen harjoittelu alkaa vasta 5. luokalla, jolloin oppilaat voivat ope-
tuksen niin vaatiessa tutustua tekstinkäsittelyohjelmaan ja tehdä yksinkertaisia tiedonhakuja 
kotitehtävien yhteydessä. Ennen 5. luokkaa Espoon Steinerkoulussa ei suosita teknisiä lait-
teita tai apuvälineitä. Tämän poikkeuksen tavoitteena on oppia tuottamaan omin käsin teh-
den tekstiä ja kaunista käsialaa. 

 

1.vuosiluokka 

 

Tavoitteet 
Vuorovaikutustaidot 
Oppilas 

• tottuu koulun vuorovaikutustilanteisiin ja oppii toimimaan ryhmässä 
• rohkaistuu ilmaisemaan itseään 
• osaa kuunnella keskittyneesti ja eläytyy kuulemaansa 
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• oppii tekemään huomioita kuulemastaan ja toimimaan kuultujen ohjeiden mukaan 
• kehittää kielellistä ja fyysistä kokonaisilmaisua 

 
Luku- ja kirjoitustaito 
Oppilas 
oppii isot kirjaimet 

• oppii äänne - kirjain vastaavuuden 
• jäljentää kirjoitusta 
• harjoittelee kuorossa liukulukua 

 
Kirjallisuus ja kieli 
Oppilas 
kuuntelee opettajan kertomia satuja  

• jälleenkertoo satuja ja tarinoita 
 
Puheilmaisu 
Oppilas 
tekee puhe- ja artikulaatioharjoituksia 

• puhuu loruja, riimejä 
• lausuu ja taputtaa ja elehtii vuodenaika- ja temperamenttirunoja 

 

Keskeiset sisällöt 
Vuorovaikutustaidot 

• opettajan kertomien satujen ja tarinoiden jälleenkerrontaa 
• suullisia ilmaisuja erilaisissa tilanteissa 
• tarkan kuuntelemisen harjoittelua 
• harjoitellaan keskustelun periaatteita (puheenvuoron pyytäminen), harjoitellaan kertomaan 

omia kokemuksia totuudenmukaisesti 
• ilmaisua harjoitellaan leikkien ja draamaharjoitusten avulla sekä eurytmiatunneilla 
• tehdään pieniä esityksiä koulun juhliin 

 
Kirjoittaminen ja lukeminen 

• opetellaan isot kirjaimet syntytarinoiden kautta 
• äänne-kirjain -vastaavuuden ja tavutietoisuuden harjoittelua 
• kirjoittaminen aloitetaan kirjainten opettelun rinnalla ennen lukemisen opettelua 
• kirjoittamista harjoitellaan jäljentäen suurikokoisena vahaväreillä piirtäen ja niiden huolel-

lista muotoa vaalien 
• kirjoitettua luetaan kuorossa liukulukuna 
∗ ennen kirjainmuotojen opettamista tulee hahmotuskykyä harjoittaa muotopiirustusharjoituk-

sin 
 
Kirjallisuus 

• keskeistä äidinkielen opetuksessa on runsas ja elävä kerronta, joka paitsi kehittää oppilaiden 
kielitajua, kuuntelemisen ja eläytymisen kykyä, välittää myös keskeisiä opetussisältöjä ikä-
kauden mukaisesti 

• kertomisaineiston muodostavat pääsääntöisesti kansansadut, luonnonvertaukset, joissa ym-
päristön luonnontapahtumilla annetaan inhimilliseen elämään verrattava sisältö: kivet, kasvit 
ja eläimet puhuvat ja toimivat niiden ilmiasua ja luonnetta vastaavalla tavalla  
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∗ pedagogiset kertomukset, joissa tarinamuodossa käsitellään oppilaiden sosiaaliseen kehityk-
sen kannalta keskeisiä haastekohtia ratkaisukeskeisesti  

∗ kerrottu toistetaan seuraavana päivänä mielikuvan ja muistikuvan muodostuksen vahvista-
miseksi 

 
Puheilmaisu 

∗ erilaisia puhe- ja artikulaatioharjoituksia. Loruja, riimejä, vuodenaika- ja temperamentti-
runoja 

• kiinnitetään erityisesti huomioita puheenmuodostukseen, joka jäsentää sekä oppilaan koko-
naisolemusta että hahmotuskykyä 

• lausuntaa ja puhetta harjoitellaan kuorossa runojen ja lorujen erilaisia rytmejä painottaen ja 
huolellisesti artikuloiden  

∗ rytmejä hahmotetaan taputtaen ja poljennoin 
 

Tapa- ja liikennekasvatus 
Huolehditaan tapa- ja liikennekasvatuksesta käsittelemällä tilanteita, jotka kuuluvat lapsen elämän-
piiriin. 
 

2.vuosiluokka  

 

Tavoitteet 
Vuorovaikutustaidot 
Oppilas 

• kartuttaa sosiaalisia vuorovaikutustaitojaan luokkatilanteissa ja pienissä ryhmissä 
• rohkaistaan puhumaan ja ilmaisemaan itseään yksin ja ryhmässä 
• opetetaan kuuntelemaan tarkasti 
• oppii tekemään huomioita, johtopäätöksiä kuulemastaan 
• kehittää kielellistä ja fyysistä kokonaisilmaisuaan 
• oppii kertomaan omista kokemuksistaan, tunteistaan, ajatuksistaan, tiedoistaan 
• oppii hyvät käytöstavat 

 
Luku- ja kirjoitustaito 
Oppilas 
oppii tekstauskirjaimet 

• oppii itsenäisen kirjoittamisen alkeita 
• oppii itsenäisen lukemisen alkeita 
• harjoittelee kirjoittamaan pieniä kuvauksia kuulemastaan 
• oikeinkirjoitusta 
• tavutusta 
• ymmärtää harjoittelun ja säännöllisen lukemisen ja kirjoittamisen merkityksen 
• oppii tarkkailemaan itseään lukijana ja kirjoittajana 

 
 
Kirjallisuus ja kieli 
Oppilas 
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*    kuuntelee opettajan kertomia satuja, faabeleita ja legendoja, luonnonkuvauksia ja pedagogisia 
tarinoita 

• jälleenkertoo tarinoita 
• valitsee itselleen lukutaitoaan vastaavaa kirjallisuutta 
• tottuu tarkastelemaan kieltä, sen merkityksiä ja muotoja 

 
Puheilmaisu 
Oppilas harjoittelee 
puhe- ja artikulaatioharjoitukset 

• vuodenaika- ja temperamenttirunoja 
• eläinrunoja 

 
Kielen tehtävät ja rakenne 
Oppilas 
oppii tuntemaan pääsanaluokat alustavasti 

• oppii tuntemaan perusvälimerkit alustavasti 
• oppii pienet sekä isot alkukirjaimet 
• oppii tunnistamaan vokaalit ja konsonantit 
• oppii aakkosjärjestyksen 

 

 Keskeiset sisällöt 
Vuorovaikutustaidot 

• opettajan kertomien tarinoiden jälleenkerrontaa 
• oppilaita kannustetaan esiintymiseen luokassa esitettävien runojen ja lyhyiden näytelmien 

avulla, niin myös koulun juhlissa 
• tuetaan ja rohkaistaan itseilmaisua keskustellen, näytellen, improvisoiden, leikkien, loruil-

len, lausuen ja laulaen 
• omien kokemusten, havaintojen ja tapahtumien selostamista sekä tarinoiden kerrontaa 

 
Kirjoittaminen ja lukeminen 

• opetellaan tekstauskirjaimet, itsenäisen kirjoittamisen ja lukemisen alkeita 
• harjoitellaan itsenäistä kirjoittamista alustavasti esimerkiksi kirjoittamalla pieniä kuvauksia 

kerrotusta aineistosta. Itsenäisten kirjoitelmien laajuus on riippuvainen oppilaiden erilaisista 
valmiuksista 

• lukemisen ja kirjoittamisen perustekniikoiden säännöllistä harjoitusta 
• oikeinkirjoitusharjoituksia, tavutusta  
• lukemista harjoitellaan edelleen pääasiassa liukulukuna kuorossa 
• lukemistona on jäljentäen tai itsenäisesti kirjoitetut tekstit 
• lisäksi voidaan käyttää lukukirjaa, jonka sisältö vastaa kertomusaineistoa 

 
Kirjallisuus 

• kertomusaineistona ovat eläinsadut ja legendat, niiden ohessa myös luonnonkuvauksia ja 
moraalikertomuksia 

*    faabelit ja legendat välittävät vertauskuvallisesti inhimillisen toiminnan perusteita kaikessa 
laaja- alaisuudessaan 

 
Kielentuntemus 

• esitellään oppilaalle pääsanaluokat kuvaopetuksella ja runoilla 



ESPOON STEINERKOULUN OPETUSSUUNNITELMA / OPPIAINEOSA 15/227 

• esitellään isot ja pienet alkukirjaimet ja perusvälimerkit 
• harjoitellaan aakkoset ja aakkosluettelointi alustavasti, vokaalit ja konsonantit 

 
Puheilmaisu 
puhe- ja artikulaatioharjoitukset kuuluvat aamun rytmiseen osioon 

• oppilaiden muistia harjaannutetaan pitkillä runoilla, jotka he oppivat ulkoa 

Tapa- ja liikennekasvatus 
Huolehditaan tapa- ja liikennekasvatuksesta ottamalla esiin tilanteita, jotka kuuluvat lapsen joka-
päiväiseen elämään. 

 

ESOPSin oppilasarvioinnin periaatteiden mukainen arviointi: 
 
OPPILAS ON SAAVUTTANUT 2. LUOKAN LOPPUUN MENNESSÄ TAVOITTEET HYVIN: 
 
Oppilaan vuorovaikutustaidot ovat kehittyneet niin, että hän 

• osaa toimia ryhmässä, seurata opettajan antamia ohjeita, ilmaista itseään ja vuorostaan kuun-
nella toisia 

• on tottunut ilmaisemaan itseään suullisesti: hän osaa kertoa pienelle ryhmälle havainnoistaan 
ja kokemuksistaan niin, että kuulijat pystyvät seuraamaan kerrontaa 

• osaa toimia tarkoituksenmukaisesti arkipäivän puhetilanteissa, seuraa opettajan ja muiden 
oppilaiden kerrontaa ja keskustelua ja pyrkii puhujana vastavuoroisuuteen; keskustelussa 
hän reagoi kuulemaansa omilla ajatuksillaan ja kysymyksillä 

• osallistuu keskittyen ilmaisuharjoituksiin 
 
Oppilaan luku- ja kirjoitustaito on kehittynyt niin, että hän 

• tunnistaa äänteet ja niitä vastaavat kirjaimet 
• osaa lukea ryhmässä itse kirjoittamastaan tekstistä tuttuja sanoja 
• osaa itsenäisesti jäljentää tekstiä taululta 
• on edennyt alkavan lukemisen vaiheesta perustekniikan vahvistumisen vaiheeseen 
  

Oppilaan suhde kirjallisuuteen ja kieleen on rakentunut niin, että hän 
• on kiinnostunut kerrotuista ja kirjoitetuista tarinoista sekä elävästä kielestä 
• etsii itselleen sopivaa ja mieluisaa luettavaa  
• hänen medialukutaitonsa riittää ikäkaudelle suunnattujen ohjelmien seuraamiseen 
• pystyy tekemään ikäkaudelleen ominaisia havaintoja kielestä: hän rohkaistuu erittelemään 

sanojen tavu- ja äännerakennetta, riimittelemään ja pohtimaan sanojen merkityksiä ja muo-
toja; hän osaa luetella kirjaimet aakkosjärjestyksessä 

• on tottunut kielestä ja teksteistä puhuessaan käyttämään opetettuja käsitteitä 
 
3.vuosiluokka 
 

Tavoitteet 
Vuorovaikutustaidot 
Oppilas 

• oppii kuuntelemaan muita ja ilmaista itseään erilaisissa tilanteissa 
• kehittää kielellistä ja fyysistä kokonaisuusilmaisuaan 
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• oppii tekemään huomiota ja johtopäätöksiä kuulemastaan 
 
Luku- ja kirjoitustaito 
Oppilas 

• oppii kirjoittamaan sujuvasti kaunista käsialakirjoitusta esim. mustekynällä 
• luku- ja kirjoitustaitoa vahvistetaan 
• harjoitellaan oikeinkirjoitusta 
• harjoitellaan pienten todellisten tarinoiden kirjoittamista 
*    harjoitellaan lyhyitä asioimiskirjeitä 
• ääneen lukua harjoitellaan yksin ja yhdessä 

 
Kirjallisuus ja kieli 
Oppilas 
kuuntelee kertomusaineistoa Vanhaa testamenttia, talonpoikaisjakson kertomuksia  

• jälleenkertoo ja kirjoittaa vihkoon oppimansa 
 
Puheilmaisu 
Oppilas harjoittelee 

• lausuntaa edelleen yksin ja ryhmässä 
 
Kielen tehtävä ja rakenne 
Oppilas oppii 
lisää sanaluokkia 

• lauseenjäsennystä 
• välimerkkien käyttöä alustavasti 

 
 

Keskeiset sisällöt 
Vuorovaikutustaidot 

• kuunnellaan ja jälleenkerrotaan tarinoita 
• harjoitellaan runsaasti kuuntelua ja puheenvuoron pyytämistä 
• harjoitellaan mahdollisesti näytelmää 

runsaasti ilmaisuharjoituksia ja koko luokan yhteisiä esiintymisiä koulun juhlissa 

 
Kirjoittaminen ja lukeminen 

• opetellaan kirjoittamaan käsialakirjotusta 
• perusvälimerkkien käytön harjoittelua 
• luku- ja kirjoitustaidon varmentamista 
• opetellaan kuunnellen erittelemään äänneyhdistelmiä, kuten ng, nk, pitkät vokaalit ja kak-

soiskonsonantit, ja niiden oikeinkirjoitusta harjoitellaan 
• sanojen tavutus opetetaan jaottelemalla sanakokonaisuudet rytmisesti, mihin on saatu val-

miuksia edellisten vuosien rytmiharjoituksista 
• jaksovihkoihin jäljennetään teksti taululta 
• lukemisharrastusta herätetään ja pyritään ohjaamaan 
• lukemista harjoitellaan sekä kuorossa että yksitellen  
• tutustutaan kirjastoon 
*    asioimiskirjeitä 
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Puheilmaisu 
• lausuntaa harjoitellaan edelleen 
• aiemmasta runojen rytmiikan korostamisesta siirrytään äänteiden ilmaisuvoimaa korosta-

vaan sisällölliseen tulkintaan, johon lapsen sisäistyvä sielunelämä antaa mahdollisuuden 
 

Kielen tehtävät ja rakenne 
• sanaluokkien tuntemusta täydennetään: numeraalit, pronominit, partikkelit, adjektiivin ver-

tailumuodot 
• lauseista opitaan tunnistamaan niiden pääjäsenet kuvaopetuksen keinoin  
• muuntuva tietoisuus minän suhteesta ympäristöön antaa valmiudet subjektin, objektin, ja 

predikaatin mieltämiseen, mikä puolestaan tukee tietoisuuden muutosta 
• lauserakenteita harjoitellaan ainoastaan plastiskuvallisesti rytmisen kielitajun pohjalta hah-

mottaen  
• välimerkkejä opetellaan sanelukirjoitustehtävien yhteydessä, erityisesti harjoitellaan pää- ja 

sivulauseen eron kuulemista 
• adjektiivien vertailumuodot 
 

Kirjallisuus 
• kertomusaineistona käsitellään pääasiassa Vanhan testamentin kertomuksia sekä luontoon  

ja ympäristöön liittyviä tarinoita sekä pedagogisia kertomuksia 
• lukemisaineistona ikäkautta vastaavia lastenkirjoja 

 

4.vuosiluokka 

Tavoitteet 
Vuorovaikutustaidot 
Oppilas  

• harjaantuu aktiiviseksi kuuntelijaksi 
• toiset huomioonottavaksi keskustelijaksi 
• kehittyy kertojana ja kokonaisilmaisijana 

 
Kirjoitus ja lukeminen 
Oppilas 

• lukee sujuvasti 
• ymmärtää lukemaansa 
• rakentaa erilaisia tekstejä kirjallisesti 
• oppii valitsemaan itselleen sopivaa luettavaa  

 
Kirjallisuus ja kieli 
Oppilas oppii 

• tuntemaan Kalevalaa, pohjoismaista mytologiaa opettajan kertomana 
• työstämään omia tekstejä kalevalaiseen poljentoon 
• kirjoittamaan ja pitämään esitelmän itse valitsemastaan eläimestä 

 
Puheilmaisu 
Oppilas oppii 

• puheharjoituksia jatketaan äänneloruin 
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lausumaan yksin ja yhdessä 
• Kalevalan lausutaan ja näyttelemiseen liittyvää improvisointia ja ryhmätyöskentelyä 
• Kalevalan ja Eddan poljentoja, alliteraatiota ja sauvasointua tilassa liikkuen 

 
Kielen tehtävä ja rakenne 
Oppilas oppii 
verbien taivutuksen ja aikamuodot 

• nominien taivutusta sijamuodoissa 
  

Keskeiset sisällöt 
Vuorovaikutustaidot 

• harjoitellaan jäsentynyttä kerrontaa 
• aktiivisen toisen huomioon ottavaa kuuntelua harjoitellaan 
• ilmaisuharjoituksia jatketaan 
• omia selostuksia ja esitelmiä harjoitellaan muidenkin jaksojen yhteydessä esim. eläinopin 

 
Kirjoittaminen ja lukeminen 

• kirjallista ilmaisua kehitetään siirtymällä pelkän koetun tai kuullun kuvaamisesta oman tar-
koituksen ilmaisuun 

*    tätä palvelevat erilaisten kirjeiden esim. asioimiskirjeiden laadinta  
• lukukokemuksia jaetaan kertomalla muille ja keskustellen  
• otetaan käyttöön lukukirja 
• sisäluvussa kiinnitetään huomiota erityisesti sisällön mielekkääseen tulkintaan, tulkinnan 

elävyyteen ja rauhalliseen poljentoon 
 

Puheilmaisu 
• puheharjoituksissa käytetään vuodenaikoihin ja jaksoaineisiin liittyviä runoja 
• lausunnassa kiinnitetään huomiota runon äänneilmaisun ja sisällön vastaavuuteen 
• harjoitteluun tarjoaa Kalevala ja Edda runsaasti mahdollisuuksia 
*    harjoitellaan puhe-esityksen / esitelmän laatimista  
 

Kielen tehtävä ja rakenne 
• luodaan selkeä käsitys verbien persoona- ja aikamuodoista ja kiinnitetään huomioita siihen, 

mitä yleensä voidaan ilmaista verbiä taivuttamalla 
• kiinnitetään alustavasti huomiota myös nominien taivutukseen 
• virkerakenteista käsitellään pää- ja sivulause 
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Kirjallisuus, kieli ja kulttuuri 
• kertomusaineistona käsitellään Kalevalaa  
• myös germaanista mytologiaa ja sankaritarustoa voidaan käsitellä 
• kerrotaan myös ympäristöön liittyviä kertomuksia sekä pedagogisia tarinoita, joiden aiheet 

sovitetaan ikäkautta vastaaviksi 

 

5.vuosiluokka 

 

Tavoitteet 
Oppilaan vuorovaikutustaidot karttuvat 
Oppilas 

• oppii suullista ilmaisutaitoa  
• kykenee luetun ja kuullun täsmälliseen toistoon 
• kehittää omaa kerrontaansa ja kokonaisilmaisuaan 

 
Oppilaan taito tulkita ja hyödyntää erilaisia tekstejä kehittyy 
Oppilas  

• erottaa mielipiteen tosiasiasta ja oppii pohtimaan, luetun liittymistä omaan elämäänsä  
 
Oppilaan taito tuottaa tekstejä ja hyödyntää niitä eri tarkoituksiin kehittyy 
Oppilas 

• saa kokemuksia kirjoitelmien tuottamisesta ja informaation etsimisestä eri lähteistä 
 
Oppilaan suhde kieleen, kirjallisuuteen ja muuhun kulttuuriin syvenee  
Oppilas 

• lukee paljon ja monipuolisesti lasten- ja nuorten kirjallisuutta ja oppii valitsemaan itselleen 
kiinnostavaa ja sopivaa luettavaa  

• havaitsee ja arvostaa ympäristössä puhuttavia eri kieliä 
• tutustuu oman maansa ja muitten kansojen kulttuureihin kirjallisuuden, teatterin ja elokuvien 

keinoin 
*    tutustuu näytelmäteksteihin satujen ja historian kertomusten kautta 

 
Oppilaan tiedonhankintataidot kohenevat 
Oppilas 

• oppii hankkimaan tietoa kirjojen lisäksi verkosta ja hänen lähdekriittisyytensä alkaa kehittyä 
• tuntee tietoverkon käytön riskejä  

 

Keskeiset sisällöt 
Vuorovaikutustaidot 

• harjoitellaan aiheessa pysymistä 
• aktiivista toisen huomioonottavan kuuntelun harjoittelua 
• harjoitellaan oman ja kuullun mielipiteen esittämisen eroja 
• mielikuvamuodostuksen kehittämiseksi kuullun ja luetun täsmällistä toistoa harjoitellaan 
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Tiedonhankintataidot 
erilaisten tietokirjojen käyttö 

• kirjaston käytön harjoittelua 
• tietokoneiden käyttöä esim. esitelmän valmistamisessa ja informaatiohaun yhteydessä 

 
Tekstinymmärtäminen 
tekstin rakenteeseen perehtymistä 

• erilaisten tekstien vertaamista 
• tekstin tiivistämisen harjoittelua 

 
Puhe-esitysten ja kirjoitusten laatiminen 
Oppilas harjoittelee 

• oman tekstin muokkaamista ja viimeistelyä, kappalejakoa, otsikoinnin harjoittelua 
• selkeän sujuvan käsialan, oikeinkirjoituksen perusasioiden ja yleiskielen käytön harjoittelua 
• tukisanalistan laatimista ja käyttöä 
• ilmaisutaitoa; äänenkäytön kuuluvuutta, selkeyttä, elävyyttä sekä roolityyppien luonteikasta 

esittämistä 
*    näytelmä: satujen tai historian kertomusten aihepiiristä valitaan ja harjoitellaan luokan  
      yhteisenä projektina näytelmä, joka esitetään koulun oppilaille ja vanhemmille 

 
Puheilmaisu 

• puheenmuodostusharjoituksia jatketaan rytmillisessä osiossa ja näytelmäharjoituksissa 
• lausutaan yhdessä ja erikseen mm. historian opetuksen yhteydessä 

 
Kielen tehtävä ja rakenne 
Oppilas oppii 
suoran- ja epäsuoran esityksen erot, välimerkit 

• lauseenjäsennystä jatketaan 
• verbin aktiivi ja passiivimuodot  
• nominien taivutusta 

 
Kirjallisuus ja muu kulttuuri 

• kertomusaineistona käsitellään muinaista intialaista, persialaista, egyptiläistä ja kreikkalaista 
tarustoa 

• yhteisen kirjan ja vapaavalintaisten kirjojen lukemista ja niiden käsittelyä  
• oman lukukokemuksen jakamista toisille tuoden esille keskeiset pää- ja sivuhenkilöt, tapah-

tuma-ajan ja -paikan  
• kirjallisuuden ja muiden taiteenalojen yhteyksien etsimistä 
• tutustutaan satunäytelmäkirjallisuuteen ja historian tarinoihin näytelmänteon yhteydessä 

 
  
ESOPSin oppilasarvioinnin periaatteiden mukainen arviointi: 
 
OPPILAS ON SAAVUTTANUT 5. LUOKAN LOPPUUN MENNESSÄ TAVOITTEET HYVIN: 
 
Oppilaan vuorovaikutustaidot ovat kehittyneet niin, että hän 

• rohkenee ilmaista itseään sekä suullisesti että kirjallisesti erilaisissa tilanteissa ja haluaa ke-
hittää ilmaisu- ja vuorovaikutustaitojaan; hän osaa käyttää puheenvuoron keskustelutilan-
teessa 



ESPOON STEINERKOULUN OPETUSSUUNNITELMA / OPPIAINEOSA 21/227 

• kertoo ja kuvailee omia havaintojaan ja ajatuksiaan sekä vertailee niitä toisten havaintoihin 
• osaa kuunnella toisten ajatuksia ja osaa myös muodostaa omia mielipiteitä ja pyrkii peruste-

lemaan niitä 
• pystyy pitämään tutulle yleisölle pienimuotoisen, selkeän suullisen esityksen 
• osallistuu aktiivisesti ilmaisuharjoituksiin 

 
Oppilaan taito tulkita ja hyödyntää erilaisia tekstejä on kehittynyt niin, että hän 

• on saavuttanut sujuvan peruslukutaidon 
• osaa käyttää luetun ymmärtämistä parantavia apusanoja 
• on tottunut käyttämään kirjastoa ja pystyy etsimään tarvitsemaansa tietoa painetuista ja säh-

köisistä lähteistä 
• löytää pääasiat teksteistä 
• erottaa mielipiteen ikäisilleen sopivasta tekstistä ja pohtii tekstin luotettavuutta ja merkitystä 

itselleen 
• käyttää lukutaitoaan sekä hyödykseen että huvikseen 

 
Oppilaan taito tuottaa tekstejä ja hyödyntää niitä eri tarkoituksiin on kehittynyt niin, että 
hän 

• osaa kirjallisesti ja suullisesti tuottaa erilaisia tekstejä kuten kertomuksen, kuvauksen ja oh-
jeen 

• suunnittelee ja ideoi tekstinsä sisältöä ja pystyy rakentamaan tietoon ja kokemukseen perus-
tuvia tekstejä; hänen kirjoitelmissaan on havaittavissa kirjoittajan oma ääni ja laajeneva sa-
navarasto 

• ymmärtää lauserakenteiden ja kappalejaon merkityksen tekstin jäsentämisessä ja osaa käyt-
tää tietoaan kronologisesti etenevää tekstiä suunnitellessaan ja tuottaessaan; hän käyttää 
teksteissään vaihtelevasti eripituisia lauseita ja yhdistää niitä melko sujuvasti 

• osaa kaunokirjoituksen ja tekstauksen ja käyttää sujuvasti tekstinkäsittelyä ja sähköpostia 
• hallitsee oikeinkirjoituksessa perusasiat ison ja pienen alkukirjaimen käytössä ja yhdyssano-

jen muodostamisesta, käyttää oikein lopetusmerkkejä ja on jo tottunut käyttämään myös 
muita välimerkkejä 

 
Oppilaan suhde kieleen, kirjallisuuteen ja muuhun kulttuuriin on kehittynyt niin, että hän 

• hyödyntää kielellisiä havaintojaan ja taitojaan omien ja muiden tekstien ymmärtämisessä ja 
tuottamisessa 

• on tottunut tarkastelemaan tekstiä kokonaisuutena ja erottelee, osaa etsiä ja luokitella teks-
tien sanoja eri perustein ja ryhmitellä sanoja merkityksen ja taivutuksen perusteella sana-
luokkiin 

• tietää, että verbeillä voi ilmaista aikaa ja persoonaa ja objektin 
• hahmottaa tekstin lauseista subjektin predikaatin sekä hahmottaa lauseen tekstin osaksi 
• tuntee puhutun ja kirjoitetun kielimuodon eroja ja hyödyntää niiden työnjakoa jo omassa il-

maisussaan 
• on lukenut luokan yhteiset teokset, runsaasti lyhyitä tekstejä ja erilaisia valinnaisia kirjoja ja 

työstänyt niitä eri menetelmin 
• pystyy valitsemaan itselleen mieluisaa luettavaa ja osaa kuvailla itseään lukijana; hän laajen-

taa lukemalla tietämystään ja saa elämyksiä 
• on tutustunut myös elokuvan, teatterin ja muun median keinoin rakennuttuun fiktioon 
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Puheilmaisu 
• oppilas osallistuu puhe- ja artikulaatioharjoituksiin. Osallistuu yhteisiin lausuntaesityksiin ja 

näytelmiin 

 

6.vuosiluokka 

 
Tavoitteet 
Oppilaan vuorovaikutustaidot karttuvat  
Oppilas  

• kehittää viestintävalmiuttaan ja tilannetajuaan 
• tottuu erilaisiin näkemyksiin ja ottaa huomioon erilaiset tavat osallistua vuorovaikutukseen 
• harjaantuu puhujana, lukijana ja kirjoittajana 

 
Taito tulkita ja hyödyntää erilaisia tekstejä kehittyy 
Oppilas 

• harjaantuu lukijana ja kuulijana  
• harjoittelee tiedonhankintaa erilaisista lähteistä 

 
Taito tuottaa tekstejä ja hyödyntää niitä eri tarkoituksiin kehittyy  
Oppilas  

• rohkaistuu tuomaan esiin ja perustelee näkemyksiään sekä kommentoimaan rakentavasti 
muiden ajatuksia  

• tottuu myös suunnittelemaan viestintäänsä ja etenemään tavoitteellisesti puhe- ja  kirjoitus-
tehtävissään  

• tutustuu alustavasti taitto- ja sivunteko-ohjelmiin  
*    harjoittelee omiin havaintoihin ja ajatuksiin pohjautuvien vihkotekstien kirjoittamista (esim.  
      fysiikan opetuksen yhteydessä)  

 
Oppilaan suhde kieleen, kirjallisuuteen ja muuhun kulttuuriin syvenee 
Oppilas  

• oppii perustietoa omasta äidinkielestään, sen rakenteesta, vaihtelusta ja muuntumisesta 
• monipuolistaa lukuharrastustaan ja saa lisäkokemuksia teatterin ja elokuvan ilmaisukeinoista  

 
Keskeiset sisällöt 
Vuorovaikutustaidot 

• viestintärohkeuden ja – varmuuden kehittämistä ja erilaisten ilmaisutapojen harjoittelua 
• oppilas oppii omien näkemysten esittämistä ja puolustamista ja muiden mielipiteiden arvot-

tamista 
• omien luku-, viestintäkäyttötottumusten sekä –taitojen itsearviointia 

 
Tekstinymmärtäminen 
Oppilas kehittää 
lukukokemusten jakamista 

• ymmärtävää ja arvioivaa kuuntelua 
• lukuprosessien hallinnan varmentamista 
• kykyä ymmärtää kaunokirjallisuus elämyksen antajana 
• tekstin sisällön tiivistämistä 
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Puhe-esitysten ja kirjoitelmien laatiminen 

• kirjoitetun kielen lause- ja virketajun kehittämistä ja oikeinkirjoituksen vakiintumista, kap-
palejaon harjoittelua kaikkien jaksojen vihkotyön laadinnassa 

• harjoitellaan erityylisiä ja – sävyisiä ilmauksia runojen, lukuaineiston ja vuoropuhelun avul-
la 

• erilaisten tekstien kirjoittamista käsin mm. tarkkoja selostuksia fysiikan jakson kokeista 
• kiinnitetään huomiota eri tyylilajeihin  

 
Tiedonhankintataidot 

• tietojen hankintaa erityyppisistä lähteistä myös mediakasvatuksen puitteissa 
• selostusten ja muistiinpanojen itsenäinen laatiminen  
• aineiston valikointia ja ryhmittelyä, yksinkertaisten lähdemerkintöjen opettelua  

 
Suhde kieleen, kirjallisuuteen ja muuhun kulttuuriin 

• tutustutaan roomalaiseen ja keskiaikaiseen tarustoon ja eri kansojen elämään käsittelevään 
aineistoon 

• Oheislukemistona käytetään historiallista kaunokirjallisuutta historian opetukseen liittyen, 
myös muita kirjallisuus tehtäviä 

• harjoitellaan sanomalehtien tekemistä 
• mahdollisuuksien mukaan teatteri- ja elokuva kokemuksia ja niiden jakamista 

 
Kielen tehtävät ja rakenne 

*    tutustutaan tapamuotoihin ja lauserakenteisiin 
*    perehdytään yksityiskohtaisesti lauseenjäsennykseen 
• virkkeiden ja lauseiden suhteet toisiinsa 
• harjoitellaan oikeakielisyyttä 

 
Puheilmaisu 

• puheenmuodostusharjoituksia jatketaan rytmisessä osiossa, oppilaat lausuvat myös yksitel-
len ja vuorotellen 

• harjoitellaan erityylisiä ja – sävyisiä ilmauksia, pyritään selkeään puheilmaisuun 
• harjoitellaan heksametria 

 

7.vuosiluokka 

 
Tavoitteet 
Oppilaan vuorovaikutustaidot kehittyvät 
Oppilas  

• kehittää viestintävalmiuttaan ja tilannetajuaan 
• kehittyy puhujana, lukijana ja kirjoittajana 
• tottuu siihen, että on erilaisia näkemyksiä ja tapoja osallistua vuorovaikutukseen 

 
Taito tulkita ja hyödyntää erilaisia tekstejä kehittyy  
Oppilas  

• harjaantuu tulkitsemaan ja arvioimaan lukemaansa ja kuulemaansa ja hankkimaan tietoa eri-
tyyppisistä lähteistä 
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Taito tuottaa tekstejä ja hyödyntää niitä eri tarkoituksiin kehittyy 
Oppilas  

• harjaantuu tuomaan esille ja perustelemaan näkemyksiään sekä kommentoimaan rakentavas-
ti muiden ajatuksia  

*    harjoittelee omiin havaintoihinsa ja ajatuksiinsa pohjautuvien vihkotekstien kirjoittamista 
      esim. fysiikan ja kemian opetusmetodien tukena 

 
Oppilaan suhde kieleen, kirjallisuuteen ja muuhun kulttuuriin syvenee 
Oppilas 

• oppii perustietoa omasta äidinkielestään, sen rakenteesta, vaihtelusta ja muuntumisesta   
• tutustuu eri maiden kaunokirjallisuuteen ja monipuolistaa lukuharrastustaan  
 

Keskeiset sisällöt  
Vuorovaikutustaidot 

• viestintärohkeuden ja – varmuuden kehittämistä edelleen ja erilaisten ilmaisutapojen harjoit-
telua 

• perustietoa vuorovaikutuksesta ja tekstien sisällöstä, rakenteesta ja ilmaisutavasta 
• palautteen antamista ja vastaanottamista 
• tutkitaan vaikutelmien syitä 
*    mielipiteen ilmaisua ja perustelemista 
*    tunneilmaisun harjoittelua 

 
Tekstinymmärtäminen 

• tutustutaan viestinnän perusteisiin 
• selostavien, kuvailevien ja kertovien tekstien tarkastelua kaunokirjallisuudessa 
• kaunokirjallisuus elämysten antajana 
• silmäilevän, etsivän sekä sana- ja asiatarkan ja päättelevän lukutavan valinnan perusteita 
• tekstin sisällön tiivistämisen varmentamista 

 
Puhe-esitysten ja kirjoitelmien laatiminen 

• dialogeja ja dramaattista ilmaisua harjoitellaan 
• pidetään puheita ja esitelmiä 
• yleispuhekielen, kohteliaan kuulijan huomioon ottavan ilmaisu- ja viestintätavan opettelua 
• oppilas kirjoittaa ja pitää esitelmän valitsemansa merkkihenkilön elämänkerrasta  
• kirjoitelmia eri tyyleillä sekä puhutun ja kirjoitetun tekstin vertailua 
• ainekirjoituksen aihepiirinä mm. luonnehdinnat ja kuvaukset luonnontiedon alueelta 
• vaalitaan erityisesti oppilaan käytännöllisen kielitajun kehittymistä perustaksi realistiselle ja 

joustavalle ajattelulle 
 
Tiedonhallintataidot 

• tiedonhankintaa erityyppisistä lähteistä ja tiedonhankinnan suunnittelua 
• muistiinpanojen tekemistä 
• itsenäisesti kirjoitettuja vihkotekstejä 

 
Suhde kieleen, kirjallisuuteen ja muuhun kulttuuriin 

• aikaisemman aineiston kertausta 
tutustutaan nominien sijamuotoihin ja verbien nominaalimuotoihin ja lauseenvastikkeisiin 

• omien lukutottumusten ja – taitojen kehittymisen seuraamista sekä arviointia 
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• tutustutaan kaunokirjallisuuden lisäksi elämäkertoihin, historiallisiin ja maantieteellisiin ku-
vauksiin, balladeihin 

• kaunokirjallisten tekstien tulkintaa ja tarkastelua elämysten antajina ja näkemysten kehittäji-
nä 

• mahdollisuuksien mukaan teatteri- ja elokuvakäyntejä 
 
Puheilmaisu 
puheharjoituksissa kiinnitetään huomiota erityylisiin ilmaisuihin 

• dialogeja ja dramaattista ilmaisua harjoitellaan 
 

8.vuosiluokka 

 
Tavoitteet 
Oppilaan vuorovaikutustaidot karttuvat 
Oppilas  

• kehittää edelleen viestintävalmiuttaan ja tilannetajuaan 
• kehittyy tavoitteellisena puhujana, lukijana ja kirjoittajana 

 
Taito tulkita ja hyödyntää erilaisia tekstejä kehittyy 
Oppilas  

• hankkii tietoa erityyppisistä lähteistä, tulkitsee ja arvioi lukemaansa ja kuulemaansa kriitti-
sesti 

• kehittää edelleen tekstityyppien ja tekstilajien tuntemusta 
 

Taito tuottaa tekstejä ja esityksiä ja hyödyntää erilaisia tekstejä kehittyy 
Oppilas  

• tottuu tuomaan esille ja perustelemaan näkemyksiään sekä kommentoimaan rakentavasti 
muiden ajatuksia 

• tottuu suunnittelemaan viestintäänsä ottaen huomioon tilanteen, viestintävälineen ja vas-
taanottajan 

*    oppii itsenäiseen tiedonhankintaan ja tuottamiseen vihkotekstejä tehdessään (esim. historia) 
 
Oppilaan suhde kieleen, kirjallisuuteen ja muuhun kulttuuriin kehittyy 
Oppilas  

• saa käsityksen siitä, miten media ja tekstit tuottavat mielikuvia, muokkaavat maailmankuvaa 
ja ohjaavat ihmisten valintoja  

• oppilas saa lisää kokemuksia teatterin ja elokuvan ilmaisukeinoista 
• oppilaan kirjallisuustuntemus syvenee ja tieto omasta äidinkielestä ja sen rakenteesta lisään-

tyy 
 
Keskeiset sisällöt 
Vuorovaikutustaidot 

• perustietoa vuorovaikutuksesta ja tekstien sisällöstä, rakenteesta ja ilmaisutavasta sekä nii-
den yhteydestä viestinnän tavoitteeseen, välineeseen ja viestintäsuhteeseen 

• viestintärohkeuden ja -varmuuden vahvistamista, omien näkemysten esittämisen ja puolus-
tamisen harjoittelua sekä ilmaisutapojen kehittämistä 

*    harjoitellaan ja esitetään näytelmä, jossa kaikki luokan oppilaat ovat mukana 
*    näytelmässä painotetaan yksilöllisiä roolisuorituksia 
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Tekstinymmärtäminen 

• kulttuurissa keskeisten tekstilajien tunnistaminen ja tekstien tarkastelua rakenteellisina ja 
merkityksellisinä kokonaisuuksina 

• tekstien verbaalisten, visuaalisten ja auditiivisten keinojen tarkastelua tekstien merkityksen 
rakentajina 

• tekstin sisällön tiivistäminen, mielipideainesten, tekijän tavoitteiden ja keinojen tunnistamis-
ta 

 
Puhe-esitysten ja kirjoitelmien laatiminen 

• tekstien suuntaamista eri kohderyhmille 
• yleispuhekielen, kohteliaan kuulijan huomioon ottavan ilmaisu- ja viestintätavan opettelua 
• tekstintekoprosessin vakiinnuttamista 
• esitelmiä elämäkerroista ja kirjallisuudesta 
• kirjoitetaan asia-aineita, referaatteja, asioimiskirjeitä sekä asiakirjoja 
• harjoitellaan artikkeleiden ja reportaasien laatimista 
• jatketaan erilaisten tyylilajien harjoittelua ilmaisussa ja tunnistetaan yksilöllinen tyyli 

      *    improvisaatioharjoituksia 
• näytelmän harjoitus ja esitys 

 
 
Tiedonhallintataidot 

• muistiinpanojen tekemistä ja aineistojen valikointia 
• aineistopohjaisia aineita harjoitellaan 
• vihkotekstien työstäminen 
• tehdään kirjallinen tutkielma 

 
Suhde kieleen ja kirjallisuuteen 

• harjoitellaan kieliopin keskeisiä alueita: kerrataan sanaluokat, lauseenjäsenet,  
      sijamuodot, verbien persoonamuodot, modukset, yhdyssanat  
• kehitetään lause- ja virkeoppia 
• oikeinkirjoitus vakiinnutetaan 
• tyyli- ja runo-oppia 
• tutustutaan kirjallisuuden eri lajeihin, laajamittaisiin proosa- ja runoteoksiin 
• luetaan ja käsitellään epiikkaa ja draamakirjallisuutta 
• oheislukemistona etenkin elämäkertoja   

 
Puheilmaisu 

• puheharjoituksia jatketaan ja harjoitellaan yksilöllisesti, varsinkin näytelmän harjoituspro-
sessissa 

 
ESOPSin oppilasarvioinnin periaatteiden mukainen arviointi: 
 
OPPILAS ON SAAVUTTANUT 8. LUOKAN LOPPUUN MENNESSÄ TAVOITTEET HYVIN: 
 
Oppilaan vuorovaikutustaidot ovat kehittyneet niin, että hän 

• haluaa ja rohkenee ilmaista itseään kirjallisesti ja suullisesti sekä ryhmän jäsenenä että 
yksin esiintyessään 

• osaa ottaa ideointi- ja ongelmanratkaisukeskusteluissa sekä muissa ryhmäviestintätilanteissa 
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puheenvuoron ja esittää ehdotuksen, kannanoton, kysymyksen, lisätietoja ja perusteluja 
• edistää ryhmän pääsyä tavoitteeseen sekä osaa toimia rakentavasti myös silloin, kun 

asioista ollaan eri mieltä (esimerkiksi näytelmän teon yhteydessä) 
• osaa havainnoida ja arvioida äidinkielen taitojaan; hän ottaa vastaan palautetta 

ja hyödyntää sitä omien taitojensa kehittämiseksi 
 
Oppilaan taito tulkita ja hyödyntää erilaisia tekstejä on kehittynyt niin, että hän 

• osaa keskustella erilaisten tekstien kanssa: hän osaa kysyä, tiivistää, kommentoida, 
väittää vastaan, esittää tulkintoja ja arvioita sekä pohtia tekstin yhteyksiä omiin 
kokemuksiinsa ja ajatuksiinsa 

• tuntee erilaisten tekstien käyttömahdollisuuksia ja osaa suunnistaa monenlaisessa 
tekstiympäristössä 

• tunnistaa tavallisia kaunokirjallisuuden, median ja arjen tekstilajeja 
• osaa vertailla tekstejä, löytää sisällön ydinasiat sekä tekijän mielipiteen ja sen perustelut 
• pystyy tiivistämään fiktiivisen tekstin juonen, laatimaan henkilökuvia sekä seuraamaan 

henkilöiden ja heidän suhteittensa kehitystä 
• osaa kuvata runoa ja esittää siitä ajatuksia 
• tietää, että tekstillä on tekijä ja tarkoitus, jotka vaikuttavat sen sisältöön, muotoon ja 

ilmaisuun 
 
Oppilaan taito tuottaa tekstejä ja hyödyntää niitä eri tarkoituksiin on 
kehittynyt niin, että hän 

• osaa käyttää kirjastoa, tieto- ja kaunokirjallisia teoksia sekä suullisesti välitettyä tietoa tie-
donhankinnassaan 

• tuntee puhe-esityksen ja kirjoitelman laatimisen prosessin ja soveltaa tietoaan tekstejä tuot-
taessaan 

• kokoaa esitykseensä riittävästi aineksia, jäsentelee niitä sekä tuo asiasta esille olennaisen; 
hänen tekstinsä ajatuskulkua on helppo seurata 

• pystyy laatimaan suullisia ja kirjoitettuja tekstejä eri tarkoituksiin, muun muassa kuvauksia, 
kertomuksia, määritelmiä, tiivistelmiä, selostuksia, kirjeitä, hakemuksia, yleisönosastokirjoi-
tuksia ja muita kantaa ottavia ja pohtivia tekstejä 

 
Oppilaan suhde kieleen, kirjallisuuteen ja kulttuuriin on kehittynyt niin, että hän 

• on saavuttanut lukutaidon, joka riittää myös kokonaisten kirjojen lukemiseen 
• löytää itseään kiinnostavaa tieto- ja kaunokirjallisuutta sekä muita tekstejä ja osaa perustella 

valintojaan 
• on lukenut sekä kotimaisesta että ulkomaisesta kaunokirjallisuudesta runoja, satuja, tarinoi-

ta, novelleja sekä esimerkkejä näytelmäteksteistä; kokonaisteoksia hän on lukenut ainakin 
yhteisesti sovitun määrän 

• pystyy jakamaan luku- ja katselukokemuksensa muiden kanssa 
• osaa puhua kielen äänne-, muoto- ja lauserakenteesta sekä sanastosta; hänellä on tietoa sana-

luokista ja tärkeimmistä lauseenjäsenistä, hän tuntee suomen kielen keskeisimmät ominais-
piirteet ja pystyy vertailemaan suomen kieltä muihin opiskelemiinsa kieliin; hänellä on käsi-
tys kielisukulaisuudesta ja suomen sukukielistä 
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9.vuosiluokka 

Tavoitteet 

Oppilaan vuorovaikutustaidot karttuvat  
Oppilas 

• varmentaa viestintävalmiuttaan ja tilannetajuaan  
• pyrkii ylläpitämään myönteistä ilmapiiriä ja tottuu toimimaan muut huomioon ottaen erilai-

sissa viestintäympäristöissä 
 
Taito tulkita ja hyödyntää erilaisia tekstejä kehittyy  
Oppilas 

• tunnistaa erilaisia tekstityyppejä ja tekstilajeja ja osaa ennakoida, millaista luku-, kuuntelu- 
tai tiedonhankintatapaa tekstilaji ja tavoite edellyttävät 

 
Taito tuottaa tekstejä ja hyödyntää niitä eri tarkoituksiin kehittyy  
Oppilas 

• harjaantuu monipuoliseksi tekstien tekijäksi, joka osaa hyödyntää oppimaansa kielitietoa 
puhuessaan ja kirjoittaessaan 

 
Suhde kieleen, kirjallisuuteen ja muuhun kulttuuriin syvenee  
Oppilas 

• saa mahdollisuuden avartaa esteettistä kokemusmaailmaansa; hänen eettinen tietoisuutensa 
vahvistuu ja hänen näkemyksensä kulttuureista laajenee 

• kasvaa suvaitsevaksi erilaisia kielenpuhujia kohtaan  
• tieto suomen kielen rakenteesta, vaihtelusta ja muuntumisesta monipuolistuu 
• syventää kirjallisuuden tuntemusta edelleen, ja oppii tuntemaan Suomen kirjallisuuden vai-

heita 
 
Keskeiset sisällöt 
Vuorovaikutustaidot 

• viestintärohkeuden ja – varmuuden vahvistamista, omien näkemysten esittämisen ja puolus-
tamisen harjoittelua sekä ilmaisutapojen kehittämistä 

• tehtävän mukaista etenemistä 
• puheenvuorolajien monipuolistamista erityyppisissä tilanteissa 
• puheenvuoron ajoittamista ja mitoittamista, kielimuodon valintaa, menettely ristiriitatilan-

teissa ja eriävien näkemysten hyödyntämistä 
• omien viestintä- ja mediakäyttötottumusten sekä -taitojen arviointia 

 
Tekstinymmärtäminen 

• oppimiskeskustelut ovat käytetyin opetusmenetelmä. Sen tavoitteena ovat tarkat havainnot, 
keskittynyt kuuntelu ja tekstin sanoman ymmärtäminen. Niitä seuraavat päätelmät, arviot ja 
arvotukset. Oma luova osuus kehittävää loogista ajattelua 

• median keinojen esittelyä ja vaikuttavuuden arviointia 
• puheeseen, kirjoituksiin ja kuviin kätkeytyneiden näkemysten, arvojen ja asenteiden etsimis-

tä ja arviointia etenkin median välittämänä 
 
Puhe- esitysten ja kirjoitelmien laatiminen 

• yleispuhekielen, kohteliaan kuulijan huomioon ottavan ilmaisu- ja viestintätavan opettelua 
• omien näkemysten kirjaamista suullisesti ja kirjallisesti 
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• tekstien ja työskentelyn tavoitteiden määrittelyä 
 
Tiedonhallintataidot 
tiedonlähteiden luotettavuuden ja ymmärrettävyyden arviointia 

• muistiinpanojen tekemisen ja yksinkertaisten lähdemerkintöjen opettelua, aineistojen vali-
kointia, ryhmittelyä ja rakentamista tekstiksi 

 
Suhde kieleen, kirjallisuuteen ja muuhun kulttuuriin 

• perustiedot Suomen ja maailman kielitilanteesta ja käsitys kielidemokratiasta sekä äidinkie-
len merkityksestä 

• suomen kielen vaiheita ja vaihtelua 
• suomen kielen äänne-, muoto- ja lauseenrakenteiden ominaisuuksia ja vertailua muihin kie-

liin 
• suomen kielen tilanteenmukaisen, sosiaalisen ja maantieteellisen vaihtelun sekä yleiskielen 

käytön perusteiden pohdintaa 
• kirjallisen yleissivistyksen pohjan luomista; 1800-luku Suomen kirjallisuuden kivijalkana ja 

sen päävaiheet 
• tunne kirjallisuuden perustana: itku, nauru, huumori ja tragiikka 
• yhteisten ja valinnaisten teoksien lukemista 
• fiktion rakenteiden erittelyä luokkatasolle sopivia käsitteitä käyttäen 

 
Puheilmaisu 

• jatketaan puheharjoituksia 
 

Arviointi ja päättöarvioinnin kriteerit 

Arviointi 

 
Äidinkielen ja kirjallisuuden arvioinnissa noudatetaan valtakunnallisten opetussuunnitelmanperus-
teiden arviointiohjeita. 
 
Äidinkielen ja kirjallisuuden arvioinnissa otetaan huomioon sekä oppimistulokset että oppilaan 
työskentely. Arvioinnin tehtävänä on myös auttaa oppilasta arvioimaan itseään oppijana. 
Oppimistuloksien arvioinnissa kiinnitetään huomiota aineen monipuoliseen hallintaan ja tietojen ja 
taitojen kytkeytymiseen toisiinsa. Työskentelyssä arvioidaan ryhmätyötaitoja, vastuullisuutta, oma- 
aloitteellisuutta ja kykyä pitkäjännitteiseen työhön. Oppilaan itsetuntemuksen kasvua ja opiskelutai-
tojen edistymistä tuetaan kehittämällä oppilaan edellytyksiä arvioida itseään. 
 
Arviointimenetelminä voidaan käyttää tuntityöskentelyn ja aktiivisuuden havainnointia, kotitehtävi-
en tekemisen seurantaa, kirjallisia tuotoksia, suullisia esityksiä, kirjallisia ja suullisia kokeita, kes-
kustelua oppilaan kanssa ja palautteen antamista sekä oppilaan itsearviointia. Lisäksi kiinnitetään 
huomiota opiskeluasenteeseen. 
 
Päättöarviointi kriteerit arvosanalle 8 
 
Oppilaan vuorovaikutustaidot ovat kehittyneet niin, että hän 

• haluaa ja rohkenee ilmaista itseään kirjallisesti ja suullisesti sekä ryhmän jäsenenä että yk-
sin esiintyessään 
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• osoittaa päättelevän ja arvioivan kuuntelemisen taitoa 
• osaa ottaa ideointi- ja ongelmanratkaisukeskusteluissa sekä muissa ryhmäviestintätilanteissa 

puheenvuoron ja esittää ehdotuksen, kannanoton, kysymyksen, lisätietoja ja perusteluja 
• edistää ryhmän pääsyä tavoitteeseen sekä osaa toimia rakentavasti myös silloin, kun asioista 

ollaan eri mieltä 
• tuntee keskeisimmät puhutun ja kirjoitetun kielimuodon erot ja ottaa huomioon viestintäti-

lanteen, vastaanottajan ja välineen muun muassa kielimuotoa valitessaan; hän pystyy vaih-
tamaan nuorison oman puhekielen tarvittaessa yleispuhekieleksi 

• pystyy havainnoimaan ja arvioimaan äidinkielen taitojaan; hän antaa myös rakentavaa pa-
lautetta toisille ja työskentelee tavoitteellisesti sekä yksin että ryhmässä 

 
Oppilaan taito tulkita ja hyödyntää erilaisia tekstejä on kehittynyt niin, että hän 

• osaa keskustella erilaisten tekstien kanssa; hän osaa kysyä, tiivistää, kommentoida, väittää 
vastaan, esittää tulkintoja ja arvioida sekä pohtia tekstin yhteyksiä omiin kokemuksiinsa ja 
ajatuksiinsa 

• tuntee erilaisten tekstien käyttömahdollisuuksia ja osaa suunnistaa monenlaisessa tekstiym-
päristössä 

• lukee tekstejä, myös erilaisia median tekstejä, tarkoituksenmukaista lukutapaa käyttäen 
• erottaa tavallisia tekstityyppejä tekstikokonaisuuksista 
• tunnistaa tavallisia kaunokirjallisuuden, median ja arjen tekstilajeja 
• osaa vertailla tekstejä, löytää sisällön ydinasiat sekä tekijän mielipiteen ja sen perustelut 
• pystyy tiivistämään fiktiivisen tekstin juonen, laatimaan henkilökuvia sekä seuraamaan hen-

kilöiden ja heidän suhteittensa kehitystä 
• osaa kuvata runoa ja esittää siitä ajatuksia 
• tietää että tekstillä on tekijä ja tarkoitus, jotka vaikuttavat sen sisältöön, muotoon ja ilmai-

suun 
• pystyy tekemään havaintoja kielen keinoista ja huomaa esimerkiksi sanavalintojen, käytetyn 

kuvakielen, lausemuotojen sekä tyyliarvoltaan erilaisten ilmausten yhteyksiä tekstin tarkoi-
tukseen ja sävyyn 

• pystyy käyttämään opetettuja ja kielitiedon ja tekstitiedon käsitteitä tekstejä havainnoides-
saan sekä kirjallisuustietoa fiktiivisiä tekstejä käsitellessään  

 
Oppilaan taito tuottaa tekstejä ja hyödyntää niitä eri tarkoituksiin on kehittynyt niin,  
että hän 

• osaa käyttää kirjastoa, tietoverkkoja, tieto- ja kaunokirjallisia teoksia sekä suullisesti välitet-
tyä tietoa tiedonhankinnassaan; hän osaa valita lähteensä ja myös ilmoittaa ne 

• tuntee puhe-esityksen ja kirjoitelman laatimisen prosessin ja soveltaa tietoaan tekstejä tuot-
taessaan  

• kokoaa esitykseensä riittävästi aineksia, jäsentelee niitä sekä tuo asiasta esille olennaisen; 
hänen tekstinsä ajatuksen kulkua on helppo seurata 

• pystyy laatimaan suullisia ja kirjoitettuja tekstejä eri tarkoituksiin, muun muassa kuvauksia, 
kertomuksia, määritelmiä, tiivistelmiä, selostuksia, kirjeitä, hakemuksia, yleisönosastokirjoi-
tuksia ja muita kantaa ottavia ja pohtivia tekstejä 

• pystyy tuottamaan tekstinsä sekä käsin että tekstinkäsittelyohjelmalla ja muutenkin hyödyn-
tämään työskentelyssään tietotekniikkaa ja viestintävälineitä 

• osaa hyödyntää kielitietoaan tekstien tuottamisessa ja tehdä tyylillisiä, sanastollisia ja raken-
teellisia valintoja; hän osaa säädellä virkkeiden rakennetta ja pituutta sekä tarpeen mukaan 
tiivistää tekstiään 
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• soveltaa teksteihinsä tietoaan puhutun ja kirjoitetun kielen eroista, kohteliaisuuskeinoista ja 
oikeinkirjoituskäytänteistä 

 
Oppilaan suhde kieleen, kirjallisuuteen ja kulttuuriin on kehittynyt niin, että hän 

• on saavuttanut lukutaidon, joka riittää myös kokonaisten kirjojen lukemiseen 
• löytää itseään kiinnostavaa tieto- ja kaunokirjallisuutta sekä muita tekstejä ja osaa perustella 

valintojaan 
• on lukenut sekä kotimaisesta että ulkomaisesta kaunokirjallisuudesta runoja, satuja, tarinoi-

ta, novelleja, näytelmiä ja sarjakuvia sekä tuntee Kalavalan runoja ja muutakin kansanperin-
nettä; kokonaisteoksia hän lukenut ainakin yhteisesti sovitun määrän. 

• tuntee kirjallisuuden päälajit, tekstien tyypillisen pääjaon sekä joitakin kirjallisuuden klas-
sikkoja, jotka edustavat eri aikakausia 

• pystyy jakamaan luku- ja katselutottumuksiaan muiden kanssa 
• osaa puhua kielen äänne-, muoto- ja lauserakenteesta sekä sanastosta; hänellä on tietoa sana-

luokista ja tärkeimmistä lauseenjäsenistä, hän tuntee suomen kielen keskeisimmät ominais-
piirteet ja pystyy vertailemaan suomen kieltä muihin opiskelemiinsa kieliin, hänellä on käsi-
tys kielisukulaisuudesta ja suomen sukukielistä 

• tietää, että suomen kieli vaihtelee tilanteen, käyttäjän ja alueen mukaan 
• tietää kielen muuttuvan, hänellä on tietoa äidinkielen asemasta muiden kielten joukossa ja 

monikulttuurisessa kieliyhteisössä; oppilas tuntee Suomen kielitilanteen, hänellä on perus-
tietoa Suomessa puhuttavista kielistä 

 
 

Puhe- ja draama sekä kertomusaineisto äidinkielen opetuksen steinerpedagogisena 
kokonaisuutena 

 
1. vuosiluokka 
Ensimmäinen kouluvuosi on pääosin luokanopettajan hallussa. Puheopetus on luokanopettajan pu-
heen tukemista; artikulaation ja hengityksen syventämistä, konsonanttilaatujen (työntö-aalto-värinä-
puhallusäänteet), eri elementtien ja temperamenttilaatujen yhteyksien tiedostamista.  
Kerronnan esiharjoitteluna opettajaa ohjataan lausumaan trokee-rytmistä tekstiä, joka vahvistaa ker-
ronnan virtaavuutta ja puheen muotovoimaa. Opettaja johdattaa lapset elävällä ja hyvin muotoillulla 
kielellä satujen, sisäisten kuvien maailmaan. Lasten jälleenkerronta on myös peili opettajalle oman 
puheen laadusta.  
 
Lasten artikulaatioharjoituksina käytetään runoja ja loruja, joissa pääpaino on rytmissä ja äänteiden 
laaduissa. 
 
2. vuosiluokka 
Toisella luokalla siirrytään kansansaduista eläintarinoihin ja legendoihin. Eläintarinat kerrotaan rea-
listisesti kevyesti painottaen, legendan sävy on pehmeämpi, sadunomainen. Rytmiset lorut ja riimit 
jatkuvat puhe- ja artikulaatioharjoituksina. Lisänä tulevat näytelmänomaiset vuoropuhelut, joilla 
kannustetaan lapsen yksilöllistä puheilmaisua. Sovittuun aikaan, esim. aamun rytmisessä osassa, 
puhe- ja draamataiteen opettaja hoitaa puheharjoitukset ja pienoisnäytelmät. Yksilö- ja pienryhmä-
työskentely aloitetaan. Puhetaiteen opettaja auttaa luokanopettajaa esim. kuukausi- ja vuodenaika-
juhlien esitysten valmistamisessa. Edelleen hän jatkaa puhetyötä luokanopettajan kanssa ja tukee 
häntä johdattamaan lasta puheen selkeyteen ja kauneuteen. 
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3. vuosiluokka 
Kolmannella luokalla äänneharjoitukset tulevat monimutkaisemmiksi, esimerkiksi ns. kompalausei-
ta voidaan käyttää puheharjoituksina ja puheen dynaamista otetta kehitetään. Olennaista on, että 
kaikki lapset 9 vuoteen mennessä ovat tottuneet hyvin puhutun rytmin jäsentävään vaikutukseen ja 
osaavat erottaa kuulon kautta painolliset ja painottomat tavut niin, että pystyvät askeltamaan ja ta-
puttamaan ne. Puheopettaja hoitaa rytmisen osan runo- ja puheharjoitusaineiston sovittuna ajankoh-
tana. Yksilö- ja pienryhmätunnit jatkuvat. Puhe- ja draamataiteen opettaja pystyy ns. hygieenisellä 
puheen muodostuksella auttamaan lievemmissä puhehäiriöissä. Rubikon-kriisin aikana on erityisen 
tärkeä huomata, että myös puheen kauneudella; äänteiden, rytmin ja puheen soinnin kauneudella, 
voidaan rakentaa siltaa lapsen ja ulkomaailman välille. 
 
4. vuosiluokka 
Neljännellä luokalla kertomusaineistona ovat Kalevala ja Edda. Molemmat aineistot sisältävät tah-
toa vahvistavan toiston; Kalevala kaksoissäkeen ja Edda allitteraation, alkusoinnun muodossa. Var-
sinkin allitteraation työstäminen askeleen kera tarttuu terveellä tavalla tahtoon ja johdattaa sen pu-
heeseen ja hengitykseen. Allitteraation runsas harjoittelu antaa tahdolle ohjat ja tuo vireää sykettä 
puheeseen. Allitteraation työstämisessä luokanopettaja tarvitsee puhetaiteen ja eurytmian opettajan 
apua. Uusina puheharjoituksina tulevat Rudolf Steinerin antamat harjoitukset, joista puheen neljä 
laatua voi syystä olla ensimmäinen (Puheen selkeys, virtaavuus, eheys ja jaottelu). 
Yksilö- ja pienryhmätyöskentely jatkuu.  
 
5. vuosiluokka 
Viidennellä luokalla kulttuurikaudet johdattavat ihmisen omaan itseensä ja juuriinsa. Luokanopetta-
jan huolehtiessa kertomussisällöistä, puhetaiteen opettaja harjoittaa niihin liittyvät runotekstit ja 
mahdollisesti jonkun kulttuurikauden aineistosta syntyneen näytelmän. Erityisesti antiikin Kreikan 
jaksoon liittyvä heksametri on syytä harjoitella perusteellisesti puhetaiteen opettajan ja eurytmistin 
kanssa. Heksametri-rytmissä ilmenee se, mitä lapsessa on tähän mennessä fysiologisesti tapahtunut: 
hengitys ja pulssi ovat saavuttaneet sen tasapainon, mikä on aikuisen normi 1:4; yhden sisään ja 
uloshengityksen aikana tapahtuu neljä pulssin lyöntiä. Heksametri tasapainottaa koko olemusta ja 
vahvistaa sitä harmoniaa, jonka lapsi tässä kehitysvaiheessa on saavuttanut. 
 
Edelleen tehdään puheharjoituksia artikulaation vahvistamiseksi ja sujuvuuden lisäämiseksi, ääntei-
den kera ”voimistellaan”, erityisesti K P S R- äänteisiin kiinnitetään huomiota. Puhetaiteen opettaja 
voi yksilöopetuksessa työstää lapsen omaa runoa, kuunnella selkeyttä, tempoa, taukoja ja liikku-
vuutta, joita laatuja pitäisi tähän ikään mennessä alustavasti löytyä lapsen puheesta. Puhetaiteen 
opettaja antaa apuaan luokkanäytelmän teossa yhteistyössä luokanopettajan kanssa.  
 
6. vuosiluokka 
Puheen avulla tapahtuu minuuden vahvistumista lapsessa, toisaalta vahvistunut keho antaa hyvän 
voimapohjan puheelle. Luokanopettajan huolehtiessa jakso-opetuksesta, puhetaiteen opettaja harjoi-
tuttaa aineistoon liittyviä runotekstejä. Puheen ankkuroituminen tapahtuu monipuolisen tekstiaineis-
ton avulla; harjoitellaan eri puheotteita (huuli-, kieli-hammas-, kitalakiotteet), kiinnitetään huomiota 
taukoihin ja dynamiikkaan, kiihdyttämiseen ja hidastukseen. R. Steiner on itse suositellut kuuden-
nelle luokalle joitakin kertovia runoja kuten John Miltonin Kadotettua paratiisia ja toisen mystee-
riodraaman 9. kuvassa olevaa Satu hyvästä ja pahasta. 
Aloitetaan ”runovihko”, johon kirjoitetaan työstettävät tekstit ja vihon täyttämistä jatketaan ylem-
mille luokille saakka. 
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7. vuosiluokka 
Seitsemännellä luokalla paneudutaan erityisesti eeppis-dramaattiseen runoaineistoon, joka herättää 
nuoren sielunelämää ja virittää erilaisia tuntoja. Sympatian ja antipatian ärsytyksessä dramaattinen 
aines tarjoaa 13-14-vuotiaille tunne-elämän voimistumisen, puhdistumisen ja selkiytymisen mah-
dollisuuksia. Historialliset sisällöt luovat kuvia inhimillisestä suuruudesta ja heikkoudesta (kunnioi-
tus, pyyteet, toiveet vavisuttavat sielua). Nuoret tuntevat osallisuutta armottomiin kohtaloihin. Tah-
donvoima vaikuttaa sielun alueella. Tässä vaiheessa oppilas etsii minuutta opettajan puheesta. 
Balladit (esimerkiksi Eino Leinon Helkavirret) tarjoavat voimakkaita tunteita tulkittavaksi. Danten 
Divina Comediasta voidaan ottaa osia. Kemiaan liittyvät palamisprosessit ja muut elementit löyty-
vät myös runomuodossa monelta kirjailijalta. Puheharjoituksia jatketaan työntö- aalto- värinä- ja 
puhalluskonsonanttien voimalla. Pienryhmä- ja yksilöopetus on edelleen tarpeen. Pienryhmässä tu-
lee paremmin kuulluksi ja saa paremman puhemallin aikuisesta. 
 
8. vuosiluokka 
Dramaattinen runoaineisto (balladit) on valmistanut nuorta suuremman dramaattisen kokonaisuuden 
hahmottamiseen ja hallintaan. Kun hän on oppinut jäsentämään yhden dramaattisen kokonaisuuden 
henkilöt ja tapahtumat, hänen on helpompi löytää oma paikkansa isommassa kokonaisuudessa, sa-
noo R. Steiner. Näytelmän valinnassa luokanopettaja on avainasemassa, koska hän tuntee luokkan-
sa. Pyritään löytämään näytelmä, jossa on ideaaleja, joihin voi samaistua ja joiden mukana voi kas-
vaa. Näytelmän avulla nuori selvittää orastavan sielunelämänsä ulottuvuuksia.  
Näytelmän työstämisessä ja ohjauksessa puhe- ja draamataiteen opettaja tulee ammattitaidollaan 
apuun improvisaatioharjoituksissa, roolin hahmottamisessa ja puheen löytämisessä. 
 
9. vuosiluokka 
Yläasteelle siirtyminen merkitsee askelta luokanopettajan auktoriteetista useiden aineopettajien oh-
jaukseen. Ikävaiheeseen kuuluva sielullinen ja fyysinen murros eri vaiheissaan on vielä meneillään 
luokassa. Itseensä sulkeutuminen ja omiin sisäisiin tunnelmiin vajoaminen saattavat  vielä ottaa yli-
otteen sopeutumisesta ulkoisiin puitteisiin. Sielullinen tila on labiili ja eräänlaista taantumista ja 
kouluväsymistä on havaittavissa. Miten puheen ja draaman keinoin voi vaikuttaa nuoren koko ole-
mukseen niin, että tämä sielullinen raskaus olisi vain ohimenevä vaihe eikä jarruttaisi oppimispro-
sesseja seuraavilla vuosiluokilla. Tärkeää on, että säännölliset puhetunnit jatkuvat vaikka tulokset 
eivät olisi niin läpityöstettyjä kuin edellisillä luokilla. 
Puhe- ja draamataiteen opettaja koettaa vahvistaa käsillä olevaa sisäisyyttä, auttaa löytämään omaa 
ohjausta tulviville tunteille ja tukee uinuvien kykyjen herättämistä ja esille tuomista. 
Apuna puhetaiteen opettajalla on kirjailijan ja runoilijan sana, josta nuori voi syttyä. Tekstien valin-
nassa painottuu sisällön kuvien kautta tahdonomaisen korostuminen, liike ja muotovoima, niin, että 
aineistosta tulee auktoriteetti, ohjausta ja suuntaa antava ilmaisulle. Tekstit tarjoavat objektiivisen 
kentän, jossa harjoitellaan tunteen, tahdon ja ajatusten ilmaisua, sujuvaa kertomista ja  
lauserakenteita. 
 
Opettajat 
Puhe- ja draamataiteen opettaja ohjaa opettajien äänenhuoltoon ja puheilmaisun kehittämiseen liit-
tyviä harjoituksia opettajakunnan taiteellisessa tai pedagogisessa työskentelyssä sekä näytelmäpro-
jektien yhteydessä. 
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7.4 RUOTSI B-KIELENÄ (B1), VUOSILUOKAT 6-9 
 

6. vuosiluokka 

Ruotsin kielen opetus alkaa.  
 
Tavoitteet  
Kielitaito 
Oppilas  

• kertoo lyhyesti itsestään ja lähipiiristään kohdekielellä 
• ymmärtää helppoja arkielämän puhetilanteita  
• jäljentää itsenäisesti taululta tekstiä vihkoonsa 
• suhtautuu myönteisesti kohdekieleen ja sen kulttuuriin 

 
Kulttuuritaidot 
Oppilas  

• oppii  tuntemaan suomenruotsalaista ja ruotsalaista kulttuuria 
 

Opiskelustrategiat 
Oppilas 

• oppii toimimaan vastuullisesti kielenoppimistilanteissa  
• harjoittelee käyttämään uusia sanoja ja ilmauksia 
• oppii työskentelemään parin kanssa ja ryhmässä  
 

Keskeiset sisällöt 
Tilanteet ja aihepiirit suomen ja ruotsin kielen kielialueen näkökulmasta 

• lähiympäristö ja siihen kuuluvat henkilöt, asiat ja toiminnot 
• ikäkauteen soveltuvat runot, laulut, lorut ja leikit 
• perustietoja suomenruotsalaisesta ja ruotsalaisesta kulttuurista 

 
Rakenteet 

• verbin preesens 
• kysymykset 
• ajan ilmauksia 
• lukusanoja 

 
Viestintästrategiat  
Oppilas 

• ymmärtää yksinkertaisia viestejä kohdekielellä 
• pystyy osallistumaan helppoihin puhetilanteisiin kohdekielellä  

 
STEINERPEDAGOGISIA NÄKÖKOHTIA 
 
6. luokka 
 
Ruotsin kielen opetus alkaa. Opetellaan kielen perusteita ja tutustutaan leikkien, laulujen ja lorujen 
kautta kielen sointiin ja ääntämistapaan. Puhuminen on aluksi yhteistä ja eriytyy vähitellen yksin-
kertaisiksi vuoropuheluiksi. 
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• Toimiminen yksinkertaisten käskyjen mukaan (nouse ylös, tule tänne)  
• Laskeminen (perusluvut)  
• Kehonosien nimeäminen, päivittäiset toimet (syöminen, peseminen, pukeminen), värit 
• Sanontoja käytettäviksi yksinkertaisissa keskusteluissa (esim. Mikä on nimesi? – Nimeni 

on... Missä asut? – Minä asun)   
• Leikkejä, joissa toistetaan yksittäisiä rakenteita tai sanoja  

(esim. Onko sinulla...? / Onko se...? ) 
• Peruslukujen lausumista  
• Kuukaudet vuoden osina ja milloin ovat lasten syntymäpäivät  
• Luontosanastoa (vuori, joki, puu, kukka, kuu jne.)  

 
 
ESOPS:n oppilasarvioinnin periaatteiden mukainen arviointi: 
 
OPPILAS ON SAAVUTTANUT 6. LUOKAN LOPPUUN MENNESSÄ TAVOITTEET HYVIN: 
 
Oppilas osaa 

• perusvärit 
• osaa nimetä esineitä ja asioita 
• osaa joitakin loruja ja lauluja 
• tietää erilaisia lähiympäristöönsä liittyviä sanoja 
• vastata yksinkertaisiin häntä koskeviin kysymyksiin 
• viikonpäivät 
• lukusanoja  
• tunnistaa monia verbejä 

 

7. vuosiluokka 

 
Tavoitteet  
Kielitaito 
Oppilas oppii 

• kertomaan perustietoja itsestään ja lähipiiristään ja viestimään kohdekielellä arkipäivän pu-
hetilanteissa 

• ymmärtämään helppoja tekstejä ja helppoa puhetta   
• kirjoittamaan lyhyitä viestejä kohdekielellä   
• suhtautumaan myönteisesti kohdekieleen ja sen kulttuuriin  

 
Kulttuuritaidot 
Oppilas  

• tutustuu suomenruotsalaiseen ja ruotsalaiseen kulttuuriin 
 
Opiskelustrategiat 
Oppilas 

• oppii käyttämään erilaisia työtapoja kielen opiskelussa 
• oppii toimimaan vastuullisesti kielenoppimistilanteissa  
• harjoittelee käyttämään uusia sanoja ja ilmauksia 
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Keskeiset sisällöt 
Tilanteet ja aihepiirit suomen ja ruotsin kielen kielialueen näkökulmasta 

• lähiympäristö, harrastukset, vapaa-aika  
• asiointi ja toimiminen arkipäivän tilanteissa  
• ikäkauteen soveltuvia lauluja ja runoja 
• perustietoja suomenruotsalaisesta ja ruotsalaisesta kulttuurista 

 
Rakenteet 

• persoonapronominien subjektimuodot ja omistusmuodot  
• verbin preesens ja perusmuoto      
• apuverbit 
• substantiivin suku ja luku     
• päälauseen sanajärjestys  
• imperatiivi  

 
Viestintästrategiat  
Oppilas 

• pystyy lyhyesti kertomaan itsestään ja lähipiiristään suullisesti ja kirjallisesti  
 
 
STEINERPEDAGOGISIA NÄKÖKOHTIA 
 
7. luokka 
Jatketaan työtapojen harjoittelulla ja suullinen puoli painottuu kirjallista puolta enemmän. Sekä 
ruotsin- että suomenruotsia totutellaan ymmärtämään arkipäivän tilanteiden kautta.   
Kieliopissa käsitellään mm. verbien perusmuotoa ja preesensiä, artikkelin käyttöä, substantiivien ja 
adjektiivien taivutusta ja persoonapronomineja. 
 

• lauluja, runoja  
• kertomusta koskeviin yksinkertaisiin kysymyksiin vastaaminen sekä suullisesti että kirjalli-

sesti 
• kielioppityöskentelyssä verbien aikamuodot, substantiivin deklinaatiot, prepositioita, ajan, 

tavan, paikan perusadverbeja ja adverbiaaleja sekä päälauseiden rakenne.  
• systemaattista lukemistoon ja aiheisiin liittyvän sanaston keräämistä, säännöllisiä saneluja ja 

kirjallisia kertauksia. 

 

8. vuosiluokka  

Tavoitteet  
 
Kielitaito 
Oppilas  

• oppii kertomaan laajemmin itsestään ja lähipiiristään ja viestimään kohdekielellä tavanomai-
sissa puhetilanteissa 

• oppii ymmärtämään sisällöltään vaativampia tekstejä ja puhetta   
• oppii kirjoittamaan erilaisia viestejä kohdekielellä   
• oppii suhtautumaan myönteisesti kohdekieleen ja sen kulttuuriin  
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Kulttuuritaidot 
Oppilas 

• tutustuu suomenruotsalaisen ja ruotsalaisen kulttuurin lisäksi myös Tanskaan ja Norjaan 
 
Opiskelustrategiat 
Oppilas  

• oppii käyttämään erilaisia työtapoja kielen opiskelussa tehokkaammin  
• oppii toimimaan vastuullisesti kielenoppimistilanteissa ja tarkkailemaan omaa työskentely-

ään 
• harjoittelee käyttämään uusia sanoja ja ilmauksia 

 
Keskeiset sisällöt 
Tilanteet ja aihepiirit suomen ja ruotsin kielen kielialueen näkökulmasta 

• lähiympäristö ja siihen kuuluvat henkilöt ja toiminnot  
• koulu ja oppilastoverit 
• matkustaminen ja asuminen      
• musiikki  

 
Rakenteet 

• järjestysluvut, päiväykset, vuosiluvut 
• imperfekti, perfekti ja pluskvamperfekti 
• man- ja det finns-rakenteet 
• persoonapronominien objektimuodot 
• sivulauseet 
• adjektiivien vertailu 

 
Viestintästrategiat  
Oppilas 

• pystyy laajemmin kertomaan itsestään ja lähipiiristään suullisesti ja kirjallisesti 
• osaa hyödyntää saamaansa palautetta ja tarkkailla kielenkäyttöä  

 
STEINERPEDAGOGISIA NÄKÖKOHTIA 
 
8. luokka 
Sanavarastoa laajennetaan arkipäiväisten tilanteiden avulla. Aihealueina ovat mm. matkustus, sää, 
tien neuvominen, ruuat, sairastuminen ja Pohjoismaista Norja ja Tanska. Kieliopin painopiste on ai-
emmin opitun kertaamisessa. Uutena kielioppina opetellaan aikamuodoista imperfekti, perfekti ja 
pluskvamperfekti. Lisäksi perehdytään, det finns -rakenteeseen, muodolliseen subjektiin det, t-
päätteisiin adverbeihin, man-subjektiin, sivu- ja jälkilauseisiin, adjektiivin vertailuun ja persoona-
pronominien objektimuotoihin. 
 

9. vuosiluokka 

   
Tavoitteet  
Kielitaito 
Oppilas  

• oppii  kertomaan laajemmin itsestään ja ympäristöstään   
• oppii viestimään kohdekielellä vaativammissa puhetilanteissa 
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• oppii ymmärtämään sisällöltään vaativampia tekstejä ja puhetta   
• oppii laatimaan kirjoitelmia kohdekielellä   
• oppii suhtautumaan myönteisesti kohdekieleen ja sen kulttuuriin  

 
Kulttuuritaidot 
Oppilas  

• perehtyy edelleen suomenruotsalaiseen ja ruotsalaiseen kulttuuriin sekä Islantiin  
 
Opiskelustrategiat 
Oppilas  

• oppii hyödyntämään tehokkaasti erilaisia työtapoja kielen opiskelussa    
• oppii toimimaan vastuullisesti kielenoppimistilanteissa  
• oppii arvioimaan omaa työskentelyään ja kielitaitoaan 
• harjoittelee käyttämään uusia sanoja ja ilmauksia 

 
Keskeiset sisällöt 
Tilanteet ja aihepiirit suomen ja ruotsin kielen kielialueen näkökulmasta 

• lähiympäristö ja siihen kuuluvat henkilöt ja toiminnot  
• media 
• kierrätys ja ympäristön suojelu  
• nuorten elämä (mm. TET-harjoittelu, opiskelu ja ammatinvalinta)  

 
Rakenteet 

• pronomineja 
• att + infinitiivi 
• konditionaali 
• refleksiiviverbit 
• maantieteelliset nimet 

 
Viestintästrategiat  
Oppilas 

• pystyy laajemmin kertomaan itsestään ja ympäristöstään suullisesti ja kirjallisesti 
• pystyy tarkkailemaan omaa kielenkäyttöään  
• osaa korvata puuttuvaa kielitaitoaan muilla ilmaisuilla  
• osaa ylläpitää keskustelua tavanomaisissa vuorovaikutustilanteissa  

 
 
STEINERPEDAGOGISIA NÄKÖKOHTIA 
 
9. luokka 
Kieliopissa perehdytään vad för -kysymykseen, konditionaaliin, sin/sitt/sina -pronomineihin, super-
latiiviin, objektiin ja passiiviin. Lisäksi kerrataan 7. ja 8. luokilla opittua, kuten lukusanoja, suunnan 
ilmauksia, prepositioita, substantiivien ja verbien muotoja, sanajärjestystä sekä adjektiivin taivutus-
ta ja vertailua. Aihepiireinä käsitellään Pohjoismaista Islantia, tapakulttuureja muissa maissa ja 
nuorten elämää Euroopassa. 
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Arviointi ja päättöarvioinnin kriteerit 

  
OPPILAS ON SAAVUTTANUT 9. LUOKAN LOPPUUN MENNESSÄ TAVOITTEET HYVIN: 
 
Kielen osaamisen taso 9. luokalla kielitaidon tasojen kuvausasteikon (liite) mukaan: 
 
Kuullun ymmärtämi-
nen 

Puhuminen  Tekstin ymmärtäminen Kirjoittaminen  

A2.1 Peruskielitaidon 
alkuvaihe 

A1.3 Toimiva alkeis-
kielitaito 

A2.1 Peruskielitaidon 
alkuvaihe 

A1.3 Toimiva alkeis-
kielitaito 

 
Kulttuuritaidot 

• oppilas tuntee suomenruotsalaisen ja ruotsalaisen sekä muiden pohjoismaisten elämänmuo-
tojen ja kulttuurien keskinäisiä suhteita, eroja ja yhtäläisyyksiä 

• oppilas tuntee maamme suomen- ja ruotsinkielisten asukkaiden arkipäivän vuorovaikutus-
muotoja ja ymmärtää pohjoismaisen yhteistyön merkityksen 

 
Opiskelustrategiat 

• oppilas käyttää säännöllisesti opiskelun ja oppimisen kannalta tehokkaita työtapoja 
• oppilas on oivaltanut kielen opiskelussa välttämättömän sinnikkään viestinnällisen harjoitte-

lun merkityksen 

 

7.5 VIERAAT KIELET, A-KIELET 
 
Espoon Steinerkoulussa opiskellaan englantia A1-kielenä ja saksaa vapaaehtoisena A2-kielenä. Vie-
raan kielen opetuksen tavoitteena on antaa oppilaalle ikäkauteen sopiva, käyttökelpoinen peruskieli-
taito ja perusopiskelutaidot, ja tutustuttaa hänet eri kulttuureihin ja edistää näin hänen globaalia 
orientoitumistaan. 
 
Vieras kieli on viestintäväline, jonka hallinta edellyttää ääntämisen, sanaston, rakenteiden 
ja viestintästrategioiden tuntemista. Opetuksessa uusi tieto liitetään jo olemassa olevaan. 
Yhtäläisyydet ja eroavaisuudet äidinkieleen ja oppilaan tuntemiin muihin kieliin otetaan 
myös huomioon. 
 
Koska kielessä ilmenee myös kansansielu, on syytä pyrkiä välittämään tätä sielullista puolta oppi-
laille kiinnittämällä erityistä huomiota kyseisen kielen kulttuuriperustaan, kuten runouteen, kirjalli-
suuteen ja musiikkiin. Hyvän kielitaidon saavuttaminen edellyttää pitkäjänteistä ja monipuolista 
harjoittelua. 
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ENGLANTI A-KIELENÄ (A1), luokat 1-9 
 
Aihekokonaisuudet englannin opetuksessa 
 
Englannin kielen opetuksessa aihekokonaisuudet toteutuvat tekstien sisällöissä, monipuolisissa, op-
pilaskeskeisissä työtavoissa sekä opetusteknologian monipuolisessa hyödyntämisessä. 
 
1. Ihmisenä kasvaminen 
Englannin opiskelussa ohjataan säännölliseen ja pitkäjänteiseen työskentelyyn ja opitaan 
monipuolisia työtapoja, yhteistyötä ja toisen työn kunnioittamista. Oppilasta ohjataan itsearviointiin 
ja omien tavoitteiden asettamiseen. Kulttuurituntemuksen avulla lisätään suvaitsevuutta ja ymmär-
rystä vierasta kulttuuria kohtaan. 
 
2. Kulttuuri-identiteetti ja kansainvälisyys 
Tutustutaan englannin kielialueen ja myös muiden maiden kulttuuri- ja tapatietouteen sekä englan-
nin kielen eri variaatioihin. Kulttuurierojen tiedostaminen helpottaa suvaitsevaisuuden lisääntymis-
tä. 
 
3. Viestintä ja mediataito 
Englannin opiskelussa viestintätaitojen harjoittelu on keskeisellä sijalla. Alaluokilla tämä merkitsee 
vuoropuheluharjoituksia ja tutustumista mahdollisimman moniin tätä kieltä puhuviin. Yläluokilla 
voi opetukseen liittyä myös viestintäteknistä laitteistoa.  
 
4. Osallistuva kansalaisuus ja yrittäjyys 
Tutustumalla yhteiskunnan perusrakenteisiin ja seuraamalla keskeisiä tapahtumia omassa 
maassa ja maailmalla kehitetään vastuullisuutta, aloitteellisuutta ja omatoimisuutta. 
 
5. Vastuu ympäristöstä, hyvinvoinnista ja kestävästä tulevaisuudesta 
Käsitellään ympäristönsuojelua ja kestävää kehitystä ja oppilaita ohjataan ymmärtämään 
oman toiminnan merkitys esim. materiaalien säästäväisellä käytöllä. 
 
6. Turvallisuus ja liikenne 
Oppitunneilla myötävaikutetaan turvallisen oppimisympäristön syntymiseen ja rauhanomaisen 
ja väkivallattoman maailmankuvan edistämiseen. 
 
7. Ihminen ja teknologia 
Opetellaan itsenäistä tiedonhakua ja kriittistä suhtautumista tarjolla olevaan informaatioon. 

 

 

Englantia opiskellaan ensimmäiseltä luokalta lähtien A1-kielenä . 

 Vuosiluokat 1-3: ikäkaudesta ja steinerpedagogisesta lähestymistavasta 

 

Oppilaat sukeltavat kielen erikoislaatuun kuuntelun ja puheen avulla. Opetuksen paino on jäljitte-
lyssä ja rytmillisessä oppimisessa. Kielen oppiminen on kokonaisvaltainen kokemus, jossa lapsi voi 
eläytyä koko olemuksellaan oppimistilanteeseen. Tämä tapahtuu muun muassa tarinoiden, laulujen 
ja rytmisten elementtien avulla. Perusaineisto kulkee vuodenaikojen ja pääainejaksojen mukaan. 
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Opetus tapahtuu pelkästään englannin kielellä. Tunnit rytmitetään musikaalisesti kuuntelun ja te-
kemisen vuorottelulla, mahdollisuuksien mukaan integroiden luokanopettajan opetukseen.    
 

1.vuosiluokka 

 
Tavoitteet 
Oppilas 

• tutustuu englannin kieleen ja kulttuuriin sekä innostuu opiskelemaan sitä 
• rohkaistuu puhumaan helppoja sanoja ja sanontoja 
• oppii reagoimaan yksinkertaisiin kohdekielisiin puhetilanteisiin 
• oppii suhtautumaan myönteisesti kohdekieleen ja sen kulttuuriin 

 
Keskeiset sisällöt 

• jokapäiväinen elämä, koti ja koulu 
• ikäkauteen soveltuvat runot, laulut, lorut ja leikit 
• yleistietoa kohdekulttuurista 
 

2. vuosiluokka 

Tavoitteet  

Oppilas 
• tutustuu englannin kieleen ja kulttuuriin sekä innostuu opiskelemaan sitä 
• rohkaistuu puhumaan helppoja sanoja ja sanontoja 
• oppii reagoimaan yksinkertaisiin kohdekielisiin puhetilanteisiin 
• oppii suhtautumaan myönteisesti kohdekieleen ja sen kulttuuriin 

 
Keskeiset sisällöt 

• jokapäiväinen elämä, koti ja koulu 
• ikäkauteen soveltuvat runot, laulut, lorut ja leikit 
• yleistietoa kohdekulttuurista 

 

ESOPSin oppilasarvioinnin periaatteiden mukainen arviointi: 
 
OPPILAS ON SAAVUTTANUT 2. LUOKAN LOPPUUN MENNESSÄ TAVOITTEET HYVIN: 
 
Oppilas osaa 

• perusvärit 
• numerot 
• osaa nimetä esineitä ja asioita 
• osaa useita loruja ja lauluja 
• tietää erilaisia lähiympäristöönsä liittyviä sanoja 
• vastata yksinkertaisiin häntä koskeviin kysymyksiin 
• kehonosia 
• viikonpäivät 
• numerot 40:een saakka 
• tunnistaa monia verbejä 
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POIKKEUKSET PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEISTA 
 

• 1.-2. luokalla ei kirjoitettua kielimuotoa käytetä vielä lainkaan. Harjoittelu on ainoastaan 
suullista 

 

3. vuosiluokka 

 
Tavoitteet   
Kielitaito 
Oppilas oppii 

• kertomaan lyhyesti itsestään ja lähipiiristään kohdekielellä 
• viestimään yksinkertaisissa arkipäivän puhetilanteissa tarvittaessa puhekumppanin apuun 

tukeutuen 
• ymmärtämään helppoja arkielämän puhetilanteita  
• jäljentämään itsenäisesti taululta tekstiä vihkoonsa 

 
Kulttuuritaidot 
Oppilas  

• oppii tuntemaan kohdekulttuuria ja tutustuu alustavasti kohdekulttuurin ja suomalaisen 
kulttuurin yhtäläisyyksiin ja eroihin 

 
Opiskelustrategiat 
Oppilas  

• oppii ottamaan vastuuta omasta vihkotyöstään 
• tutustuu pari- ja pienryhmätyöskentelyyn kielen opiskelussa  

 
Keskeiset sisällöt 
Tilanteet ja aihepiirit oman ja opiskeltavan kielen kielialueen näkökulmasta 

• lähiympäristö ja siihen kuuluvat henkilöt, asiat ja toiminnot 
• yleistietoa kohdekulttuurista 

 
Rakenteet 

• kysymykset ja preesensin väitelauseet 
 
Viestintästrategiat  
Oppilas 

• ymmärtää yksinkertaisia viestejä kohdekielellä 
• pystyy osallistumaan helppoihin puhetilanteisiin kohdekielellä   

 

Vuosiluokat 4-6: ikäkaudesta ja steinerpedagogisesta lähestymistavasta 

 
Yksilöllisyyden tunteen heräämistä ja oppilaan kyselevää asennetta tuetaan opetuksessa. Omakoh-
tainen työskentely ja vuorovaikutustilanteet yleistyvät. Ajan jäsentäminen alkaa kielten opiskelussa. 
Varsinainen vihkotyö ja kielen rakenteiden tietoisempi opettelu alkaa. Harjoitellaan kirjoittamista 
sekä luetaan itse kirjoitettuja vihkotekstejä. Otetaan käyttöön kertomustyyppistä aineistoa tai luku-
kirja. Pienimuotoisia näytelmiä on mahdollista sisällyttää myös 4-6 vuosiluokkien työskentelyyn. 
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4. vuosiluokka  

 
Tavoitteet   
Kielitaito 
Oppilas oppii 

• keskustelemaan lyhyesti itsestään ja lähipiiristään kohdekielellä 
• ymmärtämään hyvin helppoja tekstejä kohdekielellä 
• kirjoittamaan lyhyitä viestejä itsenäisesti vihkoon 
• suhtautumaan myönteisesti kohdekieleen ja sen kulttuuriin 

 
Kulttuuritaidot 
Oppilas  

• oppii tuntemaan kohdekulttuuria arkielämän tilanteiden avulla 
 
Opiskelustrategiat 
Oppilas  

• harjoittelee käyttämään uusia sanoja ja ilmauksia omissa tuotoksissaan 
• alkaa tehdä havaintoja omasta oppimisestaan 
• opettelee työskentelemään parin kanssa ja ryhmässä 

 
Keskeiset sisällöt 
Tilanteet ja aihepiirit oman ja opiskeltavan kielen kielialueen näkökulmasta 

• lähiympäristö ja siihen kuuluvat henkilöt, asiat ja toiminnot 
• ikäkauteen soveltuvat runot, laulut, lorut ja leikit 
• yleistietoa kohdekulttuurista 

 
Rakenteet 

• verbin preesens 
• olla, omistaa ja osata-verbit  
• artikkelit ja substantiivin säännöllinen monikko 
• ajan ilmaiseminen 
• s-genetiivi      

  
Viestintästrategiat  
Oppilas 

• ymmärtää yksinkertaisia viestejä kohdekielellä 
• pystyy osallistumaan helppoihin puhetilanteisiin kohdekielellä  
 

5. vuosiluokka 

 
Tavoitteet   
Kielitaito 
Oppilas oppii 

• keskustelemaan yksinkertaisista arkielämän tilanteista 
• työstämään helppoja tekstejä kohdekielellä  
• kirjoittamaan itsenäisemmin vihkoon  
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• suhtautumaan myönteisesti kohdekieleen ja sen kulttuuriin 
 
Kulttuuritaidot 
Oppilas  

• oppii tuntemaan kohdekulttuuria  
 
Opiskelustrategiat 
Oppilas  

• harjoittelee käyttämään vapautuneemmin uusia sanoja ja ilmauksia omissa tuotoksissaan 
• kiinnostuu arvioimaan omaa työskentelyään   
• alkaa ymmärtää säännöllisen harjoittelun tärkeyden kielenoppimisessa 
• oppii työskentelemään parin kanssa ja ryhmässä  

 
 Keskeiset sisällöt 
Tilanteet ja aihepiirit oman ja opiskeltavan kielen kielialueen näkökulmasta 

• lähiympäristö ja siihen kuuluvat henkilöt, asiat ja toiminnot 
• ikäkauteen soveltuvat runot, laulut, lorut ja leikit 
• yleistietoa kohdekulttuurista 

 
Rakenteet 

• verbin preesens  
• olla, omistaa ja osata-verbit  
• artikkelit ja substantiivin monikko (epäsäännöllinen) 
• persoonapronominit 

 
Viestintästrategiat  
Oppilas  

• ymmärtää pääasiat puheesta ja kirjoitetusta tekstistä 
• pystyy ilmaisemaan ajatuksiaan kohdekielellä ohjatussa vuorovaikutustilanteessa    

 

6. vuosiluokka 

 
Tavoitteet   
Kielitaito 
Oppilas oppii 

• kertomaan melko sujuvasti omista kokemuksistaan 
• hyödyntämään oppikirjan tekstejä  
• kiinnittämään huomiota oikeinkirjoitukseen 
• käyttämään uusia rakenteita  
• kuuntelemaan erilaisia kohdekielisiä puhujia 
• oppii suhtautumaan myönteisesti kohdekieleen ja sen kulttuuriin 

 
Kulttuuritaidot 
Oppilas oppii 

• tuntemaan kohdekielistä kulttuuria eri maissa ja maanosissa 
 
Opiskelustrategiat 
Oppilas  
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• osallistuu aktiivisesti erilaisiin kielenoppimistilanteisiin  
• ottaa enemmän vastuuta pari- ja ryhmätyöskentelyssä  
• oppii käyttämään oppikirjaa monipuolisesti  
• opettelee arvioimaan työskentelyään ja oman kielitaitonsa osa-alueita  

 
Keskeiset sisällöt  
Tilanteet ja aihepiirit oman ja opiskeltavan kielen kielialueen näkökulmasta 

• lähiympäristö ja siihen kuuluvat henkilöt, asiat ja toiminnot 
• ikäkauteen soveltuvat runot, laulut ja lorut  
• kohdemaiden maantieteeseen, valtioihin ja tapoihin tutustumista 

 
Rakenteet 

• verbin preesens (yleis- ja kestopreesens) 
• verbin imperfekti (yleisimperfekti) 
• adjektiivien vertailumuodot 
• indefiniittipronominit 
• of-genetiivi 
• tavan adverbit  

 
Viestintästrategiat  
Oppilas  

• osaa poimia pääasiat puheesta ja kirjoitetusta tekstistä  
• oppii luottamaan puhekumppanin apuun viestintätilanteessa  
• osaa kirjoittaa itsenäisesti lyhyitä viestejä  

 
 
ESOPSin oppilasarvioinnin periaatteiden mukainen arviointi: 
 
OPPILAS ON SAAVUTTANUT 6. LUOKAN LOPPUUN MENNESSÄ TAVOITTEET HYVIN: 
 
Kielitaito 
 
Kielen osaamisen taso 6. luokalla kielitaidon tasojen kuvausasteikon (liite) mukaan: 
 
 
 

Kuullun ymmär-
täminen 

Puhuminen Tekstin ymmär-
täminen 

Kirjoittaminen 
 

Englanti A2.1 Peruskieli-
taidon 
alkuvaihe 

A1.3 Toimiva al-
keiskielitaito 

A2.1 Peruskieli-
taidon  
alkuvaihe 

A1.3 Toimiva al-
keiskielitaito 

Muut kielet A1.3 Toimiva  al-
keiskielitaito 

A1.2 Kehittyvä 
alkeiskielitaito 

A1.3 Toimiva al-
keiskielitaito 

A1.2 Kehittyvä 
alkeiskielitaito 

 
Kulttuuritaidot 
Oppilas  

• tuntee oman ja kohdekielen kulttuurin keskeisimpiä sisältöjä, yhtäläisyyksiä ja eroja  
• pystyy vuorovaikutukseen kohdekielen puhujien kanssa yksinkertaisissa arkipäivän tilan-

teissa 
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Opiskelustrategiat 
Oppilas  

• käyttää luontevasti joitakin kielten opiskelun ja oppimisen kannalta tehokkaita työtapoja ku-
ten pari- ja pienryhmäkeskustelua sekä oppi- ja sanakirjaa  

• ymmärtää sinnikkään harjoittelun merkityksen ja on tottunut arvioimaan omaa työskentely-
ään 

 
   

Vuosiluokat 7-9: ikäkaudesta ja steinerpedagogisesta lähestymistavasta 

Huomio siirtyy subjektiivisesta kokemuksesta objektiivisen maailman ilmiöihin. Abstrakteja käsit-
teitä, syy-seuraussuhteita ja historian suuria linjoja sekä kielen ominaispiirteitä voidaan havainnoida 
entistä tietoisemmin ja tarkemmin. Ikävaiheelle tärkeä tahdon vahvistaminen edellyttää vaativampia 
ja laajempia tehtäviä.   
 
7. vuosiluokalta alkaen tutustutaan englantia puhuvien maiden elämään ja tapoihin lukukirjojen 
avulla. Ikäkauteen sopivia aihepiirejä valitaan myös kirjallisuudesta. Tärkeää on sanavaraston mo-
nipuolinen laajentaminen ja oman kirjallisen ilmaisun harjoittelu. Suullista kielitaitoa harjoitetaan 
edelleen vuoropuheluissa.  Kieliopin tuntemusta kerrataan, syvennetään ja laajennetaan. 

 

7. vuosiluokka 

 
Tavoitteet  
Kielitaito 
Oppilas oppii 

• ymmärtämään kouluikäisen nuoren elämään liittyvää yleiskielistä puhetta ja tekstiä 
• keskustelemaan helpoissa vuorovaikutustilanteissa 
• kirjoittamaan lyhyitä kuvauksia ja tekstejä  
• suhtautumaan myönteisesti kielen opiskeluun  
• arvostamaan englanninkielistä kulttuuria 

 
Kulttuuritaidot 
Oppilas oppii 

• englanninkielisten maiden tapoja ja perinteitä  
• viestimään kohdekulttuurin edellyttämällä tavalla arkielämän tilanteissa 

 
Opiskelustrategiat 
Oppilas opettelee 

• käyttämään erilaisia työtapoja kielen opiskelussa 
• arvioimaan omaa työskentelyään 
• luottamaan omiin kykyihinsä kielenoppimistilanteissa 
• ottamaan enemmän vastuusta omasta opiskelustaan 

 
Keskeiset sisällöt  
Tilanteet ja aihepiirit 

• lähipiiri ja harrastukset 
• lemmikit 
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• koulun arki meillä ja muualla 
• ostos- ja palvelutilanteet 
• ikäkauteen soveltuvat laulut ja runot 

 
Rakenteet 

• verbien perustaivutus ja tärkeimmät aikamuodot 
• kysymykset 
• futuuri ja if-lause 
• sanajärjestys 
• adjektiivien vertailumuodot 

 
Viestintästrategiat 
Oppilas 

• harjoittelee toimimaan vuorovaikutustilanteessa luontevasti 
• harjoittelee ylläpitämään keskustelua ja kiinnostusta vuorovaikutustilanteissa 
• harjoittelee kohdekielelle ominaista kohteliaisuutta ja avoimuutta 
• pystyy kuuntelemaan puhujan viestiä ja reagoimaan siihen 

 

8. vuosiluokka 

 
Tavoitteet  
Kielitaito 
Oppilas oppii 

• ymmärtämään pääajatukset ja keskeiset yksityiskohdat vaativammasta tekstistä 
• kuuntelemaan pitempiä ja monimuotoisempia tekstejä ja tarinoita 
• tunnistamaan keskeisiä eroja englannin kielen eri varianteista 
• kertomaan suullisesti ja kirjallisesti mielipiteistään ja ajatuksistaan melko luontevasti 
• suhtautumaan myönteisesti kielen opiskeluun 
• arvostamaan englanninkielistä kulttuuria 

 
Kulttuuritaidot 
Oppilas tutustuu 

• erityisesti Yhdysvaltojen kulttuurisiin, maantieteellisiin ja kielellisiin erityispiirteisiin 
• viestimään kohdekulttuurin edellyttämällä tavalla arkielämän tilanteissa 

 
Opiskelustrategiat 
Oppilas oppii 

• käyttämään erilaisia työtapoja kielen opiskelussa 
• arvioimaan omaa työskentelyään 
• luottamaan omiin kykyihinsä kielenoppimistilanteissa 
• ottamaan enemmän vastuusta omasta opiskelustaan 

 
Keskeiset sisällöt 
Tilanteet ja aihepiirit 

• amerikkalainen yhteiskunta ja koulu 
• matkailu 
• vapaa-ajan tilanteet  
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Rakenteet 

• perusaikamuodot ja verbin kestomuodot 
• 1. konditonaali ja ehtovirke 
• adverbien vertailumuodot 
• liitekysymys 
• artikkelit 
• genetiivi 

 
Viestintästrategiat 
Oppilas oppii 

• ylläpitämään tavallista keskustelua ja reagoimaan saamaansa palautteeseen melko luontevas-
ti 

• löytämään korvaavia ilmaisuja saadakseen viestinsä perille 
• kohdekielelle ominaista kohteliaisuutta ja avoimuutta 
• kuuntelemaan puhujan viestiä ja reagoimaan siihen 

 

9. vuosiluokka 

 
Tavoitteet   
Kielitaito 
Oppilas oppii 

• ymmärtämään pääajatukset ja keskeiset yksityiskohdat vaativammasta asiatekstistä 
• selviytymään haastavassakin puhetilanteessa 
• kertomaan suullisesti ja kirjallisesti mielipiteistään ja ajatuksistaan melko luontevasti 
• suhtautumaan myönteisesti kielen opiskeluun  
• arvostamaan englanninkielistä kulttuuria 

 
Kulttuuritaidot 
Oppilas oppii 

• viestimään kohdekulttuurin edellyttämällä tavalla arkielämän tilanteissa 
• tuntemaan kohdekulttuuria ja ymmärtämään sitä omaa kulttuuritaustaansa vasten 

 
Opiskelustrategiat 
Oppilas oppii 

• arvioimaan omaa työskentelyään ja kielitaitonsa eri osa-alueita suhteessa tavoitteisiin ja tar-
vittaessa muuttamaan työtapojaan 

 
Keskeiset sisällöt 
Tilanteet ja aihepiirit 

• opiskelu, työ, elinkeinoelämä 
• tiedotusvälineet 
• ympäristökysymykset 
• terveys ja hyvinvointi 

 
Rakenteet 

• passiivi 
• 2. konditionaali ja ehtovirkkeet 
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• epäsuora esitys 
• infinitiivi 

 
Viestintästrategiat 
Oppilas oppii 

• ylläpitämään tavallista keskustelua ja reagoimaan saamaansa palautteeseen melko luontevas-
ti 

• löytämään korvaavia ilmaisuja saadakseen viestinsä perille 
• kohdekielelle ominaista kohteliaisuutta,  avoimuutta ja intonaatiota 
• pystyy kuuntelemaan puhujan viestiä ja reagoimaan siihen 

 

Arviointi ja päättöarvioinnin kriteerit 

Englannin kielen arvioinnissa noudatamme valtakunnallisten opetussuunnitelmaperusteiden arvioin-
tiohjeita. Kielten arvioinnin pohjaksi Opetushallitus on vahvistanut taitotasoasteikot. Näihin perus-
tuen on valtakunnallisissa opetussuunnitelmaperusteissa määritelty taitotasokriteerit numerolle kah-
deksan (8). Oppilaan osaaminen arvioidaan näiden kriteerien pohjalta, monipuoliseen näyttöön pe-
rustuen. 
 
Arvioinnissa kiinnitetään huomiota tiedollisten ja taidollisten tavoitteiden saavuttamiseen 
kuullun ymmärtämisessä, puhumisessa, luetun ymmärtämisessä ja kirjoittamisessa. 
 
Koetulosten lisäksi arvosanaan vaikuttavat erilaiset kirjalliset tuotokset, tuntityöskentely, 
kotitehtävien suorittaminen, asennoituminen kielen opiskeluun, opiskelutaidot ja -tottumukset sekä 
yhteistyökyky. Lisäksi oppilaan suullisen kielitaidon kehittymistä arvioidaan suullista työskentelyä 
havainnoimalla sekä mahdollisten suullisten esitysten tai kokeiden avulla. 
 
Oppilaita ohjataan myös itse arvioimaan omaa työskentelyään ja edistymistään. 
 
Päättöarvioinnin kriteerit arvosanalle 8 
 
Kielitaito 
Kielen osaamisen taso 9. luokalla kielitaidon tasojen kuvausasteikon (liite) mukaan: 
  
 
 

Kuullun ymmär-
täminen 

Puhuminen Tekstin ymmär-
täminen 

Kirjoittaminen 
 

Englanti B1.1 Toimiva pe-
ruskielitaito 
  

A2.2 Kehittyvä 
peruskielitaito 

B1.1 Toimiva pe-
ruskielitaito 
 

A2.2 Kehittyvä 
peruskielitaito 

 
Kulttuuritaidot 
Oppilas tuntee kohdekielen kielialueen elämänmuotoa ja historiaa. 
 
Opiskelustrategiat  
Oppilas 

• käyttää säännöllisesti kielten opiskelun ja oppimisen kannalta tehokkaita työtapoja 
• on oivaltanut kielen opiskelussa välttämättömän sinnikkään viestinnällisen harjoittelun mer-

kityksen 
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SAKSA A-KIELENÄ (A2) 1.-6. ja 7.-9. vuosiluokat   
A-kieli voidaan aloittaa vapaaehtoisena (POPS). Espoon Steinerkoulussa saksan kielen opiskelu 
katsotaan liittyvän koulun valintaan 1-6 vuosiluokkien osalta, sen jälkeen oppilaat voivat jatkaa 
saksan opiskelua tai valita muita valinnaisia oppiaineita. Asiasta informoidaan vanhempia kou-
lun valinnan yhteydessä sekä tässä opetussuunnitelmassa. Tämä edellä mainittu linjaus on myös 
Opetushallituksen suosituksen mukainen.    

Aihekokonaisuudet saksan opetuksessa 

Saksan kielen opetuksessa aihekokonaisuudet toteutuvat tekstien aihepiireissä, pienissä 
projektitöissä, monipuolisissa oppilaskeskeisissä työtavoissa ja käytössä olevan opetusteknologian 
hyödyntämisenä. 
 
1. Ihmisenä kasvaminen 
Saksan opiskelussa oppilas oppii kehittämään opiskelutaitojaan pitkäjänteisesti sekä itsenäisesti 
että ryhmän jäsenenä. Saksankielisen kulttuurin tuntemus avartaa oppilaan maailmankuvaa 
ja auttaa ymmärtämään tasa-arvon ja suvaitsevaisuuden merkitystä. 
 
2. Kulttuuri-identiteetti ja kansainvälisyys 
Oppilasta ohjataan havainnoimaan saksankielisen kulttuurin merkitystä Euroopassa sekä 
oman ja saksankielisen kulttuurin yhtäläisyyksiä ja eroja. Opiskelussa tuodaan esille tapakulttuurin 
merkitys saksalaisella kielialueella sekä pohditaan omaa tapakulttuuriamme. 
 
3. Viestintä- ja mediataidot 
Oppilas oppii viestimään eri viestintäympäristöissä ja hakemaan tietoa eri viestimistä. 
Opiskelussa tutustutaan eri viestintäteknisiin laitteisiin ja viestityyppeihin. 
 
4. Osallistuva kansalaisuus ja yrittäjyys 
Saksan opiskelussa korostetaan oppilaan omaa aktiivisuutta päämääriensä saavuttamiseksi. 
Työelämään ja eri ammatteihin tutustutaan saksankielisen kulttuurin näkökulmasta. 
 
5. Vastuu ympäristöstä, hyvinvoinnista ja kestävästä tulevaisuudesta 
Tutustutaan saksalaiseen jätteiden kierrätykseen ja ohjataan oppilaita ymmärtämään kestävän 
kehityksen periaatteita. 
 
6. Turvallisuus ja liikenne 
Oppitunneilla pyritään luomaan turvallinen oppimisympäristö ja myötävaikutetaan väkivallattoman 
maailmankuvan syntymiseen. Tutustutaan saksalaisen liikennekulttuurin ominaispiirteisiin. 
 
7. Ihminen ja teknologia 
Ymmärretään teknologian tarjoamat mahdollisuudet saksan kielen ja kulttuurin opiskelussa. 
 

Vuosiluokat 1-3: ikäkaudesta ja steinerpedagogisesta lähestymistavasta  

 
Saksan kielen opetus alkaa 1. luokalla. Tarkoitus on, että lapsi saa eläytyä vieraan kielen laatuun ja 
oppii sitä jäljittelemällä. Opetus tapahtuu pääasiassa vieraalla kielellä. Pohjaa hyvälle ääntämiselle 
luodaan lauluin, loruin ja puhetta jäljittelemällä; näin saadaan tuntuma kielen sointiin ja rytmiin. 
Kysymys-vastausleikein, pienin vuoropuheluin ja omia toimintoja kuvaamalla luodaan alustava sa-
navarasto. Lapset opettelevat ilmaisemaan yksinkertaiset toiminnat, lähiympäristön esineiden nimi-
tykset sekä ominaisuuksien ilmaisut. Aihepiirit liittyvät osittain pääainejaksojen oppisisältöihin. 
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Opetus ja harjoittelu on suullista niin kuorossa kuin yksittäin. 3. luokalla aletaan vähitellen harjoi-
tella kirjoittamista ja lukemista. 
  

 1. vuosiluokka 

 
Tavoitteet  
Oppilas 

• tutustuu saksan kieleen ja kulttuuriin sekä innostuu opiskelemaan sitä 
• rohkaistuu puhumaan helppoja sanoja ja sanontoja 
• oppii reagoimaan yksinkertaisiin saksankielisiin puhetilanteisiin 
• oppii suhtautumaan myönteisesti saksan kieleen ja sen kulttuuriin 

 
Keskeiset sisällöt 

• jokapäiväinen elämä, koti ja koulu 
• ikäkauteen soveltuvat runot, laulut, lorut ja leikit 
• yleistietoa kohdekulttuurista 
  

2. vuosiluokka 

 
Tavoitteet 
Oppilas 

• tutustuu saksan kieleen ja kulttuuriin sekä innostuu opiskelemaan sitä 
• rohkaistuu puhumaan helppoja sanoja ja sanontoja  
• oppii reagoimaan yksinkertaisiin kohdekielisiin puhetilanteisiin 
• oppii suhtautumaan myönteisesti kohdekieleen ja sen kulttuuriin 

 
Keskeiset sisällöt 

• jokapäiväinen elämä, koti ja koulu 
• ikäkauteen soveltuvat runot, laulut, lorut ja leikit 
• yleistietoa kohdekulttuurista 

 
ESOPS:n oppilasarvioinnin periaatteiden mukainen arviointi: 
 
OPPILAS ON SAAVUTTANUT 2. LUOKAN LOPPUUN MENNESSÄ TAVOITTEET HYVIN: 
 

• perusvärit 
• numerot 
• osaa nimetä esineitä ja asioita 
• osaa useita loruja ja lauluja 
• tietää erilaisia lähiympäristöönsä liittyviä sanoja 
• osaa vastata yksinkertaisiin heitä koskeviin kysymyksiin 
• kehonosia 
• viikonpäivät 
• numerot 40:een saakka 
• tunnistaa monia verbejä 
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POIKKEUKSET 
• 1.-2. luokalla ei kirjoitettua kielimuotoa käytetä vielä lainkaan. Harjoittelu on ainoastaan 

suullista. 
 

3. vuosiluokka 

Aiempi aineisto kerrataan syventäen ja vaikeuttaen ja tehden tietoisemmaksi. Yhä enemmän yksi-
löllistä ja parityöskentelyä. Voidaan harjoitella yksittäisten sanojen kirjoittamista ja itse kirjoitetun 
tekstin lukemista sen mukaan, miten oppilas taitaa äidinkielen kirjoituksen. 
 
Tavoitteet   
Kielitaito 
Oppilas oppii 

• kertomaan lyhyesti itsestään ja lähipiiristään kohdekielellä 
• viestimään yksinkertaisissa arkipäivän puhetilanteissa tarvittaessa puhekumppanin apuun 

tukeutuen 
• ymmärtämään helppoja arkielämän puhetilanteita  
• jäljentämään itsenäisesti taululta tekstiä vihkoonsa 

 
Kulttuuritaidot 
Oppilas oppii 

• tuntemaan kohdekulttuuria ja tutustuu alustavasti kohdekulttuurin ja suomalaisen kulttuurin 
yhtäläisyyksiin ja eroihin 

 
Opiskelustrategiat 
Oppilas  

• oppii ottamaan vastuuta omasta vihkotyöstään 
• tutustuu pari- ja pienryhmätyöskentelyyn kielen opiskelussa  

 
 Keskeiset sisällöt 
Tilanteet ja aihepiirit oma ja opiskeltavan kielen kielialueen näkökulmasta 

• lähiympäristö ja siihen kuuluvat henkilöt, asiat ja toiminnot 
• yleistietoa kohdekulttuurista 
• ikäkauteen soveltuvat runot, laulut, lorut ja leikit 

 
Rakenteet 

• kysymykset ja preesensin väitelauseet 
 
Viestintästrategiat  
Oppilas 

• ymmärtää yksinkertaisia viestejä kohdekielellä 
• pystyy osallistumaan helppoihin puhetilanteisiin kohdekielellä   

 
 4. vuosiluokka 
 
Tavoitteet 
Kielitaito 
Oppilas oppii  

• keskustelemaan lyhyesti itsestään ja lähipiiristään kohdekielellä 
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• ymmärtämään hyvin helppoja tekstejä kohdekielellä 
• kirjoittamaan lyhyitä viestejä itsenäisesti vihkoon   
• oppii suhtautumaan myönteisesti kohdekieleen ja sen kulttuuriin 

 
Kulttuuritaidot 
Oppilas oppii 

• tuntemaan kohdekulttuuria arkielämän tilanteiden avulla 
 
Opiskelustrategiat 
Oppilas  

• harjoittelee käyttämään uusia sanoja ja ilmauksia omissa tuotoksissaan 
• alkaa tehdä havaintoja omasta oppimisestaan 
• opettelee työskentelemään parin kanssa ja ryhmässä 

 
Keskeiset sisällöt 
  
Tilanteet ja aihepiirit oman ja opiskeltavan kielen kielialueen näkökulmasta 

• lähiympäristö ja siihen kuuluvat henkilöt, asiat ja toiminnot 
• ikäkauteen soveltuvat runot, laulut, lorut ja leikit 
• kuukaudet, vuodenajat ja sää 
• yleistietoa kohdekulttuurista 

 
Rakenteet 

• verbin säännöllinen preesens 
• olla, omistaa ja osata -verbi  
• artikkelit ja substantiivien monikkoon tutustuminen 
• ajan ilmaiseminen 
• persoonapronominit 
• akkusatiivi 

 
Viestintästrategiat  
Oppilas 

• ymmärtää yksinkertaisia viestejä kohdekielellä 
• pystyy osallistumaan helppoihin puhetilanteisiin kohdekielellä  

 

5. vuosiluokka 

 
Tavoitteet 
  
Kielitaito 
Oppilas oppii 

• keskustelemaan yksinkertaisista arkielämän tilanteista 
• työstämään helppoja tekstejä kohdekielellä  
• kirjoittamaan itsenäisemmin vihkoon  
• oppii suhtautumaan myönteisesti kohdekieleen ja sen kulttuuriin 

 
Kulttuuritaidot 
Oppilas oppii 
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• tuntemaan kohdekulttuuria  
 
Opiskelustrategiat 
Oppilas  

• harjoittelee käyttämään vapautuneemmin uusia sanoja ja ilmauksia omissa tuotoksissaan 
• kiinnostuu arvioimaan omaa työskentelyään 
• alkaa ymmärtää säännöllisen harjoittelun tärkeyden kielenoppimisessa 
• oppii työskentelemään parin kanssa ja ryhmässä  

 
Keskeiset sisällöt 
  
Tilanteet ja aihepiirit oman ja opiskeltavan kielen kielialueen näkökulmasta 
• lähiympäristö ja siihen kuuluvat henkilöt, asiat ja toiminnot 
• ikäkauteen soveltuvat runot, laulut, lorut ja leikit 
• kouluun liittyvää sanastoa 
• yleistietoa kohdekulttuurista 
 
Rakenteet 
• verbin preesens  
• epäsäännöllinen preesens 
• kysymyssanat  
• kieltosanat 
• modaaliapuverbit 
 
Viestintästrategiat  
Oppilas 
• ymmärtää pääasiat puheesta ja kirjoitetusta tekstistä 
• pystyy ilmaisemaan ajatuksiaan kohdekielellä ohjatussa vuorovaikutustilanteessa    
 

6. vuosiluokka 

 
Tavoitteet 
 
Kielitaito 
Oppilas oppii 

• kertomaan melko sujuvasti omista kokemuksistaan 
• kiinnittämään huomiota kirjoittamisessa oikeinkirjoitukseen 
• käyttämään uusia rakenteita  
• oppii suhtautumaan myönteisesti kohdekieleen ja sen kulttuuriin 

 
Kulttuuritaidot 
Oppilas oppii 

• tuntemaan kohdekielistä kulttuuria eri maissa ja maanosissa 
 
Opiskelustrategiat 

• osallistuu aktiivisesti erilaisiin kielenoppimistilanteisiin  
• ottaa enemmän vastuuta pari- ja ryhmätyöskentelyssä  
• opettelee arvioimaan työskentelyään ja oman kielitaitonsa osa-alueita  
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Keskeiset sisällöt 
  
Tilanteet ja aihepiirit oman ja opiskeltavan kielen kielialueen näkökulmasta 

• lähiympäristö ja siihen kuuluvat henkilöt, asiat ja toiminnot 
• ikäkauteen soveltuvat runot, laulut ja lorut  
• kohdemaan maantieteeseen ja tapoihin tutustumista 
• maita ja kieliä 

 
Rakenteet 

• omistuspronominit 
• imperatiivi 
• adjektiivien komparatiivi 
• tavan adverbit  
• perfekti 
• vaihtoprepositiot akkusatiivissa ja datiivissa 

 
Viestintästrategiat  
Oppilas  

• osaa poimia pääasiat puheesta ja kirjoitetusta tekstistä  
• oppii luottamaan puhekumppanin apuun viestintätilanteessa 
• osaa kirjoittaa itsenäisesti lyhyitä viestejä  

 

ESOPS:n oppilasarvioinnin periaatteiden mukainen arviointi: 
 
OPPILAS ON SAAVUTTANUT 6. LUOKAN LOPPUUN MENNESSÄ TAVOITTEET HYVIN: 
 
Kielitaito 
 
Kielen osaamisen taso 6. luokalla kielitaidon tasojen kuvausasteikon (liite) mukaan: 
 
 
 

Kuullun ymmär-
täminen 

Puhuminen Tekstin ymmär-
täminen 

Kirjoittaminen 
 

Englanti A2.1 Peruskieli-
taidon 
alkuvaihe 

A1.3 Toimiva al-
keiskielitaito 

A2.1 Peruskieli-
taidon  
alkuvaihe 

A1.3 Toimiva al-
keiskielitaito 

Muut kielet A1.3 Toimiva  al-
keiskielitaito 

A1.2 Kehittyvä 
alkeiskielitaito 

A1.3 Toimiva al-
keiskielitaito 

A1.2 Kehittyvä 
alkeiskielitaito 

 
Kulttuuritaidot 
Oppilas 

• tuntee oman ja kohdekielen kulttuurin keskeisimpiä sisältöjä, yhtäläisyyksiä ja eroja  
• pystyy vuorovaikutukseen kohdekielen puhujien kanssa yksinkertaisissa arkipäivän tilan-

teissa 
 
Opiskelustrategiat 
Oppilas  
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• käyttää luontevasti joitakin kielten opiskelun ja oppimisen kannalta tehokkaita työtapoja ku-
ten pari- ja pienryhmäkeskustelua sekä oppi- ja sanakirjaa 

• ymmärtää sinnikkään harjoittelun merkityksen ja on tottunut arvioimaan omaa työskentely-
ään 

 
Luokat 7-9 
Tutustutaan vähitellen saksaa puhuvien maiden arkipäivän elämään ja niiden tapoihin lukukirjojen 
avulla. Sopivia aihepiirejä valitaan myös kirjallisuudesta: lukemistoon kuuluu balladeja, runoja, lau-
luja, elämäkertoja sekä osia näytelmistä. Harjoitetaan edelleen suullista kielitaitoa parikeskusteluis-
sa sekä kirjallista tuottamista pienimuotoisissa kirjoitelmissa. 7. luokalta lähtien kielen olemuksen 
tarkasteluun tulee uusia näkökulmia: kielellisiä seikkoja voidaan havainnoida entistä tietoisemmin. 
Kieliopin tuntemusta kerrataan, syvennetään ja laajennetaan. 
 

7. vuosiluokka 

 
Tavoitteet 
 
Kielitaito 
Oppilas oppii 

• ymmärtämään yleis- tai asiatietoa sisältävää selkeää yleiskielistä puhetta ja tekstiä 
• selviytymään yksinkertaisista sosiaalisista kohtaamisista ja tavallisista palvelutilanteista  

 
Kulttuuritaidot 
Oppilas oppii 

• tuntemaan kohdekulttuuria ja ymmärtämään sitä omaa kulttuuritaustaansa vasten 
• viestimään ja toimimaan kohdekulttuurissa hyväksyttävällä tavalla tavanomaisissa arkipäi-

vän tilanteissa  
 
Opiskelustrategiat 
Oppilas oppii 

• käyttämään erilaisia kielen opiskelun ja oppimisen kannalta tehokkaita työtapoja ja opiske-
lustrategioita ja käyttämään hyväksi äidinkielessä oppimaansa  

• arvioimaan omaa työskentelyään ja kielitaitonsa eri alueita 
 
 Keskeiset sisällöt 
  
Tilanteet ja aihepiirit oman ja opiskeltavan kielen kielialueen näkökulmasta 
Luokilla 3−6 esiin tulleen lisäksi  

• vapaa-ajan vietto ja harrastukset 
• matkustaminen 
• julkiset palvelut 

 
Rakenteet 

• verbin säännöllinen ja epäsäännöllinen taivutus preesensissä ja perfektissä 
• modaaliapuverbien käyttö 
• substantiivin akkusatiivi ja datiivi 
• persoona- ja omistuspronominit 
• epämääräisen ja määräisen artikkelin käyttö 
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• kieltosanat 
• akkusatiivi- ja datiiviprepositiot 
• päälauseen sanajärjestys 
• kysymyslauseet 

 
Viestintästrategiat 

• kielellinen tai tilannevihjeisiin perustuva päättely viestin sisällön selvittämiseksi 
• vuorovaikutustilanteessa saadun palautteen hyödyntäminen 
• oman kielenkäytön tarkkailu 

 
 

8. vuosiluokka 

 
Tavoitteet  
 
Kielitaito 
Oppilas oppii 

• ymmärtämään kouluikäisen nuoren elämään liittyvää sekä yleis- tai asiatietoa sisältävää sel-
keää yleiskielistä puhetta ja tekstiä 

• selviytymään yksinkertaisista sosiaalisista kohtaamisista ja tavallisista palvelutilanteista ja  
kuvailemaan lähipiiriään 

• kirjoittamaan suppeita viestejä ja luettelomaisia kuvauksia hyvin tutuista aiheista.  
 
Kulttuuritaidot 
Oppilas oppii 

• tuntemaan kohdekulttuuria ja ymmärtämään sitä omaa kulttuuritaustaansa vasten 
• viestimään ja toimimaan kohdekulttuurissa hyväksyttävällä tavalla tavanomaisissa arkipäi-

vän tilanteissa 
• tiedostamaan arvojen kulttuurisidonnaisuuden 

 
Opiskelustrategiat 
Oppilas oppii 

• käyttämään erilaisia kielen opiskelun ja oppimisen kannalta tehokkaita työtapoja ja opiske-
lustrategioita ja käyttämään hyväksi äidinkielessä oppimaansa 

• arvioimaan omaa työskentelyään ja kielitaitonsa eri alueita suhteessa tavoitteisiin ja tarvitta-
essa  muuttamaan työskentelytapojaan. 

 
 Keskeiset sisällöt 
  
Tilanteet ja aihepiirit oman ja opiskeltavan kielen kielialueen näkökulmasta 

• vapaa-ajan vietto ja harrastukset 
• matkustaminen 
• julkiset palvelut 
• kestävä kehitys 
• terveys ja hyvinvointi  

 
Rakenteet 

• genetiivi 
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• infinitiivirakenteet 
• verbin säännöllinen ja epäsäännöllinen taivutus imperfektissä ja pluskvamperfektissa 
• konjunktiivin imperfekti ja konditionaali 
• sivulause ja epäsuorakysymyslause 
• adjektiivin heikko ja vahva taivutus 
• refleksiiviverbit akkusatiivissa ja datiivissa 

 
Viestintästrategiat 

• kielellinen tai tilannevihjeisiin perustuva päättely viestin sisällön selvittämiseksi 
• vuorovaikutustilanteessa saadun palautteen hyödyntäminen 
• oman kielenkäytön tarkkailu 

 
 

 
9. vuosiluokka 
 
Tavoitteet  
 
Kielitaito 
Oppilas oppii 

• ymmärtämään kouluikäisen nuoren elämään liittyvää sekä yleis- tai asiatietoa sisältävää sel-
keää yleiskielistä puhetta ja tekstiä 

• selviytymään yksinkertaisista sosiaalisista kohtaamisista ja tavallisista palvelutilanteista ja 
kuvailemaan lähipiiriään 

• kirjoittamaan viestejä ja luettelomaisia kuvauksia tutuista aiheista sekä laatimaan kaksi kir-
joitelmaa 

 
Kulttuuritaidot 
Oppilas oppii 

• tuntemaan kohdekulttuuria ja ymmärtämään sitä omaa kulttuuritaustaansa vasten 
• viestimään ja toimimaan kohdekulttuurissa hyväksyttävällä tavalla tavanomaisissa arkipäi-

vän tilanteissa 
• tiedostamaan arvojen kulttuurisidonnaisuuden 

 
Opiskelustrategiat 
Oppilas oppii 

• käyttämään erilaisia kielen opiskelun ja oppimisen kannalta tehokkaita työtapoja ja opiske-
lustrategioita ja käyttämään hyväksi äidinkielessä oppimaansa 

• tekemään pienimuotoisia projektitöitä itsenäisesti tai ryhmässä 
• arvioimaan omaa työskentelyään ja kielitaitonsa eri alueita suhteessa tavoitteisiin ja tarvitta-

essa  muuttamaan työskentelytapojaan 
 
Keskeiset sisällöt 
  
Tilanteet ja aihepiirit oman ja opiskeltavan kielen kielialueen näkökulmasta 

• vapaa-ajan vietto ja harrastukset 
• matkustaminen 
• julkiset palvelut 
• opiskelu, työ ja elinkeinoelämä 
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• terveys ja hyvinvointi 
• tiedotusvälineet 

 
Rakenteet 

• verbien rektio ja wo-verbit 
• futuuri 
• maantieteelliset nimet 
• substantiivien suku- ja monikkosäännöt 
• relatiivipronominit 
• superlatiivi attribuuttina 
• werden-passiivi eri aikamuodoissa 
• konjunktiivin pluskvamperfekti 
• pronominaaliadverbit 
• kaksoisinfinitiivi 
• heikot maskuliinit 
• substantivoidut adjektiivit 

 
Viestintästrategiat 

• kielellinen tai tilannevihjeisiin perustuva päättely viestin sisällön selvittämiseksi 
• vuorovaikutustilanteessa saadun palautteen hyödyntäminen 
• puuttuvan kielitaidon kompensointi likimääräisellä ilmaisulla 
• oman kielenkäytön tarkkailu 
• joidenkin suulliselle vuorovaikutukselle ominaisten ilmausten, kuten puheenvuoron aloituk-

seen ja lopetukseen sekä puheenvuoron ottamiseen ja ylläpitämiseen ja palautteen antami-
seen liittyvien ilmausten käyttö 

 
 

Arviointi ja päättöarvioinnin kriteerit 

 
Noudatamme valtakunnallisten opetussuunnitelmaperusteiden arviointiohjeita. Kielten 
arvioinnin pohjaksi Opetushallitus on vahvistanut taitotasoasteikot. Näihin perustuen on 
valtakunnallisissa opetussuunnitelmaperusteissä määritelty taitotasokriteerit numerolle 
kahdeksan (8). Oppilaan osaaminen arvioidaan näiden kriteerien pohjalta, monipuoliseen 
näyttöön perustuen. 
 
Arvioinnissa kiinnitetään huomiota tiedollisten ja taidollisten tavoitteiden saavuttamiseen 
kuullun ymmärtämisessä, puhumisessa, luetun ymmärtämisessä ja kirjoittamisessa. 
Koetulosten lisäksi arvosanaan vaikuttavat erilaiset kirjalliset tuotokset, tuntityöskentely, 
kotitehtävien suorittaminen, asennoituminen kielen opiskeluun, opiskelutaidot ja – tottumukset 
sekä yhteistyökyky. 
 
Lisäksi oppilaan suullisen kielitaidon kehittymistä arvioidaan suullista työskentelyä havainnoimalla 
sekä mahdollisten suullisten esitysten tai kokeiden avulla. 
 
Oppilaita ohjataan myös itse arvioimaan omaa työskentelyään ja edistymistään. 
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Päättöarvioinnin kriteerit arvosanalle 8 
  
Kielitaito  
Kielen osaamisen taso 9. luokalla kielitaidon tasojen kuvausasteikon (liite) mukaan: 
 
 
 

Kuullun ymmär-
täminen 

Puhuminen Tekstin ymmär-
täminen 

Kirjoittaminen 
 

Muut kielet A2.2 Kehittyvä 
peruskielitaito 

A2.1 Peruskieli-
taidon alkuvaihe 

A2.2 Kehittyvä 
peruskielitaito 

A2.1 Peruskieli-
taidon alkuvaihe 

 
 
Kulttuuritaidot 
Oppilas tuntee 

• kohdekielen kielialueen elämänmuotoa ja historiaa. 
 
Opiskelustrategiat  
Oppilas 

• käyttää säännöllisesti kielten opiskelun ja oppimisen kannalta tehokkaita työtapoja 
• on oivaltanut kielen opiskelussa välttämättömän sinnikkään viestinnällisen harjoittelun mer-

kityksen. 
 
 

7.6. MATEMATIIKKA 
 

Matematiikka  steinerkoulussa 

Matematiikka on kieli, jota luonnollisten kielten rinnalla käytetään yhä enemmän tiedon välittämi-
seen. Perusopetuksen tulee laskutaidon lisäksi antaa pohjatiedot matemaattisen kielenkäytön ja ma-
tematiikan sovellusmahdollisuuksien ymmärtämiseen.  
 
Paitsi välineenä matematiikalla on merkitystä myös kasvatuksen kannalta. Matematiikka on täsmäl-
lisen, kriittisen ajattelun väline ja malli. Se vaatii käsitteiden selkeää määrittelyä ja johdonmukaista 
etenemistä tiedosta toiseen sekä sopimuksia merkeistä ja symboleista. 
 
Matematiikka jaetaan steinerkouluissa kolmeen vaiheeseen. Ensimmäisessä vaiheessa, joka käsittää 
1.-3. vuosiluokkaa, matematiikka kehitetään toimintana, joka on läheisessä yhteydessä lapsen ke-
hollisuuteen ja elämän prosesseihin ja etenee sisäisestä kohti ulkoista.  Toisessa vaiheessa, 4.-5. 
vuosiluokilla, pääpaino on käytännön työskentelyssä. Kolmannessa vaiheessa 6.-9. vuosiluokilla ta-
pahtuu muutos, jossa opetus ja oppiminen rakennetaan yhä enemmän oppilaan heräävän havain-
nointi- ja ajattelukyvyn varaan. Samanaikaisesti pidetään huolta, että matematiikassa oppilaat teke-
vät säännöllisesti ja riittävästi harjoituksia viikkotuntien ja kotitehtävien puitteissa. 
 
Perusopetuksen tavoitteena on kehittää ominaisuuksia, jotka ovat ajattelun ja siten myös matemaat-
tisen tiedonvälityksen perustana, kuten jäsentely- ja päättelykykyä, tiedon ja saadun ratkaisun oi-
keellisuuden arviointikykyä, kykyä käsitteelliseen ajatteluun ja luovaan ongelmaratkaisuun. Sen ta-
voitteena on lisäksi ylläpitää ja kehittää oppimishalukkuutta ja mielenkiintoa ongelmien ratkaisemi-
seen sekä kehittää oikeita työtottumuksia ja antaa oppilaille perusvalmiudet ja tiedot.  
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Luokkakohtaiset sisällöt ja tavoitteet 
 

• Opetus etenee tavoitteiden ja keskeisten sisältöjen suhteen POPS:n perusteiden mukai-
sesti.  

*    Steinerpedagogiikan erityispiirteet merkitään tähdellä (*) silloin kuin ne selkeästi  
      eroavat POPS:n tavoitteista ja keskeisistä sisällöistä.   
 

 

Eteneminen suhteessa valtakunnallisiin opetussuunnitelman perusteisiin 

 
Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa (POPS) vuosiluokille 1- 2  merkityistä  
keskeisistä sisällöistä: murtoluvun käsitteen pohjustaminen konkreettisin välinein käsitellään 4. 
luokalla ja säännönmukaisuuksien, suhteiden ja riippuvuuksien näkeminen kuvista 5. luokalla. 
Osa geometrian sisällöistä poikkeaa seuraavasti: kolmiulotteisten kappaleiden tunnistaminen käsi-
tellään 4. luokalla ja kolmiulotteisten kappaleiden ns. platonisten kappaleiden rakentaminen 8. luo-
kalla. Yksinkertaisia suurennoksia tehdään 5. luokalla. 
 
Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa (POPS) vuosiluokille 1- 2  merkityistä mittaami-
seen liittyvistä keskeisistä sisällöistä opetetaan seuraavasti: mittaamisen periaate, pituus, massa, ai-
ka ja hinta, mittavälineiden käyttö, tärkeimpien mittayksiköiden käyttö, vertailu sekä mittaustulok-
sen arviointi käsitellään 3.luokalla. Pinta-ala ja tilavuus käsitellään 5. luokalla. 
 
Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa (POPS) vuosiluokille 3 -5 merkityt sisällöt alaotsi-
koilla algebra ja geometria käsitellään vastavana sisältökokonaisuutena 6. luokalla. Samaan kohtaan 
merkitty sisältö negatiivisen kokonaisluvun käsite esitellään 7. luokalla kohdassa laskeminen ratio-
naaliluvuilla.    
Vuosiluokille 1 ja 2 POPS:ssa merkitty aihealue mittaaminen käsitellään kokonaisuudessaan 3. luo-
kalla, tosin osaan sen perusteista tutustutaan jo 2. luokalla. vuosiluokille 1-2 merkityt geometrian 
sisällöt käsitellään 3.-5. luokalla. Toisaalta steinerpedagogiikalle ominaista muotopiirustusta harjoi-
tetaan 1. luokasta alkaen. Sen sisällöt kuvataan matematiikan yhteydessä. Geometrian sisällöt ja ta-
voitteet vuosiluokilla 6-9 taas on kuvattu seuraavassa luvussa erillisenä kokonaisuutena.   
 
Geometrian osalta opetussuunnitelma sisältää aiheita, jotka kuuluvat yleensä perusopetuksen osalta 
vain steinerkoulujen opetussuunnitelmiin. Ne kuitenkin auttavat POPS:n edellyttämien tavoitteiden 
ja hyvän osaamisen kriteerien täyttämistä. Osa geometrian sisällöistä integroituu kuvaamataidon 
opetukseen.   
 
 

Vuosiluokat 1-3: ikäkaudesta ja steinerpedagogisesta lähestymistavasta 

 

Alkuopetuksessa lapsi elää vielä toiminnallista ja jäljittelevää vaihettaan. Hän ajattelee konkreetti-
sesti ja kokee asiat koko kehollaan. Motivaatio herätetään kuvaamalla lukujen laatuja. Kyetäkseen 
käsittelemään kvantitatiivisia lukuja täytyy luoda sisäinen numeerinen tila, jossa opitaan liikkumaan 
ensin rytmillisesti vaihtelevin lukumallein. Tämä saavutetaan mm. opettelemalla esim. kertotaulut 
rytmisin liikkein taputtaen, tömistäen, hernepusseja heittäen ja narua hyppien. On tärkeä lähestyä 
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varsinaista laskemista aluksi niin konkreettisesti ja visuaalisesti kuin mahdollista. Opetus etenee 
kokonaisuudesta osiin, koska lapsi hahmottaa ensin kokonaisuuden ja vasta sitten osat. 
 
Tänä ikäkautena matemaattiset rakenteet omaksutaan kuten luonnontieteelliset tosiasiat toistettujen 
harjoitusten ja oman ajattelun havainnoimisen kautta. Täsmällisyyden vaatimus ja sovittujen mer-
kintöjen tarpeellisuus tulee ymmärrettäväksi vähitellen tehtävien vaikeutuessa ja matemaattisen kie-
lenkäytön lisääntyessä. 
 
1. vuosiluokka 
 
Tavoitteet 
 
Oppilas 

• oppii keskittymään, kuuntelemaan, kommunikoimaan ja kehittyy ajattelussaan. Saa tyy-
dytystä ja iloa ongelmien ymmärtämisestä ja ratkaisemisesta 

• saa monipuolisia kokemuksia eri tavoista esittää matemaattisia käsitteitä; käsitteiden 
muodostusprosessissa keskeisiä ovat puhuttu kieli, välineet, symbolit 

• oppilas ymmärtää käsitteiden muodostavan rakenteita 
• ymmärtää luonnollisen luvun käsitteen ja oppii siihen soveltuvia peruslaskutaitoja, kuten 

yhteen- ja vähennyslaskuja 
• harjaantuu tekemään havaintoja eteen tulevista itsensä kannalta merkityksellisistä ja 

haasteellisista matemaattisista ongelmista 
  
Keskeiset sisällöt 
 
Luvut ja laskutoimitukset 

∗ lukujen laadullisuus 
∗ laskutarinoita, lukuarvoituksia ja –loruja sekä liikuntaleikkejä 
• lukumäärä, lukusana, kuva ja numerosymboli 
• lukujen ominaisuudet: vertailu, luokittelu, järjestykseen asettaminen, lukujen 

hajottaminen ja kokoaminen konkreettisin välinein 
• yhteen- ja vähennyslasku sekä laskutoimitusten väliset yhteydet luonnollisilla luvuilla 
• neljään eri laskutapaan tutustumista ja välineiden käyttöä: palikoita ja kymmenjärjestelmä-

välineitä, 
• lukusuora, päässälasku, paperin ja kynän käyttö 

 
Algebra 

• yksinkertaisia lukujonoja 
 

Geometria (muotopiirustus) 
 

• ympäröivän tilan avaruudellisten suhteiden havainnointi ja kuvailu 
• ympäristössä olevien geometristen muotojen havainnointi, kuvailu ja nimeäminen 
• kaksiulotteiset muodot: harjoitetaan suoran ja kaarevan variaatioita, symmetriaa, ympyrä, 

neliö, kolmio ja spiraali käsivaraisesti piirtäen ja kulkien  
• kaksiulotteisten muotojen tunnistaminen, selostaminen ja nimeäminen 

 
2. vuosiluokka 
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Tavoitteet 
Oppilas 

• kartuttaa keskittymisen, kuuntelemisen, kommunikoinnin taitojaan 
• saa monipuolisia kokemuksia eri tavoista esittää matemaattisia käsitteitä; käsitteiden 

muodostusprosessissa keskeisiä ovat puhuttu ja kirjoitettu kieli, välineet, symbolit 
• oppii lisää käsitteitä 
• vahvistaa peruslaskutaitojaan  
• oppii perustelemaan ratkaisujaan ja päätelmiään konkreettisin mallein ja välinein, 

kuvin, kirjallisesti tai suullisesti ja löytää ilmiöistä yhtäläisyyksiä ja eroja, säännönmuka-
suuksia 

• harjaantuu tekemään havaintoja eteen tulevista oppilaan tutuista elämänpiiriin liittyvistä as 
oista ja haasteellisista matemaattisista ongelmista 

  
Keskeiset sisällöt 
Luvut ja laskutoimitukset 

*   laskutarinoita, lukuarvoituksia ja –loruja sekä liikuntaleikkejä 
• lukualueen laajentaminen 
• lukujen ominaisuudet: vertailu, luokittelu, järjestykseen asettaminen, lukujen  

hajottaminen ja kokoaminen konkreettisin välinein 
• kymmenjärjestelmän rakentumisen alkeet 
• yhteen- ja vähennyslasku sekä laskutoimitusten väliset yhteydet luonnollisilla luvuilla 
• kertolaskua ja kertotauluja 
• jakolaskua konkreettisilla välineillä 
• eri laskutapojen ja välineiden käyttöä: palikoita ja kymmenjärjestelmävälineitä 
• lukusuora, päässälasku, paperin ja kynän käyttö 
• erilaisten vaihtoehtojen lukumäärän tutkimista 

 
Algebra 

• yksinkertaisia lukujonoja 
 

Geometria 
• ympäröivän tilan avaruudellisten suhteiden havainnointi ja kuvailu 
• ympäristössä olevien geometristen muotojen havainnointi, kuvailu ja nimeäminen 
• kaksiulotteisten muotojen tunnistaminen, selostaminen ja nimeäminen 
• geometriset peruskäsitteet, kuten piste, suora ja kulma 
• kaksiulotteisten muotojen tekeminen, piirtäminen ja jäljentäminen 
• yksinkertaisia peilauksia ja suurennoksia 

 
Tietojen käsittely ja tilastot 

• tietojen etsiminen, kerääminen ja tallentaminen 

 
ESOPS:n oppilasarvioinnin periaatteiden mukainen arviointi: 
 
OPPILAS ON SAAVUTTANUT 2. LUOKAN LOPPUUN MENNESSÄ TAVOITTEET HYVIN: 
 
Ajattelun ja työskentelyn taidot 
Oppilas 

• osoittaa matematiikkaan liittyvien käsitteiden ymmärtämistä käyttämällä niitä 
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ongelmien ratkaisuissa sekä esittämällä ja selittämällä niitä toisille oppilaille ja opettajalle 
• pystyy tekemään perusteltuja päätelmiä ja selittämään toimintaansa ja osaa esittää 

ratkaisujaan konkreettisin mallein ja välinein, kuvin, suullisesti ja kirjallisesti  
• osaa tehdä vertailua, muun muassa pituusvertailua, ja asettaa asioita järjestykseen, löytää 

asioille vastakohtia, luokitella asioita eri ominaisuuksien mukaan sekä ilmoittaa esineen si-
jainnin, esimerkiksi käyttämällä sanoja yläpuolella, alla, oikealla, vasemmalla, takana ja vä-
lissä; hän osaa vertailla joukkojen suuruuksia käyttäen sanoja enemmän, 
vähemmän, yhtä monta, paljon ja vähän, sekä kirjoittaa ja käyttää vertailun symboleja >, = 
ja < 
 

Luvut ja laskutoimitukset sekä algebra 
Oppilas 

• tietää lukujen merkityksen määrän ja järjestyksen ilmaisemisessa, lukujen kirjoittamisen 
ja lukusuoraesityksen 

• hallitsee lukujen hajottamisen ja yhdistämisen, vertailun, summien ja lukujonojen 
muodostamisen; hän tuntee parilliset ja parittomat luvut 

• ymmärtää yhteen- ja vähennyslaskun, sekä osaa soveltaa niitä arkitilanteissa 
• osaa etsiä ratkaisuvaihtoehtojen lukumäärän yksinkertaisissa tapauksissa 

 
Geometria 
Oppilas 

• tuntee perusmuodot tasokuvioista ja kappaleista, muun muassa nelikulmio, kolmio, 
ympyrä, pallo ja kuutio 

• osaa käyttää yksinkertaisia peilauksia ja suurennoksia  
 

3. vuosiluokka 

 
Tavoitteet 
Oppilas 

• saa onnistumisen kokemuksia matematiikan parissa 
• oppii käyttämään matemaattisia käsitteitä 
• oppii peruslaskutaitoja ja ratkaisemaan matemaattisia ongelmia 
• löytää ilmiöistä yhtäläisyyksiä ja eroja, säännönmukaisuuksia sekä syy-seuraussuhteita 
• perustelee toimintaansa ja päätelmiään sekä esittää ratkaisujaan muille 
• oppii esittämään kysymyksiä ja päätelmiä havaintojen pohjalta 
• oppii käyttämään sääntöjä ja noudattamaan ohjeita 
• oppii työskentelemään keskittyneesti ja pitkäjänteisesti sekä toimimaan ryhmässä. 

 
Keskeiset sisällöt 
Luvut ja laskutoimitukset 

• kymmenjärjestelmä-käsitteen varmentaminen, tutustuminen 60-järjestelmään 
kellonaikojen avulla 

• lukujen luokittelua, järjestämistä 
• kertolaskua 
• sisältöjako, ositusjako ja jaollisuus 
• laskualgoritmeja ja päässälaskua 
• murtoluvun käsitteen pohjustaminen konkreettisin välinein 
• erilaisten vaihtoehtojen lukumäärän tutkiminen 
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Algebra 

• lausekkeen käsite 
• lukujonojen tulkitseminen ja kirjoittaminen 
• säännönmukaisuuksia, suhteita ja riippuvuuksia 
 

Geometria (muotopiirustus) 
• kuvioiden ja kappaleiden geometristen ominaisuuksien tutkiminen 
• mittaamisen periaatteen ymmärtämisen vahvistaminen 
• mittayksiköiden käyttö, vertailua ja muuntamista 
• mittaustuloksen arviointia ja mittauksen tarkistaminen 

 
Mittaaminen 

• mittaamisen periaate 
• pituus, massa, aika ja hinta 
• tärkeimpien mittayksiköiden käyttö, vertailu 
• mittaustuloksen arviointi 
• mittavälineiden käyttö, ensin ihmisen mitoista tulleet vanhat mitat: vaaksa, jalka, syli jne 

 

Vuosiuokat 4-5: ikäkaudesta ja steinerpedagogisesta lähestymistavasta 

 
Saavuttaessaan yhdeksän vuoden iän lapsessa tapahtuu merkittävä muutos. Hänen läheinen suhteen-
sa ympäröivään maailmaan tulee erilaiseksi ja etäisemmäksi. Aiemmin ulkoisen ja sisäisen maail-
man välillä vallinnut harmonia särkyy perusteellisesti. Tämä sielun muutos heijastuu myös matema-
tiikkaan, lapset alkavat neljännellä työskennellä murtolukujen parissa. Tämä tarkoittaa sitä, että he 
kohtaavat opetusaineistossa jotain, mitä he ovat kokeneet myös sielullisesti itsessään. Edetään ko-
konaisuudesta osiin, osista kokonaisuuksiin ja opitaan samanarvoisuuden periaate. Sen jälkeen har-
joitellaan murtolukujen kanssa neljää laskutapaa, joihin liittyen opetellaan supistaminen, laventami-
nen ja nimittäjän jakaminen jaottomiin tekijöihin. Tämän jälkeen desimaaliluvut seuraavat käytän-
nön sovellutuksena. 5. luokalla oppilaat jatkavat murto- ja desimaalilukujen kanssa. 
 
4. vuosiluokalla kerrataan neljä laskutoimitusta, kirjallisia kerto- ja jakolaskuja moninumeroisin lu-
vuin. Kirjallisia laskuja harjoitellaan käyttäen suurempia lukuja. Opitaan laskujärjestys, lasketaan 
aikalaskuja ja sanallisia tehtäviä. Harjoitellaan moninumeroisella kertojalla allekkain kertomista, 
samoin moninumeroinen jakaja jakokulmassa. Harjoitellaan murtolukuja: murto-osan kokeminen 
osana kokonaisuutta. Osasta kokonaiseen, saman- ja erinimiset murtoluvut. Harjoitellaan päässälas-
kuja edelleen. Geometriassa opetellaan piirtämään esineitä mallista. Harjoitellaan punonta-, solmu- 
ja ornamenttikuviota ja vapaan käden geometriaa, jatketaan edellisten vuosien harjoituksia. Harjoi-
tellaan edelleen muodonmuutoksia ja tehdään edellisvuotisia vaativampia symmetriaharjoituksia. 
 

4. vuosiluokka 

Tavoitteet 
 
Oppilas 

• saa onnistumisen kokemuksia matematiikan parissa 
• oppii käyttämään matemaattisia käsitteitä 
• oppii peruslaskutaitoja ja ratkaisemaan matemaattisia ongelmia 
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• löytää ilmiöistä yhtäläisyyksiä ja eroja, säännönmukaisuuksia sekä syy-seuraussuhteita 
• perustelee toimintaansa ja päätelmiään sekä esittää ratkaisujaan muille 
• oppii esittämään kysymyksiä ja päätelmiä havaintojen pohjalta 
• oppii käyttämään sääntöjä ja noudattamaan ohjeita 
• oppii työskentelemään keskittyneesti ja pitkäjänteisesti sekä toimimaan ryhmässä 

 
Keskeiset sisällöt 
 
Luvut ja laskutoimitukset 

• kymmenjärjestelmä-käsitteen varmentaminen, 60-järjestelmä kellonaikojen avulla 
• lukujen luokittelua, järjestämistä 
• kertolaskua 
• sisältöjako, ositusjako ja jaollisuus 
• laskualgoritmeja ja päässälaskua 
• murtoluvun käsitteen pohjustaminen konkreettisin välinein 
• murtoluvun käsite, murtolukujen muunnokset 
• johdanto desimaaliluvun käsitteeseen 
• sulkeiden käyttö 
∗ laskujärjestys 

 
Algebra 

• lausekkeen käsite 
• lukujonojen tulkitseminen ja kirjoittaminen 
• säännönmukaisuuksia, suhteita ja riippuvuuksia 
• yhtälöiden ja epäyhtälöiden ratkaisujen etsiminen päättelemällä 

 
Geometria 

• peilauksia suoran ja pisteen suhteen, symmetria, yhtenevyys konkreetein välinein  
• ympyrä ja sen osia 
• kuvioiden ja kappaleiden geometristen ominaisuuksien tutkiminen 
• mittaamisen periaatteen ymmärtämisen vahvistaminen 
• mittayksiköiden käyttö, vertailua ja muuntamista 
• mittaustuloksen arviointia ja mittauksen tarkistaminen 

 
Mittaaminen 

• mittavälineiden käyttö 
• tärkeimpien mittayksiköiden käyttö ja vertailu: pituus, massa, tilavuus, aika, hinta 
• mittaustuloksen arviointi 
 

5. vuosiluokka 

 
5. vuosiluokalla harjoitellaan päässälaskuja edelleen. Lasketaan neljän peruslaskutoimituksen yhdis-
telmiä. Opetellaan murtolukujen suuruusjärjestys, käänteisluvut, erinimisten murtolukujen yhteen- 
ja vähennyslasku sekä jakaminen ja kertominen luonnollisella luvulla. Opetellaan desimaaliluvuilla 
laskeminen sekä potenssit kertolaskuna. Opetellaan tunnistamaan desimaalilukujen ja kymmenmur-
tolukujen yhteys. Harjoitellaan jaollisuussääntöjä, alkutekijöitä, lavennetaan ja supistetaan. Luku-
alue laajenee miljoonaan. Harjoitellaan yhtälön lähtökohtaa sanallisissa tehtävissä tuntemattoman 
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nimeämisellä. Geometriassa tutkitaan kolmion ja nelikulmion ominaisuuksia. Historiaan liittyen 
piirretään kreikkalaisia ornamentteja. Mitataan pinta-aloja ja tilavuuksia. Piirretään vapaalla kädellä 
geometrisia muotoja.  
 
 
Tavoitteet 
Oppilas 

• saa onnistumisen kokemuksia matematiikan parissa 
• oppii tutkien ja havainnoiden muodostamaan matemaattisia käsitteitä ja käsitejärjestelmiä 
• oppii käyttämään matemaattisia käsitteitä 
• oppii peruslaskutaitoja ja ratkaisemaan matemaattisia ongelmia 
• löytää ilmiöistä yhtäläisyyksiä ja eroja, säännönmukaisuuksia sekä syy-seuraussuhteita 
• perustelee toimintaansa ja päätelmiään sekä esittää ratkaisujaan muille 
• oppii esittämään kysymyksiä ja päätelmiä havaintojen pohjalta 
• oppii käyttämään sääntöjä ja noudattamaan ohjeita 
• oppii työskentelemään keskittyneesti ja pitkäjänteisesti sekä toimimaan ryhmässä. 
 

Keskeiset sisällöt 
Luvut ja laskutoimitukset 

• kymmenjärjestelmä-käsitteen varmentaminen, 60-järjestelmä kellonaikojen avulla 
• lukujen luokittelua, järjestämistä 
• kertolaskua 
• sisältöjako, ositusjako ja jaollisuus 
• laskualgoritmeja ja päässälaskua 
• murtoluvun käsite, murtolukujen muunnokset 
• desimaaliluvun käsite 
• murtoluvun ja desimaaliluvun välinen yhteys 
• murtolukujen ja desimaalilukujen yhteen- ja vähennyslaskua sekä kertominen ja 

jakaminen luonnollisella luvulla 
• laskutoimitusten tulosten arviointi, tarkistaminen ja pyöristäminen 
• sulkeiden käyttö 
• erilaisten vaihtoehtojen lukumäärän tutkiminen 

 
Algebra 

• lausekkeen käsite 
• lukujonojen tulkitseminen ja kirjoittaminen 
• säännönmukaisuuksia, suhteita ja riippuvuuksia 

 
Geometria  

• suurennoksia ja pienennöksiä, alustavasti yhdenmuotoisuus ja mittakaava 
• peilauksia suoran ja pisteen suhteen, symmetria, yhtenevyys konkreetein välinein  
• ympyrä ja sen osia 
• yhdensuuntaiset ja kohtisuorat suorat 
• piiri 
• kulman mitta ja kulmien luokittelu 
• erilaisten monikulmioiden tutkiminen ja luokittelu 
• kuvioiden ja kappaleiden geometristen ominaisuuksien tutkiminen 
• mittayksiköiden käyttö, vertailua ja muuntamista 
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• mittaustuloksen arviointia ja mittauksen tarkistaminen 
 
Mittaaminen 

• pituus, massa, pinta-ala, tilavuus, aika ja hinta 
• mittavälineiden käyttö 
• tärkeimpien mittayksiköiden käyttö, vertailu 
• mittaustuloksen arviointi 

 
ESOPS:n oppilasarvioinnin periaatteiden mukainen arviointi: 
 
OPPILAS ON SAAVUTTANUT 5. LUOKAN LOPPUUN MENNESSÄ TAVOITTEET HYVIN: 
 
Ajattelun ja työskentelyn taidot 
Oppilas 

• osoittaa matematiikkaan liittyvien käsitteiden ymmärtämistä käyttämällä niitä  
ongelman ratkaisuissa ja esittämällä niitä monipuolisesti välineillä, kuvilla, symboleilla, 
sanoilla tai lukujen avulla  

• pyrkii tietoisesti kohdistamaan tarkkaavaisuutensa havaintoja tehdessään; hän pystyy 
kommunikoimaan havainnoistaan ja ajatuksistaan monipuolisesti, toimimalla, 
puhumalla, kirjoittamalla ja symbolien avulla  

• osaa kuvata reaalimaailman tilanteita ja ilmiöitä matemaattisesti: vertailulla, 
luokittelulla, järjestämällä, konstruoimalla ja mallintamalla 

• osaa ryhmitellä tai luokitella annetun ja valitsemansa kriteerin perusteella sekä osaa 
etsiä yhteistä ominaisuutta; hän osaa erottaa laadullisen ja määrällisen ominaisuuden; 
hän osaa kuvata asia- ja esineryhmiä tehden niistä tosia ja epätosia väitteitä 

• osaa esittää matemaattisia ongelmia uudessa muodossa; hän pystyy tulkitsemaan 
yksinkertaisen tekstin, kuvan tai tapahtuman ja tekemään suunnitelman ongelman 
ratkaisemiseksi  

• osaa noudattaa sääntöjä 
 

Luvut, laskutoimitukset ja algebra 
Oppilas  

• ymmärtää kerto- ja jakolaskun, sekä osaa soveltaa niitä arkitilanteissa 
• tuntee ja osaa esittää konkreettisilla välineillä yksinkertaisia murtolukuja, kuten yksi 

kahdesosa, yksi neljäsosa ja yksi kolmasosa 
• ymmärtää kymmenjärjestelmän myös desimaalilukujen osalta ja osaa käyttää sitä 

varmasti; hän ymmärtää negatiivisen luvun ja murtoluvun käsitteet sekä osaa esittää 
niitä eri metodeilla  

• osaa esittää laskutoimitukset kirjallisesti ja suullisesti ja tietää eri laskutoimitusten väliset 
yhteydet; hän osaa etukäteen arvioida tuloksen suuruusluokan ja tehtävän ratkaisemisen 
jälkeen tarkistaa laskun vaiheet sekä arvioida ratkaisun mielekkyyden 

• osaa muodostaa ja jatkaa lukujonoja sekä esittää riippuvuuksia 
• tuntee ja ymmärtää kymmenjärjestelmän paikkajärjestelmänä sekä osaa käyttää sitä  
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Geometria 
Oppilas 

• osaa muodostaa kuvioita annettuja ohjeita noudattaen; hän pystyy havaitsemaan 
yksinkertaisten geometristen kuvioiden ominaisuuksia sekä tuntee tasokuvioiden 
käsitteiden muodostamaa rakennetta 

• tietää geometrian peruskäsitteet: piste, jana, murtoviiva, puolisuora, suora ja kulma, ja nii-
den yhteyden yksinkertaisimpiin tasokuvioihin 

• tunnistaa yhdenmuotoisuuden; oppilas osaa peilata suoran suhteen sekä suurentaa ja 
pienentää kuvioita annetussa suhteessa; hän tunnistaa suoran suhteen symmetriset kuviot  

• ymmärtää mittaamisen periaatteen; hän osaa arvioida mittauskohteen suuruuden ja 
mittauksen tuloksen mielekkyyden sekä ilmoittaa mittaustuloksen sopivalla mittayksiköllä 
 

Mittaaminen 
Oppilas 

• osaa mitata yksinkertaisilla mittavälineillä ja tuntee keskeisimmät suureet, kuten pituus, 
massa, tilavuus ja aika 

• osaa havainnoida tarpeellisen informaation yksinkertaisissa arkipäivän ongelmissa ja 
osaa käyttää matemaattisia tietojaan ja taitojaan niiden ratkaisemiseen 

 

Vuosiluokat 6-9: ikäkaudesta ja steinerpedagogisesta lähestymistavasta 

 
Tähän asti käsitteenmuodostus kuvallisesti annetusta opetuksesta on juurtunut sielua koskevaan lä-
hestymistapaan. Nyt kahdentoista ikävuoden jälkeen lapset pystyvät yhä enemmän luomaan järjes-
tystä siihen, mitä he ovat saavuttaneet uuden kykynsä voimalla kokea sisäistä logiikkaa. Tätä askel-
ta havainnollistetaan algebrassa: se johtaa laskemisen toiminnasta prosessien havainnointiin ja sieltä 
yleisten suhteiden löytämiseen. 
 
Kun lapset lähestyvät murrosikää, heidän tunne-elämänsä laajenee kaikin tavoin. Matematiikka an-
taa tärkeää tukea tässä elämän vaiheessa. Matematiikka vetää heidän huomionsa, paitsi numeeriseen 
aineistoon, myös heidän omaan ajatteluunsa. Kun lapset alkavat luottaa matemaattisiin lakeihin, he 
saavat itsevarmuutta. Kun tämä saavutetaan, nuoret ihmiset ovat matkalla kohti matematiikan ope-
tuksen tärkeintä tavoitetta: ajatteluun luottamisen tavoitetta. 
 
Yleisten lukujen käyttö alkaa prosentti- ja korkolaskujen kaavojen yhteydessä. Tuntemattoman 
symboleja käytetään yhtälöitä ja epäyhtälöitä muodostaessa. 
 
Nuoria ympäröi nykyaikana minuutta pirstovia tekijöitä, heihin kohdistuu mm. mainonnan ja viih-
deteollisuuden paine voimakkaana. Nuori voi itsekin havaita selvästi, että passiivinen, viihteelle 
ominainen vastaanottaminen ei riitä matematiikan periaatteiden ja käsitteiden oppimiseen. Osallis-
tuakseen menestyksellä matematiikan opetukseen, joka algebran, funktio-opin perusteiden ja yhtä-
löiden myötä kehittyy abstraktisemmaksi, nuoren on sopeuduttava sovittuihin merkintöihin. On-
gelman ratkaisu ja käsitteen hallinta vaativat keskittymistä, tarkkuutta, täsmällisyyttä ja työläitten-
kin välivaiheiden läpäisemistä. Määrätietoista työskentelyä seuraa oivallus, joka auttaa taas jatka-
maan. 
 
Laskeminen on tahdon kasvatusta ajattelun alueella. Tästä syystä harjoitustunnit (2 viikkotuntia) li-
sätään pääainejaksojen rinnalle kuudennelta luokalta lähtien. 
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Geometristen kuvioiden tarkkuus ja kauneus johdattavat oppilaat yhä hereisempään tietoisuuteen. 
Se koetaan 6. luokan geometriassa ihmetyksen kautta, työstetään edelleen ajatteluksi luokilla 7 ja 8. 
Etsitään geometrian sääntöjä ja muotoillaan niitä. Oppilaiden tulee myös kokea geometrisia todis-
tuksia riittävästi. Kehittäessään yksilöllisiä puheen ja ilmaisun muotoja, heidän on tärkeätä saada 
työstää tällaista tunteista vapaata ilmaisua geometrian todistuksissa. 
 

6. vuosiluokka 

  
Tavoitteet 
 
Oppilas oppii 

• luottamaan itseensä ja ottamaan vastuun omasta oppimisestaan matematiikassa 
• ymmärtämään matemaattisten käsitteiden ja sääntöjen merkityksen sekä näkemään 

matematiikan ja reaalimaailman välisiä yhteyksiä 
• laskutaitoja ja ratkaisemaan matemaattisia ongelmia 
• loogista ja luovaa ajattelua 
• soveltamaan erilaisia menetelmiä tiedon hankintaan ja käsittelyyn 
• ilmaisemaan ajatuksensa yksiselitteisesti ja perustelemaan toimintaansa ja päätelmiään 
• esittämään kysymyksiä ja päätelmiä havaintojen perusteella 
• näkemään säännönmukaisuuksia 
• työskentelemään keskittyneesti ja pitkäjänteisesti sekä toimimaan ryhmässä 
∗ opiskelemaan matematiikkaa tutkimalla ja löytämällä itse säännömukaisuuksia 

 
Keskeiset sisällöt 
 
Ajattelun taidot ja menetelmät 

• loogista ajattelua vaativia toimintoja, kuten luokittelua, vertailua, järjestämistä, mittaamista, 
rakentamista, mallintamista, sääntöjen ja riippuvuuksien etsimistä sekä niiden esittämistä 

• ajattelua tukevien piirrosten ja välineiden käyttöä 
• matematiikan historiaa 

 
Luvut ja laskutoimitukset 

• erilaiset kaaviot, pylväs-, piste- ja janadiagrammit 
∗ tilastoja  
∗ yksinkertaisten yhtälöiden ratkaisemista kokonais-, murto- ja desimaalilukuja käyttäen  
• kertauksena: laskemista luonnollisilla luvuilla ja murto- ja desimaaliluvuilla 
• murtolukujen supistaminen ja laventaminen sekä desimaaliluvun esittäminen murtolukuna  
∗ murtoluvulla jakaminen, käänteisluku 
∗ alkuluku, luvun jakaminen alkutekijöihin, lukujen jaollisuussääntöjä 
∗ päättymätön desimaali sekä likiarvo 
• prosentti, sen muuttuminen murtoluvuiksi ja desimaaleiksi sekä päinvastoin 
∗ tuotto ja tappio, yksinkertainen korko 

 
Geometria: 

• piiri ja pinta-ala  
∗ kolmion kulmien summan todistus geometrisesti ja laskemalla  
∗ nelikulmioiden ja muiden monikulmioiden kulmien summat 
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∗ astelevyn käyttö 
∗ kulmien puolittaminen harppia käyttäen 
∗ yhtenevät kolmiot; neljä yhtenevyyden perustapausta (sivu-kulma-sivu; kulma-sivu-kulma; 

sivu-sivu-sivu; sivu-sivu-kulma) 
∗ siirrot; kolmioiden ja nelikulmioiden liikeominaisuudet 
∗ lehtimuotoja kolmioista, ympyrästä 
∗ verhokäyrät  
∗ yhtenevät kuviot 
∗ samankohtaiset kulmat, vieruskulmat ja ristikulmat 
∗ kolmioiden piirtäminen, kolmion korkeus, kulman ja sivun puolittajat 
• kolmioihin ja nelikulmioihin liittyviä käsitteitä 
• kolmion ja ympyrän välisiä yhteyksiä 

 

7. vuosiluokka 

  
Tavoitteet 
 
Oppilas oppii 

• luottamaan itseensä ja ottamaan vastuun omasta oppimisestaan matematiikassa 
• ymmärtämään matemaattisten käsitteiden ja sääntöjen merkityksen sekä näkemään 

matematiikan ja reaalimaailman välisiä yhteyksiä 
• laskutaitoja ja ratkaisemaan matemaattisia ongelmia  
• loogista ja luovaa ajattelua 
• soveltamaan erilaisia menetelmiä tiedon hankintaan ja käsittelyyn 
• ilmaisemaan ajatuksensa yksiselitteisesti ja perustelemaan toimintaansa ja päätelmiään 
• esittämään kysymyksiä ja päätelmiä havaintojen perusteella 
• näkemään säännönmukaisuuksia 
• työskentelemään keskittyneesti ja pitkäjänteisesti sekä toimimaan ryhmässä 
∗ luottamaan omaan ajatteluunsa, kysymään ja hyväksymään omat virheensä ja käyttämään 

niitä hyväkseen omassa oppimisessaan sekä työskentelemään pitkäjänteisesti ja keskit-
tyneesti 

∗ toimimaan ryhmässä, hyväksymään toisten virheet osana yhteistä oppimisprosessia ja tuke-
maan yhteistä opiskeluilmapiiriä 

∗ ratkaisemaan matemaattisia ongelmia ja mahdollisesti tutustumaan erilaisiin ratkaisuvaih-
toehtoihin 

 
Keskeiset sisällöt 
 
Ajattelun taidot ja menetelmät 

• loogista ajattelua vaativia toimintoja, kuten luokittelua, vertailua, järjestämistä, mittaamista, 
rakentamista, mallintamista, sääntöjen ja riippuvuuksien etsimistä sekä niiden esittämistä 

• ajattelua tukevien piirrosten ja välineiden käyttöä 
• matematiikan historiaa 

 
Luvut ja laskutoimitukset 

∗ kertauksena: neljä peruslaskutoimitusta luonnollisilla ja positiivisilla rationaaliluvuilla 
∗ johdatus negatiivisiin kokonaislukuihin 
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∗ neljä peruslaskutoimitusta negatiivisilla luvuilla 
∗ vastaluku, itseisarvo ja käänteisluku 
• rationaaliluvut  
• neljä peruslaskutoimitusta rationaaliluvuilla ja niiden yhteydet 
∗ sulkeiden käyttöönotto 
∗ suhde ja verranto 

 
Algebra 

∗ kaavojen muodostaminen ja muuntaminen 
• lukujen potenssit ja juuret, neliöjuurien tarkka arviointi 
• potenssilauseke ja sen sieventäminen 
• muuttuja-käsite, lausekkeen arvon laskeminen 

 
Geometria 

• geometristen muotojen pinta-aloja piirtäen ja laskien 
• tasokuvioiden piirin ja pinta-alan laskeminen 
• ympyrän pinta-ala ja tämän käyttäminen π:n arvoa laskettaessa, leikkaamalla ympyrä osiin 
• ympyrä ja siihen liittyviä käsitteitä 
• Pythagoraan lauseen pinta-alatodistus 
• suoriin ja ympyrän kaariin sidoksissa olevien pinta-alojen laskeminen 
∗ ympyröiden tangentit 
∗ kymmenkulmion ja monikulmioiden piirtäminen ympyrän sisään 
• säännölliset monikulmiot  
∗ perspektiivin piirtäminen 
∗ yhtenevyyskuvauksia 

 
 
Tietojen käsittely ja tilastot sekä todennäköisyys 

• yksinkertaisten taulukoiden ja diagrammien lukeminen 
• koottujen tietojen esittäminen pylväsdiagrammina 

 

8. vuosiluokka 

 
Tavoitteet 
Oppilas oppii 

• luottamaan itseensä ja ottamaan vastuun omasta oppimisestaan matematiikassa 
• ymmärtämään matemaattisten käsitteiden ja sääntöjen merkityksen sekä näkemään 

matematiikan ja reaalimaailman välisiä yhteyksiä 
• laskutaitoja ja ratkaisemaan matemaattisia ongelmia 
• loogista ja luovaa ajattelua 
• soveltamaan erilaisia menetelmiä tiedon hankintaan ja käsittelyyn 
• ilmaisemaan ajatuksensa yksiselitteisesti ja perustelemaan toimintaansa ja päätelmiään 
• esittämään kysymyksiä ja päätelmiä havaintojen perusteella 
• näkemään säännönmukaisuuksia 
• työskentelemään keskittyneesti ja pitkäjänteisesti sekä toimimaan ryhmässä 
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∗ luottamaan omaan ajatteluunsa, kysymään ja hyväksymään omat virheensä ja käyttämään 
niitä hyväkseen omassa oppimisessaan sekä työskentelemään pitkäjänteisesti ja keskit-
tyneesti 

∗ toimimaan ryhmässä, hyväksymään toisten virheet osana yhteistä oppimisprosessia ja tuke-
maan yhteistä opiskeluilmapiiriä 

∗ ratkaisemaan matemaattisia ongelmia ja mahdollisesti tutustumaan erilaisiin ratkaisuvaih-
toehtoihin 

 
Keskeiset sisällöt 
Ajattelun taidot ja menetelmät 

• loogista ajattelua vaativia toimintoja, kuten luokittelua, vertailua, järjestämistä, mittaamista, 
rakentamista, mallintamista, sääntöjen ja riippuvuuksien etsimistä sekä niiden esittämistä 

• vertailussa ja riippuvuuksissa tarvittavien käsitteiden tulkinta ja käyttö 
• matemaattisten tekstien tulkinta ja tuottaminen 
• ajattelua tukevien piirrosten ja välineiden käyttöä 
• matematiikan historiaa 

 
Luvut ja laskutoimitukset 

• murtoluvun, desimaaliluvun ja prosentin välisen yhteyden harjoittelua ja varmentamista 
• peruslaskutoimitusten varmentaminen 
• luonnolliset luvut, kokonaisluvut, rationaaliluvut, reaaliluvut 
• aikalaskut, aikaväli 
• lausekkeiden sieventäminen 
• prosenttikäsitteen vahvistaminen 
• pyöristäminen ja arviointi 
• potenssin varmentaminen, eksponenttina kokonaisluku 
• juuren käsitteen ja laskutoimitusten varmentaminen 

 
  
Algebra 

• lauseke ja sen sieventäminen 
• yhtälö, epäyhtälö, määrittelyjoukko, ratkaisujoukko 
• lukujonojen tutkimista ja muodostamista 
∗ vaihdanta-, liitäntä- ja osittelulait algebrassa 
∗ neliöiden välisten erotusten tekijät ja tämän soveltaminen käytännön probleemoihin 
• yhtälöparien tai -ryhmien ratkaisut graafisesti esitettynä   
∗ yksinkertaisten riippuvuuksien esittäminen graafisesti 
• polynomin käsite, polynomien yhteen-, vähennys- ja kertolasku 

  
Funktiot 

• lukuparin esittäminen koordinaatistossa  
 
Geometria 

∗ suorakulmaisten kappaleiden pinta-alat ja tilavuudet 
• kuvioiden suurennokset, rotaatiot ja peilaukset  
• yhdenmuotoiset kuviot, erityisesti kolmiot 
• yhdenmuotoisuus ja yhtenevyys 
∗ mittakaava 
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∗ viiden säännöllisen platonisen kappaleen konstruktiot ja niiden kohtisuorien projektioiden 
piirtäminen 

• kappaleiden nimeäminen ja luokittelu 
∗ täsmällinen avaruudellinen perspektiivipiirustus 
• geometrista konstruointia 
• kulmien välisiä yhteyksiä  
• kolmioihin ja nelikulmioihin liittyviä käsitteitä 
• säännölliset monikulmiot 
• ympyrä ja siihen liittyviä käsitteitä 
• tasokuvioiden piirin ja pinta-alan laskeminen 
• yhtenevyyskuvauksia: peilaukset, kierto ja siirto tasossa  
• Pythagoraan lause 
• kolmion ja ympyrän välisiä yhteyksiä 

 
Tietojen käsittely ja tilastot sekä todennäköisyys 

• tietojen etsiminen, kerääminen,  tallentaminen ja esittäminen 
• tietojen kerääminen, muuntaminen ja esittäminen käyttökelpoisessa muodossa 
• koordinaatisto 
• keskiarvon käsite ja laskeminen 
• tietojen luokittelu ja järjestäminen, tyyppiarvon ja mediaanin käsitteiden pohjustaminen 
• keskiarvon, tyyppiarvon ja mediaanin määrittäminen 
• hajonnan käsite 
• diagrammien tulkinta 
• tietojen kerääminen, muuntaminen ja esittäminen käyttökelpoisessa muodossa 
• frekvenssi ja suhteellinen frekvenssi 

 
 
ESOPSin oppilasarvioinnin periaatteiden mukainen arviointi: 
 
OPPILAS ON SAAVUTTANUT 8. LUOKAN LOPPUUN MENNESSÄ TAVOITTEET HYVIN: 
 
Ajattelun taidot ja menetelmät 
Oppilas 

• huomaa eri tapauksien yhtäläisyydet ja säännönmukaisuudet 
• osaa käyttää puheessaan loogisia elementtejä kuten ja, tai, jos niin, ei, on olemassa, 

ei ole olemassa 
• osaa päätellä yksinkertaisten väitelauseiden totuusarvon 
• osaa muuntaa yksinkertaisen tekstimuodossa olevan ongelman matemaattiseen esitysmuo-

toon 
• ja tehdä suunnitelman ongelman ratkaisemiseksi, ratkaista sen ja tarkistaa 

tuloksen oikeellisuuden 
• osaa käyttää luokittelua matemaattisten ongelmien ratkaisuissa 
• osaa esittää järjestelmällisesti mahdolliset ratkaisuvaihtoehdot taulukkoa, puu-, polku tai 

muuta diagrammia käyttäen 
 
Luvut ja laskutoimitukset 
Oppilas osaa 

• arvioida mahdollista tulosta sekä laatia suunnitelman laskun ratkaisemisesta ja hänellä 
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on luotettava peruslaskutaito 
• korottaa luvun potenssiin, jonka eksponenttina on luonnollinen luku ja pystyy 

jakamaan luvun alkutekijöihinsä. 
• ratkaista tehtäviä, joissa tarvitaan neliöjuurta 
• käyttää verrantoa, prosenttilaskua ja muita laskutoimituksia arkielämässä eteen tulevien 

ongelmien ratkaisemisessa 
 
Algebra 
Oppilas osaa 

• ratkaista ensimmäisen asteen yhtälön 
• sieventää yksinkertaisia algebrallisia lausekkeita 
• potenssien laskutoimitukset 
• muodostaa yksinkertaisesta arkielämään liittyvästä ongelmasta yhtälön ja ratkaista 

sen algebrallisesti tai päättelemällä 
• käyttää yhtälöparia yksinkertaisten ongelmien ratkaisemiseen 
• arvioida tuloksen järkevyyttä sekä tarkastaa ratkaisunsa eri vaiheet 

 
Funktiot 
Oppilas 

• osaa määrittää pisteen koordinaatit koordinaatistosta 
• osaa jatkaa lukujonoa annetun säännön mukaan ja pystyy kertomaan sanallisesti 

yleisen säännön annetun lukujonon muodostumisesta 
• osaa tulkita yksinkertaisia riippuvuuksia koordinaatistossa 

 
Geometria 
Oppilas osaa 

• osaa laskea suunnikkaiden ja kolmioiden pinta-aloja ja piirejä 
• tunnistaa eri geometriset muodot ja tuntee niiden ominaisuudet 
• soveltaa oppimiansa piirin, pinta-alan ja tilavuuden laskutapoja 
• käyttää harppia ja viivoitinta yksinkertaisten geometristen konstruktioiden tekemiseen 
• löytää yhdenmuotoisia ja yhteneviä sekä symmetrisiä kuvioita ja pystyy soveltamaan 

tätä taitoa kolmioiden ja nelikulmioiden ominaisuuksien tutkimisessa 
• soveltaa kahden kulman välisiä yhteyksiä yksinkertaisissa tilanteissa 
• käyttää Pythagoraan lausetta suorakulmaisen kolmion osien ratkaisemiseen 
• suorittaa mittauksia ja niihin liittyviä laskelmia sekä muuntaa tavanomaisimpia 

mittayksiköitä 
 
Tietojen käsittely ja tilastot sekä todennäköisyys 
Oppilas 

• osaa kerätä tietoja, järjestää, luokitella ja esittää niitä tilastoina; hän osaa lukea 
yksinkertaisia taulukoita ja diagrammeja  

• lukea erilaisia taulukoita ja diagrammeja ja määrittää annetusta aineistosta frekvenssit, 
keskiarvon, mediaanin ja tyyppiarvon 
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9. vuosiluokka 

 
Tavoitteet 
 
Oppilas oppii 

• luottamaan itseensä ja ottamaan vastuun omasta oppimisestaan matematiikassa 
• ymmärtämään matemaattisten käsitteiden ja sääntöjen merkityksen sekä näkemään   

matematiikan ja reaalimaailman välisiä yhteyksiä 
• laskutaitoja ja ratkaisemaan matemaattisia ongelmia 
• loogista ja luovaa ajattelua 
• soveltamaan erilaisia menetelmiä tiedon hankintaan ja käsittelyyn 
• ilmaisemaan ajatuksensa yksiselitteisesti ja perustelemaan toimintaansa ja päätelmiään 
• esittämään kysymyksiä ja päätelmiä havaintojen perusteella 
• näkemään säännönmukaisuuksia 
• työskentelemään keskittyneesti ja pitkäjänteisesti sekä toimimaan ryhmässä 

 
Keskeiset sisällöt 
 
Ajattelun taidot ja menetelmät 

• loogista ajattelua vaativia toimintoja, kuten luokittelua, vertailua, järjestämistä, mittaamista,   
rakentamista, mallintamista, sääntöjen ja riippuvuuksien etsimistä sekä niiden esittämistä 

• vertailussa ja riippuvuuksissa tarvittavien käsitteiden tulkinta ja käyttö 
• matemaattisten tekstien tulkinta ja tuottaminen  
• todistamisen pohjustaminen: perustellut arvaukset ja kokeilut, systemaattinen yritys-  

erehdysmenetelmä, vääräksi osoittaminen, suora todistus 
• kombinatoristen ongelmien ratkaisemista eri menetelmillä  
• ajattelua tukevien piirrosten ja välineiden käyttö 

 
Luvut ja laskutoimitukset 

• laskimen käyttö 
• pyöristäminen ja arviointi sekä laskimen käyttö 

 
Algebra 

• vaillinaisen toisen asteen yhtälön ratkaiseminen  
• yhtälöpari ja sen ratkaiseminen algebrallisesti ja graafisesti  

  
Funktiot 

• riippuvuuden havaitseminen ja sen esittäminen muuttujien avulla 
• funktion käsite 
• yksinkertaisten funktioiden tulkitseminen ja niiden kuvaajien piirtäminen    

koordinaatistoon 
• funktionkuvaajan tutkimista: funktion nollakohta, suurin ja pienin arvo, kasvaminen  

ja väheneminen  
• lineaarinen funktio 
• suoraan ja kääntäen verrannollisuus 

 



ESPOON STEINERKOULUN OPETUSSUUNNITELMA / OPPIAINEOSA 77/227 

Geometria 
• kappaleiden nimeäminen ja luokittelu   
• kappaleen tilavuuden ja pinta-alan laskeminen   
• trigonometriaa ja suorakulmaisen kolmion ratkaiseminen 

 
Todennäköisyys ja tilastot   

• todennäköisyyden käsite 
∗ todennäköisyys- ja tilastolaskennan alkeita   

  

Arviointi ja päättöarvioinnin kriteerit 

Arvioinnissa noudatetaan perusopetuksen oppilasarvioinnin ohjeita ja hyvän osaamisen kriteereitä. 
 
Arvioinnin kohteita 
tuntiosaamisen seuraaminen 

• kotitehtävien suorittaminen 
• päässälaskukokeet 
• diagnostiset ja summatiiviset kokeet 
• erilaiset projekti- ja tutkimustehtävät 
• oppilaan itsearviointi 

 
Arvioinnin muotoja 

• suullinen palaute 
• kirjallinen arviointi 
• oppilaan itsearviointi 
• todistukset 

 

Päättöarvioinnin kriteerit arvosanalle 8 

  
Ajattelun taidot ja menetelmät 
Oppilas 

• huomaa eri tapausten yhtäläisyydet ja säännönmukaisuudet 
• osaa käyttää puheessaan loogisia elementtejä kuten ja, tai, jos niin, ei, on olemassa, ei ole 

olemassa 
• osaa päätellä yksinkertaisten väitelauseiden totuusarvon 
• osaa muuntaa yksinkertaisen tekstimuodossa olevan ongelman matemaattisen esitysmuotoon 

ja tehdä suunnitelman ongelman ratkaisemiseksi, ratkaista sen ja tarkistaa tuloksen oikeudel-
liseen 

• osaa käyttää luokittelua matemaattisten ongelmien ratkaisussa  
• osaa esittää järjestelmällisesti mahdolliset ratkaisuvaihtoehdot taulukkoa, puu-, polku- tai 

muuta diagrammia käyttäen 
 
Luvut ja laskutoimitukset 
Oppilas osaa 

• arvioida mahdollista tulosta sekä laatia suunnitelman laskun ratkaisemisesta ja hänellä on 
luotettava peruslaskutaito 

• korottaa luvun potenssiin, jonka eksponenttina on luonnollinen luku ja pystyy jakamaan lu-
vun alkutekijöihinsä. 
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• ratkaista tehtäviä, joissa tarvitaan neliöjuurta 
• käyttää verrantoa, prosenttilaskua ja muita laskutoimituksia arkielämässä eteen tulevia on-

gelmien ratkaisemiseksi 
 
Algebra 
Oppilas osaa 
ratkaista ensimmäisen asteen yhtälön 

• sieventää yksinkertaisia algebrallisia lausekkeita 
• potenssien laskutoimitukset 
• muodostaa yksinkertaisesta arkielämään liittyvästä ongelmasta yhtälön ja ratkaista sen al-

gebrallisesti tai päättelemällä 
• käyttää yhtälöparia yksinkertaisten ongelmien ratkaisemiseen 
• arvioida tuloksen järkevyyttä sekä tarkastaa ratkaisunsa eri vaiheet 

 
Funktiot 
Oppilas 

• osaa määrittää pisteen koordinaatit koordinaatistosta 
• osaa laatia taulukon lukupareista annetun säännön mukaan 
• osaa etsiä lineaarisen funktion nollakohdan 
• osaa jatkaa lukujonoa annetun säännön mukaan ja pystyy kertomaan sanallisesti yleisen 

säännön annetun lukujonon muodostumisesta 
• tietää suoran yhtälön kulmakertoimen ja vakion merkityksen; hän osaa määrittää kahden 

suoran leikkauspisteen piirtämällä 
 
Geometria 
Oppilas osaa 

• tunnistaa eri geometriset muodot ja tuntee niiden ominaisuudet 
• soveltaa oppimiansa piirin, pinta- alan ja tilavuuden laskutapoja 
• käyttää harppia ja viivoitinta yksinkertaisten geometristen konstruktioiden tekemiseen 
• löytää yhdenmuotoisia ja yhteneviä sekä symmetrisiä kuvioita ja pystyy soveltamaan tätä 

taitoa kolmioiden ja nelikulmioiden ominaisuuksien tutkimisessa 
• soveltaa kahden kulman välisiä yhteyksiä yksinkertaisissa tilanteissa 
• käyttää Pythagoraan lausetta ja trigonometriaa suorakulmaisen kolmion osien ratkaisemi-

seen 
• suorittaa mittauksia ja niihin liittyviä laskelmia sekä muuntaa tavanomaisimpia mittayksi-

köitä 
 
Todennäköisyys ja tilastot 
Oppilas osaa 

• määrittää mahdollisten tapausten lukumäärän ja järjestää yksinkertaisen empiirisen tutki-
muksen todennäköisyydestä; hän ymmärtää todennäköisyyden ja satunnaisuuden merkityk-
sen arkielämän tilanteissa 

• lukea erilaisia taulukoita ja diagrammeja ja määrittää annetusta aineistosta frekvenssit, kes-
kiarvon, mediaanin ja tyyppiarvon 
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7.7 YMPÄRISTÖ- JA LUONNONTIETO 
 

Vuosiluokat 1-4: ikäkaudesta ja steinerpedagogisesta lähestymistavasta  

Tärkein tavoite alaluokilla on herättää oppilaassa rakkaus luontoa kohtaan. Se luo pohjan myöntei-
sen ja ympäristöä kunnioittavan luontosuhteen kehittymiselle. Nykyajan opetuksen haasteena on he-
rättää ihmisiin elävä luontosuhde, jossa ihminen toimii sopusoinnussa luonnon kanssa. Tavoitteena 
on, että ihminen aikuisena vapailla valinnoilla ajattelee, tuntee ja toimii luonnon hyvinvoinnin puo-
lesta. 
 
Luokkahuone ei ole otollisin oppimisympäristö luonnontiedon opetukselle. Oppiaineen tärkein ope-
tusmetodi on retkeily, sillä luokkaopetuksella ei korvata retkien antamaa informaatiota. Kaikki ret-
ket ovat elämyksiä lapsille. Elämyksellisyys ja itse kokeminen tukevat myös elävän luontosuhteen 
kehittymistä. 
 
Tarinat ja kertomukset luonnosta ovat olennainen osa opetusta. Oppilas eläytyy tarinoihin. Opetus-
metodina käytetään takaisinkerrontaa, jossa kerrottu toistetaan seuraavana päivänä mielikuvan ja 
muistikuvan muodostuksen vahvistamiseksi. Luokassa on esillä luontoaiheisia kirjoja, joihin lapset 
voivat tutustua niin halutessaan. 
 
Opetuksessa pyritään tutustuttumaan oppilaat ilmiöihin ennen käsitteitä. Luonnontutkimus ei keski-
ty käsitteiden oppimiseen. Tärkeämpää kuin muistaa, että tämä on apila, on herkistyä tutkimaan 
kukkaa ensin eri aistein, minkä muotoiset lehdet ovat, miltä se tuoksuu jne.. Koko seuraava sisältö-
jen ja opetusmetodien kuvaus noudattaa steinerpedagogiikan perusteita paikallisena sovelluksena, 
mutta sisällöt ja tavoitteet ovat POPS:n mukaiset.   
 

Eteneminen suhteessa valtakunnallisiin opetussuunnitelman perusteisiin 

Espoon steinerkoulussa Suomen ja Pohjoismaiden maantietoa käsitellään 5. vuosiluokalla. Ääneen 
liittyvät ilmiöt käsitellään 6. luokan fysiikassa ja valoon liittyvät ilmiöt 5. luokan fysiikassa. Läm-
pöön liittyvien ilmiöitä ja lämmön lähteitä käsitellään 6. luokan fysiikassa. Yksinkertaisten laittei-
den toimintaperiaatteita ja erilaisten rakenteiden lujuuden tutkiminen alkaa 5. luokan fysiikassa. 
Magneettisia ja sähköisiä ilmiöitä puolestaan käsitellään 6. luokan fysiikassa. Ilman ominaisuuksia 
sekä palamista ja paloturvallisuutta käsitellään 7. luokan fysiikassa. Veden ominaisuuksia ja olo-
muodon muutoksia, veden käyttöä ja kiertokulkua luonnossa käsitellään 8. luokan fysiikassa. 
 

1. vuosiluokka 

 
Tavoitteet 
 
Oppilas oppii 

• tuntemaan koulun lähiympäristöä ja lähiseudun luontoa  
• toimimaan ympäristössään turvallisesti, ja itseään suojellen sekä noudattaa annettuja ohjeita 

koulussa, lähiympäristössä ja liikenteessä 
• suojelemaan luontoa ja säästämään energiavaroja  
• psyykkistä ja fyysistä itsetuntemusta, itsensä ja muiden arvostamista ja sosiaalista osaamista 

  
Keskeiset sisällöt 
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Eliöt ja elinympäristöt 

• oman lähiympäristön tavallisimpia kasvi-, sieni- ja eläinlajeja  
• luonto eri vuodenaikoina  
• kasvien ja eläinten elämänvaiheita 

 
Oma lähiympäristö, kotiseutu ja maapallo ihmisen elinpaikkana 

• oma lähiympäristö  
• vuodenajat  
 

Turvallisuus  
• kiusaamisen ja väkivallan ehkäisy, fyysisen koskemattomuuden kunnioittaminen, oman 

koulun turvallisuus, liikennekäyttäytyminen ja vaaratilanteiden välttäminen, koti- ja vapaa-
ajan tapaturmat 

• sopimukset ja säännöt, hyvät tavat ja toisten huomioon ottaminen, rahan käyttö ja toisen 
omaisuuden kunnioittaminen 

 

2. vuosiluokka 

 
Tavoitteet 
 
Oppilas oppii 

• kokemaan ihmisen yhteyden luonnonkuntiin, jonka seurauksena samaistuu luontoon 
• hankkimaan tietoa luonnosta ja ympäristöstä havainnoimalla ja tutkimalla 
• tekemään havaintoja eri aisteja käyttäen 
• terveyteen ja sairauteen sekä terveyden edistämiseen, liittyviä käsitteitä, sanastoa ja 

toimintatapoja sekä tekemään terveyttä edistäviä valintoja 
  
Keskeiset sisällöt 
 
Eliöt ja elinympäristöt 

• elottoman ja elollisen luonnon peruspiirteet  
• erilaisia elinympäristöjä ja eliöiden sopeutuminen niihin 

 
Oma lähiympäristö, kotiseutu ja maapallo ihmisen elinpaikkana 

• vuorokaudenajat 
 
Ihminen ja terveys  

• ihmisen keho sekä kasvun ja kehityksen vaiheet pääpiirteissään 
• omasta terveydestä huolehtiminen ja arkipäivän terveystottumukset 
• sairastaminen ja tavallisimpia lasten sairauksia, toimiminen hätätilanteissa ja yksinkertaiset 

ensiaputoimet 
• perheen ja ystävyyden, tunteiden tunnistamisen ja vuorovaikutuksen merkitys 

hyvinvoinnille ja mielenterveydelle 
 

3. vuosiluokka 
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Tavoitteet 
Oppilas oppii 

• tutkimaan omia yhteyksiä maailmaan omaa aktiivisuutta vaativien työprosessien kautta 
• tekemään havaintoja eri aisteja ja yksinkertaisia tutkimusvälineitä käyttäen sekä 

kuvailemaan, vertailemaan ja luokittelemaan havaintojaan 
• esittämään eri tavoin ympäristöön ja sen ilmiöihin liittyvää tietoa  
• käyttämään niitä käsitteitä, joiden avulla ympäristöä sekä niihin kuuluvia ilmiöitä ja kohteita 

kuvataan ja selitetään 
 
Keskeiset sisällöt 
Eliöt ja elinympäristöt 

• ruoan alkuperä ja tuottaminen 

Ympäristön aineita 

• arkielämään kuuluvia aineita ja materiaaleja sekä niiden säästävä käyttö ja kierrätys 
  

4. vuosiluokka 

 
Tavoitteet 
Oppilas oppii 

• paikallismaantiedon ja -historian herättämänä kokemaan kuulumisen tunteen sekä 
sosiaalisesti että paikan suhteen kotiseutuoppia opiskeltaessa (peruskoulussa 5. luokan 
historiassa) 

• tuntemaan oman lähiseudun luontoa ja rakennettua ympäristöä sekä havaitsemaan niissä 
tapahtuvia muutoksia 

• hankkimaan tietoa luonnosta ja ympäristöstä havainnoimalla, tutkimalla ja erilaisia 
lähdeaineistoja käyttämällä 

• lukemaan ja laatimaan yksinkertaisia karttoja 
• esittämään eri tavoin ympäristöön ja sen ilmiöihin liittyvää tietoa  
• käyttämään niitä käsitteitä, joiden avulla ympäristöä sekä niihin kuuluvia ilmiöitä ja kohteita 

kuvataan ja selitetään  
 
Oma lähiympäristö, kotiseutu ja maapallo ihmisen elinpaikkana 

• maaston keskeiset piirteet ja kartta 
• kotiseutu ja oma maakunta, niiden luonnonolot ja maisemat sekä rakennettu ympäristö ja 

ihmisen toiminta  
• Suomi ja lähialueet sekä maapallo ihmisen elinpaikkana 

 
ESOPSin oppilasarvioinnin periaatteiden mukainen arviointi: 
 
OPPILAS ON SAAVUTTANUT 4. LUOKAN LOPPUUN MENNESSÄ TAVOITTEET HYVIN: 
 
Luonnon tutkimisen taidot 
Oppilas 

• osaa tehdä havaintoja eri aisteilla sekä osaa kohdistaa huomionsa havaintojen teon kohteen 
olennaisiin piirteisiin 

• osaa kuvailla, vertailla ja luokitella kappaleita ja eliöitä sekä ilmiöitä niiden erilaisten 
ominaisuuksien perusteella 
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• osaa tehdä ohjatusti yksinkertaisia tutkimuksia, jotka kohdistuvat luontoon, luonnon 
ilmiöihin ja rakennettuun ympäristöön 

• osaa käyttää erilaisia tietolähteitä ja vertailla eri tavoin hankkimaansa tietoa  
• osaa ilmaista luonnosta ja rakennetusta ympäristöstä hankkimaansa tietoa puhuen, 

kirjoittaen ja piirtäen 

Eliöt ja ympäristöt 
 
Oppilas 

• ymmärtää kuinka elollinen ja eloton luonto eroavat toisistaan ja osaa kuvata eri 
elinympäristöjen kuten pihan, puiston, metsän, niityn ja pellon piirteitä sekä tunnistaa niiden 
tavallisimpia eliölajeja; oppilas osaa antaa esimerkkejä selkärangattomista ja 
selkärankaisista eläimistä 

• tuntee vuodenaikojen vaihtelun piirteet ja osaa kuvata kuinka eliöt ovat sopeutuneet eri 
vuodenaikoihin ja erityisesti Suomen talveen 

• tietää mistä ruoka-aineet ovat peräisin ja missä ruoka tuotetaan 
• osaa kuvata luonnonympäristön ja rakennetun ympäristön eroja, osoittaa kiinnostusta ja 

vastuullisuutta niitä kohtaan sekä osaa arvioida ympäristön kauneutta, monimuotoisuutta ja 
viihtyisyyttä  

• ymmärtää kartan ilmaisutavan sekä osaa käyttää kartanluvussa apuna ilmansuuntia, 
karttamerkkien selitystä ja janamittakaavaa ja osaa laatia yksinkertaisen kartan koulun 
pihasta ja omasta lähiympäristöstään  

• osaa kuvata kotiseutunsa ja oman maakuntansa luonnonoloja ja ihmisen toimintaa 
• oppilas osaa hahmottaa Suomea, Pohjoismaita ja muita lähialueita sekä ymmärtää näiden 

alueiden maisemallisen rikkauden 
• ymmärtää kotiseutunsa osana Suomea ja Suomen osana Pohjoismaita sekä ymmärtää 

maapallon ihmisen elinpaikkana 
 
 
Ympäristön aineita ja ilmiöitä 
Oppilas  

• osaa käyttää keskeisiä käsitteitä ja hahmottaa käsitteitä kokonaisuuksina 
• osaa käyttää yksinkertaisia tutkimusvälineitä, kuten kelloa, pituusmittoja, lämpömittaria ja 

luuppia, sekä käyttää havaintojen teossa myös itse tehtyjä välineitä  
• tuntee erilaisten aineiden ja materiaalien ominaisuuksia ja käyttötarkoituksia ja tietää, että 

kotona voi olla vahingollisia aineita, kuten lääkkeitä, pesu- ja puhdistusaineita sekä 
liuottimia, tupakka- ja alkoholituotteita 

• osaa lajitella jätteitä, ei roskaa ympäristöä sekä osaa säästää vettä, sähköä ja lämpöä 
 
Ihminen ja terveys 
Oppilas 

• osaa kuvata kasvun ja kehityksen sekä elämänkulun eri vaiheita, osaa nimetä ihmisen 
tärkeimmät ruumiinosat ja keskeisiä elintoimintoja 

• tuntee terveyttä edistäviä arkikäytäntöjä ja tottumuksia: vuorokausirytmi, riittävä uni ja lepo, 
ravinto, säännöllinen ruokaileminen, päivittäinen liikunta, oikeat työskentelyasennot 
koulussa ja kotona,  ryhti, suun terveys, hygienia, pukeutuminen  

• osaa perussäännöt ryhmässä toimimisesta ja kohteliaasta käytöksestä; hän osaa tunnistaa ja 
nimetä erilaisia tunteita ja tietää, että tunteiden ilmaisua voidaan säädellä  
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• osaa kuvata tavallisimpia lasten sairauksia, niiden oireita ja itsehoitoa; hän tietää lääkkeiden 
käytön perussääntöjä; hän osaa yksinkertaisia ensiaputaitoja sekä osaa hälyttää ja hakea apua 
tarvittaessa 

  
Turvallisuus 
Oppilas  

• osaa kuvata erilaisia kiusaamisen ja väkivallan tunnuspiirteitä; hän tietää yksilön oikeuden 
fyysiseen koskemattomuuteen sekä tunnistaa hyväksytyn ja ei-toivotun kosketuksen erot; 
hän tietää, miten tarvittaessa voi hakea apua itselleen, ja tietää, ketkä auttavat koulussa ja 
lähiyhteisössä 

• tietää ikäkautensa mukaisesti, mikä on luvallista toimintaa ja mikä ei  
• tietää ja tunnistaa turvallisuutta uhkaavia vaaratekijöitä lähiympäristössä ja liikuttaessa 

liikenteessä, vesillä tai jäällä; hän tuntee jalankulkijana ja pyöräilijänä keskeiset 
liikennesäännöt ja ymmärtää, miksi sovittuja ohjeita ja sääntöjä pitää noudattaa 
 

 
 
 

7.8 BIOLOGIA   
 
Vuosiluokat 5-9 
 
Eteneminen suhteessa valtakunnallisiin opetussuunnitelman perusteisiin 
 
Ihmisen biologian osalta käsitellään osa POPS:issa 5. ja 6. vuosiluokalle merkityistä sisällöistä  7. 
luokalla. Aihepiiri käsittää ihmisen murrosiän laajemman tarkastelun, seksuaalisuusteemoja, he-
delmöittymisen ja syntymän. Teemat kuluvat keskeisesti 7. luokan ihmisen biologian jaksoon. Näitä 
aiheita voi ja tulee kuitenkin käsitellä terveystiedon näkökulmasta alustavasti jo 5. ja 6. luokilla 
esimerkiksi yhteistyössä terveydenhoitajan kanssa.  Eliöiden tuntemisen ja kasvien kasvattamisen 
perusteiden osalta tässä opetussuunnitelmassa käsitellään neljän alimman luokan ympäristö- ja 
luonnontiedossa teemoja, jotka POPS:n mukaan käsitellään vasta vuosiluokilla 7- 9. Aiheiden käsit-
telytapa noudattaa luonnollisesti kunkin ikävaiheen käsittely- ja ymmärrysvalmiuksia.    
 

5. vuosiluokka: ikäkaudesta ja steinerpedagogisesta lähestymistavasta 

 
Steinerpedagogisen ikä- ja herkkyyskausiajattelun mukaan 10.–11. ikävuosi on suhteellisen seestei-
nen ja tyyni vaihe lapsen elämässä ennen murrosiän myrskyjä. Eleganssi ja harmonia näkyvät lasten 
juoksemisessa ja liikkumisessa. Tämä on sopiva aika kasviopille, opinnoille kasveista, joiden kas-
vussa ja liikkeessä on hiljaista muodon, eleen ja värin kauneutta. Kunnioituksen, kiitollisuuden ja 
kiinnostuksen tunteiden tulee läpäistä tämä pääainejakso ja syventää lapsen herkkyyttä maapalloa 
kohtaan elävänä orgasnismina. 
 
Jokaista kasvia tarkastellaan suhteessa maisemaan, maaperään ja ilmastoon. Tämän ikäisellä lapsel-
la on suuri tarve arvostaa ympäri maailman olevaa kasvimuotojen suurta valikoimaa, tyypillisten 
kasvilajien eleitä, suhdetta hyönteisiin ja maaperään ja kehitystä siemenestä kukaksi ja hedelmäksi.  
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Tutkitaan paikallismaisemia ja siellä kasvavia kasvityyppejä: on tärkeää, että lapset oppivat paikal-
listen kasvien ja puiden nimet. 
 
Yleisesti luonnehditaan kasvien kehitystä ja rakennetta suhteessa maahan ja aurinkoon sekä eri ele-
mentteihin. Tutustutaan myös käsitteisiin tuottajat, kuluttajat ja hajottajat. Tarkastellaan kasvikun-
nan eri kehitysasteiden tarkastelua pääpiirteittäin: sienet, itiökasvit, paljassiemeniset ja koppisie-
meniset kasvit. Voidaan tehdä erilaisia kasvatuskokeita, joiden avulla havainnoidaan valon ja mui-
den kasvuun vaikuttavien tekijöiden merkitystä.  
 
Ihminen, eläimet ja kasvit 
Ihmisen ja eläinten vertaileva tarkastelu laajenee edellisen vuoden jaksolla käsiteltyjen eläinten 
kolminaisuuden pohjalta koskemaan aiemmin käsiteltyjen eläinten sukulaisia. Harjoitellaan myös 
esillä olleiden eläinten luokittelua. 
 
 
Tavoitteet 
 
Oppilas oppii 

• tuntemaan kasveja, niiden rakennetta suhteessa maahan, aurinkoon sekä eri elementteihin 
• hahmottamaan kasvikunnan eri kehitysasteiden tarkastelut 
• paikallisten kasvien ja puiden nimet 
• eläinopissa eläinten luokittelua 
• liikkumaan luonnossa sekä havainnoimaan ja tutkimaan luontoa maastossa 
• kehittämään ympäristön lukutaitojaan, toimimaan ympäristöystävällisesti, huolehtimaan 

lähiympäristöstään ja kunnioittamaan luontoa 
• pohtimaan kasvuun, kehitykseen, ihmisten erilaisuuteen ja sosiaaliseen vuorovaikutukseen 

liittyviä kysymyksiä 
• ottamaan vastuuta omista teoistaan ja ottamaan huomioon toiset ihmiset 
• havainnoimaan elävästi ympäristöään 

 
Sisällöt 
 
Eliöt ja elinympäristö 

• erilaisten elinympäristöjen havainnoiminen: niitty ja metsä 
• eliölajien ja kasveihin tutustuminen ja tunnistaminen  
• kasvihavainnointia 

 
Luonnon monimuotoisuus 

• luonnon monimuotoisuuden merkitys ja jokamiehenoikeudet 
 
Ihminen 

• oman kehon arvostus ja suojelu 
• tervettä kasvua ja kehitystä tukevat ja haittaavat tekijät 
• ihmissuhteet 
• tunteiden säätely 
 

6. vuosiluokka 
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Kasvioppi 
Maantiedon yhteydessä käsiteltyjen maapallon kasvillisuusvyöhykkeiden tarkastelun jälkeen pereh-
dytään kotimaisten kasvien elämään vuodenkierrossa keväästä syksyyn: tutustutaan tyypillisimpiin 
kasviheimojen edustajiin, niiden yhteisiin ominaisuuksiin ja esiintymiseen. Tarkastellaan kukkien ja 
hyönteisten suhdetta. Tutustutaan eri puulajeihin.   
 
Ihminen ja eläimet 
Eläinkunnan edustajia tarkastellaan niiden yksipuolisen rakenteen pohjalta. Tarkastellaan eläimiä, 
joilla on korostuneen yksipuolisia ominaisuuksia. Lopulta päädytään takaisin ihmiseen, jolle on 
luonteenomaista pidättäytyminen rakenteellisesta erilaistumisesta. Ihmisellä on sisäinen yhteys 
eläinkuntaan, mutta silti ihminen on enemmän kuin eläin. Ihmisen aistien tarkastelu aloitetaan kuu-
loaistista (teemaan voidaan käytännössä perehtyä fysiikan jakson yhteydessä akustiikkaa käsiteltä-
essä). 
  
Tavoitteet 
 
Oppilas oppii 

• tuntemaan eliölajeja, niiden rakennetta ja elämää 
• tuntemaan lisää kotimaisia kasveja  
• kasvien tarkastelua 
• tuntemaan kasviheimoja 
• kukkien ja hyönteisten suhteen 
• eri metsät ja puulajit 
• kehittämään ympäristönlukutaitojaan, toimimaan ympäristöystävällisesti, huolehtimaan 

lähiympäristöstään ja suojelemaan luontoa 
• ymmärtämään, tunnistamaan ja arvostamaan sosiaalista kehitystä jokaisen henkilökohtaisena 

prosessina 
• pohtimaan sosiaalisen vuorovaikutukseen liittyviä kysymyksiä, ottamaan vastuuta omista 

teoistaan sekä ottamaan huomioon toiset ihmiset 
 
Sisällöt 
 
Eliöt ja elinympäristöt 

• eläimet ja niiden yksipuoliset rakenteet 
• geologia 
• kasvillisuusvyöhykkeet ja ilmasto-olot ks. maantieto 
• kasviheimojen edustajia ja kasvien tarkastelua 
• eri puulajit ks. veisto 
• metsätyypit 
• linnusto 

 
Ihminen 

• monenlaiset ihmiset 
• terveet elämäntavat 
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ESOPSin oppilasarvioinnin periaatteiden mukainen arviointi: 
 
OPPILAS ON SAAVUTTANUT 6. LUOKAN LOPPUUN MENNESSÄ TAVOITTEET HYVIN: 
 
Oppilas 

• osaa liikkua luonnossa sekä havainnoida ja tutkia luontoa 
• osaa kuvata yksinkertaisia luontoon ja muuhun ympäristöön liittyviä tutkimuksia sekä 

selostaa niitä 
• tunnistaa yleisiä kasvilajeja ja osaa kerätä lähiympäristön kasveja ohjeiden mukaisesti 
• tunnistaa lähiympäristön yleisimmät nisäkkäät, linnut ja kalat sekä osaa kertoa esimerkkejä 

eläinten sopeutumisesta ympäristöön 
• ymmärtää ja osaa antaa esimerkkejä siitä, miksi ja miten ihminen on riippuvainen luonnosta, 

ja osaa selvittää peruselintarvikkeiden alkuperän 
• osaa antaa esimerkkejä siitä, miten lähiluontoa ja asuinympäristöä voidaan vaalia ja suojella 
• osaa kuvata perusasioita ihmisen rakenteesta ja elintoiminnoista 
• osaa tarkastella omaan kasvuunsa ja kehitykseensä liittyviä myönteisiä muutoksia 
• osaa antaa esimerkkejä siitä, miten tunteiden ilmaisua voidaan säädellä ja siitä, miten asioita 

voidaan tarkastella myös muiden ihmisten näkökulmasta, sekä osaa esimerkein kuvata 
muiden tunneilmaisuun liittyvää ihmisten erilaisuutta 

• tietää ikäkauteensa liittyvät oikeutensa ja vastuunsa 
 

7. vuosiluokka 

 
Terveys ja ravinto 
Vanhempien rooli ja vaikutus, joka on ohjannut pienempiä lapsia ravinnon ja terveyden hoidossa, 
kaipaa nyt vahvistamista ennen kuin murrosikäisempi asenne ottaa vallan. Uutena aineena alkaa 
seitsemännellä luokalla terveystieto. Terveystiedon osalta tarkempi kuvaus ja päättöarvioinnin kri-
teerit löytyvät luvusta 7.10 Terveystieto 
 
Ihmisen biologia 
Ihmiselimistön eri toiminnalliset alueet ja niihin liittyvät sairaudet. Ravintoaineet 
luonnonprosessien tuloksena ja niiden merkitys ihmiselle. Aistien, keuhkojen ja ruuan kautta saatu 
ravinto liittyy koko ympäristöön ja kehittyvän nuoren ihmisen vastuuseen omasta terveydestään. 
Ihmiselimistön eri kokonaisuuksien tarkastelua. 
 
Käsitellään mm. hengitys, verenkierto ja aineenvaihdunta, seksuaalisuuden fyysinen perusta sekä 
hedelmöittyminen, raskaus ja syntymä. Perehdytään alustavasti aisteihin, täydennetään 8. luokalla.  
 
Ihmisen suhde ympäristöön sekä seksuaalisuuden alueelle liittyvät teemat integroituvat 
terveystietoon. 
 

Tavoitteet 
 
Oppilas oppii 

• kuvaamaan elämän perusilmiöitä 
• tunnistamaan eliölajeja, arvostamaan luonnon moninaisuutta ja suhtautumaan myönteisesti 

sen vaalimiseen 
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• ymmärtämään ympäristönsuojelun keskeiset tavoitteet ja luonnonvarojen kestävän käytön 
periaatteet 

• tuntemaan ihmisen perusrakenteen ja keskeiset elintoiminnot sekä ymmärtämään 
seksuaalisuuden perusteet 

• kalan erityspiirteet ja kalatalouden perusteet 
 
Sisällöt 
 

• eläinoppi: kalat, nilviäiset, pääjalkaiset, simpukat ja kotilot, matelijat ja käärmeet ks. myös 
maantieto 

• eläinten alkuperät 
• kasvioppi maantiedon yhteydessä 
• ravintoaineet luonnonprosessin tuloksena  
• ihmiselimistön eri toiminnalliset alueet 
• kehitys- ja ympäristöongelmat ks. maantieto 
• vesiekologia 
• Itämeri, murtovesialueet 
• eliöiden lisääntyminen 
• ihmisen lisääntyminen 
• maailman tapahtumat 

 
Terveystieto 

• sairaus ja terveys 
• aisteista huolehtiminen: silmät (hyvä valo lukiessa), korvat (korvalappustereot ja diskot), 

maku- ja hajuaisti (keinotekoiset aromit ja hajuvedet), tuntoaisti (kankaat, materiaalit ja 
allergiat). Unentarve ja tarve tasapainoon päivän toimissa, päivärytmi. Aiheeseen liittyviä 
tauteja (katso biologia): esim. keuhkosyöpä,  liikalihavuus, anoreksia, diabetes jne..) 

• aineiden väärinkäyttö: alkoholi, nikotiini ja ne aineet, jotka vaikuttavat merkityksellisiltä 
luokan ja heidän kokemuksiensa kannalta (esim. opiaatit, hallusinogeenit); riippuvuuden 
perusluonne (esim. kofeiini, suklaa, sokeri, urheilujuomat, kynsien pureskelu) ja vaiheet sen 
tunnistamiseksi ja muuttamiseksi 

• henkilökohtainen hygienia (hikoileminen, hampaiden hoito ja hengitys), iho, päänahka, 
käsien pesu jne. 

• seksuaalisuuden alueita 
• parantavat kasvit (esim. kamomilla, kehäkukka) ja niiden käyttö voiteissa, teessä jne. 
 

8. vuosiluokka: ikäkaudesta ja steinerpedagogisesta lähestymistavasta  

 
Oppilaan tullessa kahdeksannelle luokalle hänessä tapahtuu muutos, joka merkitsee lapsuuden päät-
tymistä. Steiner kuvaa tätä elämän vaihetta saksankielisellä termillä ”Erdenreife”, maakypsyys. Se-
kä uusia ruumiillisen kasvun ja kypsyyden puuskia että kauaskantoisia uusia sielullisia ulottuvuuk-
sia avautuu hänen eteensä. Riitasointu ruumiillisten ja sielullisten prosessien välillä nostaa esiin ek-
sistentiaalisia kysymyksiä, joihin nuori etsii vastauksia.  
 
Opetuksen tehtävä on tukea tätä kypsymisaskelta. Biologiassa käsitellään silloin ihmisen luustoa. 
Huomion kääntyminen luustoon taiteellis-käytännöllisellä tavalla antaa nuorille uuden suhteen maa-
han ja omaan ruumiillisuuteensa. Luurangon tarkkailussa on tärkeää näyttää, miten luut kohtaavat 
painovoiman ja vastustavat sitä pystysuoruudella tai muuntavat sen liikkeeksi (jalkaholvi, selkäran-
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gan kaari sekä liikkumisen mekaniikka) ja miten matematiikalla (esim. kultainen leikkaus) ja fysii-
kalla (esim. vipujen periaatteinen rooli) on merkitystä luuston rakenteessa. Yksittäisten luiden ele 
(esim. reisiluu) voidaan liittää luurangon arkkitehtuuriin, jos piirtämisessä ja muovailussa pidetään 
taiteellinen elementti elävänä havainnoinnin avulla. Silmän ja korvan rakenteissa on toinen tapa 
tehdä tietoiseksi se, miten ulkoisesta tulee sisäistä niiden muodon ja toiminnan kautta muuntuneena. 
 
Tavoitteet 
Oppilas oppii 

• tunnistamaan eliölajeja ja arvostamaan luonnon moninaisuutta, suhtautumaan myönteisesti 
sen vaalimiseen 

• ymmärtämään ympäristönsuojelun keskeisiä käsitteitä 
• ihmisen luusto ja lihaksisto 
• ymmärtämään ympäristönsuojelun keskeiset tavoitteet ja luonnonvarojen kestävän käytön 

periaatteet ks. maantieto 
 
Sisällöt  

• evoluution pääpiirteet, eri eliökuntien lisääntymistapoja 
• kasvien tarkastelua jatketaan ks. maantieto 
• eläinoppi käsitellään hyönteiset  ks. myös maantieto 
• hyönteisen rakenne, toiminta ja elinympäristö 
• miten luonto muuttuu; vertaa vanhat kartat ja nyk. kaavoitukset 
• ympäristösuojelu, metsänhoito, niitto, kierrätys 
• maailman tapahtumat 

 
Ihmisen biologia 
 
Käsiteltäviä alueita: 

• ihmisen rakenne, elintoiminnot, kasvu, kehitys ja terveys 
• selkärangan muoto ja toiminta ja sen suhde pystysuoruuteen 
• jalan ja jalkaholvin muoto ja sen suhde pystysuoruuteen 
• kultainen leikkaus ja sen suhde luurankoon 
• polariteetti ja kontrasti pään, rinnan ja raajojen luiden muodossa 
• luiden ja lihasten suhde tärkeimmissä nivelissä ja niihin liittyvät vivun lainalaisuudet 
• tiettyjen luiden muotojen tarkastelu esim. vastakkaiset nikamat, reisiluu 
• ihmissilmän ja -korvan tehtävä ja muoto 

  
Terveystieto 
Terveystiedossa jatketaan ja syvennetään edellisen vuoden teemoja. Terveystiedon tulee olla hyvin 
syvällistä ja myös terveystuntoa ja terveystahtoa ja terveystaitoa korostavia. Aistit.  

9. vuosiluokka 

 
Ihmisen biologia  

• lisääntyminen ja ihmisyksilön varhaiset vaiheet 
• solujen jakaantuminen ja erilaistuminen 
• hermoston ja aivojen kehitys, niiden rakenne ja toiminta 
• aivojen hyvinvoinnin vaaliminen ja sen vaikutus ihmisen terveyteen 
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Ekologia 
• perehdytään tarkemmin ekosysteemin osatekijöihin, ekosysteemin energiatalouteen sekä ai-

neiden kuten hapen ja hiilen kiertoon luonnossa 
 

Tavoitteet 
Oppilas oppii  

• käyttämään biologialle ominaisia käsitteitä sekä tiedonhankinta- ja tutkimusmenetelmiä 
• kuvaamaan elämän perusilmiöitä 
• arvostamaan luonnon monimuotoisuutta ja suhtautumaan myönteisesti sen vaalimiseen 
• tuntemaan ihmisen perusrakenteen ja keskeiset elintoiminnot ja seksuaalisuuden biologisen 

perustan 
• tuntemaan perinnöllisyyteen liittyviä keskeisiä käsitteitä 
• tunnistamaan kotiseudun ympäristömuutoksia, pohtimaan niiden syitä ja esittämään ongel-

mien ratkaisumahdollisuuksia  
• ymmärtämään ympäristönsuojelun keskeiset tavoitteet ja luonnonvarojen kestävän käytön 

periaatteet 
 
Sisällöt 
Ihminen 

• rakenne ja keskeiset toiminnot 
• perinnöllisyystiede  
• ympäristön merkitys ihmisen ominaisuuksien kehittymisessä  

 
Elämä ja evoluutio 

• solun rakenne ja toiminta 
• eliökunnan synty ja kehitys sekä eliökunnan järjestelmä 
• ihmisen evoluutio sekä ihmislajin ominaispiirteet 
• biotekniikan mahdollisuudet ja niihin liittyvät eettiset kysymykset (ks. myös kemia) 

 
Ympäristön suojelu ja kestävä kehitys 

• ekosysteemin rakenne ja toiminta 
• oma ympäristökäyttäytyminen 
• oman elinympäristön tila ja muutokset sekä parannustoimet 

Arviointi ja päättöarvioinnin kriteerit 

Biologian arvioinnissa noudatetaan valtakunnallisten opetussuunnitelmanperusteiden arviointiohjei-
ta. Biologian arvioinnissa keskeisinä osa- alueina ovat kyseiselle oppiaineelle ominaiset työskente-
lytaidot sekä tiedon hankinta- ja käsittelytaidot. 
 
Arvioinnin tehtävänä on ohjata ja kannustaa oppilasta oppimistapahtuman aikana sekä kehittää op-
pilaan edellytyksiä itsearviointiin. 
 

Arvioinnin kohteita 

• tuntityöskentely 
• tuntiaktiivisuus 
• kotitehtävien suorittaminen 
• tavoitteellisuus työskentelyssä (ryhmässä, itsenäisesti) 
• kehittyminen oppimisprosessissa 
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• kirjalliset tuotokset/ tutkielmat 
• kirjalliset tuntikuulustelut 
• koetulokset 

 

Arvioinnin muotoja 

• suullinen palaute 
• oppilaan itsearviointi 
• todistukset 

 
Päättöarvioinnin kriteerit arvosanalle 8 
 
Biologian tutkimustaidot 
Oppilas osaa 

• käyttää mikroskooppia näytteitä tutkiessaan 
• työskennellä maastossa ja laboratoriossa annettujen ohjeiden mukaan sekä kerätä kasveja 

ohjeiden mukaisesti 
• toteuttaa itsenäisesti pienimuotoisia tutkimuksia 
 

 
Luonto ja ekosysteemit 
Oppilas osaa 

• jaotella eliöitä pääryhmittäin keskeisten tuntomerkkien avulla ja tunnistaa lähiluonnon kas-
vi-, eläin- ja sienilajit  

• kuvata ekosysteemin perusrakenteen ja toiminnan 
• nimetä ja kuvata metsä- ja järvityyppejä sekä osaa vertailla niiden syntyyn vaikuttavia teki-

jöitä 
• tehdä pienimuotoisia metsä- ja vesi- tai suoekosysteemiin liittyviä tutkimuksia 
• selostaa perusasioita metsänhoidosta ja kasvinviljelystä 
• kuvata esimerkein luonnon monimuotoisuutta, osaa perustella sen merkitystä ekologisen 

kestävyyden kannalta sekä esitellä metsien kestävän käytön periaatteet 
 
Elämä ja evoluutio 
Oppilas osaa 

• kuvata pääpiirteet kasvi- ja eläinsolun rakenteesta 
• selostaa fotosynteesin ja kuvata sen merkityksen eliökunnan kannalta 
• kuvata kasvien, eläinten, sienten ja mikrobien lisääntymistä 
• selostaa evoluution peruspiirteet ja ihmisten evoluution vaiheet 
• jäsentää eliökunnan pääryhmiin ja perustella ryhmittelyn 

 
Ihminen 
Oppilas osaa 

• kuvata ihmisten tärkeimpien kudosten, elinten ja elimistöjen rakenteen ja toiminnan pääpiir-
teet 

• selvittää seksuaalisuuden erilaisia ilmenemismuotoja 
• selostaa pääpiirteissään sukupuolisolujen synnyn, yhdynnän, hedelmöityksen, raskauden ku-

lun ja synnytyksen  
• käyttää perinnöllisyyteen liittyviä keskeisiä käsitteitä 
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Yhteinen ympäristö 
Oppilas osaa 

• kuvata ekologisesti kestävää kehitystä sekä luonnon monimuotoisuuden säilymisen ja ympä-
ristösuojelun merkitystä 

• tehdä pienimuotoisia tutkimuksia oman elinympäristönsä tilasta 
• kertoa esimerkkejä kotiseutunsa luonnonympäristön muuttumisesta ja osaa antaa esimerkke-

jä siitä, millä tavalla voi itse toimia kestävän kehityksen tavoitteiden mukaisesti 
 
 
 
 

7.8 MAANTIETO  
 
 
Opetuksen steinerpedagogista tarkastelua 
Lapsi osoittaa motivaatiota ja pyrkimystä mennä ulos ympäristöön. Näin hän muodostaa ainutlaa-
tuisen maailmankuvan osaksi omaa identiteettiään. Tämä on osa ihmiskunnan halua ja kykyä yksi-
löllistyä. Jokaisen lapsen täytyy liittää maailmankuva tietoisuuteensa saadakseen tietää, missä hän 
on ja kuka hän on. 
 
Maantiede kaikkine erilaisine näkökulmineen on avainasemassa oleva integroiva aine opetussuunni-
telmassa. Ympäröivästä maailmasta oppiminen on monimutkaista, se kattaa monia alueita ja liittyy 
moniin muihin aineisiin. Maantiedon metodeissa on perusteemoja: 

• Luonnonmaantieto 
• Kulttuurimaantieto ja talousmaantieto 
• Kehitysmaantieto 

 
Ensimmäinen kuvaa systemaattisesti maapallon ilmiöitä, sen pintaa, sisusta ja ilmakehää. Toinen 
pohtii ihmisen vaikutusta ympäristöön, sen taloudellisia seurauksia ja jonkin maantieteellisen alu-
een tietyn piirteen suhdetta siellä asuvien ihmisten sosiaaliseen ja kulttuurin kehitykseen. Kolmas 
viittaa siihen, miten yksilöiden tietoisuus ympäristöstään heijastuu siinä, miten he näkevät maail-
man ja kokevat itsensä siinä ja miten tämä prosessi etenee lapsen kehityksessä. Koulun metodit 
pyrkivät yhdistämään nämä kolme tarkastelutapaa. 
 
Maantiedon opetuksen perusta on käsite maasta morfologisena ja fyysisenä kokonaisuutena tai 
maapallosta organismina. Tämä edellyttää tietoisuutta sekä kokonaisuuteen kuuluvien osien sisäisis-
tä suhteista että myös kokonaisuudesta kehittyvänä olentona. Tämä korostaa ilmastomaantiedon 
merkitystä, jossa voimme selvästi nähdä osat näkökulmina koko maapallon ilmastojärjestelmään. 
Merivirrat ovat toinen asiaan liittyvä esimerkki. Tärkeää on myös suhde todelliseen alueelliseen 
monimuotoisuuteen. Opettajan tulee kuvailla eri alueita niin, että lapsi ”näkee” sen mitä hänelle 
kerromme ja tajuaa välimatkat eri luonnonilmiöiden välillä. 
. 
 
Opitaan tunnistamaan pääilmansuunnat auringon ja kasvuston avulla. Koulu ja kylä piirretään lintu-
perspektiivistä. Lasten eri reittejä kouluun kuvaillaan ja piirretään. Piirretään ensimmäiset yksinker-
taiset kartat, muovaillaan savesta tai paperimassasta pienoismalleja lähiympäristöstä ja maiseman 
muodoista. 
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5. vuosiluokka 

 
Tavoitteet 
Oppilas oppii 

• oppii laatimaan ja tulkitsemaan karttoja, sekä käyttämään tilastoja, diagrammeja kuvia 
• eläytymään erilaisiin kulttuureihin kertomusten avulla 
• ymmärtämään ihmisen toiminnan riippuvuutta ympäristön tarjoamista mahdollisuuksista 

maapallolla 
• perehtyy Suomen ja Pohjoismaiden maantietoon 

 
Sisällöt  

• lähtökohtana on luonnon maantieto 
• lapset saavat elävän kosketuksen paikalliseen elämään opettajan kertomien tarinoiden avulla 
• eläimistö 
• ihmisen toiminta 

 
Karttataidot 

• kartan piirtämistä harjoitellaan käsivaraisesti olennaisia piirteitä hahmottaen 
• karttoja myös muovaillaan, jolloin korkeuserot tulevat konkreettisesti esiin 
• paikan etsimistä kartoilta 
• mittakaava 
• kasvillisuus 
• tilastojen tulkintaa 

6. vuosiluokka: opetuksen steinerpedagogista tarkastelua ja jaksokokonaisuuksia 

Käsitellään Euroopan maita. Lähtökohta voi olla myös yleismaantieteellinen, jolloin kuvataan koko 
maapallon ilmasto-olosuhteita, kasvillisuusvyöhykkeitä yms. Käsitellään maan suhdetta aurinkoon. 
 
Kivien maailmaan tutustuminen on 6. luokan keskeinen teema oppilaan astuessa syy- ja seuraus -
suhteiden kynnykselle ja hänen etsiessä ajattelullaan vastausta siihen, miten yksi asia vaikuttaa toi-
seen. Kasvin rakenteen, ympäristön ja vuodenaikojen suhdetta tarkastelemalla vastataan tähän nuo-
ren ajattelun heräämiseen. 
 
Mineralogia eli kivioppi liittyy läheisesti maantiedon opetukseen. Vuoristojen muodostumisesta 
edetään yksittäisiin mineraaleihin. Opitaan tuntemaan maapallon geologisia kehitysvaiheita sekä 
maapallon rakennetta. Käsitellään peruskallio ja sen tärkeimmät mineraalit. Luodaan yleiskuva kivi- 
ja maalajien synnystä. (katso kemia 6. luokka). 
 
Tutustutaan maankuoren syntyyn ja rakenteeseen, vuoristojen muodostumiseen ja vähittäiseen ka-
toamiseen (esimerkiksi Alppien eri kivilajit). Opitaan tulivuorten synty ja toiminta. Opitaan tunte-
maan yleisimpiä kivilajeja, niiden syntyä, muuntumista luonnossa ja niiden inhimillisiä käyttömah-
dollisuuksia.   
Osa kiviopin jakson sisällöistä ja tavoitteista on nimetty perusopetuksen opetussuunnitelman perus-
teissa osalta fysiikkaan kuuluviksi vuosiluokille 5 ja 6. Oppiaineiden opetuksessa voidaan integroi-
da kokonaisuuksia edellyttäen, että saatava synergiaetu auttaa tietojen ja taitojen omaksumista.  

 
Tavoitteet 
Oppilas  
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• oppii laatimaan ja tulkitsemaan karttoja sekä käyttämään tilastoja, diagrammeja, kuvia ja 
kirjoja ja mahdollisesti sähköisiä viestimiä maantieteellisen tiedon lähteenä 

• oppii hahmottamaan Euroopan karttaa ja tuntemaan sen keskeisen nimistön 
• oppii ymmärtämään ihmisen toiminnan riippuvuutta ympäristön tarjoamista mahdollisuuk-

sista maapallolla 
• perehtyy Eurooppaan 
• perehtyy kivioppiin 
• perehtyy maapallon ilmasto-olosuhteisiin ja kasvillisuusvyöhykkeisiin 

 
Sisällöt 

• Euroopan kartan hahmottaminen 
• tietojen havainnollistamista kartoilla 
• keskeiset nimistöt kartalla 
• ilmasto- ja kasvillisuusvyöhykkeet sekä niiden vaikutus ihmisen elämään 
• ihmistoiminnan aiheuttamia muutoksia ympäristössä 
• väestö ja kulttuuri 

• elinkeinot 
• mineralogia: vuoristojen muodostuminen, edetään yksittäisiin mineraaleihin 
• maapallon geologisia kehitysvaiheita sekä maapallon rakenne 
• peruskallio ja sen tärkeimmät mineraalit 
• luodaan yleiskuva kivi- ja maalajien synnystä (katso kemia 6. luokka) 

 
OPPILAS ON SAAVUTTANUT 6 LUOKAN LOPPUUN MENNESSÄ TAVOITTEET HYVIN: 
 
Oppilas 

• osaa etsiä kartastosta tutkimiaan paikkoja, käyttää kartanluvussa hyväkseen karttamerkkejä 
ja mittakaavoja sekä osaa tulkita erilaisia karttoja 

• osaa tulkita tilastoja, diagrammeja, kuvia ja sähköisten viestimien välittämää tietoa sekä 
osaa arvioida tietoa 

• osaa itse laatia yksinkertaisia karttoja ja diagrammeja 
• tietää pääpiirteissään Euroopan valtiot ja niiden pääkaupungit sekä osaa kuvata luonnon olo-

jen vaihtelua ja ihmisten toimintaa Euroopassa 
• tietää maailmankartan keskeisen nimistön, kuten maaosat, valtameret, suurimmat vuoristot 

sekä sademetsä- ja aavikkoalueet 
• tietää, että maapallolla on erilaisia ilmasto- ja kasvillisuusvyöhykkeitä ja osaa kertoa esi-

merkkejä siitä, miten ilmasto-olot, kuten lämpötila ja sademäärä vaikuttavat ihmisen toimin-
taan, erityisesti maatalouteen ja asumiseen eri vyöhykkeillä sekä osaa kuvata ihmisten elä-
mää erilaisissa ympäristöissä 

• osaa kertoa esimerkkejä eri alueilta siitä, miten ihmisten toiminta, kuten kaupunkien ja teol-
lisuuden rakentaminen, liikalaiduntaminen ja polttopuiden kerääminen ovat aiheuttaneet 
muutoksia ympäristössä 

• osaa tunnistaa oman ja vieraan kulttuurin piirteitä 
• tietää yleiset kivi- ja maalajit ja niiden synnyn 
• tietää peruskallion ja sen tärkeimmät mineraalit 
• tunnistaa auringon liikkeet maasta käsin 
• tietää maapallon geologisia kehitysvaiheita ja maapallon rakenteen 
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7. vuosiluokka: oppiaineen steinerpedagogista tarkastelua 

 
Seitsemänneltä luokalta lähtien maantiedon opetus painottuu talous- ja kulttuurimaantietoon. Läh-
tökohtana on luonnonmaantieteellinen tarkastelu ja luonnon tarjoamat elinkeinot sekä erilaisissa 
maantieteellisissä olosuhteissa kehittyneiden kulttuurien omaleimaisuus. Maantiedon opetussisällöt 
integroituvat mm. historian ja yhteiskuntaopin sekä kemian ja fysiikan opetussisältöihin. 
Maanosien kulttuuri- ja luonne-erojen tunnistamista harjoitellaan myös taiteellisten ja käytännöllis-
ten töiden avulla esim. maalaten ja muovaillen eri kulttuurien tyyleillä tai tutustumalla vaikka eri 
maiden ruokakulttuuriin. Luontokirjat, löytöretkeilijöiden elämäkerrat ja matkakertomukset rikas-
tuttavat käsitystä maiden ja maanosien olosuhteista ja kulttuurista. 
Maan käsittämistä laajennetaan myös tähtitieteen opetuksella, jossa tarkastellaan aluksi näkyvän tai-
vaan ilmiöitä.  
 
Tavoitteet 
Oppilas oppii 

• käyttämään ja tulkitsemaan fyysisiä karttoja ja teemakarttoja sekä käyttämään muita  maan-
tieteellisiä tietolähteitä, kuten diagrammeja, tilastoja, ilmakuvia, satelliittikuvia, kirjallisuut-
ta, uutislähteitä sekä sähköisiä viestimiä 

• määrittelemään alueiden sijainnin ja paikkojen väliset etäisyydet 
• ymmärtämään planetaarisuuden vaikutuksia maapallolla 
• tunnistamaan kuun vaiheita ja tähtitaivaan kuvioita ja planeettojen sijainnin 
• ymmärtämään luonnon ja ihmisen toiminnan vuorovaikutusta sekä oppii tietämään syyt, jot-

ka ohjaavat ihmisten toimintojen sijoittumista 
• tunnistamaan Aasian ja Afrikan kulttuureiden piirteitä ja suhtautumaan myönteisesti vierai-

siin maihin ja niiden kansoihin sekä erilaisten kulttuureiden edustajiin 
• ymmärtämään ja kriittisesti arvioimaan uutistietoa esimerkiksi maailmanlaajuisista ympäris-

tö- ja kehityskysymyksistä sekä oppii toimimaan itse kestävän kehityksen mukaisesti 
• tuntemaan Aasian ja Afrikan maantieteelliset ja geopoliittiset alueet, pinnanmuodot, alueelle 

tyypilliset luonnonolosuhteet ja niiden vuodenajan vaihtelut sekä luonnonvarat 
• tuntemaan Aasian ja Afrikan merkityksen maailmantaloudessa historiallisesti ja nykypäivä-

nä  
 

Sisällöt 
Maailman karttakuva 

• ilmansuunnat 
• maanosat ja mantereet 
• pinnanmuodot 
• asteverkko 
• siirrytään talouspainotteisesta maantiedosta kulttuurimaantietoon 
• nimistöä 
• ilmasto ja kasvillisuus 
• väestö 
• ihmisen toiminta 
• kehitys- ja ympäristöongelma (verrataan Suomeen ja kotipaikkaan) 
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Maatiedon teemoja  

Afrikka 
• Pohjois-Afrikka, Länsi-Afrikka ja Päiväntasaajan seudut, Sahara ja Sahel, Itä-Afrikka ja 

Etelä-Afrikka 
• erilaiset elämäntavat ns. mustassa Afrikassa ja islamilaisessa Afrikassa eri kasvillisuus-

vyöhykkeillä  (esim. pygmit ja sademetsän kansat, nomadit, Samburu, Masai, maanviljelijät 
ja plantaasit, viljelmät, keitaiden asukkaat, kaivostyöläiset) 

• erilaisten uskontojen ja perinteisten afrikkalaisten yhteiskuntien jatkuminen 
• Ranskan, Britannian, Hollannin ja Saksan siirtomaavaltojen aikaiset ja sen jälkeiset vaiku-

tukset. 
• vastakkainasettelu länsimaisen maailmankuvan kanssa 
• esimerkkejä kehitysmaista ja niiden taloudellisesta suhteesta teollisuusmaihin 
• Afrikan sarven nälänhätä- ja sisällissotaongelmat  
• Jännitteet heimokulttuurin ja nykyajan modernien taloudellisten intressien välillä Länsi-

Afrikassa 
• Monikulttuuriset yhteiskunnat Etelä-Afrikassa 
 

Aasia ja Australia 
• Tärkeimmät maantieteelliset alueet, Himalaja/Hindu Kush, Etu-Intian niemimaa, Tii-

bet/Mongolian tasanko, Pohjois- ja Etelä-Kiina, Kaakkois-Aasia, Thaimaa, Filippiinit, Indo-
nesia, Japani, Korea 

• Suurmaisemat kulttuurin ja maantieteen polariteetissaan (esim. buddhalaisuuden, hindulai-
suuden, islamin ja kristinuskon vaikutus); Kaakkois-Aasia saarien muodostamana niemi-
maana, Itä-Aasian valtavan suuri asukasluku, Tyynenmeren alue nopeasti kehittyvänä alu-
eena ja Aasian uinuvien talouksien nykymerkitys 

• Miten Aasian kansojen rooli on muuttumassa nykymaailmassa, Kiinan ja Tyynenmeren alu-
een maiden tulevaisuus suhteessa maailmantalouteen 

• Sademetsien hyväksikäyttöön liittyvät kysymykset 
 
Maantiedon opetuksessa on hyvin paljon mahdollisuuksia erilaisille työtavoille, kuten kirjaesitelmät 
löytöretkeilijöistä ja tutkimusmatkailijoista, oppilaat myös maalaavat tai tekevät muuta taiteellista 
tai käytännöllistä työtä (kotitalous) eri kulttuurien tyyliä käyttäen. Myös vierailijat eri kulttuureista 
ovat tervetulleita kertomaan maastaan ja tavoistaan. 
  

8. vuosiluokka 

 
Tavoitteet 
 
Oppilas oppii 

• käyttämään ja tulkitsemaan fyysisiä karttoja ja teemakarttoja sekä käyttämään muita maan-
tieteellisiä tietolähteitä, kuten diagrammeja, tilastoja, ilmakuvia, satelliittikuvia, valokuvia, 
kirjallisuutta, uutislähteitä sekä sähköisiä viestimiä 

• ymmärtämään maanpinnan muokkaavien tekijöiden vaikutuksen maisemassa 
• ymmärtämään luonnon ja ihmisten toimintojen vuorovaikutusta sekä oppii tietämään syyt, 

jotka ohjaavat ihmisen toimintojen sijoittumista  
• tunnistamaan eri kulttuurien piirteitä ja oppii suhtautumaan myönteisesti vieraisiin maihin ja 

niiden kansoihin sekä erilaisten kulttuurien edustajiin 
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• ymmärtämään ja kriittisesti arvioimaan uutistietoa esimerkiksi maailmanlaajuisista ympäris-
tö- ja kehityskysymyksistä sekä oppii toimimaan itse kestävän kehityksen mukaisesti 

•  8. luokan oppilaat suuntautuvat yhä enemmän koko maailmaan ja haluavat käydä käsiksi 
myös maailman ongelmiin. Käänteisesti ilmaisten heidän omat ongelmansa saavat myös 
maallisia ulottuvuuksia. Siksi erityisesti maantieto palvelee vuorovaikutusta minuuden ja 
maailman välillä. Tuntemalla mielenkiintoa muiden kansojen kulttuurielämään ja sielunelä-
mään, sekä heidän arvoihinsa, oppilaat kokevat, kuinka erilaisia kansojen luonteenpiirteet ja 
arvostukset voivat olla. Tämä auttaa nuoria löytämään jalansijan heidän etsiessään omaa si-
säistä sielunelämäänsä. 

 
Mahdollisuuksien mukaan oppilaat rakentavat oman maapallon kipsistä ja paperimassasta. 
Toisena aiheena käsitellään säätyyppejä ja sään muuttuvia malleja.  
  
Sisältöjä  

• Pohjois- ja Etelä-Amerikan tyypillisten maisematyyppien esittely 
• kaksoismantereen rakenne ja sen monimuotoinen eläin- ja kasvimaailma 
• Amerikan alkuperäiskansojen (intiaanien) tulo ja heidän sopeutumisensa erilaisille maantie-

teellisille alueille 
• espanjalais-portugalilaiset ja englantilais-ranskalaiset valtaukset ja niiden seuraukset (kiven-

näisvarat, teknologia, luonnon tuhoutuminen) 
• yksilöiden väliset kohtaamiset Amerikassa, monien erilaisten sosiaalisten ja etnisten ryhmi-

en erilainen psykologinen luonteenlaatu, kehitystehtävä ja -mahdollisuudet, demografiset eli 
väestötieteelliset kysymykset Amerikan Yhdysvalloissa 

• kartanlukutaidon kehittämistä  
• pilvimuodostelmia havainnoidaan ja maalataan  
• meteorologisia mittauksia tehdään ja taulukoidaan: sademäärä, ilmankosteus, ilmanpaine, 

tuulennopeus; sisältäen sellaisten laitteiden käyttöä kuten esimerkiksi barometri, tuuliviiri 
jne.  

• säärintamat pilvityypit, pilvien muodostuminen 
• korkea- ja matalapainealueet 
• syklonit 
• sääkartat, sääennusteet 
• tuulen voimakkuus, erikoistuulet 
• sääilmiöt, kuten meri- ja mannerilmasto, trooppinen ja subtrooppinen ilmasto ja napa-

alueiden ilmasto 
• ilmaston kulttuuriaspektit pohjoisissa maissa ja päivän pituus 
• Välimeren seudun elämäntapa ja ilmasto 
• aavikkokansat 
• arktiset kansat 
• trooppiset ympäristöt 

 
Suomen maantietoa voi olla vertailunäkökulmassa kun vuosittain tarkastellaan eri maanosia ja maa-
pallon kolkkia. Itämerta käsitellään ja tutkitaan 6.-8. luokan maantiedon jakson yhteydessä. Dia-
grammien luku- ja tekotaitoa harjoitellaan.  
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9. vuosiluokka 

Tutustutaan maapallon geologiaan: maapallon geologiset kehitysvaiheet ja nykyiset pinnanmuodot 
eksogeenisten ja endogeenisten ilmiöiden vaikutusten pohjalta. Tutustutaan maapallon vuoristoihin, 
eri kivilajeihin ja kiviainesten geologiseen kiertoon.  
 
Tavoitteet 
Oppilas oppii 

• käyttämään ja tulkitsemaan fyysisiä karttoja ja teemakarttoja sekä käyttämään muita maan-
tieteellisiä tietolähteitä, kuten diagrammeja, tilastoja, ilmakuvia, satelliittikuvia, valokuvia, 
kirjallisuutta, uutislähteitä sekä sähköisiä viestimiä 

• määrittelemään alueellisen sijainnin ja paikkojen välisen etäisyydet 
• ymmärtämään luonnon ja ihmisen toiminnan vuorovaikutusta sekä oppii tietämään syyt, jot-

ka ohjaavat ihmisen toimintojen sijoittumista 
• tunnistamaan eri kulttuureiden piirteitä, ja oppii suhtautumaan myönteisesti oman maan vä-

hemmistökulttuureihin, maahanmuuttajiin sekä vieraisiin maihin ja niiden kansoihin 
• tuntemaan ja arvostamaan Suomen luonnonympäristöä ja rakennettua ympäristöä sekä oppii 

hahmottamaan maan oman alueellisen identiteetin  
• tietämään, miten Suomessa jokainen kansalainen voi vaikuttaa oman elinympäristönsä 

suunnitteluun ja kehittymiseen 
• ymmärtämään ja kriittisesti arvioimaan uutistietoa esimerkiksi maailmanlaajuisista ympäris-

tö- ja kehityskysymyksistä sekä oppii toimimaan itse kestävän kehityksen mukaisesti 
 
Sisällöt 

• mannerten ja merien muoto ja jakautuminen 
• poimuvuoristojen morfologia ja muodostuminen 
• maan vuoristot, suuret repeämälaaksot, tulivuoret, syvänmeren harjanteet ja (syvänmeren) 

haudat, mannerliikunnoissa mannerliikunnoista mannerlaattojen tektoniikkaan 
• mineralogia, rytmiset prosessit kivien muodostumisessa 
• yleiskatsaus maapallon historiaan 
• geologiset kerrostumat, jotka ovat osoituksena aiemmista jääkausista ja jäätymisen vaiku-

tuksista 
• yleiskatsaus muista eroosion tärkeimmistä muodoista 
• Lapinleiri 
 

Arviointi ja päättöarvioinnin kriteerit 
 
Maantiedon arvioinnissa noudatetaan valtakunnallisten opetussuunnitelmaperusteiden arviointioh-
jeita. Maantiedon arvioinnissa keskeisenä osa- alueina ovat kyseiselle oppiaineelle ominaiset työs-
kentelytaidot sekä tiedon hankinta- ja käsittelytaidot. 
Arvioinnin tehtävänä on ohjata ja kannustaa oppilaista oppimistapahtuman aikana sekä kehittää op-
pilaan edellytyksiä itse arviointiin. 
 
Arvioinnin kohteita 

• tuntityöskentely 
• tuntiaktiivisuus 
• kotitehtävien suorittaminen 
• tavoitteellisuus työskentelyssä (ryhmässä, itsenäisesti) 
• kehittyminen oppimisprosessissa 
• kirjalliset tuotokset /pienoistutkielmat 
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• koetulokset 
 
Arvioinnin muotoja 

• suullinen palaute 
• oppilaan itsearviointi 
• todistukset 

Päättöarvioinnin kriteerit arvosanalle 8 
 
Maantieteelliset taidot 
Oppilas osaa 

• etsiä kartoista tutkimiaan paikkoja sekä osaa käyttää hyväksi karttamerkkejä ja kartan mitta-
kaavaa 

• tulkita fyysisiä karttoja, teemakarttoja, valokuvia ja tilastoja sekä osaa käyttää hyväksi uutis-
lähteitä ja tietoverkostoissa olevaa tietoa 

• havainnollistaa maantieteellistä tietoa karttojen ja piirrosten avulla 
• vertailla eri alueiden ilmastodiagrammeja ja väestöpyramideja sekä laatia itse ilmastodia-

grammeja sekä laatia itse ilmastodiagrammin tilastotieteiden perusteella 
 
Maailman jäsentäminen 
Oppilas osaa 

• hahmottaa ja jäsentää maailmaa sekä tunnistaa eri maanosien luonnon- ja kulttuurimaantie-
teelliset peruspiirteet 

• soveltaa oppimaansa maantieteellistä tietoa eri lähteistä saamiensa ajankohtaisten uutistieto-
jen analysointiin ja osaa sijoittaa uutisten tapahtumapaikat maailmankartalle 

 
Euroopan jäsentäminen 
Oppilas osaa 

• kuvata eri Euroopan alueiden luonnonoloja ja ihmisten toimintaa sekä ymmärtää Euroopan 
maisemalliset ja kulttuurisen rikkauden 

• vertailla Eurooppaa muihin maanosiin ja ymmärtää, että Eurooppa on vuorovaikutuksessa 
muiden maailman alueiden kanssa 

 
Suomen jäsentäminen 
Oppilas osaa 

• selostaa miten Suomen luonnonmaisemat ovat muotoutuneet ja miten luonnonolot ovat vai-
kuttaneet ihmisten toimintaan Suomen eri alueilla 

• kuvata ja analysoida asutuksen ja elinkeinojen alueellisia piirteitä ja sijoittumista Suomessa 
• analysoida Suomen rakennetun ympäristön piirteitä ja tuntee, mitä ovat arvokkaat kulttuuri- 

ja perinnemaisemat 
• osaa selostaa, miten jokainen kansalainen voi vaikuttaa Suomessa oman elinympäristönsä 

suunnitteluun ja kehitykseen 
• suunnitella ja toteuttaa pieniä kotiseutunsa luonnonympäristöön ja rakennettuun ympäris-

töön liittyviä tutkimuksia 
• tunnistaa oman kulttuurin piirteitä sekä tuntee Suomen lähialueiden vähemmistökulttuurit 
• kuvata sitä, miten Suomi on vuorovaikutuksessa omien lähialueidensa sekä Euroopan ja ko-

ko maailman kanssa  
 
Yhteinen ympäristö 
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Oppilas osaa  
• selostaa lyhyesti, mitä ovat keskeiset maailmanlaajuiset ympäristö- ja kehitysongelmat, ku-

ten kasvihuoneilmiön voimistuminen, otsonikato, aavikoituminen, elinympäristöjen saastu-
minen, väestön kasvu sekä köyhyys- ja nälkäongelma 

• kuvata Itämeren alueen ympäristöongelmia ja niiden syitä sekä osaa esittää keinoja parantaa 
Itämeren alueen ympäristön tilaa 

• kuvata, mitkä ovat hänen omat mahdollisuutensa ympäristön tilan parantamiseksi, ja tietää 
keinoja, joiden avulla keskeisiä maailmanlaajuisia ympäristö- ja kehityskysymyksiä voidaan 
ratkaista 

 
 

 

7.9 FYSIIKKA JA KEMIA 
 
Vuosiluokat 5 -9: oppiaineen ja ikävaiheen steinerpedagogista tarkastelua 
Fysiikan ja kemian opetus alkaa elämässä koettujen ja havaittujen ilmiöiden tutkimisella. Ilmiötä 
lähestytään konkreettisesti selkeitä, yksinkertaisia demonstraatioita käyttäen ja oppilaat saatetaan 
tekemään tutkimustilanteista mahdollisimman tarkkoja havaintoja ja kuvauksia. Selkeillä, pelkiste-
tyillä demonstraatioilla herätetään oppilaissa aktiivinen, elämyksellinen suhde fysiikan ja kemian 
ilmiöihin sekä pyritään löytämään yhteys arkikokemusten ja tutkimustilanteiden välille. Kokemuk-
sista sekä muistiinpanojen avulla tehdyistä työselostuksista päädytään ilmiöiden yhteyksiin ja lain-
alaisuuksiin. Keskustelun kautta muotoillaan johtopäätökset ja löydetään käsitteet ilmiöille.  
Opetus etenee luonnontieteen menetelmiä noudattaen kokeellisesti ja havaittua käytäntöön sovelta-
en. Perusilmiöitä tarkastellaan yhteydessä ihmiseen, ympäristöön ja luontoon, laitesovelluksiin ja 
teknologiaan kaikilla luokka-asteilla.  
Fysiikan ja kemian opetus luokilla 5-9 muodostaa kokonaisuuden biologian, terveystiedon, histori-
an ja maantiedon oppisisältöjen kanssa sekä hyödyntää käytäntöön soveltamisessa kotitalouden ja 
käsityön opetusta. 6. luokan kiviopin jakso on osa perusopetuksen kemianopetusta, vaikka se mene-
telmällisesti poikkeaa seuraavien vuosiluokkien tutkimusotteellisesta kemianopetuksesta. 
Tutustutaan tekniikan historiaan ja tutkijoiden elämäntyöhön kirjallisuuden avulla. 
 
 
 

FYSIIKKA 

5.-6. vuosiluokka 

Tavoitteet 
Oppilas  

• oppii työskentelemään ja liikkumaan turvallisesti itseään ja ympäristöään suojellen 
• oppii ymmärtämään fysiikan ilmiöitä ympäristössä ja luonnossa 
• harjoittelee ja oppii ilmiöiden tarkkaa havainnointia ja sanallista kuvaamista 
• harjoittelee tekemään johtopäätöksiä ja etsimään fysiikan lainalaisuuksia 
• oppii kehittämään yksikertaisia välineitä ilmiöiden tutkimista varten 
• oppii kysymään ja harjaantuu tutkivaan työskentelytapaan 
• oppii ilmiöihin liittyviä käsitteitä 
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• oppii käyttämään asianmukaisesti ja turvallisesti tutkimusvälineitä ja toimimaan annettujen 
ohjeiden mukaisesti 

 
Keskeiset sisällöt  
Akustiikka 

• ääneen ja sointiin tutustuminen musiikki-instrumenttien avulla 
• äänen voimakkuuden, korkeuden ja sävyn suhde soivan esineen materiaan ja mittasuhteisiin 
• intervallien etsiminen monokordilla, yksikielisellä soittimella 
• yksinkertaisten soitinten kehittely, rakentaminen sekä kokeilu 
• ihmisääni, äänihuulten rakenne 
• värähtely äänen fyysisenä perustana (ääniraudat, Chladnin levyt) ja resonanssi 
 

Optiikka 
• pimeys ja valo kokemuksena ja toistensa kontrastina 
• valo, värit ja varjo (vastavalo – sivuvalo, auringonlasku ja taivaan sinisyys, väriympyrä, vä-

rilliset varjot, varjo, puolivarjo) 
• fysiologisia väri-ilmiöitä (jälkikuvat ja -värit)   
• komplementtivärit 
• valo ja aine (valolähteet, valon heijastuminen, valoa erilailla myötäilevät ja läpäisevät koh-

teet jne.) 
• voidaan rakentaa camera obscura  

 
Lämpö  

• lämpö ja kylmyys kontrasteina 
• lämmön ja kylmyyden vaikutuksia ihmisessä ja luonnossa 
• aineen laajeneminen ja supistuminen, keveneminen ja tiivistyminen 
• lämmön vaikutus nestemäisiin ja kiinteisiin aineisiin 
• perehdytään lämmön tuotantotapoihin. Opetusta voidaan integroida maantiedon kuvauksessa 

esitettyyn geologian jaksoon 
 

Sähkö ja magnetismi 
• meripihka, sähkö ilmiönä, staattinen sähkö 
• magnetiitti, magneetti, magnetointi ja magneettisuuden poisto 
• sähkön tuotanto: voidaan esim. rakentaa sähkömoottori ja vastaavasti muuttaa se generaatto-

riksi. Sen myötä käsitellään eri energiavarojen muuntamista sähköksi. Energiavaroja käsiteltä-
essä on hyvä integroida opetusta maantiedon kuvauksessa esitettyyn geologian jaksoon  

• käsitellään sähkö lämmönlähteenä 
  
 

7. vuosiluokka 

 
Tavoitteet 
 
Oppilas 

• ymmärtää fysiikan lainalaisuuksien yhteyden niin omaan kehoon ja liikkumiseen kuin me-
kaanisten laitteiden toimintaankin 

• oppii tuntemaan fysiikan lainalaisuudet työvälineiden ja laitteiden käytössä 
• osaa hyödyntää oppimaansa arkielämän toimissa 
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• oppii työturvallisuuden merkityksen yhteistoiminnassa ja käytännön työtehtävissä 
• kehittää tarkkuutta havainnoimisessaan ja ilmiöiden kuvaamisessa 
• oppii vertailemaan, luokittelemaan, mittaamaan ja tulkitsemaan tutkimustuloksiaan 
• oppii arvioimaan tutkimusprosessin ja tulosten luotettavuutta 
• ymmärtää energiavarojen rajallisuuden ja oppii tekemään ympäristöä säästäviä valintoja ar-

kielämässään osaa tutkia vuorovaikutuksista aiheutuvia voimia kuten painovoima, kitka sekä 
ilman- ja vedenvastus sekä tunnistaa erilaisia liikkeitä  

• osaa tutkia, miten voima muuttaa liikettä ja soveltaa luonnontieteellistä tietoa liikkumisessa 
ja liikenteessä 

• tunnistaa Maan ja Kuun liikkeistä johtuvia ilmiöitä, kuten vuorokaudenajat, vuodenajat, 
Kuun vaiheet, pimennykset sekä tuntee Aurinkokunnan rakenteen ja osaa tehdä havaintoja 
tähtitaivaasta 

 
Sisällöt 
 
Liike ja voima 
Kokeillaan käytännössä yksinkertaisten työvälineiden ja laitteiden käyttömahdollisuuksia ja tutustu-
taan kokeilun kautta mekaniikan peruskäsitteistöön. Kokeiden ja havaintojen jälkeen voidaan mal-
lintaa esitettyjä ilmiöitä matemaattisesti. 

• vaaka, vipu, kalteva taso, väkipyörä, talja ja nostoköydet, vintturi, kiila, ruuvi, ketjut, ham-
masratas 

• tasapaino, painopiste, tukipiste, voiman varsi, kuorman varsi 
• voima, työ (mekaniikan kultainen sääntö)  
 

Värähdys ja aaltoliike  
• ääniympäristö, kuunteleminen, ja korvan rakenne 
• äänen eteneminen, äänen johtuminen, äänen nopeus, kaiku, absorptio 
• yksinkertaisia soitinlaitteita, esim. soittorasia, gramofoni, posetiivi 
• ääni ja tila (akustiikka rakennuksissa ja erilaisissa soittimissa) 
• valon ja pimeän kohtaaminen, Mach-ilmiö  
• neulanreikäkameran ja sen toiminnan ymmärtäminen Mach-ilmiön perusteella 
• valon heijastuminen 
• peilikuva (tasopeilit, kaleidoskooppi, kuperat ja koverat peilit) 
• todellinen kuva (valokuva), valekuva (peilikuva) 
• optisten laitteiden toimintaperiaatteita 

 
Lämpö 

• lämmön vaikutus veteen 
• lämmön siirtyminen, johtuminen, eristäminen ja säteily 
• lämmön lähteisiin tutustuminen 
• lämpötila, lämmön mittaaminen 
• veden käyttö lämmitysjärjestelmässä 

 
Sähkö 

• sähkövaraus, -virta, jännite, purkaus (myös ukkonen) 
• sähkön johtaminen ja eristäminen 
• sähkötekniikan historiaa, esim. Galvani, Volta, sähköpari 
• virtalähteet (paristot, dynamo, verkkovirta, muuntaja) 
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• sähkövirran ja –jännitteen mittaaminen, resistanssin määrittäminen, Ohmin laki 
• eri aineiden sähkönjohtumisominaisuuksia, maatto 
• sähkövastus ja sen tekniset sovellukset sähköuuni, silitysrauta, sulakkeet, lämminvesivaraa-

ja, jne. 
• sähkön vaarat, myös salama 

 
Luonnon rakenteet, magnetismi 

• luonnon rakenteet ja mittasuhteet 
• rakenneosia koossapitävät vuorovaikutukset ja energian sitoutuminen ja vapautuminen 
• magneettinen hylkiminen ja puoleensa vetäminen 
• magneettikenttä 
• kompassin historia, omatekoinen kompassi, kompassin käyttö 
• tutustuminen pohjois- ja etelänavankäsitteisiin ja maapallon magneettisuuteen 
• Maan vetovoima ja kitka sekä voimista aiheutuvia liike- ja tasapainoilmiöitä  
• turvallinen liikkuminen ja tapaturmien ehkäiseminen 
• Maan ja Kuun liikkeet ja näistä aiheutuvia ilmiöitä sekä Aurinkokunnan rakenne ja tähti-

taivas (voidaan integroida maantiedon opetukseen) 
 

8. vuosiluokka 

 
Tavoitteet 
Oppilas 

• oppii tuntemaan ja käyttämään oppisisältöihin kuuluvia fysiikan ilmiöiden sovelluksia eri-
laisissa apuvälineissä, koneissa ja laitteissa 

• oppii käyttämään ja valmistamaan yksinkertaisia apuvälineitä tai laitteita ja hyödyntämään 
niitä käytännössä 

• oppii ymmärtämään ja käyttämään oppisisältöihin kuuluvia fysiikan käsitteitä, suureita ja 
yksiköitä 

• oppii kuvaamaan fysikaalisia ilmiöitä ja toimintoja piirroksin ja kaavoin 
• oppii käyttämään graafisia ja algebrallisia malleja ilmiöiden kuvaamisessa ja selvittämisessä 
• vahvistaa taitojaan havaintojen ja päätelmien tekemisessä ja laajentaa tietämystään ja taito-

jaan mittaamisessa, vertailussa, luokittelussa, hypoteesien esittelyssä ja testaamisessa 
• oppii valmistamaan, suunnittelemaan ja toteuttamaan yksinkertaisia luonnontieteellisiä tut-

kimustehtäviä ja arvioimaan tulosten luotettavuutta 
• oppii ymmärtämään fysikaalisiin voimiin, toimintoihin ja laitteisiin liittyvät turvallisuusris-

kit ja osaa toimia työtilanteissa turvallisuus näkökohdat huomioiden 
 
Sisällöt 
Perehdytään hydrauliikkaan, aeromekaniikkaan, termodynamiikkaan ja sähköisiin prosesseihin 
 
Liike ja voima 

• Arkhimedeen periaate (sekä vedessä että ilmassa) 
• hydrostaattinen noste (syvyyspaine) 
• yhdistetyt astiat (hydraulinen vaaka) 
• kiinteiden kappaleiden, nesteiden, ja kaasujen tiheys 
• stabiliteetit esim. laivat 
• staattinen paine 
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• pumppujen periaate (erityisesti johtaen hydrauliseen nosturiin) 
• laminaarinen eli kerroksellinen ja turbulenttinen eli pyörteinen virta 
• pyörteet ja vastus  

 
Lämpö 

• ilmankosteus 
• lämmön siirtymien, johtuminen ja säteily, sekä vedessä että ilmassa 
• olomuodon muutos nesteillä, kiinteillä aineilla, kaasulla, haihtuminen, lämpimän ja kylmän 

veden vesijohtojärjestelmä, lämmön virtaus, säteily 
• kappaleiden ja aineiden lämpenemiseen ja jäähtymiseen liittyvät ilmiöt sekä niiden kuvaa-

minen sekä lämpöilmiöiden merkitys ja sovellukset  
• energian säilyminen ja huononeminen, lämpö energiamuotona 

 
Sähkö 

• lämpövaikutus, sähkövirran kemiallinen vaikutus 
• eri aineiden sähkönjohtamisominaisuudet 
• sähkövirran magneettinen vaikutus ja sen sovellutukset: sähkömoottori, dynamo, mahdolli-

sesti Van de Graaf- generaattori, galvaaninen pari ja paristo 
• sähköoppia syvennetään painottamalla teknisiä sovelluksia: sähkömagneettinen induktio ja 

sen käyttö energian siirrossa sekä sähkön käyttö kotona, sähkömoottori. 
 
Värähdys- ja aaltoliike 

• valon taittuminen, taitekerroin 
• kokonaisheijastus 
• linssit ja  polttopiste, todellinen kuva ja valekuva 
• prisma, valondispersio 

 
 

9. vuosiluokka 

 
Tavoitteet 
 
Oppilas ymmärtää 

• aineen olomuotojen ominaisuudet ja muuntumisen 
• lämmön merkityksen olomuotojen muutosprosesseissa 
• aineen ja energian välisen yhteyden 
• veden erityispiirteet sekä merkityksen luonnossa 
• lämmön merkityksen lämpövoimakoneiden voimanlähteenä 
• ilmiöiden ja niiden laskennallisten sovellusten välisen vastaavuuden 
• atomi- ja ydinfysiikan perusteita 

 
Sisällöt 
 

• tutkitaan aineen olomuotojen ominaisuuksia ja olomuotojen muuntumisia 
• vertaillaan höyryn ja tulistetun höyryn ominaisuuksia 
• tutkitaan kiehumispisteen kohoamista ja sulamispisteen alenemista 
• kerrataan lämpölaajeneminen ja lämmön siirtyminen 
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• tutkitaan lämpömäärää: sulamislämpö, höyrystymislämpö, ominaislämpökapasiteetti, liu-
kenemislämpö 

• käsitellään yleiset kaasulajit 
• perehdytään lämpövoimakoneisiin 
• vertaillaan lämpö- ja ydinvoimalaitosten toimintaperiaatteita 
• tutustutaan malleihin, joilla yritetään selittää aineen rakennetta 
• tutustutaan luonnolliseen ja keinotekoiseen radioaktiivisuuteen 
• tutustutaan lämpöopin laskennallisiin sovelluksiin 
• vieraillaan alan tuotantolaitoksissa 
 

 

Arviointi 

 
Päättöarvioinnin kriteerit arvosanalle 8 
 
Luonnon tutkimisen taidot  
Oppilas 

• osaa työskennellä turvallisesti, ohjeita noudattaen ja yhdessä toisten kanssa  
• osaa tehdä luonnontieteellisen tutkimuksen annetun ohjeen mukaan sekä suunnitella yksin-

kertaisia kokeita, sopia työnjaosta ja tehtävistä sekä osaa asettaa tavoitteita tai päämääriä 
yhdessä muiden oppilaiden kanssa 

• osaa laatia pienimuotoisia tutkimusselostuksia, esittää tulokset esimerkiksi taulukkojen ja 
graafien avulla sekä tulkita niitä 

• osaa tehdä kontrolloidun kokeen ja arvioida koejärjestelyn toimivuutta sekä tulosten luotet-
tavuutta, tarkkuutta ja mielekkyyttä 

• tietää, että fysiikka on perusluonnontiede ja että fysiikan tietoja ja kokeellista tiedonhankin-
tamenetelmää käytetään muissa luonnontieteissä ja tekniikassa 

 
Liike ja voima 
Oppilas  

• osaa tutkia erilaisia vuorovaikutus- ja  liikeilmiöitä sekä käyttää niitä kuvaavia suureita, ku-
ten aika, matka, nopeus, kiihtyvyys ja voima 

• osaa tehdä graafisia esityksiä esimerkiksi tasaisen ja kiihtyvän liikkeen mittaustuloksista se-
kä tulkita niitä sekä käyttää tasaisen liikkeen mallia liikettä koskevien ennusteiden tekemi-
seen ja keskinopeuden yhtälöä matkan tai ajan arviointiin ja laskemiseen 

• ymmärtää yksinkertaisten mekaanisten koneiden, esimerkiksi vivun, toimintaperiaatteen ja 
tietää mekaanisten koneiden ja erilaisten rakenteiden sovelluksia 

• osaa käyttää kappaleiden ja aineiden ominaisuuksia kuvaavia suureita ja osaa selittää niiden 
avulla havaitsemiaan ilmiöitä, esimerkiksi vertailla aineiden tiheyksiä ja selittää tiheyden 
avulla erilaisia ilmiöitä, kuten kellumisen ja kuumailmapallon toiminnan 

• tuntee työn ja energian välisen yhteyden 
• ymmärtää liikenneturvallisuutta koskevien määräysten fysikaalisen perustan 

 
Värähdys- ja aaltoliike 
Oppilas  

• tunnistaa aaltoliikkeitä ja niille luonteenomaisia ilmiöitä, esimerkiksi aaltoliikkeen synnyn, 
etenemisen, vastaanottamisen, heijastumisen ja taittumisen 
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• tunnistaa erilaisia jaksollisia ilmiöitä ja värähtelijöitä ympäristöstään ja niille ominaisia il-
miöitä sekä osaa luonnehtia kyseessä olevia ilmiöitä niitä kuvaavien suureiden avulla  

• osaa tutkia valon heijastumista ja taittumista sekä selittää valonsädettä mallina käyttäen eri-
laisia näkemiseen liittyviä ilmiöitä ja peilien ja linssien toimintaa 

• ymmärtää äänen ja valon merkityksen ihmisen ja yhteiskunnan kannalta, esimerkiksi melu ja 
siltä suojautuminen sekä valo tiedonsiirrossa. 
 

Lämpö 
Oppilas  

• tunnistaa ympäristöstä lämmön siirtymiseen ja varastoitumiseen liittyviä ilmiöitä ja osaa 
tulkita niitä 

• osaa luonnehtia lämpöopin perusilmiöitä, kuten lämpölaajenemista ja kappaleen lämpene-
mistä, niitä kuvaavien suureiden ja kokeellisten lakien avulla  

• osaa käyttää lämpenemisen, olomuodon muutosten ja lämpölaajenemisen lakeja tarkastelles-
saan ja selittäessään ympäristössään tapahtuvia lämpöilmiöitä 

 
Sähkö 
Oppilas  

• osaa sähkölaitteiden ja lämpöä tuottavien laitteiden turvallisen ja taloudellisen käytön peri-
aatteet sekä osaa arvioida ja laskea eritehoisten sähkölaitteiden käyttökustannuksia  

• ymmärtää jännitteen ja sähkövirran välisen yhteyden suljetussa virtapiirissä ja vastuksien 
vaikutuksen sähkövirran suuruuteen sekä osaa tehdä ennusteita virtapiirin toiminnasta ja 
käyttää kytkentäkaaviota virtapiirin mallina 

• tuntee sovelluksia kuten sähkölaitteet ja sähköinen viestintä 
• tuntee sähkön tuotantoon ja siirtoon liittyviä prosesseja kuten muuntajan toiminta, osaa selit-

tää energian muuntumisen voimalaitoksessa sekä arvioida erilaisten voimalaitosten hyötyjä 
ja haittoja 

 
Luonnon rakenteet 
Oppilas  

• tuntee säteilylajit ja säteilyn vaikutuksia,  pystyy erottamaan vaaralliset säteilylajit vaarat-
tomista ja osaa suojautua säteilyltä   

• hahmottaa rakenneosien ketjun ja mittasuhteita alkeishiukkasista galakseihin ja osaa havain-
nollistaa näitä rakenteita ja järjestelmiä sopivilla malleilla  

• osaa käyttää keskusteluissaan keskeisiä fysiikan käsitteitä muun muassa energia, vuorovai-
kutus ja säteily 

• ymmärtää energian säilymisen periaatteen sekä osaa antaa esimerkkejä energian muuntumi-
sesta erilaisissa prosesseissa, kuten puun palamisessa ja kiven putoamisessa 

 

 

KEMIA 

 
Oppiaineen steinerpedagogista tarkastelua 
 
Kemian opetus on integroituna ympäristö- ja luonnontiedon opetussuunnitelmaan alaluokilla. 
 
Kemiaan aihepiirejä integroidaan 6. luokalla geologian pääainejaksoon.  Kalkkikivi, kvartsi (piiok-
sidi), liitu ja hiili kuvaavat tapaa, jolla kuollut ja mineraalinen voi syntyä ja kehittyä elämästä. Elä-
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vät organismit luovat tarpeeksi aineksia kasvaessaan ja kuollessaan, että niistä voi syntyä runsaita 
geologisia kerrostumia. 
 
Kemian jaksolla 7. luokalla tarkastelutapa on fenomenologinen painottaen tarkkaa kuvaamista ja 
oppilaan omia kokemuksia. Tässä säilytetään laajimmat mahdolliset yhteydet maailmassa oleviin 
palamisprosesseihin luonnossa ja ihmisessä. Palamisen tutkiminen sisältää esimerkiksi havaintoja 
eri aineiden palamisominaisuuksista, kuvauksia metsäpalojen voimasta, biologisen ”hengittämisen” 
luonteesta ja tulen käyttämisestä eri tavoin eri kulttuureissa. 
 
Mielikuvituksen ja kuvallisen kerronnan käyttö luo syvemmän pohjan hapen, hiilidioksidin ja ener-
gian tehtävien ymmärtämiseksi. 
 
Tutkijoiden elämänkerrat, (esim. Faraday), osoittavat, miten tiede asettuu historialliseen kontekstiin 
ja miten päättäväiset ja luovat yksilöt seurasivat ilmiöihin tuntemaansa lumovoimaa. Elämäkertoja 
voi esitellä lyhyesti esim. oppituntien lopussa. Tekniset sovellukset (hitsaus, sulattaminen, jau-
hesammutin) toteutuvat siten paljon laajemmissa sosiaalisissa ja ympäristöä koskevissa yhtälöissä. 
  
Opetus tukeutuu kokeelliseen lähestymistapaan, jossa lähtökohtana on elinympäristöön liittyvien 
aineiden ja ilmiöiden havaitseminen ja tutkiminen. Havainnoinnin jälkeen ilmiöitä pohditaan ja tul-
kitaan, selitetään, kuvataan ja mallinnetaan kemian merkkikielellä.    
 
Kokeellisuus auttaa oppilasta hahmottamaan luonnontieteiden luonnetta ja käsiteltäviä ilmiöitä ja 
helpottaa luonnontieteellisten käsitteiden hahmottamista. Parhaimmillaan se myös kehittää käden 
taitoja, kokeellisen työskentelyn ja yhteistyön taitoja sekä motivoi oppilasta kemian opiskeluun.  
 

6. vuosiluokka 

Tavoitteet (integroidaan geologian opetukseen, vastaavat sisällöt ja tavoitteet kuvataan myös 
maantiedon osalta) 
Oppilas  

• oppii kallioperän, vuoristojen ja kivityyppien syntyprosessit 
• ymmärtää ja oppii maaperän kiviaineksissa tapahtuneita ja yhä jatkuvia muuntumisprosesse-

ja 
• oppii tunnistamaan kivityyppejä, -lajeja ja malmimineraaleja kivinäytteiden perusteella 

 
Sisällöt 

• magmakivet, sedimenttikivet, metamorfiset kivet 
• graniitti- ja kalkkikivimaaperä 
• hiilen ja timantin suhde, jalokivet 
• malmien ja metallien tuntemusta 
• muiden energialähteiden tarkastelua 
 

7. vuosiluokka 

 
Tavoitteet 
Oppilas oppii 

• ymmärtämään kemiallisia ilmiöitä aineissa tapahtuvina yhdistävinä, erottavina ja muuntavi-
na prosesseina 
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• ymmärtämään kemiallisia prosesseja ja aineiden kiertokulkua maaperässä, kasveissa ja ih-
misen elimistössä (esim. tuotteiden elinkaariajattelusta on laastin valmistus / kalkin kierto-
kulu) 

• havaintojen tekemisen tarkkuutta ja ilmiöiden kuvaamista 
• ymmärtämään ja käyttämään luonnontieteen tutkimusmenetelmiä, tekemään yksinkertaisia 

kemiallisia kokeita, tulkitsemaan tutkimista ja esittämään tuloksia 
• ymmärtämään kemiallisten ilmiöiden sovelluksia teknologiaan ja teolliseen tuotantoon 
• ymmärtämään ympäristön suojelun merkityksen ja luonnonvarojen kulutukseen liittyviä 

haittoja 
• tuntemaan aineiden ominaisuuksia ja niiden hyödyntämismahdollisuuksia 
• ymmärtämään aineita ja prosesseja sekä kuvaavia kemiallisia käsitteitä 

• tuntemaan tutkimusvälineitä ja –laitteita sekä käyttämään niitä turvallisesti ja ohjeita noudat-
taen  

 
Sisällöt 
Palaminen 

• erilaisten aineiden palaminen, esim. oljet, puuvilla, havunneulaset, siemenet, villa , nahka, 
alkoholi, kaasu, öljy/kynttilä (tarkastelun kohteena ilmiöön liittyvä laadullisuus esim. pro-
sessin nopeus, liekin väri ja koko, savu, haju ja  tuhka) 

• tutkitaan palamisen ja ilman välistä suhdetta ja palamisen vaikutusta ilman koostumukseen 
(avotuli, uuni savupiippuineen) 

• hiilen, rikin, fosforin palaminen, niiden ominaisuudet sekä esiintyminen luonnossa ja elimis-
tössä (esim. tulivuoret, kivihiili, tulikärpäset) 

• hapen ja hiilidioksidin merkitys ihmisille, eläimille ja kasveille 
• palamistuotteiden ominaisuudet ja vaikutukset ympäristössä 
 

Suolat 
• kalkkikivi ja marmori, niiden alkuperä ja kemia. Luonnolliset muodostelmat ja kalkkiperäi-

sen maaperän kasvisto 
• kalkinpoltto ja kalkinkierto (kalkkikivi, sammuttamaton kalkki, sammutettu kalkki, kalkki), 

laasti ja sementti 
• hapot ja emäkset   
 

Metallit 
• tutustutaan tärkeimpiin metalleihin, niiden kemiaan ja käyttöön (esim. rauta, kupari, lyijy, 

elohopea, tina, hopea, kulta; kerrataan ja syvennetään 6.luokan kiviopin sisältöjä) 
• raudan sulattaminen (kivihiili, masuunin toiminta) 
• metallien palaminen sekä tärkeimmät maankuoresta saatavat alkuaineet ja yhdisteet, niiden 

ominaisuudet, käyttö, kierrättävyys ja riittävyys  

8. vuosiluokka 

 
Tavoitteet 
Oppilas  

• oppii tuntemaan elimistön kemiallisia prosesseja sekä ymmärtämään ravintoaineiden merki-
tyksen elimistön toiminnassa, kehityksessä ja kasvussa 

• oppii tuntemaan orgaanisten aineiden kemiallisen kierron luonnossa 
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• oppii ymmärtämään kemian yhteyden käytännön ruuanvalmistukseen, kodinhoitoon, ja hy-
gieniaan, elintarvikkeiden tuotantoon ja jalostukseen, tekstiilituotantoon ja rakennusmateri-
aaleihin jne. 

• vahvistaa ja monipuolistaa luonnontieteellisen tutkimisen ja tulkitsemisen taitojaan ja kyky-
ään esittää tutkimusten tuloksia 

• oppii käyttämään aihepiiriin liittyviä kemiallisia käsitteitä ja tuntemaan tutkimuksessa käy-
tettyjen aineiden ominaisuuksia ja vaikutuksia toisiinsa 

• oppii huomioimaan turvallisuuskysymykset kemiallisten aineiden käsittelyssä 
•  ymmärtää kemikaalien vastuuttomasta käytöstä aiheutuvat haitat ja vaarat luonnolle, ihmi-

sille sekä ympäristölle 
• oppii soveltamaan omaksumiaan tietoja ja taitoja ja valmistamaan perusraaka-aineista esim. 

elintarvikkeita ja hygieniatuotteita 
• tutustuu ravintoaineiden prosessiluonteeseen 
• tutustuu tuotteen elinkaareen esim. juustojen valmistus, saippuan valmistus jne. 

 
Sisällöt 
 
Käsitellään elollista rakentumista, orgaanisten aineiden, hiilihydraattien, valkuaisaineiden ja rasvo-
jen ominaisuuksia, tutkitaan niiden rakennetta ja merkitystä ravitsemuksessa ja niiden hyödyntämis-
tä teknologiassa. Tutkimuksissa käytetään peruselintarvikkeita ja niiden prosessointia; 
jyvä – jauho – taikina – leipä, maito – piimä – juusto, jne. 
 
Hiilihydraatit 

• erotetaan tärkkelystä viljasta ja perunasta sekä tutkitaan tärkkelyksen ominaisuuksia (liuke-
neminen, lämmittäminen, testaaminen jodilla) 

• tärkkelyksen muuntaminen sokeriksi hapon avulla, siementen itäminen (tärkkelys – glukoo-
si) 

• hiilihydraattien muodostuminen, fotosynteesi ja palaminen (sokeri – tärkkelys – selluloosa) 
• glukoosin valmistaminen tärkkelyksestä hapon avulla 
• erilaiset sokerit ja niiden tunnistaminen sekä sokeripitoisuuden testaaminen elintarvikkeista 
• sokerin historiallinen ja kulttuurillinen merkitys 
• sokerin vaikutus hampaisiin ja ruokavalioon (verensokeri, diabetes) 
• käyminen 

 
Rasvat 

• rasvojen ja öljyjen ominaisuudet ja niiden suhde veteen, lämpöön ja tuleen 
• rasvojen alkuperä kasveissa ja eläimissä, ravintorasvat 
• emulsio ja kovettaminen (esim. saippuan valmistaminen) 
• emulgointi (esim. ruuan laitossa ja ihovoiteen valmistamisessa) 
• härskiintyminen 
• pesu ja tekstiilit 
 

Proteiinit  
• proteiinin erottaminen viljasta (gluteiini), proteiinit kasveissa (siemenissä, palkokasveissa) 
• eläinvalkuainen (maidossa, munissa, lihassa, kalassa, höyhenissä, turkiksissa) 
• valkuaisaineen tunnistaminen, sen luontaisten ominaisuuksien muuttaminen (denaturoimi-

nen, koaguloiminen, mätäneminen) 
• valkuaisaine ja typpi, typen sitoutuminen ja vapautuminen luonnossa 
• viljelymaiden lannoitus (kompostointi, kemiallinen lannoitus, hernekasvit) 
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• maidon käsitteleminen ja jalostus (maitotuotteet, esim. juuston, viilin, jogurtin tai rahkan 
valmistaminen) 

 

9. vuosiluokka 

 
Tavoitteet 
Oppilas  

• oppii tuntemaan orgaanisia aineita ja niiden valmistusprosesseja 
• tarkastelee aineen muuntumista 
• vahvistaa ja monipuolistaa edelleen luonnontieteellisen tutkimuksen ja tulkitsemisen taitoja 
• kehittää tutkimuksen tulosten tarkastelua ja johtaa niistä lainalaisuuksia ymmärtääkseen ke-

miallisia prosesseja yhä laajemmin 
• oppii tutkimusmenetelmien avulla aineiden laadullisuuksien muuntumisen prosessissa 
• hallitsee aineiden tavallisen käytön ja erityisesti palavien aineiden asialliset käsittelytavat 
• tuntee alan teollisuutta 
• tutustuu kemian merkkikieleen ja mallintamiseen 
• tutustuu tuotteiden elinkaaren (esim. tarkastella viinin valmistusta tai erilaisia aromiaineita) 
• oppii tuntemaan orgaanisten aineiden prosessiluonteen ( tarkastellaan aineiden muutoksia 

sokerista alkoholiksi, alkoholeista karboksyylihappoihin, alkoholeista eettereihin sekä alko-
holeista ja karboksyylihapoista estereihin) 

 
Sisällöt 

• käsitellään orgaanisen kemian perusilmiöitä ja ympäristökemian alkeita 
• tarkastellaan orgaanisen kemian tärkeimpiä alkuaineita hiili, vety ja happi 
• tutkitaan hiilidioksidin ominaisuuksia 
• tutkitaan sokerin ominaisuuksia 
• käsitellään alkoholikäyminen ja vertaillaan eri alkoholien ominaisuuksia  
• valmistetaan etyleeniä ja vertaillaan sen ominaisuuksia etanoliin 
• vertaillaan alkoholien ja  korboksyylihappojen ominaisuuksia 
• valmistetaan estereitä 
• luodaan kokonaisnäkemys kasvien kemiasta 
• mallinnetaan alustavasti aineen rakennetta ja reaktioita kemianmerkkikielellä 
• järjestetään vierailuja alan teollisuuslaitoksiin 
• tutustutaan alkuaineiden ja yhdisteiden ominaisuuksiin ja rakenteiden atomimallin ja jaksol-

lisen järjestelmän avulla 
• reaktioyhtälöiden tulkitseminen sekä yksinkertaisten reaktioyhtälöiden tasapainottaminen, 
• sähkökemiaan: sähköpari, elektrolyysi ja niiden sovellutukset 
• alkuaineiden ja yhdisteiden merkitseminen, luokittelu ja erottaminen sekä reaktionopeuksien 

vertailu, hiilivedyt, öljynjalostusteollisuus ja sen tuotteet 
   

 Arviointi 
 
Päättöarvioinnin kriteerit arvosanalle 8 
 
Oppilas 

• osaa työskennellä annetun ohjeen mukaan turvallisesti yksin ja ryhmässä  
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• osaa tehdä yksinkertaisia luonnontieteellisiä kokeita, esimerkiksi kokeen, jossa tutkitaan ai-
neen palamista, palamistuotteen liukenemista veteen ja syntyneen vesiliuoksen happamuutta  

• osaa esittää kokeidensa tulokset ja tulkita niitä 
• tuntee aineiden kiertoprosesseja ja niiden aiheuttamia ilmiöitä luonnossa ja ympäristössä, 

esimerkiksi hiilen kiertokulku, kasvihuoneilmiö ja happamoituminen 
• tuntee kemian ilmiöiden ja sovellusten merkityksen ihmiselle ja yhteiskunnalle, esimerkiksi 

fotosynteesin merkityksen elollisen luonnon energiavarannolle sekä korroosion ja korroosi-
olta suojaamisen merkityksen rakentamisessa ja metalliteollisuudessa 

• tuntee ympäristöön vaikuttavia aineita, niiden lähteitä, leviämistapoja ja vaikutuksia ihmisen 
ja luonnon hyvinvointiin, esimerkiksi fossiilisten polttoaineiden palamistuotteita ja raskas-
metalleja  

• tuntee teollisuuden eri aloja kuten metalli- ja puunjalostusteollisuus sekä niiden tuotteita ja 
niiden merkityksen jokapäiväisessä elämässä 

• osaa tulkita tavaraselosteita, selittää tuotteen elinkaaren ja osaa tehdä valintoja kuluttujana  
• osaa käyttää oikeita käsitteitä kuvaillessaan aineiden ominaisuuksia ja kemiallisia ilmiöitä, 

esimerkiksi happamuutta, sähkönjohtokykyä ja olomuodon muutoksia  
• osaa tutkia aineiden ominaisuuksia ja käyttää tuloksia alkuaineiden ja yhdisteiden luokitte-

lussa, tunnistamisessa ja erottamisessa, esimerkiksi epäjalot ja jalot metallit  
• osaa kuvata atomia, kemiallisia sidoksia ja yhdisteitä asianmukaisia malleja käyttäen 
• osaa tulkita yksinkertaisia reaktioyhtälöitä ja kirjoittaa esimerkiksi hiilen palamisreaktion 

yhtälön  
• osaa tehdä päätelmiä aineen reaktioherkkyydestä atomin uloimman elektronikuoren raken-

teen tai alkuaineen paikan perusteella jaksollisessa järjestelmässä 
 
 

7.10 TERVEYSTIETO 
 
Oppiaineen tarkastelutavoista steinerkoulussa 
 
Terveystietoa opetetaan oppiaineena vuosiluokille 1-9. Opetus toteutetaan pääsääntöisesti jakso-
opetuksena. Terveyteen ja hyvinvointiin liittyvät aiheet ovat luontevia opettajan ja oppilaiden yh-
teisten keskustelujen aiheita. Vuosiluokilla 1-4 ympäristö- ja luonnontiedon opetussuunnitelma si-
sältää terveystiedon sisältöjä omana aihepiirinään.  
 
Terveystiedon opetuksen tavoitteena on lisätä henkistä, fyysistä ja sosiaalista hyvinvointia antamal-
la tietoja ja taitoja, jotka liittyvät ihmisen toimintaan ja kehitykseen. Oppilas oppii tunnistamaan 
elämäntapojen, kulttuurin ja ympäristön vaikutusta terveyteen sekä ymmärtämään ihmissuhteiden ja 
keskinäisen huolenpidon merkityksen hyvinvoinnissa.  
Myös kouluruokailu on osa terveystiedon opetusta. Oppilaat ja opettajat ruokailevat yhdessä ja ruo-
katuntien aikana opetellaan sekä hyviä tapoja että terveellisiä elämäntapoja. Tutustuminen ruuan al-
kulähteisiin ja ruuan kunnioittaminen on yksi steinerkoulun tärkeistä periaatteista. 
 
Osa sisältöjen kuvauksista löytyy myös vuosiluokkien 7-9 osalta biologian opetussuunnitelmasta. 
Siltä osin opetusta kannattaa integroida.  
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Tavoitteet (POPS) 
Oppilas oppii  

• tuntemaan ihmisen kasvun, kehityksen ja elämänkulun tunnuspiirteitä ja oppii ymmärtämään 
nuoruuden fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista kehitystä 

• ymmärtämään yhteisöllisyyden, ihmissuhteiden sekä keskinäisen huolenpidon merkityksen 
ihmisten hyvinvoinnissa 

• ymmärtämään itseään ja ihmisten erilaisuutta sekä terveyteen, vammaisuuteen ja sairauksiin 
liittyviä arvoja ja näkemyksiä 

• kuvaamaan ja arvioimaan terveyttä edistäviä ja sairauksia aiheuttavia keskeisiä tekijöitä sekä 
tunnistamaan ja pohtimaan terveyteen ja turvallisuuteen liittyviä valintoja  

• huolehtimaan itsestään ja ympäristöstään, tunnistamaan ennaltaehkäisyn ja avun tarpeen sekä 
toimimaan tarkoituksenmukaisesti terveyteen, sairauteen ja turvallisuuteen liittyvissä tilanteis-
sa 

• tunnistamaan, ymmärtämään ja kehittämään terveydelle ja hyvinvoinnille tärkeitä selviytymi-
sen taitoja 

• arvioimaan ympäristön, elämäntavan ja kulttuurin sekä median merkitystä turvallisuuden ja 
terveyden näkökulmasta 

• käyttämään terveyteen ja sairauteen liittyviä käsitteitä ja tiedonhankintamenetelmiä ja hyödyn-
tämään niitä terveyden edistämiseksi 

• ymmärtämään sääntöjen, sopimusten ja luottamuksen merkityksen yhteisöjen kuten perheen, 
koulun, vertaisryhmän ja yhteiskunnan hyvinvoinnin edellytyksenä 

 
 

Sisällöt luokille 7-9 ja ikäkausien oppiaineiden steinerpedagogista tarkastelua 
 
7. luokka  
 
Terveystiedon jaksolla käsitellään aisteja ja hermostoa sekä sydäntä, verenkiertoa ja keuhkoja. Teh-
dään erilaisia kokeita, jotka havainnollistavat ja tuovat ymmärrettäväksi erilaisia ihmisen toiminnan 
ilmiöitä. Havainnot ja elämykset käydään läpi ja liitetään tietopuoliseen ainekseen. Kaikki analyyt-
tinen ja ulkokohtainen ihmisen tarkastelu johdetaan oppilaan arkeen, terveyteen ja sen ylläpitämi-
seen. Esimerkiksi kuuloaistia ja korvan rakennetta tutkitaan ensin kokeilemalla vaikkapa kuulon 
herkkyyttä, sitten piirretään huolellisesti korvan rakenne ja lopuksi aihe sidotaan oppilaan elämän-
kokemuksiin käymällä läpi kuulonsuojaamista ja melua.  
 
Lukuvuoden toisena keskeisenä teemana on ihmisen kehitys hedelmöityksestä elämän päättymiseen 
saakka. Kaikki kehitysvaiheet ja niiden eri “tehtävät” käydään läpi huolellisesti. Kehitystä tarkastel-
laan laajasti ja monipuolisesti. Rakkauden, huolenpidon, kasvatuksen ja vastuun merkitys tulee 
luontevasti esiin tässä käsittelytavassa. Tämä näkökulma johdattaa käsittelemään luonnollisella ta-
valla nuoren ihmisen kypsymistä; tunne-elämän kehitystä ja seksuaalisuutta. Avartavat ja syvälliset 
keskustelut seksuaalisuudesta yleisellä tasolla ja rakkaudesta, vastuusta ja vapaudesta, vaistosta ja 
ihmisluonnosta syventävät aihetta.  
 
8. luokka  
 
Opetuksen tehtävänä on tukea murrosikäisen oppilaan kypsymisaskelta. Lapsuus jää lopullisesti 
taakse ja siteet kotiin sekä opettajiin muuttuvat. Tässä vaiheessa voi olla viisainta jättää oppilaat 
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rauhaan kehitysprosessissaan ja tuoda ihminen tarkasteltavaksi neutraalilla ja analyyttisella tavalla. 
Halu yksityisyyteen voi olla niin suuri, että opettajan esittämät viittaukset nuorten omiin kokemuk-
siin saattavat tuntua tungettelevilta ja aiheuttaa torjuntaa.  
Luustoa ja lihaksia tarkastellaan taiteellisella tavalla: miten luusto ja lihakset kohtaavat painovoi-
man, vastustavat sitä tai muuntavat sen liikkeeksi. Piirretään ja/tai muovaillaan huolellisesti esim. 
jalkaholvi, selkäranka ja niveliä. Tarkastellaan koko luurangon arkkitehtuuria. Toisella jaksolla tar-
kastellaan aineenvaihduntaa kokonaisuutena ja sen eri prosesseja valottaen. Ruuansulatus on pää-
aihe, mutta esimerkiksi lämpötalous, elämäntoimintojen erilaiset rytmit sekä uusiutumisprosessit 
ovat hyvää ainesta oppitunneille.  
 

9. luokka 

  
Perehdytään terveyttä edistäviin elintapoihin ja käyttäytymiseen sekä aiheeseen liittyviin normei-
hin, arvoihin ja myytteihin. Jatketaan edellisten vuosien teemoja syventäen – jatketaan myös eet-
tisten ja kansalais- ja ihmisoikeuksien liittyvien kysymysten pohdintaa. 
 
Käsiteltäviä teemoja: 

• työntekijöiden suojelun, työsuojelun asenteiden muutos viime vuosisadan aikana 
• meidän henkilökohtainen suhtautumisemme tavaroiden ostamiseen muista maista, joissa 

turvallisuus ja terveysstandardit eivät vastaa ihmisoikeuksia 
• nykyiset lait koskien sitä, minkä ikäisinä voi ostaa savukkeita, passiivinen tupakointi, pul-

mallinen tilanne pienillä lapsilla, joiden vanhemmat tupakoivat, tupakoimattomien oikeudet 
missä tahansa taloyhtiössä tai yhteisössä 

• ilman saastuminen ja se tosiasia, ettei ilma tunne kansallisia rajoja 
• verensiirrot, sydän-, keuhko- ja muut siirrännäiset: se realiteetti, että immuunijärjestelmä 

hylkii vieraita proteiineja, johtaa aiheeseen veriryhmistä, ”rhesus-vauvat” 
• tartuntatautien tarkastelua 
 

 
Päättöarvioinnin kriteerit arvosanalle 8 
 
Kasvu ja kehitys 
Oppilas 

• tietää eri ikäkausien piirteitä ja elämänkulkuun liittyviä tapahtumia ja osaa tarkastella niitä 
terveyden näkökulmasta 

• osaa selittää, miten uni ja lepo vaikuttavat vireyteen ja hyvinvointiin, antaa esimerkkejä ter-
veyden kannalta tasapainoisesta ja monipuolisesta ravinnosta ja tietää liikunnan terveysvai-
kutuksia  

• osaa kuvata hyvän ystävyyssuhteen ja toimivan yhteisön ominaispiirteitä sekä antaa esi-
merkkejä keskeisistä vuorovaikutuksen taidoista 

• tietää, miten voi hoitaa itseään ja terveyttään 
• osaa pohtia ja eritellä nuorten ongelmatilanteiden syitä ja seurauksia sekä kuvata niiden 

mahdollisia ratkaisuja 
 
Terveys arkielämän valintatilanteissa 
Oppilas 

• tietää seksuaaliterveyden perusteita, tietää raskauden ehkäisyn merkityksen ja menetelmiä 
sekä osaa pohtia ja perustella vastuullista seksuaalikäyttäytymistä 
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• osaa kuvata ja pohtia päihde- ja vaikuteaineiden kuten tupakan, nuuskan, alkoholin, huu-
meiden ja liuottimien käyttöön liittyviä riippuvuutta ja terveysriskejä sekä käytön syitä ja 
seurauksia ja antaa perustellen esimerkkejä keinoista välttää niiden käyttöä 

• tunnistaa kiusaamisen ja muun väkivallan tunnuspiirteitä ja osaa tuottaa käytännön esimerk-
kejä väkivallan ehkäisemisestä ja rakentavasta kommunikaatiosta  

• osaa nimetä yleisimpiä tartuntatauteja ja muita sairauksia ja kuvata esimerkein niiden ehkäi-
syä pääpiirteissään 

• tietää liikenneturvallisuuden pääperiaatteita ja osaa kuvata tai esittää, miten erilaisissa vaara- 
ja onnettomuustilanteissa toimitaan ja annetaan ensiapua 

 
Voimavarat ja selviytymisen taidot 
Oppilas 

• osaa nimetä, tunnistaa ja ilmaista erilaisia tunteita ja kuvata niiden syitä sekä antaa esimerk-
kejä siitä, miten niihin perustuvaa käyttäytymistä ja vuorovaikutusta voidaan säädellä tilan-
teeseen sopivalla tavalla 

• osaa tehdä havaintoja tuntemuksistaan ja oireistaan ja tietää lääkkeiden tarkoituksenmukai-
sen käytön perusteet 

• osaa pohtia elämäntapavalintojen merkitystä terveydelle ja perustella tai näyttää esimerkein 
arkielämän terveyttä edistäviä valintoja 

• osaa käyttää keskeisiä terveyteen ja sairauteen liittyviä käsitteitä sekä käyttää ja arvioida 
kriittisesti erilaisia terveystiedon tiedonhankintalähteitä 

 
Terveys, yhteiskunta ja kulttuuri 
Oppilas 

• tietää tavallisimmat kansantaudit ja niiden riskitekijöitä 
• osaa kuvata ympäristön terveyttä ja turvallisuutta ja antaa esimerkkejä niitä edistävistä kei-

noista omassa lähiympäristössään  
• tietää oman koulun ja kunnan keskeisiä terveys- ja hyvinvointipalveluja, osaa hakeutua nii-

hin ja kuvata esimerkein, miten palveluja käytettäessä toimitaan tarkoituksenmukaisesti  
• osaa kuvata keskeisiä lasten ja nuorten oikeuksia, toiminnan rajoituksia ja seuraamuksia 

koskevaa lainsäädäntöä   
  

 

7.11 USKONTO 
Uskonnon opetus noudattaa uskonnonvapauden periaatetta. Mahdollisuuksien mukaan pyritään op-
pilaille järjestämään vanhempien vakaumuksen mukaista opetusta. Niille, jotka eivät kuulu mihin-
kään uskontokuntaan, järjestetään elämänkatsomustietoa. 
 
Uskonnon opetuksessa tarkastellaan elämän uskonnollista ja eettistä ulottuvuutta oppilaan oman 
kasvun näkökulmasta sekä laajempana yhteiskunnallisena ilmiönä. Uskontoa käsitellään yhtenä in-
himillisen kulttuurin vaikuttavana pohjavirtana. Uskonnon opetuksessa korostetaan oman uskonnon 
tuntemista sekä valmiutta kohdata muita uskontoja ja katsomuksia, etenkin suomalaisessa yhteis-
kunnassa vaikuttavia katsomusperinteitä. 
Uskonnon opetuksen tehtävänä on tarjota oppilaalle tietoja, taitoja ja kokemuksia, joista hän saa ai-
neksia identiteetin ja maailmankatsomuksen rakentamiseen. Opetus antaa valmiuksia kohdata us-
konnollinen ja eettinen ulottuvuus omassa ja yhteisön elämässä. Opetuksen tavoite on uskonnolli-
nen katsomuksellinen yleissivistys. 
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7.11.1 Evankelisluterilainen uskonto 

 
Evankelisluterilaisen uskonnon opetuksen lähtökohtana on tutustuttaa oppilas monipuoliseen us-
konnolliseen kulttuuriin sekä tuoda esiin oppilaan kehityksen kannalta keskeisiä tekijöitä oman 
maailmankatsomuksen perustaksi. Tutustutetaan oppilaita ympäröivään uskonnolliseen maailmaan 
omien kokemusten ja tietojen kautta sekä rohkaistaan oppilaita eettiseen arviointiin ja vastuullisuu-
teen. Opetuksen tavoitteena on myös laaja-alainen uskonnollinen ja katsomuksellinen yleissivistys. 
 

Vuosiluokat 1-2   

Tavoitteet 1-2 luokalle 

• herättää luottamusta elämään ja omaan itseen, kohtaamaan rohkeasti tulevaisuuden 
• oivaltaa pyhän ulottuvuus kaikessa elämässä 
• käsitellä kirkkovuoden juhlat ja niiden viettotapoja 
• opetella eettisten asioiden pohdintaa ja omien tunteiden ja kokemusten ilmaisua luokkatove-

reille 
 

Sisällöt 

• luomakunnan järjestys ja viisaus – Jumala isänä ja luojana 
• elämän kunnioitus, valinnat ja vastuullisuus, arvoja  
• lapsi ja hänen lähimmäisensä 
• hyvyyttä ja pahuutta, iloa ja surua lapsen maailmassa 
• kotiseurakunnan esittely 
• vuoden juhlat 
• kristillisiä kertomuksia (esim. legendoja) 

 

3. vuosiluokka 

Tavoitteet 
Oppilas 

• oppii luottamusta elämään ja itseensä, kohtaamaan rohkeasti tulevaisuuden 
• tutustuu Vanhan Testamentin kertomuksiin 
• oppii eettisten asioiden pohdintaa, omien tunteiden ja kokemusten jakamista 

 

Sisällöt 

• Vanhan testamentin kertomuksia 
• vuodenkierron juhlat ja vanhoja tapoja maaseudulla/vanhat ammatit 

4. vuosiluokka 

Tavoitteet 
Oppilas 

• oppii luottamusta elämään ja itseensä, kohtaamaan rohkeasti tulevaisuuden, ymmärtämään 
pyhän ulottuvuuden 
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• tutustuu kirkkovuoteen ja sen tapahtumiin 
 

Sisällöt 
 
Luottamus ja turvallisuus 

• oppilaiden kokemuksista ja elämäntilanteista nousevia asioita pohditaan yhdessä 
 
 
Arvokas ja ainutlaatuinen elämä 

• toisen ihmisen ja luonnon kunnioitus 
• kertomuksia ihmisen ja eläimen suhteesta 
• sankarikertomuksia 
• suvaitsevuus 

 
Eettinen kasvaminen 

• ihmisen arvo erityisesti luomisen näkökulmasta 
• kultainen sääntö 
• rakkauden kaksoiskäsky 

 
Luterilaisen kirkon elämää 

• kirkko- ja kalenterivuoden juhlia ja niihin liittyviä kristillisiä sisältöjä ja tapoja 
• seurakunnan keskeisiä toimintoja 
• lauluja 
• kirkkotaide 

 

5. vuosiluokka 

 
Tavoitteet 
Oppilas 

• oppii luottamusta elämään ja itseensä, kohtaamaan rohkeasti tulevaisuuden, ymmärtämään 
pyhän ulottuvuuden sekä näkemään uskonnon vaikutuksen omassa ja muiden elämässä 

• tutustuu Uuteen testamenttiin, Jeesuksen elämään ja opetuksiin 
• tutustuu luterilaiseen kirkkoon ja seurakunnan toimintaan 
• tutustuu muihin kristillisiin kirkkoihin ja ympäröiviin uskonnollisiin ja ei-uskonnollisiin kat-

somuksiin 
• oppii eettisten asioiden pohdintaa, omien tunteiden ja kokemusten jakamista sekä kristillisen 

etiikan soveltamista 
 
Sisällöt 
Luottamus ja turvallisuus 

• oppilaiden kokemuksista ja elämäntilanteista nousevia elämään ja kuolemaan liittyviä asioi-
ta 

 
Arvokas ja ainutlaatuinen elämä 

• vastuullisuus 
• teemaan liittyviä Raamatun kertomuksia 
• suvaitsevaisuus 
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Raamatun kertomuksia ja opetuksia 
• Jeesuksen elämä ja opetuksia 

 
Eettisyyteen kasvaminen 

• Yhdessä elämisen kysymykset ja oikeudenmukaisuus 
 
Luterilaisen kirkon elämä 

• luterilaisen kirkon käsitys Jumalasta, armosta, pelastuksesta ja Raamatusta 
• toiminta seurakunnan jäsenenä 
• kristilliset symbolit kirkossa ja oppilaan ympäristössä 

 
Oppilaita ympäröivä uskonnollinen maailma 

• oppilaiden kohtaamat uskonnot ja kirkot Suomessa ja maailmalla 
• juutalaisuuden, kristinuskon ja islamin yhteisiä ja erilaisia piirteitä 

 
ESOPsin oppilasarvioinnin periaatteiden mukainen arviointi 

OPPILAS ON SAAVUTTANUT  5. LUOKAN LOPPUUN MENNESSÄ TAVOITTEET HYVIN: 

 
Oppilas  

• tuntee keskeiset asiat  raamatusta ja Suomen evankelisluterilaisessa kirkosta ja osaa käyttää 
oppimaansa lisätiedon hankimiseen 

• tuntee Raamatun keskeisiä kertomuksia 
• tuntee Suomen evankelis-luterilaisen kirkon peruspiirteet ja oman alueensa seurakunnan 
• tietää Suomen evankelis-luterilaisen kirkon kuuluvan kirkkojen suureen perheeseen ja tuntee 

myös muita kristillisiä kirkkoja ja yhteisöjä 
 
Oppilas hahmottaa uskontoa ilmiönä 

• ymmärtää uskonnollisen kielenkäytön luonnetta 
• tunnistaa uskonnollisia symboleja, käsitteitä ja kielikuvia 
• näkee uskonnon vaikutuksia omassa elämässään ja lähiympäristössään 

 
Oppilas osaa toimia eettisesti vastuullisella tavalla 

• kykenee eettiseen pohdintaan 
• tunnistaa moraaliseen päätöksentekoon vaikuttavia tekijöitä ja ottaa niitä huomioon omassa 

elämässään 
 
Vuosiluokat 6-9 

6. vuosiluokka 

 
Tavoitteet 
Oppilas 

• tiedostaa maailmankatsomuksensa rakentumiseen vaikuttavia tekijöitä 
• ymmärtää uskonnon ja siihen sisältyvän pyhyyden ulottuvuuden merkitystä ihmisen ja yh-

teisöjen elämässä 
• perehtyy Raamattuun inhimillisenä ja pyhänä kirjakokoelmana 
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• perehtyy kristinuskoon, sen syntyyn ja kehitykseen sekä sen merkitykseen ihmisen ja yh-
teiskunnan elämässä 

• perehtyy luterilaiseen kirkkoon ja sen uskonkäsitykseen 
• osaa kunnioittaa eri tavoin uskovia ja ajattelevia ihmisiä 
• tuntee eettisen ajattelun peruskäsitteitä ja kristillisen etiikan perusteita sekä osaa soveltaa 

näitä eettisen pohdintaansa ja toimintaansa 
 
Keskeiset sisällöt 
Oppilaan katsomuksellinen pohdinta 

• elämän merkitys ja rajallisuus 
• kristittynä eläminen 

  
Raamattu 

• Raamatun synnyn pääpiirteet 
• Raamattuun tutustuminen 
• Uusi testamentti Jeesuksen opetuksen ja kristinuskon ilmentäjänä 
• Raamatun kulttuurivaikutuksia 

 
Kirkko 

• kristinusko eri maanosissa 
• kristikunta 
• keskeiset asiat kristinuskon synnystä 
• Paavali  
• kirkkorakennus sekä sen symboliikka ja liittyminen seurakunnan elämään 
• kristillinen usko, sen inhimillinen ja yhteiskunnallinen merkitys 
• elämänkaareen liittyvät kristilliset juhlat 
 

Suomalainen katsomusperinne 
• kristillinen kirkon jäsenyys ja toiminta 
• kristillinen virsi- ja muu musiikkiperinne 

 

7. vuosiluokka 

 
Tavoitteet 
Oppilas 

• tiedostaa maailmankatsomuksensa rakentumiseen vaikuttavia tekijöitä 
• ymmärtää uskonnon ja siihen liittyvän pyhyyden ulottuvuuden merkitystä ihmisen ja yhteis-

kunnan elämässä 
• perehtyy Raamattuun inhimillisenä ja pyhänä kirjakokoelmana sekä sen merkitykseen ihmi-

sen ja yhteiskunnan elämässä 
• tutustuu keskeisiin maailmanuskontoihin pääpiirteissään 
• osaa kunnioittaa eri tavoin uskovia ja ajattelevia  
• tuntee eettisen ajattelun peruskäsitteitä ja kristillisen etiikan perusteita ja osaa soveltaa näitä 

eettiseen pohdintaansa ja toimintaansa  
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Keskeiset  sisällöt 
 
Maailmanuskonnot 

• keskeisten maailmanuskontojen levinneisyys, kokosuhteet ja uskonnollisen elämän pääpiir-
teet 

• uskonnon ulottuvuudet ja vaikutukset yksilöön, yhteisöön ja kulttuuriin 
 
Raamattu 

• Raamattu kristittyjen pyhänä kirjana 
• Raamatun tulkinta ja käyttö 
• Raamatun kulttuurivaikutuksia 
• Vanha testamentti juutalaisuuden, kristinuskon ja islamin näkökulmasta 

 
 
Ihminen eettisenä olentona 

• eettisten normien, periaatteiden ja arvojen tunnistaminen, pohtiminen ja soveltaminen 
• kristillisen etiikan peruspainotukset kuten profeettojen sanoma 

 

8. vuosiluokka 

 
Tavoitteet 
Oppilas 

• tiedostaa maailmankatsomuksensa rakentamiseen vaikuttavia tekijöitä 
• ymmärtää uskonnon ja siihen sisältyvän pyhyyden ulottuvuuden merkitystä ihmisen ja yh-

teisön elämässä 
• perehtyy Raamattuun inhimillisenä ja pyhänä kirjakokoelmana 
• perehtyy kristinuskoon, sen syntyyn ja kehitykseen sekä sen merkitykseen ihmisen ja yh-

teiskunnan elämässä 
• perehtyy luterilaiseen kirkkoon ja sen uskonkäsitykseen 
• osaa kunnioittaa eri tavoin uskovia ja ajattelevia ihmisiä 
• tuntee ajattelun peruskäsitteitä ja kristillisen etiikan perusteita sekä osaa soveltaa näitä eetti-

seen pohdintaansa ja toimintaansa 
 

Keskeiset sisällöt 
Oppilaan maailmankatsomuksellinen pohdinta 

• uskon ja tiedon suhde 
 
Raamattu 

• Uusi testamentti Jeesuksen opetuksen ja kristinuskon synnyn ilmentäjänä 
• Raamatun kulttuurivaikutuksia 

 
Kirkko 

• keskeiset asiat kristinuskon synnystä ja kehityksestä 
• kristikunnat, niiden levinneisyys sekä elämän ja uskon pääpiirteet 
• ekumenia 
• kristillinen usko, sen inhimillinen ja yhteiskunnallinen merkitys, erityisesti luterilainen usko 
• kristilliset symbolit 
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Suomalainen katsomusperinne 

• luterilainen kirkko 
• ortodoksinen kirkko 
• muita kristillisiä kirkkoja 
• virsi- ja muu hengellinen musiikkiperinne 

 
Ihminen eettisenä olentona 

• eettisten normien, periaatteiden ja arvojen tunnistaminen, pohtiminen ja soveltaminen 
 
9. vuosiluokka 
 
Tavoitteet 
 
Oppilas 

• tiedostaa maailmankatsomuksensa rakentumiseen vaikuttavia tekijöitä 
• ymmärtää uskonnon ja siihen sisältyvän pyhyyden ulottuvuuden merkitystä ihmisen ja yh-

teisön elämässä 
• perehtyy kristinuskoon, sen syntyyn ja kehitykseen ihmisen ja yhteiskunnan elämässä 
• osaa kunnioittaa eri tavoin uskovia ja ajattelevia ihmisiä 
• tuntee eettiseen ajatteluun peruskäsitteitä ja kristillisen etiikan perusteita sekä osaa soveltaa 

näitä eettiseen pohdintaansa ja toimintaansa 
 
Keskeiset sisällöt 
 
Oppilaan maailmankatsomuksellinen pohdinta 

• elämän merkitys ja rajallisuus 
 
Raamattu 

• Raamatun kulttuurivaikutuksia 
 
Suomalainen katsomusperinne 

• yleiskuva Suomen uskontotilanteesta 
• muita kristillisiä yhteisöjä ja muita uskontoja 
• uskonnonvapaus, uskonnottomuus 
• luterilaisen kirkon jäsenyys ja toiminta 
• kristillinen virsi- ja muu musiikkiperinne 
• suomalaiset muinaisuskonnot 
• katolinen keskiaika 
• uskonpuhdistus ja sen jälkeinen aika 

 
Ihminen eettisenä olentona 

• eettisten normien, periaatteiden ja arvojen tunnistaminen, pohtiminen ja soveltaminen 
• kristillinen ihmiskäsitys ja toisen asemaan asettuminen 
• kristillisen elämän peruspainotukset 
• ihminen oman elämänsä, yhteiskunnan ja ympäristön muokkaajana 
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Arviointi ja päättöarvioinnin kriteerit 

 
Uskonnon arvioinnissa noudatetaan valtakunnallisen opetussuunnitelmanperusteiden arviointiohjei-
ta. 
 
Uskonnon arvioinnissa keskeistä on palaute, ohjaaminen ja kannustaminen. Tietoja ja taitoja arvioi-
daan suhteessa opetussuunnitelman tavoitteisiin. Arvioinnissa painottuu työskentely ja omien kyky-
jen mukainen yrittäminen. 
 
Arviointimenetelminä uskontotunneilla käytetään mm. 

• opintojen edistymisen jatkuvaa havainnointia 
• tuntiosaamisen seurantaa 
• kirjallisia kuulusteluja 
• keskusteluja oppilaan kanssa ja palautteen antamista 
• oppilaan itsearviointia 
• tietojen soveltamiskyky 
• oppilaan tuotosten arviointi 
• kotitehtävien suorittaminen 
• itsenäistä työskentelyä ja yhteistyökykyä 
• asennoitumista opiskeluun 

 
Päättöarvioinnin kriteerit arvosanalle 8 
 
Oppilas kykenee hankkimaan syventävää tietoa kristinuskosta ja evankelisluterilaisesta kir-
kosta 
Oppilas 

• tuntee Raamatun keskeisen sisällön 
• tuntee kristinuskon syntytapahtumat ja hallitsee kristillisten kirkkojen muotoutumisen kes-

keiset vaiheet 
• tuntee Suomen evankelis-luterilaisen kirkon historiaa ja ymmärtää suomalaisen luterilaisuu-

den perusluonteen 
• ymmärtää suomalaista uskonnollisuutta ja katsomusperinnettä 

 
Oppilas ymmärtää uskontoa ilmiönä 
Oppilas 

• ymmärtää uskonnollista ajattelua sekä uskonnollisen kokemuksen ja käyttäytymisen luon-
netta  

• tunnistaa uskontojen vaikutuksia suomalaisessa ja maailmanlaajuisessa kulttuurissa 
• tuntee maailmanuskontojen keskeiset piirteet 
• arvostaa eri tavoin uskovia ja ajattelevia ihmisiä 

 
Oppilas käyttää uskonnollista tietoa  
Oppilas 

• tuntee uskonnon ja tiedon perusluonteen sekä niiden keskinäisen suhteen 
• hahmottaa omaan maailmankatsomukseensa vaikuttavia tekijöitä 
• kykenee keskustelemaan olemassaolon perimmäisistä kysymyksistä 
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Oppilas toimii eettisesti vastuullisella tavalla 
Oppilas 

• kykenee vastuulliseen eettiseen pohdintaan 
• tunnistaa omien valintojensa seurauksia 

 

7.11.2 Ortodoksinen uskonto 

 
Ortodoksisessa uskonnonopetuksessa keskeistä on oppilaan ortodoksisen identiteetin vahvistaminen 
ja ylläpitäminen. Oppilasta autetaan ymmärtämään uskonnon merkitystä hänelle itselleen sekä nä-
kemään uskonnon vaikutuksia yhteiskunnassa ja kulttuurissa. Opetuksessa pyritään uskonnollisen ja 
katsomuksellisen yleissivistyksen saavuttamiseen. 

Vuosiluokat 1-2 

Tavoitteet 1. vuosiluokalle 

 
Oppilas 

• oppii ortodoksisen kristillisyyden sekä uskonopin peruskäsitteistä ristinmerkin, ikonin, ru-
kouksen ja kolminaisuuden 

• tietää oman seurakunnan toiminnasta 
• tietää Jeesuksen kotimaasta ja Jeesuksen elämän keskeisistä vaiheista kirkkovuoden kautta 
• oppii perusasioita luterilaisesta kirkosta 

Tavoitteet 2. vuosiluokalle 
 
Oppilas 

• oppii ortodoksisen kristillisyyden sekä uskonopin peruskäsitteistä kodin siunaamisen, litur-
gian, lähimmäisenrakkauden sekä synnin ja katumuksen 

• tietää Jeesuksen keskeisistä opetuksista ja Jeesuksen elämänvaiheista lähinnä kirkkovuoden 
kautta 

• oppii perusasioita lähiympäristön eri kirkoista ja uskonnoista 
 

Keskeiset sisällöt 1. ja 2. vuosiluokalle 
 
1. vuosiluokka 
 
Kirkkovuosi ja pyhät ihmiset 

• paasto 
• tärkeimmät kirkkovuoden juhlat 
• oppilaan taivaallinen esirukoilija ja nimipäivä 
• joitakin kirkon pyhiä ihmisiä kuten pyhä Nikolaos sekä pyhittäjät Sergei ja Herman 

 
Kirkon jäsenenä 

• ristinmerkki ja ikoni 
• rukous 
• seurakunnan lapsityö 
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• luterilainen kirkko 
 
Raamattu pyhänä kirjana 

• Jeesuksen elämän keskeisiä tapahtumia 
• Jeesuksen kotimaa 

 
Liturginen elämä 

• kirkkomatka 
• yleisimmät kirkkoveisut 
• kirkko rakennuksena 

 
Uskonoppi ja eettisyyteen kasvaminen 

• ihminen Jumalan kuvana ja kaltaisena  
• Isä, Poika ja Pyhä Henki  
• oikea ja väärä  
• ystävyys ja suvaitsevaisuus  

 
2. vuosiluokka 
 
Kirkkovuosi ja pyhät ihmiset 

• tärkeimmät kirkkovuoden juhlat 
• oppilaan nimikkopyhä 
• paasto 
• joitakin kirkon pyhiä ihmisiä kuten Georgios Voittaja, pyhä Katarina, pyhä Sofia, pyhä Lu-

cia 
 
Kirkon jäsenenä 

• kodin siunaaminen 
• liturgia 
• seurakunnan lapsityö 
• lähiympäristön kirkkoja ja uskontoja 

 
 
Raamattu pyhänä kirjana 

• Jeesuksen elämän keskeisiä tapahtumia 
• Jeesuksen opetuksia 

 
Liturginen elämä 

• kaste ja ehtoollinen 
• nimenanto 
• kirkkomatka 
• yleisimmät kirkkoveisut 
• kirkko pyhänä paikkana  

 
Uskonoppi ja eettisyyteen kasvaminen 

• ihminen Jumalan kuvana ja kaltaisena 
• lähimmäisenrakkaus 
• synti ja katumus 



ESPOON STEINERKOULUN OPETUSSUUNNITELMA / OPPIAINEOSA 123/227 

 
Vuosiluokat 3-5 

3. vuosiluokka 
 
Tavoitteet 
 
Oppilas 

• tutustuu Vanhan testamentin kertomuksiin 
• osaa pohtia omaan elämäänsä liittyviä eettisiä kysymyksiä 
• kunnioittaa Jumalan luomistyötä 
• ymmärtää kertomusten kautta Jumalan johdatuksen ja suojeluksen elämässä 

 
Sisällöt 

• maailman luominen, syntiinlankeemus, Kain ja Abel,  Nooa, Aabraham, Iisak, Jaakob, Joo-
sef, Mooses 

• erämaavaellus, saapuminen luvattuun maahan 
• 10 käskyä, rakkauden kaksoiskäsky 

4. vuosiluokka 
 
Tavoitteet 
 
Oppilas 

• perehtyy evankeliumien kertomuksiin ja niiden sanomaan 
• tutustuu evankeliumien syntyyn ja kirjoittajiin 
• oppii pohtimaan evankeliumeista nousevia eettisiä kysymyksiä 
• tutustuu muihin kristillisiin kirkkoihin 

 
Sisällöt 

• Jeesuksen elämänvaiheet, Jeesuksen opetuksia ja ihmetekoja 
• kärsimyshistoria, ylösnousemus ja uusi elämä 
• evankelistat 
• Uuden testamentin ajan historia 
• luterilainen ja katolinen kirkko 

 

5. vuosiluokka 
 
Tavoitteet 
 
Oppilas 

• perehtyy liturgiaan ja ortodoksiseen kristillisyyteen 
• tuntee ortodoksisen uskonopin keskeisiä peruskäsitteitä 
• tutustuu muihin uskontoihin 

 
Sisällöt 
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• liturgia, liturginen elämä 
• ortodoksinen perinne maailmassa 
• luostarien toimintaa 
• ortodoksinen ihmiskäsitys 
• Pyhä Kolminaisuus ja persoonien erityispiirteet 
• kirkkovuoden rakenne 
• juutalaisuus ja islam 

 
ESOPSin oppilasarvioinnin periaatteiden mukainen arviointi: 
 
OPPILAS ON SAAVUTTANUT 5. LUOKAN LOPPUUN MENNESSÄ TAVOITTEET HYVIN 
 
Oppilas tuntee keskeiset asiat ortodoksisuudesta 
Oppilas 

• tuntee liturgiajumalanpalveluksen merkityksen osana ortodoksikristityn elämää 
• tuntee pääpiirteissään ortodoksisen kirkkovuoden paasto- ja juhlaperinteen sekä kykenee 

seuraamaan kirkkovuotta omassa elämässään 
• tuntee ortodoksista ihmisnäkemystä sekä ortodoksisen kristillisyyden muita peruskäsitteitä 

ja pystyy soveltamaan niitä omassa elämässään. 
 
Oppilas tuntee Raamatun keskeisiä kertomuksia 
Oppilas 

• tuntee pääpiirtein Vanhan ja Uuden testamentin erilaisen luonteen 
• tuntee Kristuksen opetuksia, elämänvaiheet ja kirkon synnyn 
• osaa pohtia Raamatun kertomusten kautta sekä omasta elämästään nousevia eettisiä kysy-

myksiä ja osaa ottaa niitä huomioon omassa elämässään 
 
Oppilas osaa käyttää uskonnollista tietoa 
Oppilas 

• tuntee ortodoksisen uskonopin keskeisiä peruskäsitteitä 
• tuntee ortodoksista traditiota osana ortodoksikristityn elämää 
• pystyy käyttämään oppimaansa ortodoksisen identiteetin vahvistamiseksi 
• kykenee vahvistamaan ortodoksista identiteettiään 
  

Oppilas tuntee oman uskonnon sekä lähiympäristön uskontoja 
Oppilas 

• tuntee ortodoksisen kirkon erityispiirteitä 
• tunnistaa oman perheensä uskonnollisen taustan 
• tuntee oman kotiseurakuntansa toimintaa 
• tuntee lähiympäristössään olevia muita kristillisiä kirkkoja ja yhteisöjä 
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Vuosiluokat 6-9 

 

6. vuosiluokka 
 
Tavoitteet 
Oppilas 

• tutustuu apostolisen ajan kirkkoon 
• tuntee kuninkaiden ja profeettojen ajan Vanhassa testamentissa 
• tuntee sakramentit 

 
Sisällöt 

• profeetat 
• kuninkaiden aika 
• Psalmit 
• Apostolien teot 
• sakramentit 
• kirkkotieto 

 

7. vuosiluokka 
 
Tavoitteet 
 
Oppilas 

• tutustuu ortodoksisen kirkon historiaan apostolisesta ajasta nykypäivään 
• perehtyy Raamattuun pyhänä ja inhimillisenä kirjakokoelmana 

 
Sisällöt 
 

• Raamatun synty ja sisältö 
• Raamattu pyhänä kirjana 
• kristinuskon synnyn ja kehityksen keskeiset tapahtumat 
• kirkkokunnat sekä ekumenia 
  

8. vuosiluokka 
Tavoitteet 
Oppilas 

• tuntee Suomen ortodoksisen kirkon historiaa ja nykypäivää 
• tutustuu maailmanuskontoihin pääpiirteissään 

 
Sisällöt 

• Suomen ortodoksisen kirkon historia ja hallinto 
• maailmanuskonnot 
• Suomen uskonnollisen tilanteen kehitys 
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9. vuosiluokka 
 

Tavoitteet 
Oppilas 

• tiedostaa maailmankatsomuksensa rakentumiseen vaikuttavia tekijöitä sekä ymmärtää us-
konnon ja katsomuksen merkityksen ihmisen ja yhteisön elämässä 

• tuntee eettisen ajattelun peruskäsitteitä ja ortodoksisen etiikan perusteita sekä osaa soveltaa 
näitä eettisessä pohdinnassaan ja toiminnassaan 

• osaa arvostaa eri tavoin uskovia ja ajattelevia ihmisiä 
 
Sisällöt 

• uskonopin ja ortodoksisen etiikan keskeiset kohdat 
• sakramentit 

 

Päättöarvioinnin kriteerit arvosanalle 8 

 
Oppilas kykenee hankkimaan tietoa ortodoksisesta uskosta 
Oppilas 

• tuntee ortodoksisen kirkkovuoden paasto- ja juhlaperinteen sekä kykenee seuraamaan orto-
doksista kirkkovuotta 

• tuntee ortodoksisen jumalanpalvelusperinteen 
• on muodostanut itselleen yleiskuvan kirkon opista 
• tuntee sakramentit sekä muita pyhiä toimituksia ja tuntee niiden merkityksen 
• tuntee kirkon eettistä opetusta ja osaa soveltaa sitä omaan elämäänsä 

 
Oppilas tuntee Raamatun synnyn ja keskeisen sisällön 
Oppilas 

• tuntee Raamatun sisäisen rakenteen 
• ymmärtää Raamatun pelastusilmoituksen 
• ymmärtää Raamatun osana kirkon traditiota 
• tuntee Raamatun käytön kristityn jokapäiväisessä elämässä ja tunnistaa eri kirjojen 

liturgisen käyttöyhteyden 
 
Oppilas osaa käyttää uskonnollista tietoa 
Oppilas 

• tietää kristillisen kirkon synnyn, leviämisen ja sen jakaantumisen syyt 
• osaa sijoittaa Suomen ortodoksisen kirkon osaksi maailmanlaajuista kirkkoa 
• tuntee Suomen ortodoksisen kirkon vaiheet ja niiden vaikutuksen nykyhetkeen 
• tuntee oman seurakunnan toimintaa 
• tuntee kirkollisia järjestöjä ja niiden toimintaa 
• tuntee Suomen ortodoksisen kirkon hallintoa 

 
Oppilas tuntee maailmanuskontoja 
Oppilas 

• ymmärtää uskonnon merkityksen ihmiselle 
• tunnistaa suuret maailmanuskonnot 
• osaa arvostaa eri tavalla uskovia ja ajattelevia ihmisiä 
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7.12 ELÄMÄNKATSOMUSTIETO  
 
Elämänkatsomustiedon opetus tukee yksilön elämänkatsomuksen muotoutumista ja antaa eväitä hy-
vän elämän kasvulle. Elämänkatsomustiedossa painotetaan ihmisen kykyä tutkia maailmaansa ja 
ohjata aktiivisesti omaa elämäänsä, kehittää arvostelu- ja ajattelukykyä sekä katsomuksellista har-
kintaa. Elämänkatsomustieto tutustuttaa oppilaat ihmisoikeuksien, suvaitsevaisuuden, oikeudenmu-
kaisuuden ja kestävän kehityksen periaatteisiin. Elämänkatsomustieto opettaa kantamaan vastuuta 
itsestään, toisista ihmisistä, yhteisöstä ja luonnosta. 
 

Oppimisympäristön kuvaus 

 
Pääasiallisesti oppiminen tapahtuu luokkatiloissa. Lisäksi tunteja voidaan pitää kirjastossa, 
atk-luokassa sekä muissa tarkoituksenmukaisissa tiloissa. Opetuksessa käytetään keskustelua, tut-
kimista, väittelyä, pohdiskelua/ongelmanratkaisua, taidekasvatusta (=elämyksellinen kokeminen), 
projektitöitä ja niiden suunnittelua, opintokäyntejä, toimintaa ja osallistumista koulun ja lähiympä-
ristön epäkohtien parantamiseen sekä ympäristökasvatusta eettiseltä pohjalta. 
 

Eheyttäminen ja aihekokonaisuudet 

 
Elämänkatsomustieto oppiaineena toimii laaja-alaisena eheyttäjänä. Se kattaa kokonaan 
aihekokonaisuudet 
1. Ihmisenä kasvaminen 
2. Kulttuuri-identiteetti ja kansainvälisyys 
5. Vastuu ympäristöstä, hyvinvoinnista ja kestävästä tulevaisuudesta 
 
Muista aihekokonaisuuksista se kattaa seuraavat osat: 
3. Viestintä ja mediataito 

• mediaviestien muoto ja sisältö 
• median rooli ja vaikutukset yhteiskunnassa 
• verkkoetiikka 

4. Osallistuva kansalaisuus ja yrittäjyys 
• perustietoja kouluyhteisön ja järjestön toiminnasta sekä työnjaosta: erilaisia osallistumis- ja 

vaikuttamiskeinoja demokratiassa 
• osallistuminen ja vaikuttaminen omassa koulussa ja elinympäristössä 
• oman toiminnan vaikuttavuuden arviointi 

6. Turvallisuus ja liikenne 
• onnettomuuksilta, päihteiltä ja rikollisuudelta suojautuminen omassa elinympäristössä 
• koulun terveyttä, turvallisuutta ja väkivallattomuutta edistäviä toimintamalleja 
• väkivallan ulottuvuudet lähiyhteisössä ja yhteiskunnassa 

7. Ihminen ja teknologia 
• luonnontieteellisen tiedon, muiden tieteenalojen ja teknologian vuorovaikutus 
• teknologiaan ja tietotekniikkaan, niiden kehittämiseen ja käyttämiseen liittyvät eettiset, mo-

raaliset, hyvinvointi- ja tasa-arvokysymykset 
• tulevaisuuden yhteiskunta ja teknologia 
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Vuosiluokat 1-2 

 

1. vuosiluokka 

Tavoitteet 
Oppilas  

• oppii yhdessä elämisen taitoja ryhmässä 
• oppii taitoja keskustelun kautta 
• tutustuu suomalaiseen tapa- ja kulttuuriperinteeseen 
• tutustuu erilaisiin maailman syntytarinoihin 
• saa vahvistusta itsetunnolleen 

 

Sisällöt 
 
Ihmissuhteet ja moraalinen kasvu 

• harjoitellaan toisen kohtaamista omassa ryhmässä 
• minä ja muut (ystävyys, auttaminen, toisen asemaan asettuminen) 
• koulukiusaamisen estäminen 
• oikean ja väärän erottaminen (ihmisoikeuksien pohjalta) 
• yhteiset säännöt koulutyössä 

 
Itsetuntemus ja kulttuuri-identiteetti 

• itsetunto, kuka minä olen ja mitä osaan 
• tunteiden käsittely 
• erilaisuuden hyväksyminen 
• tutustuminen suomalaiseen tapa- ja kulttuuriperinteeseen 

 
Yhteisö ja ihmisoikeudet 

• minun perheeni; perheen merkitys; perheen säännöt ja juhlat 
• erilaisia perheitä 

 
Ihminen ja maailma 

• kertomuksia maailman synnystä ja elämän erilaisia muotoja 
• ympäristö ja luonto sekä kauneus luonnossa 
• erilaisia luonnonympäristöjä 

 

2. vuosiluokka 

Tavoitteet 
Oppilas 

• tutustuu suomalaiseen tapa- ja kulttuuriperinteeseen 
• ottaa vastuuta omista teoistaan 
• saa tukea oman elämänkatsomuksen muodostamiseen 
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Sisällöt 
 
Ihmisoikeudet ja moraalinen kasvu 

• laajennetaan vuorovaikutusta oman ryhmän ulkopuolelle 
• ystävyyden merkitys elämässä 
• oikeudenmukaisuuteen ja suvaitsevaisuuteen kasvaminen 
• vastuu omasta toiminnasta yhteisössä 

 
Itsetuntemus ja kulttuuri-identiteetti 

• kuka minä olen ja mihin kuulun 
• erilaisuuden hyväksyminen 
• tutustuminen suomalaiseen tapa- ja kulttuuriperinteeseen jatkuu 

 
Yhteisö ja ihmisoikeudet 

• meidän koulu 
• käyvätkö kaikki lapset koulua? – Oikeus oppimiseen 

 
Ihminen ja maailma 

• elämän synty ja kehitys 
• elämänkaari (elämä ja kuolema luonnossa) 
• elämän kunnioitus 

 
 
Vuosiluokat 3 - 5 
 
Opetuksen ydintehtävänä on tukea lapsen kasvua ja antaa hänelle välineitä tutkia ja rakentaa elä-
mänkatsomustaan ja maailmankuvaansa. Elämänkatsomustiedon eettinen näköala ei perustu aukto-
riteettiin. Aineessa arviointi on jatkuvaa ja perustuu oppilaiden aktiivisuuteen. Oppilaita kannuste-
taan omavastuiseen tavoitteiden asettamiseen, työskentelyn suunnitteluun sekä oman työn arvioin-
tiin. 
 

3. vuosiluokka 

Tavoitteet 
 
Tavoitteena on edistää oppilaan pyrkimystä 

• kasvaa kohtaamaan epävarmuutta ja kehittää taitoa ilmaista itseään 
• tutustua suvaitsevaisuuden ja oikeudenmukaisuuden periaatteisiin 
• oppia kantamaan vastuuta itsestä ja toisista ihmisistä, yhteisöstä ja luonnosta 
• kehittää arvostelukykyään ja kykyään eettiseen toimintaan 
• tutustua suomalaisiin kulttuurivähemmistöihin 

 

Keskeiset sisällöt 
 
Ihmissuhteet ja moraalinen kasvu 

• oikean ja väärän erottaminen 
• toisen asemaan asettuminen 
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Itsetuntemus ja kulttuuri-identiteetti 

• suomalaiset kulttuurivähemmistöt 
• monikulttuurisuus ja suvaitsevaisuus 
• erilaisia elämäntapoja 

 
Yhteisö ja ihmisoikeudet 

• yhdessä eläminen: sääntö, sopimus, lupaus ja rehellisyys 
• kultainen sääntö 

 
Ihminen ja maailma 

• maa ja maailmankaikkeus 
• elämän erilaisia muotoja 
• luonnonsuojelu 

 

4. vuosiluokka 

Tavoitteet 

• tutustua lähiympäristönsä katsomuksiin ja kulttuureihin 
• tutustua kestävän kehityksen ja oikeudenmukaisuuden periaatteisiin 
• kasvaa kohtaamaan epävarmuutta 
• kehittää taitojaan ilmaista itseään 

Keskeiset sisällöt 
Ihmissuhteet ja moraalinen kasvu 

• oikeudenmukaisuus/epäoikeudenmukaisuus jokapäiväisessä elämässä 
• rikkaus ja köyhyys maailmassa 
• ihmisen hyvyys, reiluus 

 
Itsetuntemus ja kulttuuri-identiteetti 

• elämänkatsomus, uskomus, luulo, tieto ja ymmärrys 
• elämäntapojen kohtaaminen/monikulttuurisuus 

 
Yhteisö ja ihmisoikeudet 

• lasten oikeudet 
• oikeus ja velvollisuus 
• tasa-arvo ja rauha: väkivallan syyt, muodot, seuraukset… 

 
Ihminen ja maailma 

• luonnon tulevaisuus ja kestävä kehitys 
• erilaiset aikakäsitykset ja niiden merkitys elämässä 

 

5. vuosiluokka 

Tavoitteet 

• eettisten ongelmien tunnistaminen ja ratkaiseminen 
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• oppia ilmaisemaan oman mielipiteensä ja perustelemaan se 
• kehittää oppilaan taitoja arvioida tietoa ja tietämyksen rajoja 

 

Keskeiset sisällöt 
Ihmissuhteet ja moraalinen kasvu 

• ajattelu vapaus, uskonnon- ja elämänkatsomuksen vapaus 
• suvaitsevaisuus ja syrjintä 
• hyvä elämä, arvo ja normi, vastuu ja vapaus elämässä 

 
Itsetuntemus ja kulttuuri-identiteetti 

• erilaisia elämän- ja maailmankatsomuksia 
• tieto ja ymmärrys 
• maailman kulttuuriperintö 

 
Yhteisö ja ihmisoikeudet 

• ihmisoikeudet 
• etiikan perusteita: moraaliongelmat, oman elämän eettisiä ongelmia ja niiden ratkaisuja 
• väkivallaton, suvaitseva maailmankatsomus 

 
Ihminen ja maailma 

• käsityksiä ihmisen ja luonnon suhteesta: esim. humanistinen, utilistinen, mystinen ja natura-
listinen 

• minä ja kestävä kehitys 
• ihmisen vastuu luonnosta 

 
OPPILAS ON SAAVUTTANUT 5. LUOKAN LOPPUUN MENNESSÄ TAVOITTEET HYVIN 
 
Ihmissuhteet ja moraalinen kasvu 
Oppilas 

• kykenee arvioimaan erilaisten tilanteiden moraalisia vaatimuksia ja teon moraalista oikeu-
tusta 

• ymmärtää tekevänsä väärin toimiessaan vastoin omaksumiaan periaatteita 
• kykenee tutkimaan moraalisia ongelmia yhdessä muiden kanssa ja hyväksyy erilaisten toi-

mintalähtökohtien olemassaolon 
• ymmärtää, että konflikteihin on löydettävissä väkivallattomia ratkaisuja 

 
Itsetuntemus ja kulttuuri-identiteetti 
Oppilas 

• tunnistaa katsomuksellisia kysymyksiä 
• osaa käyttää oppiaineen keskeisiä käsitteitä (elämänkatsomus, kulttuuri, vähemmistö) 
• rohkenee esittää omia näkemyksiään ja ymmärtää, että näkemyksiä tulee perustella 
• pystyy hahmottamaan katsomusvapauden merkityksen omassa elämässään 
• osaa hahmottaa suomalaisuuden osana maailman kulttuurista monimuotoisuutta 

 
Yhteisö ja ihmisoikeudet 
Oppilas 

• tuntee ihmisoikeuksien, suvaitsevaisuuden ja oikeudenmukaisuuden periaatteita 
• ymmärtää yhteisten sääntöjen merkityksen 
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• ymmärtää yksilöllisen vastuullisuuden ja sen, että yksilö kuuluu erilaisiin yhteisöihin 
 
Ihminen ja maailma 
Oppilas 

• tuntee erilaisia maailmaa ja ihmisen paikkaa koskevia selityksiä 
• ymmärtää luonnon ja ympäristön tärkeyden ihmiselle 
• osaa toimia luontoa kunnioittaen ja on omaksunut kestävän kehityksen periaatteita 
 

Vuosiluokat 6 - 9 
 
Opetuksen ydintehtävänä on syventää nuoren omaa elämänkatsomusta ja maailmankuvaa koskevaa 
ymmärrystä. Opiskellaan perustiedot erilaisista katsomuksista ja uskonnoista sekä tuetaan nuoren 
kasvua vastuulliseksi ja aktiiviseksi yhteiskunnan jäseneksi. 
 
Opintokokonaisuudet, jotka voidaan opettaa kursseina, sisältävät syventäviä aineksia luokilla 1−5 
käsitellyistä aihepiireistä: ihmissuhteet ja moraalinen kasvu, itsetuntemus ja kulttuuri-identiteetti, 
yhteisö ja ihmisoikeudet sekä ihminen ja maailma. 
 

6. vuosiluokka  

Tavoitteet 

• vahvistaa oppilaan omaa elämänkatsomusta ja kykyä ilmaista itseään 
• oppilas harjaantuu moraalisten ja eettisten ongelmien tunnistamiseen arkipäivän tilanteissa 
• oppilas tutustuu ihmisoikeuskysymyksiin 
• oppilas tutustuu eurooppalaisen kulttuurin juuriin ja arvoihin 

 

Keskeiset sisällöt 

Kansalaisuus ja yhteiskunta 
• ihmisoikeuksien historiaa 
• demokratia 

 
Katsomusten vapaus 

• mitä katsomuksen, vakaumuksen, uskonnon, jne. vapaus tarkoittaa 
• kansainvälisiä ja eurooppalaisia katsomuksen vapauden kysymyksiä 
• uskonnonvapauden historiaa Suomessa 

 
Kulttuurin tutkimus 

• kulttuurin käsite 
• eurooppalaisen kulttuurin pääpiirteet ja historiaa (Kreikka, Rooma, kristinusko, keskiajan 

synteesi, uusi aika) 
 
Kulttuuri ja yhteisö 

• vähemmistön käsite 
• erilaisia vähemmistöjä (myös vammaiset) 
• vähemmistöjen suojelu 
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Etiikka ja hyvä elämä 
• hyvä ja muut arvot 
• itseisarvo ja välinearvo 
• oikeudet ja velvollisuudet 
• kultainen sääntö 
• ihmisen arvokkuus moraalin perustana 

 

7. vuosiluokka 

Tavoitteet 
Tavoitteena on edistää oppilaan pyrkimystä 

• etsiä ja rakentaa identiteettiään ja elämänkatsomustaan ja oppia samalla hahmottamaan ko-
konaisuuksia, kasvaen kohtaamaan epävarmuutta ja kehittäen taitojaan ilmaista itseään ja 
elämänkatsomustaan 

• oppilas osaa esim. piirtää omaa elämäänsä kuvaavan mind map:in jossa osaa hahmottaa 
oman paikkansa lähiympäristössään ja harrastuksensa 

• kehittää arvostelukykyään ja kykyään eettiseen toimintaan ja oppia huomaamaan kohtaami-
ensa arkipäivän tilanteiden eettiset ulottuvuudet ja käyttämään eettisen ajattelun taitoja ja 
katsomuksellista harkintaa 

• oppilas osaa miettiä ratkaisuja yksinkertaisiin arkipäivän moraalisiin ongelmiin 
• omaksua ja sisäistää ihmisoikeuksien, suvaitsevaisuuden, maailman laajuisen oikeudenmu-

kaisuuden ja kestävän kehityksen periaatteita ja oppia kantamaan vastuuta itsestään, toisista 
ihmisistä, yhteiskunnasta ja luonnosta 

• kantamaan vastuunsa lähiympäristössään 
• laajentaa katsomuksellista ja kulttuurista yleissivistystään ja oppia tuntemaan eri kulttuureis-

sa tärkeinä pidettyjä arvoja, uskomusjärjestelmiä ja elämänkatsomuksellisia ratkaisuja sekä 
niiden taustoja ja välittymistä sekä oppia arvioimaan tieteiden vaikutusta elämäntapaamme 

• oppilas oppii erottamaan tärkeimmät käsitykset ihmisen ja luonnon suhteesta 
 

Keskeiset sisällöt 
Katsomusten maailma 

• maailmankuva, maailmankatsomus ja elämänkatsomus syventäen 
• oma elämänkatsomus 

 
Kulttuuri 

• käsityksiä ihmisen ja luonnon suhteesta: humanistinen, utilistinen, mystinen ja luontokes-
keinen 

• suvaitsevaisuus 
 
Etiikka ja hyvä elämä 

• nuoren moraalinen kasvu 
• monikulttuurisuus eettisenä kysymyksenä syventäen 

 
Tulevaisuus 

• luonnon ja yhteiskunnan tulevaisuus 
• minun tulevaisuuteni, toimiminen tulevaisuuden hyväksi 
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8. vuosiluokka 

Tavoitteet 
Tavoitteena on edistää oppilaan pyrkimystä 

• etsiä ja rakentaa identiteettiään ja elämänkatsomustaan ja oppia samalla hahmottamaan 
kokonaisuuksia, kasvaen kohtaamaan epävarmuutta ja kehittäen taitojaan ilmaista itseään 
ja elämänkatsomustaan 
o oppilas oppii alkeellisesti hahmottamaan omaa elämänkatsomustaan ja ymmärtää 

muunlaisten katsomusten olemassaolon 
• kehittää arvostelukykyään ja kykyään eettiseen toimintaan ja oppia huomaamaan 

kohtaamiensa arkipäivän tilanteiden eettiset ulottuvuudet ja käyttämään eettisen ajattelun 
taitoja ja katsomuksellista harkintaa  
o oppilas osaa yhdistää oppimiaan eettisiä ajatusmalleja arkipäivän ongelmatilanteiden 

ratkaisuun 
• omaksua ja sisäistää ihmisoikeuksien, suvaitsevaisuuden, maailman laajuisen oikeuden-

mukaisuuden ja kestävän kehityksen periaatteita ja oppia kantamaan vastuuta itsestään, 
toisista ihmisistä, yhteiskunnasta ja luonnosta 
o oppilas oppii ymmärtämään suvaitsevaisuuden merkityksen eri uskontojen ja uskon-

nottomuuden välillä 
• laajentaa katsomuksellista ja kulttuurista yleissivistystään ja oppia tuntemaan eri kulttuu-

reissa tärkeinä pidettyjä arvoja, uskomusjärjestelmiä ja elämänkatsomuksellisia ratkaisuja 
sekä niiden taustoja ja välittymistä sekä oppia arvioimaan tieteiden vaikutusta elämänta-
paamme. 
o oppilas tutustuu eri uskontojen keskeisimpiin arvoihin 

 

Keskeiset sisällöt 
Kansalaisuus ja hyvä yhteiskunta 

• yhteiskuntateorian perusteet 
• Prometheus-leirin esittelyä 

 
Katsomusten maailma 

• uskonto ja uskonnottomuus 
 
Kulttuuri 

• kulttuurin tutkimus 
• kulttuuri ja yhteisö 
• suvaitsevaisuus 

 
Etiikka ja hyvä elämä 

• monikulttuurisuus eettisenä kysymyksenä 
 

9. vuosiluokka 

 
Tavoitteet 
Tavoitteena on edistää oppilaan pyrkimystä 
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• etsiä ja rakentaa identiteettiään ja elämänkatsomustaan ja oppia samalla hahmottamaan ko-
konaisuuksia, kasvaen kohtaamaan epävarmuutta ja kehittäen taitojaan ilmaista itseään ja 
elämänkatsomustaan 

• kehittää arvostelukykyään ja kykyään eettiseen toimintaan ja oppia huomaamaan kohtaami-
ensa arkipäivän tilanteiden eettiset ulottuvuudet ja käyttämään eettisen ajattelun taitoja ja 
katsomuksellista harkintaa 

• omaksua ja sisäistää ihmisoikeuksien, suvaitsevaisuuden, maailman laajuisen oikeudenmu-
kaisuuden ja kestävän kehityksen periaatteita ja oppia kantamaan vastuuta itsestään, toisista 
ihmisistä, yhteiskunnasta ja luonnosta 

• laajentaa katsomuksellista ja kulttuurista yleissivistystään ja oppia tuntemaan eri kulttuureis-
sa tärkeinä pidettyjä arvoja, uskomusjärjestelmiä ja elämänkatsomuksellisia ratkaisuja sekä 
niiden taustoja ja välittymistä sekä oppia arvioimaan tieteiden vaikutusta elämäntapaamme 

 
 
Keskeiset sisällöt 
Kansalaisuus ja hyvä yhteiskunta 

• politiikka, toimiminen kansalaisena 
• kestävä kehitys 

 
Katsomusten maailma 

• tieto ja tutkimus 
• katsomusten historiaa mm. filosofian historian keskeinen aines 

 
Kulttuuri 

• suvaitsevaisuus 
 
Etiikka ja hyvä elämä 

• etiikan pääsuuntauksia ja peruskysymyksiä 
• ihmisoikeusetiikka, ympäristöetiikka 
• monikulttuurisuus eettisenä kysymyksenä 

 
 
Päättöarvioinnin kriteerit arvosanalle 8. 
 
Ihmissuhteet ja moraalinen kasvu 
Oppilas 

• osaa nähdä yhteyden arvovalintojen ja hyvän elämän välillä  
• tunnistaa etiikan perusnäkökulmia kuten teon tahallisuuden, tekijän tarkoituksen, teon seu-

rauksien huomioon ottamisen, vastuun ja oikeuksien näkökulmat 
• kykenee tunnistamaan moraalidilemmasta eettisen näkökulman ja esittämään siihen eettisen 

ratkaisun 
• kykenee havainnoimaan eettisiä ulottuvuuksia arkipäivästä, taiteesta, mediasta tai muilta 

elämän alueilta ja kykenee perustelemaan eron eettisesti kehittyneemmän ja kehittymättö-
mämmän arvion välillä 

 
Itsetuntemus ja kulttuuri-identiteetti 
Oppilas 

• tunnistaa ja osaa nimetä keskeisten maailmankatsomusten ja kulttuurien olennaisia piirteitä 
ja kehityskulkuja 
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• kykenee suhteuttamaan erilaisia kulttuurisia käsitteitä ja symboleja eri katsomusperinteisiin 
• ymmärtää sekulaarin ja uskonnollisen katsomuksen eron 
• osaa käyttää oppimiaan kulttuuriin liittyviä käsitteitä ja kykenee hankkimaan tietoa erilaisis-

ta katsomuksista 
 
Yhteisö ja ihmisoikeudet 
Oppilas 

• tuntee ihmis- ja kansalaisoikeuksien pääpiirteet sekä kykenee selittämään niiden eron  
• hahmottaa yksilön eettisen näkökulman suhteessa yhteisöön 
• pystyy perustelemaan oikeuksien ja velvollisuuksien keskinäisen riippuvuuden  
• tuntee vaihtoehtoisia ja vastakkaisia yhteiskunnallisia näkemyksiä 
• tunnistaa ihmis- ja kansalaisoikeuksien loukkauksia ja osaa arvioida erilaisten tasa-arvo- ja 

oikeusvaatimusten perusteita 
• tuntee nyky-yhteiskunnan ongelmia ja pystyy esittämään sekä optimistisia että pessimistisiä 

näkemyksiä tulevaisuudesta 
 
Ihminen ja maailma 
Oppilas 

• ymmärtää kestävän kehityksen periaatteita 
• tuntee ympäristöetiikan lähtökohtia 
• osaa arvioida yksilön eettistä näkökulmaa suhteessa ympäristöön 
• ymmärtää yhteiskunnallisten ratkaisujen pitkän tähtäimen vaikutuksia 

 
 

7.13 HISTORIA 
 
HISTORIA 
 
Historian opetuksen tehtävänä on ohjata oppilasta kasvamaan vastuulliseksi toimijaksi, joka osaa 
käsitellä oman ajan ja menneisyyden ilmiöitä kriittisesti. Historialla aineena on tärkeä rooli sen 
osoittamisessa, miten ihanteet ovat motivoineet menneisyydessä. Opetuksessa oppilasta ohjataan 
ymmärtämään, että oma kulttuuri ja muut kulttuurit ovat historiallisen kehitysprosessin tulosta. 
Opetuksessa käsitellään sekä yleistä että Suomen historiaa. Opetuksen tehtävänä on antaa oppilaalle 
aineksia rakentaa ajatteluaan sekä identiteettiään, perehtyä ajan käsitteeseen ja ymmärtää ihmisen 
toimintaa sekä henkisen ja aineellisen työn arvoa. Opetuksessa pyritään luomaan elävä kuva eri ai-
kakausista. 

Opetuksen ja sisältöjen tarkastelua steinerpedagogiikan näkökulmasta 

Ikä- ja herkkyyskausiopetuksesta 

 
Varsinainen historian opetus alkaa 5. vuosiluokalla.  
  
Kolmen ensimmäisen kouluvuoden aikana lapset saavat kosketuksen ja liittyvät historiallisiin tapah-
tumiin epäkronologisissa ja myyttisessä mielessä. Tuntien kertova sisältö antaa heille arkkityyppi-
siä, perikuvallisia kuvia ihmissuhteista ja elämänkulusta, haasteista ja tavoitteista. Samalla se tekee 
tutuksi vanhojen kulttuurien sosiaaliset suhteet kuninkaineen, kuningattarineen, talonpoikineen, py-
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hine miehineen ja naisineen. Myytit ja legendat antavat implisiittistä ymmärrystä näistä seikoista, 
mikä on tärkeä tavoite historian opetuksessa. 
  
Oppilaiden tietoisuus menneisyydestä tulee esiin heidän kertoessaan kokemuksistaan ja tapahtumis-
taan. He alkavat oivaltaa, että menneisyyden tapahtumat vaikuttavat nykyisyyteen ja että sillä mitä 
tapahtuu nyt, on merkitystä tulevaisuuteen. He ovat tietoisia monien kokemuskerrosten kautta siitä, 
että aika kuluu ja että monien asioiden tapahtuminen kestää kauan. Tulevaisuuden odottaminen ja 
siihen valmistautuminen tulee luontaisesti esiin vuoden juhlien viettämisessä. Lapset oppivat miten 
luonto elää ja kuolee vuodenaikojen kiertokulussa.  
 
Kolmannella luokalla he oppivat perinteisistä taloudellisista olosuhteista, kun he tutustuvat maan-
viljelyn, kalastukseen ja metsätalouteen, talonrakennukseen ja perinteisiin ammatteihin: seppä, puu-
seppä, kirvesmies, kivenhakkaaja ja niin edelleen. Vanhan Testamentin kertomuksista he oppivat 
mm. yhden kansan taistelusta kansallisen identiteetin puolesta arkaaisessa yhteiskunnassa ja koh-
taavat poliittiset rakenteet muinaisissa korkeakulttuureissa, kuten faaraoiden Egyptissä tai Baby-
loniassa. He eivät opi analyyttisesti vaan elämänkerrallisesti ja myyttisesti, toisin sanoen välineenä 
on suullinen ilmaisu, kerrottu tarina. 
 
Neljännellä luokalla ne historialliset kuvat, joita lapset saavat kotiseutuopin yhteydessä, antavat 
heille ensi kerran tajua historiallisesta ajasta. Heille kotiseudun löytäminen tarkoittaa myös tarinoi-
den ja legendojen kuulemista entisistä kansoista ja ihmisistä, jotka elivät ja tekivät töitä täällä. Lap-
set tekevät retkiä vanhoihin rakennuksiin, kirkkoon ja kirkon rauniolle, etsivät ja löytävät jälkiä 
maasta, kuulevat entisajan kieltä paikannimistä, tutustuvat esineisiin museoissa. Paikallismaantieto 
paljastaa myös lähiympäristön taloudelliset juuret, ovatpa ne sitten muinaisia tai myöhemmältä ajal-
ta peräisin olevia ja teollisia. Lapset tutustuvat kivikauteen, pronssi- ja rautakauteen Suomen histo-
riassa. Lapsille kaikki tämä on menneisyyttä, kaikki on muinaishistoriaa. 
 
Lapset eivät pysty hallitsemaan historiallista kehityksen luku- ja kirjoitustaitoa ennen kuin he kyke-
nevät ymmärtämään lineaarista ajan aspektia. Mittaamiset kolmannella luokalla ja verbien aika-
muodot neljännellä luokalla tukevat tätä prosessia. Samoin vaikuttaa paikkaa koskeva tietoisuus. 
Maantiedon näkökulma, joka sisältää väestö-, talous-, ja sosiaalimaantiedon on toistuva teema, joka 
sulautuu itse historian opiskeluunkin. 
 
Viidenneltä luokalta alkavat varsinaiset historian jaksot. 5. ja 9. luokan välillä oleva ajanjakso alkaa 
entisaikojen varhaisten ihmisten kehityksen mytologisilla kuvilla ja etenee muinaisten aikojen kor-
keakulttuureista antiikin ja keskiajan kautta nykyisen kulttuurimme todellisuuteen ja sen poliittiseen 
ja yhteiskunnalliseen tilanteeseen.  
 
 
Eteneminen suhteessa valtakunnallisiin opetussuunnitelman perusteisiin 
 

• Vuosiluokilla 1-4 on alla esitettyjä, kertomusaineistona nimettyjä sisältöjä, jotka niveltyvät 
muiden aineiden opetukseen. Ne eivät ole mainituille vuosiluokille tähän oppiaineeseen 
nimettyjä sisältöjä tai tavoitteita. Niiden kasvatukselliset tavoitteet, orientaatio kulttuuriin ja 
ympäristöön sekä kielellinen ja sosiaalinen ulottuvuus löytyvät muilta osin 
opetussuunnitelman perusteista.    

 

• Uuden ajan murros ja koko johdatus uuden ajan historiaan kaikkine sisältöineen käsitellään 
vuosiluokilla 7-8. Opetussuunnitelman perusteissa se on sijoitettu vuosiluokille 5 ja 6. 
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5. vuosiluokka 

 
Varsinainen historian opiskelu alkaa viidenneltä luokalta, jolloin oppilaissa herää lineaarinen ajan-
taju ja he kiinnostuvat laajemmista yhteyksistä ja alkavat ymmärtää historian käsitteitä. Oppilas tu-
tustuu historiallisen tiedon luonteeseen ja sen hankkimiseen. Alemmilla luokilla painotus on talous- 
ja kulttuurihistoriassa. Oppilaille kerrotaan asioita pääsääntöisesti elävästi kuvaillen, jotta he voivat 
eläytyä menneisyyden hahmojen tekoihin ja kokemuksiin. Oppilaat lausuvat ja laulavat tekstejä ja 
runoja eri kulttuurikausilta. Muinaisen Kreikan historian yhteydessä lapsille voidaan esittää myös 
kreikkalaista kirjoitusta ja kieltä. 
 
Tavoitteet 
  
Oppilas oppii  

• muodostamaan elävän kuvan eri aikakausista 
• kuvailemaan muutoksia, joiden on katsottu vaikuttaneen oleellisesti ihmisten elämään, kuten 

maanviljelyn syntyä 
• esittämään muutoksille syitä 
• ymmärtämään miten meidän kulttuurimme nykyään rakentuu menneiden aikojen 

saavutuksille  
• ymmärtämään historian käsitteitä 
• ymmärtämään aikakausijaon olevan maantieto- ja kulttuurisidonnainen 
• havaitsemaan ihmisen ja luonnon välisen suhteen merkityksen historian ja nykyhetken sekä 

tulevaisuuden peruskysymyksenä 
 
 

Keskeiset sisällöt 
 
Historiallisen ajan alku, ensimmäiset korkeakulttuurit  
Maanviljelyn aloittamisen, valtioiden synnyn ja kirjoitustaidon keksimisen vaikutukset ihmisten 
elämään 
 
Eurooppalaisen sivilisaation synty  

• antiikin Ateenan yhteiskunta ja kulttuuri 
• antiikin heijastuminen tähän päivään 

 
 

 

6. vuosiluokka 

 
Kahdentoista vuoden ikään mennessä lapset ovat valmiit kokemaan syy-seuraus -suhteita historias-
sa. Käsiteltävä ajanjakso käsittää noin 2000 vuotta, Rooman ja keskiajan historian noin vuoteen 
1400 jKr. 
 
Tänä aikana historian opetuksessa siirrytään siirtyy sivistyksen alkuajoista inhimillisten tapahtumi-
en ulottuvuuteen. Nostetaan esille johtavia historiallisia persoonallisuuksia sosiaalisten ryhmittymi-
en edustajina. Nyt kun oppilaat alkavat ymmärtää syytä ja seurausta, heidän on tärkeää kohdata dua-
lismi, kaksinaisuus, joka ilmenee persoonallisuuksien, ryhmien, instituutioiden ja valtaperustan, ku-
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ten patriisien ja plebeijien välillä tai Rooman ja Karthagon, roomalaisten ja barbaarien, arabien ja 
frankkien, hallitsijan ja paavien, munkkien ja ritareiden välillä. Rooman ja keskiajan historiaa tar-
kastellaan tästä näkökulmasta. 
 
Latinan kieli on yksi niistä Rooman kulttuurin erityispiirteistä, jonka oppilaat nyt kohtaavat, aivan 
kuten viidennellä luokalla kreikan kieli. Keskeinen teema on tunnistaa tapa, jolla kreikkalais-
latinalainen historia vaikuttaa meihin aina nykyaikaan asti. Sen kautta oppilaat kykenevät näkemään 
ne monet asiat, joissa antiikin Rooma vaikuttaa edelleen nyky-yhteiskuntaan, esimerkiksi maa- ja 
vesirakentamisessa, tieverkostossa, vesijohdoissa ja valtion hallinnossa. Asioiden tunnistamisperi-
aate, joka on yhä voimassa meidänkin aikanamme vaikkakin muuntuneena, koskee myös ristiretki-
en vaikutuksia kulttuurin kehitykseen keskiajalla, esimerkiksi arabikulttuurin vaikutuksen kautta 
tieteisiin, kaupankäyntiin, pankkitoimintaan. Islamin nousua ja sen eri ryhmittymiä voidaan verrata 
nykyiseen historian ja kulttuurin kehitykseen, kuten islamilaisen fundamentalismin nousuun. 
 
 
Tavoitteet  
 
Oppilas oppii  
 

• ymmärtämään, että historian tiedot ovat historioitsijoiden tulkintoja, jotka saattavat muuttua 
uusien lähteiden tai tarkastelutapojen myötä 

• ymmärtämään erilaisia tapoja jakaa historia aikakausiin ja käyttämään oikein käsitteitä: 
esihistoria, historia, vanha aika, keskiaika, uusi aika  

• ymmärtämään syy- seuraussuhteita ja tunnistamaan esimerkkien avulla jatkuvuutta 
historiassa 

• että ihmisenä oleminen merkitsee kehittymistä, ja että ihmislajin käsite sulkee sisäänsä 
kaikkien kansojen koko laajan joukon, joista kaikilla on ollut oma roolinsa historian 
prosesseissa 

 
Keskeiset sisällöt 
 
Eurooppalaisen sivilisaation synty 

• antiikin Rooman yhteiskunta ja kulttuuri 
• antiikin heijastuminen tähän päivään 
• mahdollisesti voidaan käsitellä myös jotain Euroopan ulkopuolista sivilisaatiota 
 

Keskiaika  
• uskontojen vaikutukset ihmisten elämään ja ihmisten eriarvoinen yhteiskunnallinen asema 
• Suomen liittäminen osaksi Ruotsia  
 

OPPILAS ON SAAVUTTANUT 6. LUOKAN LOPPUUN MENNESSÄ TAVOITTEET HYVIN: 
 
Tiedon hankkiminen menneisyydestä  
Oppilas  

• osaa erottaa faktan mielipiteestä 
• osaa erottaa toisistaan lähteen ja siitä tehdyn tulkinnan  
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Historian ilmiöiden ymmärtäminen  
Oppilas  

• tietää, että menneisyyttä voi jaotella eri aikakausiin (kronologia) ja pystyy nimeämään 
yhteiskunnille ja aikakausille ominaisia piirteitä. 

• tunnistaa ilmiöiden jatkuvuuden eri aikakaudesta toiseen ja ymmärtää, ettei muutos ole sama 
kuin edistys eikä se myöskään merkitse samaa eri ihmisten ja ryhmien näkökulmasta.  

• osaa eläytyä menneen ajan ihmisen asemaan: hän osaa selittää, miksi eri aikakausien  
ihmiset ajattelivat ja toimivat eri tavoin sekä tuntee syy- ja seuraussuhteen merkityksen 

 
Historiallisen tiedon käyttäminen  
Oppilas  

• osaa esittää käsiteltävästä asiasta kertomuksen siten, että hän selittää tapahtuman tai ilmiön 
joidenkin toimijoiden kannalta 

• tietää, että jotkut asiat voidaan tulkita eri tavoin, ja hän pystyy selittämään, miksi niin 
tapahtuu  

 

7. vuosiluokka 

 
Tässä iässä nuorilla on tarve rakentaa maailmaan siltoja oman arvostelukykynsä pohjalta. Heidän 
suhteensa opettajaan auktoriteettina heikkenee. Siksi opetustapa muuttuu. Oppilaat alkavat ymmär-
tää, historiallisten tapahtumien kuulumisen laajempaan yhteyteen. Keskeisenä teemana on tapa, jol-
la kulttuurin ja teknologian kehitysaskeleet vaikuttavat historiallisiin tapahtumiin ja miten molem-
mat ilmaisevat muuttuvaa tietoisuutta. Tärkein tehtävä on vahvistaa oppilaan identiteettiä ja herättää 
oppilaissa kiinnostusta maailmaan, ja kertoa historiasta tavalla, jolla se on yhteydessä yksilöihin, 
henkilöihin, tapahtumiin ja kokemuksiin. Historian tuntien keskipisteenä on ajanjakso keskiajan lo-
pulta nykyajan historian alkuun. 
 
Oppilaille kerrotaan nyt sitä, mikä on uutta historiassa keskiajan jälkeen esimerkiksi keksinnöistä, 
taiteesta ja uusista kaupankäynnin ja uskonnollisen elämän muodoista. Samalla oppilaat kokevat ta-
van, jolla renessanssin ajan ihmiset liittyivät maailmaan aistiensa avulla. He oppivat, miten käytän-
nölliset mekaaniset, tekniset seikat ottivat yhä suuremman otteen ihmisten tietoisuudesta, samalla 
kun heidän suhteensa ihmeisiin ja pyhiin asioihin hiipui. Koska oppilaat itse käyvät läpi samankal-
taista suhteen muutosta, historia ei sijoitu heidän ulkopuolelleen museoon, vaan se on ajankohtaista 
ja tässä hetkessä olevaa. 
 
Tavoitteet 
 
Oppilas oppii: 

• hankkimaan ja käyttämään historiallista tietoa 
• selittämään ihmisen toiminnan tarkoitusperiä ja vaikutuksia 
• ymmärtämään historiallisia ja ajankohtaisia murroskausia 
 

Keskeiset sisällöt 
 
Uuden ajan murros  

• eurooppalaisen ihmisen maailmankuvan ja arvojen muutokset keskiajan ja uuden ajan 
taitteessa 

• löytöretket  
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• uuden ajan talouden kehitys  
• renessanssi taiteessa 
• reformaatio uskonnossa 
• maailmankuvan avartuminen tieteessä  

 
Suomi Ruotsin valtakunnan osana  

• elämää kuninkaan alamaisina ja suurvallan asukkaina 
• suomalaisen kulttuurin muotoutuminen  

 
Vapauden aate voittaa alaa  

• Ranskan suuri vallankumous  
 
 

8. vuosiluokka 

 
Kahdeksannella luokalla historia tuodaan nykyajan alkuun asti. Kausaalisuuden ja tarkoituksellisen 
ihmisen toiminnan välistä vuorovaikutusta tarkastellaan teollisen vallankumouksen kautta. Suurten 
keksintöjen sosiaalisista vaikutuksista, sekä positiivisia kehitysaskeleita, lääkkeet, kemia, liikenne 
ja sosiaalinen liikkuvuus, ammattiyhdistykset. Samoin käsitellään kahdeksannella luokalla negatii-
visia näkökohtia kuten työläisten köyhyys, lapsityövoima, orjuus ja maaorjuus, kivennäisvarojen 
voimakas hyväksikäyttö, kolonialismi ja konfliktit brittiläisen imperiumin valtioiden välillä, painot-
taen yksilön kokemusta nopeasti muuttuvassa maailmassa. Historiaa voidaan opettaa lyhyiden mut-
ta värikkäiden henkilökuvausten kautta yksilöistä, kuvaten sen ajan tunnusmerkkejä. Tärkeitä ajan-
kohtia, symbolisia kuvia, tyypillisiä silminnäkijöiden kertomia omaelämäkertoja, otteita kirjallisuu-
desta, päiväkirjoja, sanomalehtiä ja muita tiedotusvälineitä käytetään lähteinä havainnollistamaan 
esiteltyjä aiheita.   
 
Tavoitteet 
 
 Oppilas oppii 

• ymmärtämään, että historiallista tietoa voidaan tulkita eri tavoin 
• yhdistämään historiallisia tapahtumia laajempaan kontekstiin 
• ymmärtämään, että historiallisten tapahtumien seuraukset voivat olla laajakantoisia ja 

monitahoisia  
 
Keskeiset sisällöt 
 
Ranskan suuren vallankumouksen vaikutukset  
 
Elämää 1800-luvulla ja kansallisuusaate  

• Suomen siirtyminen osaksi Venäjää  
• elämää 1800-luvun Suomessa  
• 1800-luvun alun keskeiset valtiolliset muutokset ja kansallisuusaatteen vaikutukset 

Euroopassa  
• kulttuuri kansallisuusaatteen heijastajana Suomessa  

 
Teollinen vallankumous  

• teollistuminen ja sen vaikutukset ihmisten elämään 
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• kaupungistuminen  
 

ESOPsin oppilasarvioinnin periaatteiden mukainen arviointi 
 
OPPILAS ON SAAVUTTANUT 8. LUOKAN LOPPUUN MENNESSÄ TAVOITTEET HYVIN 
 
Oppilas 

• osoittaa kiinnostusta ja aktiivisuutta historian opiskelussa 
• kykenee eläytymään eri aikakausien ihmisen kokemuksiin ja elämään 
• pystyy lukemaan erilaisia lähteitä  ja tulkitsemaan niitä 
• osaa esittää historiallisille tapahtumille syitä ja seurauksia 
• kykenee sijoittamaan opiskelemansa tapahtumat ajallisiin yhteyksiinsä ja niiden avulla 

aikajärjestykseen  
• osaa selittää, miksi jollain elämänalueella toimittiin ennen toisin kuin nykyään  
• osaa muodostaa eri aikakausista elävän kuvan ja pystyy erottelemaan aikakausia toisistaan 

niiden ominaispiirteiden mukaan  

 

9. vuosiluokka 

 
Yhdeksännellä luokalla tarkastellaan lähihistoriaa nykyhetkeen asti painottaen ideoita, ajatuksia, 
jotka motivoivat ja ajoivat eteenpäin historiallista kehitystä. Pyritään ottamaan kunkin vuosisadan 
keskeinen teema 1400- luvulta nykyaikaan asti. Näiden dynaamisten historian prosessien opiskelun 
tarkoitus on ymmärtää nykymaailmaa niin kuin 15-vuotias sitä käsittää. Lisäksi historialla on mer-
kitystä tässä iässä vain jos se identifioi ajatuksia, jotka vievät kohti tulevaisuutta. 
On tärkeää tasapainottaa Suomen historia maailman historian laajempien ulottuvuuksiin.  
 
Tavoitteet 
Oppilas oppii 

• käyttämään erilaisia lähteitä, vertailemaan ja kyseenalaistamaan  niitä ja muodostamaan oman 
perustellun mielipiteensä niiden pohjalta 

• ymmärtämään omaa aikaansa  
• arvioimaan tulevaisuuden vaihtoehtoja käyttäen apuna historiallista muutosta koskevaa tietoa.  
• ymmärtämään itsensä aktiivisena osanottajana ihmiskunnan kehityksessä  
• tuntemaan toiminnassaan oman moraalisen vastuunsa, joka perustuu omaan syvään 

ymmärrykseen eikä ulkoiseen auktoriteettiin   
 

Keskeiset sisällöt 
Murrosten aika Suomessa   

• ääty-yhteiskunnan mureneminen 
• Suomen venäläistäminen ja sen vastustus 

 
Suurvaltojen kilpailusta ensimmäiseen maailmansotaan seurauksineen  

• imperialismi ja sen vaikutukset Euroopan suurvalloille ja siirtomaille 
• ensimmäinen maailmansota, sen syyt ja seuraukset  
• Venäjän keisarikunnan luhistumisen syyt ja vuoden 1917 vallankumoukset  
• Suomen itsenäistyminen ja sisällissota  
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Laman ja totalitarismin aika  
• maailmantalouden romahtaminen ja sen vaikutukset Eurooppaan 
• elämää demokratioissa ja diktatuureissa  

 
Toisen maailmansodan aika  

• toinen maailmansota, sen syyt ja seuraukset 
• Suomi toisessa maailmansodassa ja sodasta selviäminen  

 
Suomi 1950-luvulta nykypäivään  

• elinkeinorakenteen muutos ja sen vaikutukset ihmisten elämään 
• suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan rakentaminen  

 
Idän ja lännen ristiriidoista etelän ja pohjoisen vastakkainasetteluun  

• kylmä sota 
• maailman jakautuminen köyhiin ja rikkaisiin valtioihin ja siitä aiheutuvat ongelmat  

 
Elämää 1900-luvun lopulla ja 2000-luvun alussa  

• länsimaisen kulutusyhteiskunnan synty ja sen vaikutukset ihmisten elämään ja ympäristöön 
• tiedonvälityksen kehitys  

 
Lisäksi yksi seuraavista teemoista, jonka kehitystä tarkastellaan 1800-luvulta nykyaikaan  
saakka:  

•  jokin Euroopan ulkopuolinen kulttuuri  
•  tasa-arvoisuuden kehitys  
•  kulttuurin kehitys  
•  teknologian kehitys, esimerkiksi liikkumis- ja kuljetusvälineiden kehitys  
•  Euroopan hajaannuksesta sen yhdistymiseen  

 

 

Arviointi ja päättöarvioinnin kriteerit 

 
Oppiaineessa noudatetaan valtakunnallisten opetussuunnitelmaperusteiden arviointiohjeita. Oppiai-
neessa oppilaan arvioinnissa tarkastellaan oppilaan osaamista seuraavilla osa-alueilla: 
 
Oppilas kykenee 

• ymmärtämään historiallisen tiedon luonnetta (mm. ihmisen toiminnan selittäjänä) 
• hankkimaan historiallista tietoa (mm. erottamaan faktan mielipiteestä ja yhdistämään eri läh-

teiden tietoja kokonaisuuksista) 
• ymmärtää historian peruskäsitteitä ja keskeisiä sisältöjä (mm. kronologiaa, muutosta ja jatku-

vuutta) 
 

Päättöarvioinnin kriteerit arvosanalle 8 
 
Oppilas osaa hankkia tietoa menneisyydestä 
Oppilas 

• osaa erotella asiaa selittävät tekijät 
• pystyy lukemaan erilaisia lähteitä ja tulkitsemaan niitä 
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Oppilas ymmärtää historian ilmiöitä 
• kronologia: oppilas kykenee sijoittamaan opiskelemansa tapahtumat ajallisiin yhteyksiinsä 

ja niiden avulla aikajärjestykseen 
• muutos ja jatkuvuus: oppilas osaa selittää, miksi jolloin elämänalueella toimittiin ennen toi-

sin kuin nykyään 
• syy ja seuraus: oppilas osaa esittää historiallisille tapahtumille syitä ja seurauksia 

 
Oppilas osaa käyttää historiallista tietoa 
Oppilas 

• pystyy vastaamaan menneisyyttä koskeviin kysymyksiin käyttämällä eri lähteistä saamaansa 
informaatioita 

• pystyy muodostamaan tapahtumista ja ilmiöistä omia perusteltuja käsityksiä ja arvioiman 
niitä 

 

 
7.14 YHTEISKUNTAOPPI 

7. vuosiluokka 

 
Opetus integroidaan historian opetukseen 
 
Yksilön hyvinvointi:  

• tasa-arvo ja kestävä kehitys sekä muut keinot hyvinvoinnin edistämiseksi esim. kansalaisten 
yhdenvertaisuus; tasa- arvo työelämässä ja päätöksenteossa 

• Suomen vähemmistöjä esim. saamelaiset, romanit, suomenruotsalaiset, maahanmuuttajat ja 
pakolaiset; muut vähemmistöt, kuten erilaiset vammaiset ja seksuaaliset vähemmistöt 

• tuloerot  
• koulutuksen vaikutus elämään 
• vastuu ympäristöstä 
• kestävä kehitys ja arkipäivän valinnat 
• jokamiehen oikeudet 

 

8. vuosiluokka 

Opetuksen voi integroida historian opetukseen, etenkin Suomen historian osuuteen. 
 
Yksilö perheen jäsenenä: perhe, erityyppiset yhteisöt ja osakulttuurit, kuten erilaisia perheitä, per-
heen perustaminen, lapsi perheen jäsenenä, yhteiskunnan tuki lapsiperheille, avioliiton purkautumi-
nen. Nuorisokulttuurin eri muotoja, esim. skeittarit, hopparit, punkkarit, tietokonenörtit, skinit, 
luonnonsuojelijat. 
 
Yksilön mahdollisuudet toimia kotikunnan jäsenenä, oman valtion kansalaisena ja EU- kansalaise-
na, alustavia pohdintoja vaikutusmahdollisuuksista ja päätöksenteosta. 
  
Sananvapaus, mediat, mainonta, tietoyhteiskunta ja tietosuoja. 
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Yksilön hyvinvointi: hyvinvointiyhteiskunnan eri ulottuvuudet, kuten hyvinvointivaltion tehtävät, 
sosiaaliturva (kansanterveyslaki, terveyskeskukset ym.), sairausvakuutus, työttömän tuki, toimeen-
tulotuki, eläketurva, vakuutusturva. Elintaso vs. elämisen laatu. Koulutus, opintotuet. Asunto, eri 
asumismuotoja. Työnteko, yrittäjyys, suhdannevaihtelut ja lama. 
 

9. vuosiluokka 

 
Käsiteltäviä asioita: 

• yksilön hyvinvointi: hyvinvointiyhteiskunnan eri ulottuvuudet, mm. Suomen väestö, ikäpy-
ramidit ennen, nyt ja tulevaisuudessa. 

• vaikuttaminen ja päätöksenteko: kansalaisen mahdollisuudet vaikuttaa, mitä valta on, demo-
kratia ja diktatuuri. Demokratia, vaalit ja äänestäminen, mielipidetiedustelut, kansanäänes-
tys, puolueet vaikutuskanavana. Politiikan ja hallinnon toimijat kunnallisella, valtakunnalli-
sella ja EU-tasolla, mm. eduskunta, lakien säätäminen, perustuslaki, kansalaisen perusoi-
keudet, hallitus, presidentti, valtionhallinto, Suomi EU:ssa, kunnallinen päätöksenteko, kun-
ta palveluiden tarjoajana. 

• kansalaisen turvallisuus: oikeusjärjestelmä, erityisesti 15 vuotta täyttäneen oikeudellinen 
vastuu, lait, oikeuskelpoisuus, nuori rikollinen, rikesakot, päiväsakot, vankeus, uudet ran-
gaistusmuodot, tuomioistuimet, oikeudenkäynti, poliisi. Turvallisuuspolitiikka, ulkopolitiik-
ka, maanpuolustus, asevelvollisuus, puolustusvoimat. 

• taloudenpito: työnteko ja yrittäjyys, erilaiset talousjärjestelmät, alkutuotanto, jalostus, palve-
lut, tietotyö, markkinavoimat, suhdannepolitiikka, talouden ongelmat mm. inflaatio, harmaa 
talous, työttömyys. Yritystoiminta, erilaiset yritykset, pörssi. Työmarkkinat, tulopolitiikka, 
työtaistelut, työsuojelu. Pankkijärjestelmä, luotto- ja pankkikortit. Ulkomaankauppa, globaa-
litalous. Julkinen sektori palveluiden tuottajana, verotus. 

 

Arviointi ja päättöarvioinnin kriteeri 

 
Oppiaineessa noudatetaan valtakunnallisten opetussuunnitelmaperusteiden arviointiohjeita. Arvi-
oinnissa tarkastellaan oppilaan osaamista seuraavasti: 
 
Oppilaan on 

1) pystyttävä muodostamaan käsitys yhteiskuntaopillisen tiedon luonteesta 
2) osattava hankkia ja käyttää yhteiskunnallista tietoa (mm. pystyttävä tarkastelemaan yh-

teiskunnallista informaatiota kriittisesti, osattava käyttää julkisia palveluja) 
3) osoitettava ymmärtävänsä yhteiskunnallista tietoa (esim. pystyy arvioimaan yhteiskun-

nallisten ratkaisujen eettisiä ja taloudellisia vaihtoehtoja) 
 
Päättöarvioinnin kriteerit arvosanalle 8 
 
Oppilas osaa hankkia ja käyttää yhteiskunnallista tietoa 
 Oppilas 

• kykenee tulkitsemaan median välittämiä tietoja, tilastoja ja graafisia esityksiä 
• pystyy perustelemaan käsityksiään yhteiskunnallisista asioista 
• osaa vertailla yhteiskunnallisen päätöksenteon ja taloudellisten ratkaisujen eri vaihtoehtoja 

ja niiden seuraamuksia 

 



ESPOON STEINERKOULUN OPETUSSUUNNITELMA / OPPIAINEOSA 146/227 

Oppilas ymmärtää yhteiskunnallista tietoa 
Oppilas  

• ymmärtää, että yhteiskunnallisessa päätöksenteossa ja taloudellisessa ratkaisussa on olemas-
sa useita vaihtoehtoja 

• ymmärtää yhteiskunnallisen ja taloudellisen toiminnan eettisiä kysymyksiä 
 
 
 
 

7.15 MUSIIKKI 
 
 

Oppiaineen opetuksen lähtökohtia steinerkoulussa 

 
 
Musiikki puhuttelee ihmisiä siten, että he kokevat musiikin kielen sielussaan. Musiikki auttaa myös 
rakentamaan yhteishenkeä niin luokassa kuin kouluyhteisössä. Kuten kielen kohdalla, on musiikil-
lakin ymmärtämiseen ja tietämiseen kuuluva alue, joka tajutaan musiikin teorian kautta, tunteen 
alue, johon kuuluu kaikki, mikä on tekemisissä harmonian, tunnelmien (duurin ja mollin), jännit-
teen ja vapautumisen kanssa, ja kolmas alue, liikkeen alue, joka sisältää mm. rytmin. Kaikki kolme 
aluetta peilaavat ihmisten sielun elämää. 
 
Lapsen ja musiikin luonne ovat musiikkikasvatuksellinen lähtökohta opetussuunnitelmalle. Aktiivi-
nen, kuunteleva syventyminen musiikin substanssiin, kokemus musiikin luonteesta oman harjoitte-
lemisen kautta, progressiivinen, askel askeleelta musiikin periaatteisiin herääminen ja lopulta suora 
kokemus.  Nämä ovat steinerkoulun musiikin opetukset päätavoitteet. 
 
Kyky musiikin kokemiseen ja aktiivisesti, tietoisesti ja kriittisesti kuuntelemiseen tulee yhä tärke-
ämmäksi meidän nykyisessä maailmassamme, jossa kuullaan (muttei välttämättä kuunnella) mu-
siikkia enemmän kuin koskaan ja jossa musiikin annetaan myös vaikuttaa käytökseemme passiivi-
sesti. Musiikki ei ole vain yksi lukujärjestyksessä oleva aine vaan se on mielentila, siteerataksemme 
erästä kokenutta musiikin opettajaa. Tämä mielentila täytyy luoda joka tunnilla. Se merkitsee sukel-
tamista jäsenneltyyn ajan virtaan, jota kutsumme musiikiksi. Musiikin oppiminen on prosessi, joka 
pitää sisällään aktiivista musiikissa olemista, musikaalisen elementin kokemista, vastuussa olemista 
musiikillisesta kehityksestä ja pedagogiikan taiteesta. Vain tässä mielessä voi musiikin opetussuun-
nitelma syntyä. Seuraavassa oleva opetussuunnitelma on pakostakin lyhyt, ei enempää kuin joitakin 
viitteitä. Tällä tavoin haastetaan jokaisen musiikin opettajan oma aktiivisuus. 
 
 

Lapsen kehityksen kuvausta suhteessa steinerpedagogisen musiikinopetukseen 

Noin yhdeksään ikävuoteen asti lapsen sielunelämä, mukaan lukien ajattelu, tunne ja tahto on ho-
mogeeninen kokonaisuus; nuo kolme ominaisuutta eivät ole toisistaan erillisiä vaan toimivat tois-
tensa kanssa (rinnakkain ja toisiinsa kietoutuen).  
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Musiikissa ns. kvinttitunnelma sekä pentatoniikka sopivat pienen lapsen sielun tilaan. Pentatonii-
kassa ja kvintin laadussa, harmonian ja rytmin ilmiöt kietoutuvat yhteen. Ei ole vielä harmonisia 
sointuja aivan samoin kuin ei ole perussäveltä tai rytmiä kytkettynä tahtiin. 
 
Samoin kuin pentatoninen melodia ei ole sidottu perussäveleen, samoin vapaasti keinuva rytmi voi 
löytää suuntansa sisään- ja uloshengityksen laaduissa. 
 
Meitä hämmentää usein ns. modernimusiikki – 2000-luvun taidemusiikki, nimenomaan atonaalinen 
musiikki -  sekä musiikki vieraista kulttuureista, emmekä tiedä, miten arvioida sitä. Tämä on teke-
misissä meidän kuuntelutapojemme kanssa. Ne ovat muotoutuneet länsimaisen taidemusiikin ja 
viihdemusiikin ymmärtämisen myötä, joissa harmoniat voimakkaasti suuntautuivat kohti perussä-
veltä. Muiden kulttuureiden musiikki, oman kulttuurimme vanha musiikki ja atonaalisen musiikin 
kieli jää meille vieraaksi niin kauan kuin odotamme musiikin esittävän väitteitä, toteamuksia maa-
ilmastamme. Abstrakti maalaus voi haastaa meidät ryhtymään itse luoviksi ja liittymään mukaan 
maalausprosessin jatkamiseen. Atonaalinen sävellys saattaa haastaa kuulijan samalla tavalla. 
 
Nykyään musiikin kuunteluun täytyy kasvaa ja hyväksyä haaste jakaa musiikin tekemistä tai todella 
tulla muusikoksi. 
 
Siispä jos taiteessa ohjaamisen tarkoitetaan johtavan modernin taiteen ymmärtämiseen kasvavaa 
’kanssa-artistina’ (sillä vain sellaisena me voimme toivoa saavuttavamme ymmärrystä nykyajan tai-
teesta), on opetettava taiteen, tässä tapauksessa musiikin, peruselementtejä. 
 
Ottamalla lähtökohdaksi kvinttitunnelman, autamme luomaan elimiä, joita tullaan myöhemmin tar-
vitsemaan modernin musiikin ymmärtämisessä. 
 
Yhdeksännen ikävuoden jälkeen lapset kokevat ’keskeytyksen, häiriön’. Sielun harmonia ei ole 
enää aina läsnä ja he alkavat selvästi kääntyä kohti maata ja fyysisiä asioita. Auttaaksemme heitä 
löytämään suuntansa siellä me suuntaudumme menneisyyteen, sillä jossain määrin nykyhetkeä voi-
daan ymmärtää menneisyydestä käsin. Sama pätee musiikkiin, joten nyt tarkastelemme terssin pe-
rinteistä harmoniaa. Johtosävel, joka pakottaa meidät etsimään perussäveltä, ja myös rytmiä, joka 
perustuu tahtiin, tulee nyt tärkeäksi didaktisesti. Ensin selvitettyään mitä lapsissa jo on, opettaja 
johdattaa heidät nyt musiikkiin, joka on ’löytänyt itsensä’. ”Aloittakaa työskentelemällä lapsen fy-
siologiaa vastaten. Sitten työskennelkää tavalla, joka pakottaa lapsen mukautumaan musiikkiin.”  
Se, mitä opettajan täytyy tehdä musiikin tunneilla, on valmistaa siirtymistä vaiheesta ’se laulaa mi-
nussa’ vaiheeseen ’minä laulan’. 
 
Musiikkiin tulee jotain objektiivista, kun lapset soittavat. Koska musiikki heijastaa ihmissielua, se 
on erinomainen väline muotoamiseen, muovaamiseen ja kasvattamiseen. 
 
Tulee yhä tärkeämmäksi kokea musiikkia, ei jonain elämästä erillään olevana vaan arkkityyppisesti, 
perikuvallisesti inhimillisenä elementtinä. Tämä tarkoittaa sitä, että musiikki ei kuulu pelkästään 
varsinaisille musiikin tunneille vaan myös muihin aineisiin. 
 
Näytelmissä pyritään ilmaisemaan tärkeimmät tapahtumat ja tunnelmat myös musiikilla.  
Se, että taito tulee harjoittelusta, on ensisijainen kokemus lapsille, kun he oppivat soittamaan jotain 
soitinta. Palkkio tästä ei kuitenkaan ole hyvä todistus tai kehut opettajalta vaan kauneus sinänsä. 
Luodessaan kauneutta lasten pitäisi tuntea olevansa aivan sen keskellä. Musiikissa tämä voidaan 
saavuttaa vain aktiivisella, hereisellä, valppaalla soittamisella yhdistettynä välittömään korjaami-
seen ja tässä musiikki eroaa muista taiteista. Musiikkitunnit tarjoavat näin peruskokemuksen olemi-
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sesta taiteessa sisällä. ”Kuvanveistossa ja maalauksessa me katsomme kauneutta ja koemme sen; 
musiikissa meistä itsestämme tulee.”   
 
  

Eteneminen suhteessa valtakunnallisiin opetussuunnitelman perusteisiin 

  
Bändisoitto alkaa vasta 7. luokalla  

1. vuosiluokka 

  
Tavoitteet 
Oppilas 

• oppii osallistumaan musiikilliseen ryhmätoimintaan 
• kehittää monipuolista ja joustavaa äänenkäyttöä  
• kehittää rauhallista, musikaalista hengitystä 
• rohkaistuu musiikilliseen ilmaisuun laulaen, soittaen ja liikkuen ryhmässä 
• omaksuu lauluohjelmistoa  
• rohkaistuu soittamaan pentatonista huilua ryhmässä 
• oppii kuuntelemaan, havainnoimaan ja tunnistamaan ääniympäristöään keskittyneesti ja ak-

tiivisesti 
• oppii koulusoittimien soittotapoja, nimiä, materiaaleja ja äänilaatuja 
• oppii improvisoimaan ja keksimään äänimaisemia tarinoihin ja lauluihin 
• oppii tunnistamaan ja ilmaisemaan musiikillisia tunnelmia ja laatuja nopea ja hidas, tumma 

ja kirkas, voimakas ja hiljaa 
 

Keskeiset sisällöt 
• äänenmuodostusta 
• improvisointia äänellä, keholla, soittimilla 
• juhliin ja vuodenaikoihin liittyvää lauluohjelmistoa 
• lauluohjelmistoa pentatonisissa sävellajeissa: sekä uutta materiaalia että etnistä ohjelmistoa 

eri kulttuureista  
• vapaasti virtaavaa, ei pulssiin sidottua rytmiikkaa 
• musiikin laatuja: dynamiikka, tempo, sointivärit, tunnelmat 
• pentatonisen huilun soittaminen 
• musiikkiliikuntaa, musiikkileikkejä, musiikkitarinoita, tansseja 
• kuunteluharjoituksia ja -leikkejä 
• hyvänlaatuisia virittämättömiä ja viritettyjä koulusoittimia eri materiaaleista, erityisesti peri-

feerisia ja yläsävelrikkaita ääniä 
 

2. vuosiluokka 
 

Tavoitteet 
Oppilas  

• oppii hahmottamaan melodian kulkua tietoisemmin ja kehittää sävelkorvaa 
• jäljittelee laulua ja –soittoa, ryhmässä ja yksin 
• tutustuu musiikilliseen vuorovaikutukseen ja musiikillisiin dialogeihin 
• rohkaistuu improvisoimaan lyhyitä vastauksia laulaen ja soittaen 
• rohkaistuu soittamaan silmät kiinni, eli täysin kuulon varassa 
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• oppii ilmaisemaan sävelkulkua kädellä ja koko keholla 
• oppii odottamaan laulu- ja soittovuoroaan 
• oppii hahmottamaan muotoja  
• syventää koulusoittimien äänten ja laatujen tuntemusta 
• omaksuu lauluohjelmistoa 
∗ soittaa yhteissoitossa monimutkaisempia, pitempiä lauluja pentatonisella huilulla 
∗ harjoittelee jousisoittimeen liittyviä perustaitoja ryhmäopetuksessa 
 

 
Keskeiset sisällöt 

• äänenmuodostusta 
• improvisointia äänellä, keholla ja soittimilla 
• vuodenaikoihin ja juhliin kuuluvaa lauluohjelmistoa 
• lauluja pentatonisissa ja heksatonisissa sävellajeissa (sekä uutta materiaalia että etnistä oh-

jelmistoa eri kulttuureista) 
• vuorolaulua, myös osittain limittäin laulamista 
• pentatonisen huilun soittoa ainakin molemmilla käsillä; monimutkaisempia lauluja, sekä uu-

sia että mm. irlantilaisia, skotlantilaisia, kiinalaisia sävelmiä 
• viulun tai sellon soittoa: asennon perusteet, rytmejä, vapaita kieliä, kuuntelua 
• lyhyitä soitto- ja laulusooloja 
• musiikin laatuja: dynamiikka, sointivärit, tempo, sävelkorkeus 
• musiikkiliikuntaa: musiikin laatujen ilmaisua, sävelkulun seuraaminen keholla ja kädellä 
• improvisointia; kuunteluleikkejä; yksinkertaisia askeleita ja koreografisia kuvioita 
• rytmiikassa ei pulssiin sidottua rytmiikkaa ja joustavaa pulssia eri tahtilajeissa vaihtelevat 
• laulusäestys ja improvisointia virittämättömillä ja viritetyillä koulusoittimilla 
• harmonista säestystä bordunaperusteella 
∗ viulun tai sellon soittoa  

 
 

3. vuosiluokka 

 
Tavoitteet 
Oppilas 

• laajentaa laulualaansa ja lauluääni pysyy terveenä ja joustavana 
• laulaa luokkansa kanssa, mutta rohkaistuu laulamaan ja soittamaan myös yksin 
• laulaa puhtaasti 
• kokee pulssia ja rytmillisiä kuvioita joustavasti eri tahtilajeissa 
• lukee ja kirjoittaa yksinkertaisia rytmejä 
• kokee eri diatonisten sävellajien laatuja diatonisella huilulla ja laulamalla  
• hahmottaa yhteissoitossa yhteistä sykettä sekä toisten äänet niin, että hän pystyy  osallistu-

maan myös moniääniseen yhteissoittoon 
• tulee aktiivisesti mukaan laulujen säestyksien sovittamiseen eri koulusoittimilla 
• rohkaistuu improvisoimaan lyhyitä rytmejä, melodioita, liikkeitä 
• omaksuu rytmin nuottikirjoituksen alkeet 
• innostuu musiikin harrastamiseen 
∗ harjoittelee jousisoittimen liittyviä perustaitoja ryhmäopetuksessa 
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Keskeiset sisällöt 
 

• äänimuodostusta 
• lauluohjelmistoa mm. kansanmusiikista, keskiajalta 
• soitto- ja lauluohjelmistoa eri diatonisilla sävellajeissa ja eri tahtilajeissa (ohjelmistoa mm 

suomalaisesta kansamusiikista, etnisestä musiikista ja keskiajalta ) 
• diatonisten sävellajien eri laadut ja tunnelmat 
• sävelten laulunimet ja käsiliikkeet 
• säe 
• sanarytmit; syke 
• musiikkiliikuntaa, tanssia 
• nuottikirjoitus: rytmi, tahtiviiva 
• musiikilliset laadut ja tunnelmat 
• diatonisen huilun ja jousisoittimen soitto: helppoja lasten lauluja 
• harmonia ja moniäänisyys: säestystä perussävel-/kvintti-bordunalla ja ostinatoilla, sekä lau-

lussa että yhteissoitossa  
• eri akustisten soittimien esittely mahdollista harrastussoittimen valitsemista varten 
∗ viulun tai sellon soittoa 

 

4. vuosiluokka 

  
Tavoitteet 
 
Oppilas 

• ylläpitää lauluäänen joustavuutta 
• kokee moniäänisyyttä laulussa ja soitossa 
• hahmottaa yhteisen sykkeen ja seuraa orkesterissa tai kuorossa johtajaa 
• kehittää tietoisuutta musiikissa käytetyistä kaavoista ja löytää niistä turvallisuutta 
• kokee diatonisten sävellajien ja intervallien laatuja soiton, laulun ja laulunimien avulla 
• soittaa huilulla vaativampia lauluja ja kappaleita 
• oppii säestämään kalevalaisia lauluja kanteleella ja erottaa duuri- ja molliviritykset toisistaan 
• oppii nuottien aika-arvot 
• tutustuu nyansseihin ja esitystempoon liittyvään sanastoon 
• osallistuu kansantansseihin 
• kokee laulujen, soittokappaleiden ja tanssien muotoja ja fraseerausta 
• improvisoi rytmejä ja sävelmiä 

 
Keskeiset sisällöt 
 
Oman luokan tunnin lisäksi viikoittain viidennen luokan kanssa joko kuorotunti tai orkesteritunti 
  
Äänenmuodostusta 

• moniäänisyys: kaanoneita ja yksinkertaista polyfoniaa (ostinaattoja päällekkäin; quodlibet-
lauluja) 

• kansanlauluja, ammatti- ja työlauluja, lauluja vuodenajoista, taidemusiikkia 
• huilunsoitto: monimutkaisimpia sävelmiä ( suurimpia intervalleja, b, fis ) ; kaksi-äänisyyttä 
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• Kalevala; musiikkia 4. luokan Kalevala-näytelmään 
• improvisointia 
• ohjelmistoa suomalaisesta kansanmusiikista ja sen lisäksi keskiajalta, Etelä-Amerikan inti-

aaneista, Afrikasta ( haetaan eri diatonisia sävellajeja ja moniäänisyydessä kvartti-
tunnelmaa) 

• laulu- ja soitto-ohjelmistossa kevyitä, pisteellisia rytmejä ja eri tahtilajeja 
• sovituksia koulusoittimille ja harrastetuille soittimille 
• kanteleen soitto 
• kehorytmiikkaa joka harjoittaa perussykkeen, aika-arvojen ja tahtilajien tajua 
• kansanvälisiä kansantansseja ja valmentaa yhteissoittoon 
• tahtilajit, perussyke, nuottien aika-arvot, sävelien laulunimet, dynamiikkaan ja esitystem-

poon liittyvää sanastoa 
∗ erilaisia tahtilajeja, ei pelkästään 2/4 ja 4/4 

 
ESOPSin oppilasarvioinnin periaatteiden mukainen arviointi: 
 
OPPILAS ON SAAVUTTANUT 4. LUOKAN LOPPUUN MENNESSÄ TAVOITTEET HYVIN: 
 
Oppilas on selvästi kehittynyt seuraavissa asioissa: 

• laulaa puhtaasti  
• soittaa huilulla lauluja, jossa mukana yksi alennus tai ylennys  
• säestää kalevalaisia lauluja kanteleella 
• soittaa sellolla tai viululla helppoja lasten lauluja ( 3. luokan päättyessä ) 
• uskaltaa soittaa silmät kiinni, eli kuulon varassa 
• osallistuu yhteissoittoon ja -lauluun muiden äänien ja yhteisen sykkeen kuunnellen, ja johta-

jaa seuraten 
• osaa laulunimet 
• tunnistaa eri sävellajien välissä olevat erot  
• tunnistaa nuottien aika-arvoja rytmisanoilla ja yhdistää niitä eri liikkeisiin 
• improvisoi, keksii ja kirjoittaa rytmejä 
• hahmottaa ja piirtää melodioiden kulkua 
• osaa löytää laulujen perussävelen laulaen ja soittaen 
• osaa löytää laulujen perussävelen laulaen ja soittaen ja tunnistaa muotoja käyttäen A,B, C 

(esim: AAB tai AABBCC) 
• osallistuu musiikkiliikuntaan ja kansantansseihin, ilmaisten sävelten, rytmien ja muotojen 

ymmärrystä 
• erottelee (kanteleen soiton yhteydessä ) duuria ja mollia 

 

5. vuosiluokka 

 
Tavoitteet 
 
Oppilas 

• ylläpitää lauluäänen joustavuutta 
• kehittyy moniäänisessä laulussa ja soitossa 
• soittaa ja ymmärtää monimutkaisempia rytmejä ja yhdistettyjä tahtilajeja 
• rohkaistuu säveltämään 
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• kehittää sisäistä kuuntelemista ja musiikin hahmottamista 
• tulee tietoiseksi sitä, mitä musiikki vaatii tulkitsijalta 
• syventää rytmistä nuottikirjoitusta 
• opettelee viivaston ja g-avaimen käyttöä sekä sävelten soittonimet 
• kokee intervallien ja sävellajien eri laatuja laulunimien avulla 
• kokee terssiin perustuvaa harmoniaa ja bassolinjoja 
• tulee tietoisemmaksi edellisillä luokilla koetuista musiikin elementeistä 

 
 
Keskeiset sisällöt 

• äänenmuodostusta 
• oman luokan tunnin lisäksi kuorotunti tai orkesteritunti 4. luokan kanssa viikoittain 
• huilunsoitto-ohjelmistoa suomalaisesta ja kansainvälisestä kansanmusiikista (esimerkiksi 

Itä-Euroopasta: haetaan yhdistettyjä tahtilajeja ) ja myöhäis-keskiajalta (modaalista harmo-
niaa) 

• laulu-ohjelmistoa eri kielillä: ohjelmistoa taidemusiikista, kansanmusiikista, kaanoneita ja 
quodlibet-lauluja, jos mahdollista homofonista moniäänisyyttä; gospelia 

• matalia soittimia (bassoxylofonia, matalimpia huiluja, jos mahdollista) 
• afrikkalaisia rumpuja ( synkooppeja, yhdistettyjä tahtilajeja ) 
• kehorytmiharjoituksia, musiikkiliikuntaa ja kansantansseja, mm. yhdistettyjen tahtilajien 

kokemiseksi 
• 5. luokan näytelmään liittyvä sävellysprojekti 
• sovituksia, joissa mukana oppilaiden harrastettuja soittimia 
• viivasto, g-avain, nuottien soittonimet, kirjallisia nuottikirjoitus- ja rytmiharjoituksia, melo-

dia- ja rytmisanelua musiikkivihkoon 
• harjoitellaan nuoteista soittamista ja laulamista 

 

6. vuosiluokka 

 
Tavoitteet 
Oppilas 

• ylläpitää lauluäänen joustavuutta puberteetista huolimatta 
• tutustuu matalimpiin huiluihin ja kehittää moniäänistä soittoa 
• kokee tekstin ja tunteiden ilmaisua  ja kontrasteja musiikissa 
• tutustuu musiikkiin liittyviin luonnon lakeihin 
• tulee tietoiseksi omista musiikkikuluttajuudestaan ja kuuntelutavoistaan 
• tutustuu uusiin sävellajeihin 
• tutustuu uusiin rytmisiin haasteisiin 
• rohkaistuu improvisoimaan ja osallistumaan sävellys- ja sovitustyöhön 
• oppii uusia musiikinteoreettisia käsitteitä 

 
 
Keskeiset sisällöt 

• äänenmuodostusta 
• tunteellista, subjektiivista musiikkia, kuten populaarimusiikkia, negrospirituaaleja, gospelia 
• moniäänisiä laulusovituksia, jossa otetaan tarvittaessa huomioon poikien äänimurros 
• ohjelmistoa Etelä-Amerikasta (salsaa, sambaa) ja Afrikasta (polyrytmiikkaa) 
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• moniäänistä huiluohjelmistoa renessansista ja varhaisbarokista, esim. hovitansseja, jossa 
tahtilaji- ja tempovaihtoja 

• nuottien käyttö laulussa ja soitossa 
• kontrasteja 
• duurin ja mollin rakenne ja olemus 
• intervallien nimet, nuottien nimet g-avaimella, ylennykset, alennukset, etumerkintä 
• nuottien ja taukojen aika-arvojen kertausta 
• synkooppeja ja trioleja 
• muunnelmat esimerkiksi bassomotiivin päälle 
• akustiikan yhteydessä soitinperheet ja mahdollisesti Pythagoraan intervallitutkimuksia 
• pohdintaa oppilaiden kuuntelu- ja musiikinkulutustavoista 
• musiikinteoreettisten käsityksien tunnistamista kuunnellussa musiikissa 
• musikaalisten elementtien havainnointi 

 

7. vuosiluokka 

 
Tavoitteet 
 
Oppilas 

• osallistuu moniääniseen lauluun ja soittoon 
• ymmärtää, miten lauluääni toimii 
• tutustuu kitaran soittoon 
• rohkaistuu tekemään musiikillisia havaintoja musiikillisten kokemuksiensa ja tietojaan käyt-

täen  kehittää itsenäistä arviointikykyä 
• laajentaa teoreettista tuntemustaan laulun, soiton ja arvioinnin tukemiseksi 
• rohkaistuu kokeilemaan yksinkertaisia rumpukomppeja ja soittamaan / improvisoimaan ryt-

mejä eri tahtilajeissa etnisillä rummuilla 
 
 
Keskeiset sisällöt 
 

• äänifysiologiaa ja äänen muodostusta 
• moniäänistä laulua 
• puhekuoro-ohjelmistoa 
• lauluja yksinkertaisilla kitarasoinnuilla 
• laulusovituksia bändi- ja muille soittimille 
• lauluohjelmistoa, josta löytyy yhteiskunnallisia draamaa, viestejä, protestia 
• moniäänistä huilun soittoa 
• kitaran soittoa 
• rumpujen soittoa: mm. Etelä-Amerikkalaisia rytmejä, improvisaatiota rummuilla 
• sävellys- tai sovitusprojekti 
• duuri- ja mollisävellajien rakenne ja sävellajien etumerkintää 
• kvinttiympyrä 
• transponointi  
• harmoniaoppi: sointujen rakenne; sointuasteet ( I, II jne ) ; blueskaava 
• rytmiopin kertausta 
• objektiivista musiikillista havainnointia kokemuksien ja musiikkitietojen perusteella 
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8. vuosiluokka 

 
Tavoitteet 
 
Oppilas 

• kehittää arviointikykyjään, eli tietoisuutta siitä, miten eri musiikin elementit toimivat  
• kehittää tietoisuutta musiikin kulttuurisesta ja sosiaalisesta taustasta 
• ymmärtää, miten lauluääni toimii ja mitä tapahtuu äänimurroksessa 
• oppii lisää sointuja kitaralla ja rohkaistuu soittamaan rumpukomppeja 
• ylläpitää rytmistä joustavuutta eri tahtilajeissa 
• osallistuu yhteissoittoon ja rohkaistuu improvisoimaan, muita huomioiden ja kuunnellen 
• ylläpitää lauluäänen joustavuutta ja osallistuu moniääniseen lauluun 
• (poika) löytää äänimurroksen jälkeen uuden äänensä ja rohkaistuu käyttämään sitä yhteislau-

lussa 
• on tietoinen tämän hetkisestä äänialastansa; 
• on rakentavasti mukana sovitus- ja mahdollisesti sävellystyössä 

 
Keskeiset sisällöt 
 

• äänifysiologiaa ja äänimuodostusta 
• moniäänisiä laulukappaleita 
• kitaran soitto ja siihen sopivia lauluja 
• lauluohjelmistoa, jossa tunteellista sisältöä (esimerkiksi kuolema; kontrasteja), yhteiskunnal-

lisia viestejä, idealismia 
• eri rumpujen soitto ja improvisointia 
• bänditoimintaa 
• akustiikka: yliäänet, sointivärit ja vahvistettujen soittimien akustiikka 
• basso-avain ja 7. luokan teorian kertausta ja syvennystä 
• musiikin kuuntelua, musiikilliset havainnot, soittimia tunnistaen ja  teoreettistia käsitteitä 

käyttäen 
• taide- ja viihdemusiikin historiaa 1600-1900, taidemusiikin soittimet ja lajit, muutaman sä-

veltäjän elämänkaari 
 

ESOPSin oppilasarvioinnin periaatteiden mukainen arviointi: 
 
OPPILAS ON SAAVUTTANUT 8. LUOKAN LOPPUUN MENNESSÄ TAVOITTEET HYVIN: 
 
Oppilas 

• osallistuu moniääniseen lauluun ja pysyy omassa äänessä 
• osallistuu sekä kitaran- että rumpujen soittoon, muita huomioiden ja kuunnellen 
• osaa soittaa kitarasointuja ilman otetaulua,osaa löytää uusia sointuja itsenäisesti  otetaulusta, 

ja osaa säestää yksinkertaisia lauluja 
• hallitsee muutaman rumpukompin (perus-, trioli-, shuffle) 
• osoittaa kuuntelutehtävissä objektiivista, asiallista asennetta ja havaintokykyjä 
• hallitsee musiikin teorian perusteet; 
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• tietää miten taide- ja viihdemusiikki eroavat toisistaan ja tietää taidemusiikin tärkeimmät 
soittimet ja lajit 

 
 

9. vuosiluokka 

 
Tavoitteet 
 
Oppilas 

• rohkaistuu laulamaan yksin 
• osallistuu moniääniseen lauluun 
• (pojat) on löytänyt äänimurroksen jälkeen oman äänensä ja pystyy laulamaan puhtaasti uu-

dessa oktaavialassa 
• osallistuu yhteissoittoon ja improvisointiin 
• rohkaistuu säveltämään ja jakamaan sävellyksiään luokan kanssa 
• on tietoinen omasta musiikkikuluttajuudestaan ja suhtautumisestaan musiikkiin 
• on tietoinen siitä, mitkä kulttuuriset ja henkilökohtaiset tekijät vaikuttavat oman ja muiden 

musiikkimakuun 
• arvioi kuuntelemaansa, laulamaansa ja soittamaansa musiikkia objektiivisesti 

 
 
 
Keskeiset sisällöt 
 

• äänenmuodostusta 
• jazzia; “blue tonality” 
• afroamerikkalaista musiikkia 
• ohjelmistoa 1900-luvun viihdemusiikin historiasta  
• kuunteluohjelmistoa taidemusiikista musiikilliseen havainnoimiseen ja arvioimiseen 
• moniäänistä lauluohjelmistoa 
• mahdollisuus laulusooloihin 
• laulusovituksia myös bändisoittimille 
• oppilaiden omat sävellykset ja niiden sovittaminen luokalle 
• musiikkimaun ja kuluttajuuden pohdintaa 
• kvinttiympyrän ja harmoniaopin kertausta ja tarvittaessa täydentämistä 

 
  

Arviointi ja päättöarvioinnin kriteerit 

 
Musiikin arvioinnissa noudatetaan valtakunnallisen opetussuunnitelmaperusteiden arviointiohjeita. 
 
Arviointimenetelminä musiikin tunneilla käytetään esimerkiksi: 

• oppilaan havainnointia musiikin tunnilla 
• tuntiosallistumisen ja asennoituminen musisointiin ja liikkeeseen 
• opettaja arvioi oppilaan äänenkäyttöä kuuntelemalla oppilaan laulua antaen suullista kannus-

tavaa palautetta. Hän arvioi myös oppilaan soittotaitoa tuntitilanteissa.  Musiikkitietoa (ja 
kuuntelua) arvioidaan tarvittaessa kirjallisilla kokeilla 
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Päättöarvioinnin kriteerit arvosanalle 8 
 
Oppilas 

• osallistuu yhteislauluun ja osaa laulaa rytmisesti oikein sekä melodialinjan mukaisesti 
• hallitsee jonkin rytmi-, melodia-, tai sointusoittimen perustekniikan niin, että pystyy osallis-

tumaan yhteissoittoon 
• osaa kuunnella musiikkia ja tehdä siitä havaintoja sekä esittää perusteltuja näkemyksiä kuu-

lemastaan 
• osaa kuunnella sekä omaa että muiden tuottamaa musiikkia niin, että pystyy musisoimaan 

muiden kanssa 
• tunnistaa ja osaa erottaa eri musiikin lajeja ja eri aikakausien ja kulttuurien musiikkia toisis-

taan 
• tuntee keskeistä suomalaista musiikkia ja musiikkielämää 
• osaa käyttää musiikin käsitteitä musisoinnin ja musiikin kuuntelun yhteydessä 
• osaa käyttää musiikin elementtejä rakennusaineina omien musiikillisten ideoidensa ja ajatus-

tensa kehittelyssä ja toteutuksessa 
 

7.16  KUVATAIDE 
 

Kuvataiteen steinerpedagogisen opetuksen tarkastelua 

  

Kuvataidetta opetetaan taiteen itsensä vuoksi, vaikka sillä on myös esittävä tehtävä. Fyysisen maa-
ilman tunteminen tekee meistä kyvykkäitä mutta taidetta tehdessään ihminen toimii luovan vapau-
den alueella, jossa hänellä ei ole valmista kohdetta. Kaikessa taiteellisessa toiminnassa oppilaat pää-
sevät kokemaan omaa sisäisyyttään. Hän kokee vahvasti tunne-elämän alueella olemisen, jolla hä-
nen itsetuntonsa vahvistuu ennen kaikkea kokemisen ja tekemisen prosessissa. Lopputuloksellakin 
on merkitystä, mutta se on oppilaan kasvun kannalta vähäisempi kuin itse kuvan synnyttämisen ta-
pahtuma. Kuvataiteessa menetelmä yhdistyy sisältöön ja vaikuttaa sinänsä kasvattavasti. Kuvatai-
teen tunneilla on tärkeää hiljaisuus ja kiireetön ilmapiiri, joka mahdollistaa pitkäjänteisen työskente-
lyn ja alaluokilla auttaa vakiinnuttamaan valmisteluun ja päättösiivoukseen liittyvät työskentelyta-
vat. 
Luokilla 1- 8 kuvataide on integroitu vahvasti jaksoaineiden opetukseen ja kuuluu tavallisesti luo-
kan opettajan opetusaineisiin. Esittävää ja kuvittavaa piirtämistä oppilas oppii jatkuvasti lähes kaik-
kien aineiden opetuksen yhteydessä. Vesiväreillä maalataan tavallisesti kerran viikossa sille varatul-
la tunnilla. Muotopiirustuksessa oppilas harjoittelee havainnointia niin, että hänen ajattelunsa johtaa 
havainnon muuttamista ulkoiseksi kuvaksi. 
 

Vuosiluokat 1- 4 

Tavoitteet vuosiluokilla 1- 4 (POPS) 

Oppilas oppii 
• kuvallisessa ilmaisussa tarvittavia taitoja ja tietoja: havaintojen tekoa, mielikuvien proses-

sointia, kuvittelun, keksimisen ja luovan ongelmanratkaisun taitoja, esteettisten valintojen 
tekoa ja niiden perustelua sekä omien tavoitteiden asettelua 
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• kuvan tekemisen ja tilan rakentamisen taitoja ja materiaalin tuntemusta  
• tarkastelemaan omia ja toisten tekemiä kuvia ja keskustelemaan niistä harjoitellen kuvatai-

teen peruskäsitteiden käyttöä sekä arvostamaan erilaisia näkemyksiä taiteesta ja kuvallisesta 
viestinnästä 

• tuntemaan oman kulttuurinsa ja omassa kokemuspiirissään olevien vieraiden kulttuurien ku-
vallista perinnettä, nykytaidetta, suomalaista rakennusperinnettä sekä oman kotipaikkakun-
tansa tärkeitä rakennuksia ja luonnonympäristöjä, arkkitehtuuria ja muotoilua 

• arvioimaan ympäristönsä esteettisiä arvoja, viihtyisyyttä ja toimivuutta 
• tarkastelemaan eri medioiden merkitystä omassa elämässään  
• kuvallisen viestinnän välineiden käyttöä ja ymmärtämään todellisen ja kuvitteellisen maail-

man eroja 

Eteneminen suhteessa valtakunnallisiin opetussuunnitelman perusteisiin 

Luokilla 1- 4 

 
• steinerkoulussa ei opeteta vielä käsitteitä, eikä analysoida omia taidemieltymyksiä 
• oppilaiden kanssa ei myöskään vielä käydä koulun ulkopuolella taidenäyttelyissä eikä mu-

seoissa, joten heidän ei tarvitse vielä tietää taiteilijoiden nimiä tai teosten nimiä 
• 4. luokan oppilas on saavuttanut 4. luokan tavoitteet hyvin viimeistään 6. luokan loppuun 

mennessä 
• steinerkoulussa ei käytetä teknisiä laitteita tai apuvälineitä, eikä mitään valmista painettua 

materiaalia 

 

Tarkempia steinerpedagogisia  ikäkausikuvauksia, sisältöjen ja opetusmetodien esittelyä 
vuosiluokittain ja niiden käsittelytapoja vuosiluokilla 1- 4   

1. vuosiluokka 

Kuvailmaisu ja kuvallinen ajattelu 
 
Vesivärimaalaus herkistää oppilasta aistimaan värejä. Ensimmäisellä luokalla tavoitteena on oppia 
tuntemaan ja luonnehtimaan värien herättämiä ”sielun liikkeitä”.  Lapset tutustuvat näihin liikkei-
siin maalaamalla; he oppivat luonnehtimaan niitä, kun kuvista keskustellaan seuraavana päivänä. 
Oppilaiden sisäiset kuvat tulevat joustavimmiksi, heidän tunteensa ja tekonsa tulevat liikkuvimmik-
si näistä värikokemuksia. 
 
Piirtämisen ja maalaamisen aiheet liittyvät kiinteästi jakso-opetukseen ja kertomusaineistoon. Maa-
lattaessa syntyy kokemuksia erilaisista puhtaista väreistä ja piirtäessä muodoista. Oppilas syventyy 
värien olemukseen ja luonteeseen ja opettelee luomaan värien välille harmonioita ja jännitteitä.  
Maalattaessa pyritään pois esittävyydestä ja ääriviivasta. Kun piirtämisessä käytetään mehiläisvaha-
värejä, syntyy tarkoitettu muoto väripintojen avulla. 
 
Vesivärimaalaus 

• aloitetaan kelta-sini-vastaparilla ja opetellaan tuntemaan” värisävelet”, joilla on pieni tai 
suuri jännite (keltainen - vihreä) 

• maalataan perusväreillä, keltainen, punainen, sininen väritarinoita 
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• laajennetaan palettia kolmella sekoitetulla värillä  
• annetaan lapsille perusteelliset tiedot ”märkää märälle” - tekniikasta, mukaan lukien valmis-

telu ja loppusiivous 
• maalataan satutunnelmia, väritarinoita ja kertomusaineiston aiheita 

 
Muotopiirustus 
 
Muotopiirustus alkaa suorilla ja kaarevilla viivoilla. Oppilaat saavat kokea suoran ja kaarevan eron 
tutustuen niiden olemukseen ensin liikkumalla. Suoran viivan ehdoton suunta vaatii keskittymistä ja 
halua antaa ajattelun johtaa. Dynaaminen kaareva, jolla ei ole erityistä suuntaa, antaa tilaa yksilölli-
sille muunnelmille. Kun oppilaat oppivat viivat kunnolla, lisätään symmetriset muodot ja muodon 
täydentäminen peruselementteihin. 
 
Ympäristöestetiikka 
 
Jokaviikkoisilla retkipäivillä oppilaat tutustuvat luontoon ja paikalliseen rakennusperinteeseen sekä 
ympäristön muutoksiin. Oppilaat piirtävät kuvia retkistä.  Retkillä oppilaat rakentelevat eri materi-
aaleista kuten hiekasta, lumesta, jäästä, savesta, sammalesta leikkejä, kyliä ja ratoja. ”Aarteet” kul-
keutuvat oppilaiden mukana myös luokkaan, jossa he jatkavat rakentelua tai aarteet asetetaan vuo-
denaikapöytään koristeeksi. 
 
Muovailu 
 
Oppilaat muovailevat joko ulkona luonnon savesta ja lumesta tai luokassa mehiläisvahasta satuihin 
ja tarinoihin liittyviä tapahtumia. Oppilaat muovailevat myös kirjaimia ja geometrisia muotoja. 
 
Taiteentuntemus 
 
Luokkahuoneessa on esillä joko satuihin tai vuodenaikaan ja juhliin liittyviä taidekuvia. Kertomuk-
sien yhteydessä opettaja esittää kuvia maalauksista. Opettaja voi myös kopioida maalauksen taululle 
oppilaiden nähtäväksi. 
 
Media- ja kuvaviestintä 
 
Opettaja kertoo joka päivä sadun tai tarinan luonnon tunnelmista tai vuoden aikajuhlaan liittyen. 
Oppilaat piirtävät tarinoista kuvia vihkoihinsa. Mahdollisuuksien mukaan oppilaat käyvät elokuvis-
sa ja taidenäyttelyissä. Opettaja kertoo moraalikertomuksia liittyen mainontaan, televisioon ja tieto-
konepelien vaikutukseen, tarpeen vaatiessa asiasta myös keskustellaan sekä vanhempien, joilla on 
pääsääntöisesti vastuu, että oppilaiden kanssa. 
 

2. vuosiluokka 

 
Oppilas etsii tasapainoa harjoittelemalla vasemman ja oikean puolen symmetrian toteuttamista. Vä-
rien käytössä hän harjoittelee objektiivisuutta niin, että väri saa itse ohjata harmonioiden syntymis-
tä, johon osallistumalla oppilas oppii värien vuorovaikutusta. 
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Kuvailmaisu ja kuvallinen ajattelu 
 
Maalaus 
 

• vahvat väriparit (punainen ja keltainen, sininen ja keltainen, sininen ja punainen, oranssi ja 
vihreä, vihreä ja violetti, violetti ja oranssi) 

• vastaväriparit (punainen ja vihreä, keltainen ja violetti, oranssi ja sininen) 
• heikot väriparit (keltainen ja oranssi, oranssi ja punainen, punainen ja violetti, violetti ja si-

ninen, keltainen ja vihreä, sininen ja vihreä) 
• muuntamisharjoituksia: esimerkiksi keskustan väri vaihdetaan vastaväriksi ulkovärin pysy-

essä samana, sitten ulkovärit vaihdetaan ja keskusvärit säilyvät samana. 
 
Muotopiirustus 
 
Muotopiirustus kehittää sisäistä havainnointia. Tätä kehitetään esimerkiksi antamalla lapsille puoli-
kas symmetrisestä muodosta, jonka he sitten itse täydentävät. Oppilaiden on oltava sisäisesti aktii-
visia, heidän on tunnettava, että kuvio on jollain tapaa keskeneräinen. Muotoa täydennetään ensin 
mielikuvituksessa ja sitten paperilla. 
 
Muotopiirustusharjoituksia 
 

• peilausharjoituksia pystysuoran symmetria-akselin suhteen. Peilataan sekä suoria että kaare-
via muotoja 

• samantapaisia harjoituksia horisontaalisen akselin ympärillä; muodon muutoksia  
• kirjoitetun tekstin ja piirroksen ympärille piirretään kehykset 
• juoksevia ja rytmisiä muotoja 

 
Ympäristöestetiikka, arkkitehtuuri ja muotoilu  
 
Ympäristöestetiikan opetus jatkuu edellisen vuosiluokan mukaan. Suunnitellaan ja tehdään teatteri-
rekvisiittaa ja lavastuksia näytelmiin ja esityksiin. 
 
Muovailu 
 
Muovaillaan edelleen tarinoihin ja satuihin liittyviä hahmoja. Toisella luokalla kertomusaineistona 
ovat legendat ja eläintarinat, minkä pohjalta lapset muovailevat eläinhahmoja mehiläisvahasta. 
Myös itse huovutetusta villasta voi muovata erilaisia muotoja tai satukuvia. 
 
Taiteen tuntemus 
 
Luokkahuoneessa on kopioita legendoihin tai eläintarinoihin liittyvistä taidemaalauksista, joita yh-
dessä tarkastellaan. 
 
Media- ja kuvaviestintä 
 
Opetusta jatketaan edellisen vuoden tapaan. 
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 3. vuosiluokka 

 
Kuvailmaisu ja kuvallinen ajattelu 
 
Maalaus 
 
Kolmannella luokalla painotus on ”Luomisen suuressa tapahtumassa” sekä pienimuotoisemmassa 
maan muokkaamisessa, maanviljelyssä ja rakentamisessa. Teema laajenee myös maalaustunnille, 
lapset maalaavat väristä luodun kuvan ja oppivat lisäksi kuinka sekoitevärit syntyvät. 
 
Maalausharjoituksia  

• kuinka perusvärit, keltainen, sininen ja punainen syntyvät valosta ja pimeästä 
• väriympyrän kylmän ja lämpimän puolen tehostaminen 
• kuinka sekoitevärit vihreä, oranssi ja violetti syntyvät 
• luomisen seitsemän päivää maalausharjoituksina, aloitetaan valon luomisesta, valon ja pi-

meän polariteetista, sitten taivaan ja maan luominen, maa ja vesi ja lopulta päädytään kas-
veihin ja eläimiin. Lopulta väreistä nousee ihmishahmo. 

 
Muotopiirustus 
 
Oppilaat työskentelevät vapaiden symmetrioiden kanssa. Tämä kehittää tyylitajua. Nämä harjoituk-
set kehittävät myös mielikuvien sisäistä luomista tilasta, mikä valmistelee geometrista piirtämistä. 
Muototaju kehittyy yhä monimutkaisempien symmetrioiden ja toisiaan leikkaavien kuvioiden kaut-
ta. Opittuja kuvioita voidaan käyttää kuvittamiseen ja tai käsitöissä. 
 
Harjoituksia 

• monimutkaisia virtaavia muotoja ja rytmisiä kuvioita 
• spiraaleja ja toisiaan leikkaavia muotoja  
• vertikaalisia ja horisontaalisia peilautumia 
• kolmioihin, nelikulmioihin ja viisikulmioihin pohjautuvia muotoja 
• sisäiselle muodolle on löydettävä vastaava ulkoinen muoto ja päinvastoin. Variaatioita: jos 

sisempi muoto on kulmikas, etsi vastaava pyöreä muoto ja päinvastoin 
 
 

Ympäristöestetiikka, arkkitehtuuri  ja muovailu 
 
Kolmannella luokalla on ympäristö- ja luonnontiedossa talonpoikaisjakso, jolloin tutustutaan van-
hoihin työtapoihin kertomuksien kautta sekä itse tehden. Oppilaat pääsevät tutustumaan vanhan 
maalaistalon elämään. Ympäristöä ja esineistöä käsitellään kuvataiteen metodein mm. piirtäen ja 
muovaillen.  
 
Luokassa oppilaat rakentavat savesta ja muusta materiaalista maalaistalon pihapiireineen ja kyli-
neen. Vanhojen ammattien jaksolla oppilaat tutustuvat vanhoihin käsityöammatteihin sekä itse teh-
den, että vieraillen museoissa ja eri pajoissa. 
 
Oppilaat rakentavat leikkimökin tai muun rakennuksen aikuisten avustamana joko puusta tai savesta 
tai muuraavat tulisijan. 
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Rakennus voi olla huvimaja, leikkimökki tai vastaava talon pienoismalli. Mökkiprojekti tuo vaihte-
lua arkiseen koulunkäyntiin. Lapset oppivat rakennushistoriaa teoriassa ja käytännössä heille tulee 
kehittyä ainakin viitteellinen kuva talonrakentamisen perusperiaatteista ja työjärjestyksestä. Lasten 
tulee hahmottaa, miten suuri tehtävä on muokata luontoa ihmisen tarpeisiin.   
  
Projektiluontoinen opiskelu rikkoo tuttuja opiskelun muotoja. Sen myötä tavanomaisessa opiskelu-
ympäristössä heikommin menestyvät oppilaat saattavat motivoitua ja myös oppivat tavanomaista 
paremmin.    
 
 Kolmannen luokan talonrakennusjaksolla lapset käyttävät kehoaan (kaikki työvaiheet), tunteitaan 
(suhde kokonaisprosessiin, innostus, sosiaalinen toiminta), mielikuvitustaan (suunnittelu, työnjako), 
älyään (mittaaminen ja arviointi) ja aistejaan. Siten rakentaminen on myös luovaa toimintaa, jonka 
avulla voidaan kehittää sosiaalisia taitoja, ilmaisutaitoja ja keskittymiskykyä. Onnistuessaan projek-
ti antaa lapsille myös mielihyvän kokemuksia. 
   
Talonrakennusjakso tarjoaa hyvin monipuolisia liikeratoja, virikkeitä ja ärsykkeitä. Ne vaikuttavat 
suoraan kognitiivisten valmiuksien kehittymiseen. Talonrakennusjaksolla tulee erityisesti ohjata 
lapsia vastuulliseen työvälineiden käyttöön. 
 
 
Taiteen tuntemus 
 
Luokkahuoneessa on kolmannen luokan kertomusaineistoon mukaisia kuvia ja maalauksia. Oppilaat 
kopioivat piirtämällä kuvia työvihkoihinsa. Tutustutaan käsityöläistaiteilijoiden työhön vierailujen 
ja kertomusten avulla. 
 
Media- ja kuvaviestintä 
 
Oppilaat kuvittavat vihkonsa opettajan kertomusten perusteella. Vieraillaan elokuvissa ja näyttelyis-
sä mahdollisuuksien mukaan, luokassa keskustellaan nähdystä. Oppilaiden tullessa yhdeksän vuo-
den taitteeseen on hän suuressa mullistuksessa. Silloin moraaliset kysymykset nousevat esiin liitty-
en myös median vaikutukseen. Oppilaiden kanssa keskustellaan ja opettaja kertoo pedagogisia tari-
noita esille tulevista asioista. 

 

4. vuosiluokka 

 

Kuvailmaisu ja kuvallinen ajattelu 

 
Maalaus  
 
Neljänteen luokkaan saakka oppilaat ovat maalanneet vapaasti väriharmonioita ja väritarinoita.  Nyt 
pääainetunnin asiat esimerkiksi eläinoppiin, Kalevalaan ja Eddaan liittyvät harjoitukset esitetään si-
ten, että väreillä on mahdollisuus tulla yhteen muodoissa, jotka pukevat pääainetunnin ytimen ku-
van muotoon. Muotoon pyrkiminen vaatii oppilailta tiukkaa keskittymistä. Muoto löytyy väreistä, ja 
väri päivän teemasta. 
 
Maalausharjoituksia: 

• eläinhahmo nousee väreistä 
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• luontoaiheisia maalauksia, puita, yksinkertaisia maisemia, joissa kukkuloita, vuoria ja tai-
vasta, peltojen kuvioita, joissa vaihtelee ruskeat, keltaiset ja vihreät, yksinkertaistettuja ra-
kennuksia, linna, kirkko, maatila jne. 

• kuvallisia aiheita esimerkiksi Kalevalasta kuoleman joutsen, Väinämöisen soitto. Aiheita 
Eddasta: suuri maailman saarni 

• maalaaminen värilliselle paperille tuo uusia laajempia mahdollisuuksia väriharmonioiden ja 
väritunnelmien tekemiseen. 

 
Muotopiirustus 
 
Tilallista kuvallisuutta jatketaan ja viedään eteenpäin päätyen korkeammalle tasolla olevaan yh-
teenvetoon aiemmin opitusta. Viivojen leikatessa oppilaat tarvitsevat vahvaa tietoisuutta, sillä nyt 
liittyy kuvioihin uusi ulottuvuus: edessä ja takana. Tämä lisää keskittymiskykyä. 
 
Harjoituksia 

• neljännen luokan kertomusaineisto antaa hyvää aineistoa piirustustunneille punoutuvine ko-
ristemotiiveineen: rintasolkien kaiverrukset; aseiden, kypärien ja laivakeulojen koristelu, 
kelttiläiset, karoliiniset ja langobardiset nauhat, lautakoristeet ja solmut 

• uutena piirteenä leikkauspisteessä on tuoda esille, missä punos menee alta ja missä päältä. 
Harjoitellaan erilaisia solmuja 

 
Muovailu 
 
Muovaillaan yksinkertaisia kappaleita kuten pallo, pyramidi, kuutio, kaikki kämmenellä. Eläinopin 
jaksoa tukien aloitetaan pallosta ja jatketaan eläinmuodoin esimerkiksi makaava kissa, lepäävä kau-
ris, nukkuva nauta. 

 

Arkkitehtuuri, ympäristöestetiikka ja muotoilu 

 
Neljännellä luokalla aloitetaan esinepiirustus mallista. Voidaan valita esimerkiksi tuoli tai jokin 
muu tuttu esine, joka piirretään. Kotiseutujaksoon liittyen piirretään paikallisia historiallisia raken-
nuksia ja maisemia. Aloitetaan myös karttapiirustus aluksi esimerkiksi luokkahuoneesta ja koulupi-
hasta. 
 
Edellisen vuosiluokan mökkiprojektia voidaan jatkaa ja sen kautta voidaan perehtyä laajemmin ark-
kitehtien työnkuvaan ja sen merkitykseen. Tarkastellaan paikallista rakennushistoriaa esim. kotiseu-
tuopin (ympäristö- ja luonnontieto) jaksoon integroiden.  
 

Taiteentuntemus ja kulttuurinen osaaminen 

 
Neljännen luokan Kalevala- ja Edda- kertomukset antavat kattavat mahdollisuudet taiteentutkimi-
seen esimerkiksi Aksel Gallen-Kallelan Kalevala -aiheiset maalaukset. Luokan juhlapöydässä on 
esillä käsiteltäviin aiheisiin liittyviä taidekortteja, sekä luokan seinällä on vuoden kiertoon liittyviä 
maalauksia. Perehdytään paikalliseen kuvataidehistoriaan esim. kotiseutuopin jakson yhteydessä. 
Voidaan tutustua paikallisiin taidenäyttelyihin ja taiteilijoiden työhön. 
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Media ja kuvaviestintä 

 
Lapset kuvittavat vihkonsa opettajan kertomuksista ja koristelevat vihkonreunat ornamentein. Lap-
set rakentavat kulissit ja lavasteet Kalevala- tai Edda-aiheiseen näytelmään, ja kykyjen mukaan 
osallistuvat puvustukseen. Käydään elokuvissa, teatterissa mahdollisuuksien mukaan, keskustellaan 
edelleen mainonnan ja television vaikutuksesta.   
 
ESOPSin oppilasarvioinnin periaatteiden mukainen arviointi: 
 
OPPILAS ON SAAVUTTANUT 4. LUOKAN LOPPUUN MENNESSÄ TAVOITTEET HYVIN: 
 
Oppilas 

• osaa antaa kuvallisen muodon kuulemilleen kuvauksille ja tarinoille sekä hahmottaa elinpii-
rinsä yksinkertaiseksi karttapiirrokseksi 

• osaa luonnehtia eri värien laatuja esimerkiksi kylmä, kuuma, rohkea, iloinen, surullinen sekä 
eri värisointeja  

• hallitsee yksinkertaisen väriperspektiivin 
• kykenee maalaamaan väristä lähtien kuvia esim. eläimistä 
• kykenee sommittelemaan kuvan ja tekstin vihkoihinsa 
• osaa ”märkää märälle” - tekniikan ja myös siivouksen 
• osaa käyttää puuvärikyniä ja liituja ja huolehtia työvälineistään 
• kykenee keskustelemaan omista ja toisten tekemistä töistä 
• tietää mitä kuvataiteilijat tekevät, tuntee joidenkin suomalaisten taiteilijoiden maalauksia ja 

omassa piirissä olevien vieraiden kulttuureiden visuaalista ilmaisua 
• osaa toimia museoissa ja taidenäyttelyissä sekä taiteen parissa eri yhteyksissä  
• tunnistaa ja arvioi esteettisiä ja eettisiä arvoja omassa lähiympäristössä ja koulussa 
• tietää mitä arkkitehdit ja muotoilijat tekevät  
• osaa arvioida omaa median käyttöä, tehdä omia valintoja ja perustella näkökantojaan 
• osaa havaita ja arvioida todellisen ja kuvitteellisen maailman eroja 
• osaa työskennellä yksin ja vuorovaikutuksessa toisten kanssa 

 

Vuosiluokat 5 - 9 

Tavoitteet vuosiluokilla 5 - 9 (POPS) 

 
Oppilas oppii 

• tuntemaan kuvataiteen ja kuvaviestinnän keskeisiä ilmaisutapoja, materiaaleja, tekniikoita ja 
työvälineitä ja oppii käyttämään niitä tarkoituksenmukaisesti omassa ilmaisussaan 

• nauttimaan omien ajatustensa, havaintojensa, mielikuviensa ja tunteidensa ilmaisemisesta 
kuvallisesti sekä ymmärtämään taiteen tapoja käsitellä elämän erilaisia ilmiöitä 

• ymmärtämään taiteellisen prosessin ominaislaatua taltioidessaan oman työskentelynsä kul-
kua 

• arvioimaan omaa ja toisten kuvallista ilmaisua ja työtapoja, kuten sisällöllisiä, kuvallisia ja 
teknisiä ratkaisuja, sekä käyttämään kuvataiteen keskeisiä käsitteitä   

• hyödyntämään kulttuuripalveluja ja sähköisiä viestimiä oman työskentelyn, tiedon hankin-
nan ja elämysten lähteinä 
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• tuntemaan kuvallisen viestinnän ja vaikuttamisen keinoja ja käyttämään keskeisiä kuvavies-
tinnän välineitä omien ajatustensa ilmaisemiseen mediassa 

• tarkastelemaan ja arvioimaan taidetta, kuvaviestintää ja ympäristöä esteettisestä ja eettisestä 
näkökulmasta 

• työskentelemään itsenäisesti ja yhteisön jäsenenä kuvataiteen projekteissa 
 
 

Tarkempia steinerpedagogisia  ikäkausikuvauksia, sisältöjen ja opetusmetodien esittelyä 
vuosiluokittain ja niiden käsittelytapoja vuosiluokilla 5 - 9  

 

5. vuosiluokka 

Kuvailmaisu ja kuvallinen ajattelu 

 
Maalaus 
 
Vuodenkierto paljastaa kasveissa vaikuttavat voimat; auringon ja maan voimat, valon ja pimeyden. 
Ensimmäiset maalausharjoitukset voidaan yhdistää näihin polaarisiin vastavoimiin. 

 
Maalaustunnit myötäilevät pääainetuntien teemoja, esimerkiksi: 

• kehittele kasvitunnelma keltaisella ja vihreällä 
• aseta ruusun punaisen ja liljan valkoisen rinnalle lumpeen vaaleanpunainen valkoisuus, etsi 

sammaleen vihreän ja koivun vihreän välinen laadullinen ero 
• nyt aletaan kiinnittää huomioita kuvien jälkitarkasteluissa enemmän huomiota siihen tapaan, 

miten lapset tietoisesti ovat yrittäneet päätyä värieroihin 
• voidaan maalata karttoja, joissa näkyy rantaviivan ja meren, jokien muotojen, vuorien ja ta-

sankojen jne. laadullinen ero 
• maalataan mytologisia kuvia 

      *    Kreikka tulee aiheena historian jaksolla sekä siihen liittyen mytologiset kuvat 
 

Muotopiirustus 
 
Katso matematiikka geometrian osalta 
 

Muovailu 
 
Kasviopin jaksolla aloitetaan pallosta tai munan muodosta ja tehdään silmuja, hedelmiä ja muita 
kasvimuotoja. Voidaan tehdä ihmishahmoja, ensin seisova ja sitten istuva. Kokonaisvaltaisia 
muotoja, kädet ja jalat eivät vielä ole selkeästi esillä. 

Arkkitehtuuri, ympäristöestetiikka ja muotoilu 

 
Tarkastellaan luonnon ja rakennetun ympäristön vuorovaikutusta esim. osana kasvioppia samoin 
erilaisten ympäristöjä tarkastellaan ja arvioidaan esteettisesti, eettisesti, ekologisesti ja suunnit-
telun näkökulmasta. Tutustutaan arkkitehtuuriin ja muotoilun ilmaisukeinoihin esimerkiksi his-
torian jakson yhteydessä. Tarkastellaan ympäristöjen ja vanhojen kaupunkirakenteiden (esim. 
kanavat) kehittymistä mm. historian opetuksen yhteydessä.  
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Media- ja kuvaviestintä 

 
Käydään elokuvissa, katsotaan yhdessä elokuvia. Keskustellaan ja analysoidaan elokuvia ja te-
levisio-ohjelmia. Tutustutaan graafiseen suunnitteluun historian yhteydessä. Käsitellään kuvan 
ja tekstin yhteiskäyttöä. Harjoitellaan kuvankäsittelyn alkeita. Voidaan tehdä esim. yhteinen 
luokkalehti integroiden äidinkielen opetukseen.   

 

6. vuosiluokka 

 
Kuvailmaisu ja kuvallinen ajattelu 

 
Maalauksessa, kuten muissakin aineissa otetaan huomioon lasten kahdestoista ikävuosi ja sen 
mukanaan tuomat psykologiset muutokset. Oppilaiden tulisi nyt saada selkeä käsitys siitä, miten 
varjot syntyvät, ja tehdä niistä myös tarkkoja havaintoja. 

 
Maalausharjoituksia: 

 
• kolmesta pääväristä ja sekoiteväreistä työstetään harmaa ja musta. Tämä on pitkä tie ja vaatii 

asteittaista lähestymistä 
• mustaa ja harmaata voidaan käyttää kasvi- ja mineraalitutkielmissa. Myös varjot voidaan 

siirtää kuviin 
• maalataan pääainetuntien teemoja, esimerkiksi geologia ja historia 

 
Piirustus 
 

Neljännen luokan punosornamentit herättelivät jo piirustuksellista tilatietoisuutta. Tätä laajenne-
taan nyt tasoihin valööripiirustuksessa. Tartutaan valon ja pimeyden väliseen taisteluun, keven-
tymiseen ja tiivistymiseen, korkeuteen ja syvyyteen, keveyteen ja raskauteen. 

 
Harjoituksia: 

 
• Vapaita piirustusharjoituksia hiilellä. Valon ja pimeyden muovaamia pintoja eri varjostus-

tekniikoilla 
• Pallo-, lieriö-, kartio-, kuutiomuotoja piirretään kolmiulotteisesti tilallisina kappaleina.  
• Eri valolähteet ja niiden aiheuttamat varjot 

      *    Rooma tulee historiassa. Valöörit ja varjot tutkittavana mustavalkoisessa piirtämisessä. 
 

Muovailu 
 

Muovaillaan esimerkiksi maantiedonjakson yhteydessä vuoristoja: graniittivuoria, vesiputouk-
sia. Ihmis- ja eläinhahmot voivat muodostaa ryhmiä. 
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Arkkitehtuuri, ympäristöestetiikka ja muotoilu 

 
Jatketaan edellisten vuosien tapaan. Mukaan tulee maantiedon eri maalajien vaikutukset ympä-
ristön muotoihin, elinkeinoihin ja maisemaan. Arkkitehtuuria tutkitaan historiaopetuksen yhtey-
dessä. 

Media ja kuvaviestintä 

 
Tarkastellaan ja analysoidaan mediaesitysten rakenteita ja sisältöä. Käydään elokuvissa tai kat-
sotaan filmejä yhdessä mahdollisuuksien mukaan ja keskustellaan näkemästä. Voidaan rakentaa 
varjo- ja nukketeatteriesityksiä. Voidaan rakentaa camera obscura fysiikan jakson yhteydessä ja 
ottaa sillä valokuvia ja kehittää niitä.   

 

7. vuosiluokka 

Kuvailmaisu ja kuvallinen ajattelu  
 
Maalaus 
 
Uusi tekniikka kuultomaalaus vaatii opettajalta ja oppilaalta kärsivällisyyttä ja kestävyyttä, ei voi 
vain panna toimeksi ja tehdä. Värit eivät myöskään tuo samanlaista välitöntä tyydytyksen tunnetta 
kuin alaluokilla, sillä niitä lisätään hyvin hennosti ja ne ovat hyvin vaaleita. Piirustustuntien per-
spektiiviteema on mukana myös maalaustunneilla. 
 

Maalaamista voidaan laajentaa myös maantiedon yhteydessä, esimerkiksi Aasian yhteydessä 
harjoitellaan musteella maalaamista. Kiinalainen siveltimenkäyttö vaatii sellaista keskittymistä 
ja itsekuria, että se on terapeuttista, ei ainoastaan yksittäiselle oppilaalle, vaan yleisesti murros-
iän holtittomuuteen. 

 
Maalausharjoituksia 

• kuultomaalausta vesiväreillä, yhdellä värillä aloittaen 
• tietoista väriperspektiivin etsimistä 
• tussipiirustusta ja maalausta maantiedon yhteydessä 
• maalarin ”sisäinen valmistelu” siveltimen käyttöön 
 

Piirustus 
Jatketaan valo- ja varjo-harjoituksia. Perspektiivipiirustus tarkoittaa nyt, että piirrokset voidaan teh-
dä tarkemmin. Tässä iässä oppilaat tarvitsevat sisäisyydelleen perspektiiviä ja pakopisteharjoituksia. 
He etsivät omaa, erehtymätöntä tarkastelukulmaansa. 
 
Piirustusharjoituksia 

• projektio- ja varjotutkielmia: kiinteiden kappaleiden tulkintaa.  Erityistä huomiota kiinnite-
tään leikkaaviin pintoihin ja erilaisille taustoille lankeaviin varjoihin. 

• perspektiivi: keskeisperspektiivi, lintu- ja sammakkoperspektiivi, kuvia, joissa on useampia 
pakopisteitä 

• aitoja kohteita, kuten rakennuksia ja sisäkuvia sisältäviä tutkielmia 
      *    renessanssitaiteilijoiden töiden jäljentämistä (vertaa historian opetus)       
      *    ohjattuja vierailuja eri uskontokuntien kirkoissa 
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Muovailu 
Muovaillaan kappaleita kuten kartio, kuutio, Pentagon-dodekaedri pallosta, kämmeniä käyttäen. 
Esittävissä hahmoissa harjoitellaan eleitä ja liikkeitä, yhä jättäen kasvojen ilmeet vähäiseksi. 

Arkkitehtuuri, ympäristöestetiikka ja muotoilu 

Jatketaan edellisten vuosien mukaan historian ja maantiedon jaksojen yhteydessä luonnon ja raken-
netun ympäristön tarkastelua kuin myös rakennusperintöä eri kulttuureissa. Tutustutaan maantie-
donjakson yhteydessä eri maiden arkkitehtuuriin ja rakennusten historiaan. 

Media- ja kuvaviestintä 

Jatketaan edellisten vuosien tapaan elokuvien ja televisio-ohjelmien analysointia. Opetellaan mah-
dollisuuksien mukaan digitaalikuvausta ja videokuvausta (esim. valinnaisella lehdenteon kurssilla). 
Voidaan tehdä eri oppiaineisiin integroituen portfolioprojekteja, joissa yhdistyvän erilaiset visuaali-
set ulottuvuudet ja monipuolinen kuvan- ja tekstinkäsittelyn hyödyntäminen.   

 

8. vuosiluokka 

Kuvailmaisu ja kuvallinen ajattelu 

 
Maalaus 
Jatketaan kuultomaalausta ja opitaan tekniikkaa edelleen. Oppilaat pyrkivät muodostamaan samaa 
tehtävää sekä ”märkää märällä” ja sitten kuultomaalaten. Tällaisten tehtävien tarkoituksena on ke-
hittää oppilaiden arviointikykyä ja vahvistaa heidän ymmärrystään maalaamisesta taidelajina. 

 
Maalausharjoituksia 

• kuultomaalausta jatketaan. Luonnontutkielmia, jotka nousevat puhtaasti väreistä, käyttäen 
eri tekniikoita 

• muunteluharjoituksia” märkää märälle” - tekniikasta kuultomaalaukseen ja takaisin 
• valööri- tai mustavalkosommitelmien muuntamista värillisiksi kuviksi 
 

Piirustus ja muovailu 
• luonnetyyppeihin liittyviä töitä piirretään ja muovaillaan 
• tutkitaan maan kuivuutta, loimuavia liekkejä, veden pehmeyttä ja ilman haihtuvuutta 
• muovaillaan dramaattisia eleitä: lastaan suojeleva aikuinen, tanssiva, nukkuva ihminen, ra-

kastuneiden syleily; käytetään koko kehon ilmaisukieltä, jota myös näytetään ennen muovai-
lua 

Ympäristöestetiikka, arkkitehtuuri ja muotoilu 

Tutustutaan maantiedon opetuksen yhteydessä esim. Etelä- Amerikan erilaisiin ympäristöihin ja ra-
kennusarkkitehtuuriin ja muotoiluun. Historian opetuksen yhteydessä tutustutaan muotoilun histori-
aan. 

 

Media- ja kuvaviestintä 

Jatketaan elokuvien ja televisio- ohjelmien analysointia. Tutkitaan mainonnan kanavia ja ilmaisu-
keinoja ja harjoitellaan medialukutaitoa. Jatketaan digitaalisen valokuvauksen mahdollisuuksien 
hyödyntämistä ja opetellaan käsittelemään perusteellisemmin liikkuvaa kuvaa. 
 
*  8. luokan näytelmän teon yhteydessä laajenee eri medioiden käyttö. 
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9. vuosiluokka 

 

Kuvailmaisu ja kuvallinen ajattelu 

Maalaus 

 
Tutkitaan varjomaailman lainalaisuuksia sekä perspektiivin luomaa maailmankuvaa. Tehtävät pyr-
kivät kohtaamaan 9. luokkalaisen sisäisen problematiikan ja auttamaan sen purkamisessa rakenta-
valla tavalla. 
 
Piirustus 
Opetus on näköaistin harjoittamista havaintojen kautta, maailman kokemista eri sävyinä tai valona 
ja varjona, missä kohtaamispaikat muodostavat ääriviivan. Kuvallinen ilmaisu toteutuu 9. luokalla 
lähes kokonaan mustan ja valkoisen astevaihtelua käyttäen.  Opetellaan käyttämään vinoviivatek-
niikkaa, työskennellään mallista ja vapaasti sekä jäljentäen taideteoksia. Tutustutaan grafiikan al-
keisiin. Savityöjaksoilla tutustutaan perustekniikoihin.    
 

Taiteen tuntemus ja kulttuurillinen osaaminen 

 
 
Taidehistorian jaksolla perehdytään eri aikakausien taiteeseen, luolamaalauksesta Rembrandtiin. 
Tutkitaan länsimaisen taiteen kehitystä muinaisista kulttuureista nykytaiteen eri muotoihin. Tutustu-
taan myös suomen taidehistoriaan. Elämäkertakuvasten ja historian opiskelun ohella tehdään paljon 
jäljennöksiä eri aikakausien töistä ja tyyleistä.    
 
Media- ja kuvaviestintä 
Jatketaan median visuaalisten viestien kriittistä pohdintaa ja tarkastelua. 
Valokuvan ja digitaalisen kuvan käyttö mahdollisuuksien mukaan. Graafisen suunnittelun projekte-
ja. Erilaisia projektitöitä muiden oppiaineiden kanssa. Voidaan tehdä yhteistyötä esim. 8. luokan 
näytelmäprojektin yhteydessä valon ja äänen käsittelyn yhteydessä.  

 

Arviointi ja päättöarvioinnin kriteerit 

 
Opetuksessa kuvataiteiden arviointi perustuu jatkuvaan vuorovaikutukseen oppilaan ja opettajan 
kanssa. Arvioinnin tavoitteena on kannustaa oppilasta ilmaisemaan itseään kuvataiteen avulla sekä 
arvioimaan ja arvostamaan omia ja toisten tekemiä töitä. Yksittäisten töiden arviointiperusteina ovat 
tehtäväkohtaisesti asetetut tavoitteet. Arvioinnin kohteena on sekä työprosessi että töiden kokoelma 
kokonaisuudessaan. Lisäksi arvioidaan oppilaan aktiivisuutta ja myönteistä asennetta.  

 
Päättöarvioinnin kriteerit arvosanalle 8 
 
Oppilas osaa  

• ilmaista itseään kuvallisin keinoin 
• käyttää kuvan rakentamisen keinoja ja kuvataiteen ja kuvallisen median keskeisiä materiaa-

leja ja työskentelytekniikoita 
• valita työskentelyssään tavoitteisiinsa sopivimpia materiaaleja ja tekniikoita 
• selostaa kuvan tekemisen prosessia luonnoksista valmiisiin töihin 
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• tunnistaa joitakin keskeisiä kuvataiteen ilmiöitä ja sijoittaa niitä ajalliseen ja kulttuuriseen 
yhteyteen 

• tarkastella ja tulkita taiteen ja viestinnän kuvia 
• hyödyntää taiteilijavierailuja, näyttely- tai museokäyntejä ja Internetin kulttuuripalveluja 
• erottaa, arvioida ja arvottaa erilaisten ympäristöjen ja esineitten esteettisiä ja ekologisia omi-

naisuuksia  
• tuntee suunnittelu- ja muotoiluprosessin eri vaiheet ja osaa soveltaa niitä työskentelyssään 
• tunnistaa kulttuuri- ja tyylipiirteitä arkkitehtuurissa ja esineissä 
• kuvaviestinnän ja mediateknologian perusteita: valokuvausta tai videokuvausta ja digitaalis-

ta kuvan käsittelyä ja graafista suunnittelua 
• analysoida mediaesitysten sisältöjä, rakennetta ja visuaalista toteutusta 
• osaa havainnoida ja arvioida omaa oppimistaan ja hyödyntää muilta saatua palautetta omas-

sa työskentelyssään 
• osaa taltioida työskentelyprosessiaan ja käyttää sitä hyödykseen itsearvioinnissa 
• pystyy tehtävän mukaisesti sekä itsenäiseen työskentelyyn että vuorovaikutteiseen yhteis-

työhön muiden kanssa 
• osaa ohjatusti käyttää taideteoksia, ympäristön kuvia, luonnon- ja rakennettua ympäristöä, 

kirjoja, lehtiä, museoita, gallerioita ja tietoverkkoa tietojen ja elämysten lähteinä 
 
 
 
 

7.17 KÄDENTAIDOT 

 

 Käsityö 

 
Käsityönopetuksen tarkoitus on kehittää oppilaan hienomotoriikkaa sekä silmän ja käden yhteistyö-
tä. Käsityön avulla oppilas oppii myös vähitellen hallitsemaan kokonaisen käsityöprosessin sekä ar-
vioimaan ja arvostamaan omaa ja muiden työtä. 

 
Käytännön tekeminen integroidaan koko opetussuunnitelmaan. Käsityö ja kädentaitojen toiminta 
koetaan asiayhteydestään, liittyen muuhun elämään. Tämä tapahtuu ikäkauteen sopivilla tavoilla. 

Tekninen työ 

Veisto-opetus aloitetaan varsinaisesti 6. luokalta. Tahdonkasvatus, aistikasvatus, ja yhteisökasvatus 
toteutetaan sellaisen opetuksen kautta, joka tukee lapsen toimintakykyä, mielikuvitusta, estetiikkaa 
ja auttamisvalmiutta. Opitaan kunnioittamaan materiaaleja, työkaluja sekä työtovereita. Iän myötä 
taidekäsityöt muuttuvat yhä vaativammiksi. Myös alemmilla luokilla tehdään pieniä veistotöitä. 
 

Metallityö 

Metallityöt alkavat 9. luokalla. Kaikki muinaiset sivilisaatiot, kulttuurit kehittyivät käsi kädessä me-
tallien saannin ja prosessoinnin lisääntymisen ja kehittymisen kanssa. Toisin kuin puu, savi ja kivi 
malmien täytyy läpikäydä muuntumisprosessi ennen kuin metallia voidaan käyttää. Toteuttamalla 
muotoilun, kuumentamisen, sulattamisen ja takomisen tehtävät, nuoret kokevat nuo kehityksen his-
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torialliset prosessit. Taipuisa kupari paljastaa omat muotovoimansa, jotka on myös tuotu kantamaan 
muita taiteellisia tuntoja. Rytmikäs vasarointi on sinänsä eheyttävää, hoitavaa toimintaa.  
 

1. vuosiluokka 

 
Tavoitteet 
  
Oppilas 

• harjoittaa silmän ja käden yhteistyötä 
• harjaannuttaa hienomotoriikkaa 
• opettelee pitkäjänteistä työskentelyä 
• oppii neulomaan 

 
 
Sisällöt 
 

• sormilla neulominen 
• kahdella puikolla neulominen 
• narujen valmistaminen, hyppynarut 
 

2. vuosiluokka 

 
Tavoitteet 
Oppilas 

• kehittää motorisia taitojaan 
• oppii virkkaamaan 
• oppii tekemään työnsä alusta loppuun pitkäjänteisesti 

 
 
Sisällöt: 

• sormivirkkausta 
• erilaiset virkkaustyöt 
• nauhojen, punosten ja nyörien tekeminen 

 

3. vuosiluokka 

 
Tavoitteet 
 
Oppilas 

• harjoittaa hienomotoriikkaa 
• kehittää käden ja silmän yhteistyötä 
• oppii kiinnittämään huomiota työn estetiikkaan 
• tutustuu perinteisiin käsityötekniikoihin ja materiaaleihin 
• oppii hahmottamaan ja ymmärtämään talonrakentamisen eri vaiheita 
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• virkkaa tai neuloo esimerkiksi pipon, huivin tai käsinuken, oppii käsityön perustekniikoita ja   
tuotesuunnittelua sekä harjaantuu niiden edellyttämissä taidoissa, jolloin hänen ajattelun tai-
tonsa ja luovuutensa kehittyvät 

• oppii avaruudellista hahmottamista suunnittelussaan ja työskentelyssään  
• oppii kiinnittämään huomiota tuotteiden esteettisiin ominaisuuksiin, väreihin ja muotoihin 
• oppii ottamaan vastuuta omasta esineympäristöstään ja ymmärtää, että tuotteilla on elinkaari 

 
 
Sisällöt 

• karstataan ja kehrätään  
• ryijyn  suunnittelu ja valmistaminen  
• neulotaan tai virkataan pipo, huiveja ja käsinukke 
• mahdollisuuksien mukaan rakennetaan savimaja tai leikkimökki 
• tehdään pieniä sepäntöitä, jos mahdollista esim. naula tai kirjeveitsi 

 

4. vuosiluokka 

  
Tavoitteet 
Oppilas  

• oppii tuntemaan käsityöhön liittyviä käsitteitä ja käyttämään erilaisia materiaaleja, työväli-
neitä ja menetelmiä  

• perustekniikoiden ja tuotesuunnittelun harjoittelua 
• harjaannuttaa edelleen avaruudellista hahmottamista suunnittelussaan ja työskentelyssään  
• oppii kiinnittämään huomiota tuotteiden esteettisiin ominaisuuksiin, väreihin ja muotoihin 

 
Keskeiset sisällöt 

• keskeisiä tekstiili- ja teknisen työn materiaaleja, työvälineitä ja työtapoja 
• ristipistotyöt  
• työskentelyyn ja työtilaan liittyvät turvallisuustekijät 
• omien töiden suunnittelua ja sen yhteydessä suunnitelmien toteuttamiseen tarvittavien tek-

niikoiden kokeilua ja harjoittelua, suunnitelmien erilaisia kuvaustekniikoita sekä tuotteiden 
valmistamista 

• kotipaikkakunnalle omaleimaisia, sekä vanhoja että moderneja käsityötuotteita, -välineitä, -
materiaaleja ja työtapoja niihin liittyvine harrastuksineen ja ammatteineen tulevaisuuden 
mahdollisuuksina sekä piirteitä lähiympäristössä mahdollisesti vaikuttavien muiden kulttuu-
rien käsityöperinteestä 

• oppilasta lähellä olevia, luonnossa ja rakennetussa ympäristössä esiintyviä ilmiöitä ja niiden 
teknologisia sovelluksia 

• materiaalin ja tuotteiden huolto, kunnostus ja korjaus sekä kierrätys ja uudelleen käyttö 
• saksien, neulojen, nuppineulojen ja sormustimen käyttöä 
• ristipistoja käsin ommellen, esim. sohvatyynyn päällinen, laukku, liivi, taulu 

ESOPSin oppilasarvioinnin periaatteiden mukainen arviointi: 

OPPILAS ON SAAVUTTANUT 4. LUOKAN LOPPUUN MENNESSÄ TAVOITTEET HYVIN: 

Oppilas 
• osaa ohjatusti tuottaa luovia ideoita ja kokeilla teknisiä ratkaisuja sekä suunnitella toteutta-

miskelpoisen tuotteen  
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• työskentelee ohjattuna tarkoituksenmukaisesti suunnitelmaansa toteuttaen ja työturvallisuu-
den huomioon ottaen 

• hallitsee käsityön perustekniikoita, tuntee keskeisiä käsitteitä ja tunnistaa perusmateriaaleja 
• työskentelee pitkäjänteisesti sekä ryhmän jäsenenä että itsenäisesti, haluaa kehittyä käsityön-

tekijänä ja tuntee vastuunsa yhteisistä työvälineistä, työtilojen järjestyksestä ja viihtyisyy-
destä 

• ymmärtää elinympäristön teknologisia toimintaperiaatteita 
• arvioi ja arvostaa omaa ja toisten työskentelyä, oppimista sekä työn tuloksia 
• suhtautuu myönteisesti omaan ja muiden kansojen kulttuuriperintöön 
  

Vuosiluokat 5-9 
 
Käsityön opetuksen ydintehtävänä vuosiluokilla 5 - 9 on syventää ja kartuttaa oppilaan käsityötieto-
ja ja -taitoja siten, että hän kykenee entistä itsenäisemmin tekemään tarkoituksenmukaisia materiaa-
li-, työtapa- ja työvälinevalintoja käsityöprosessin eri vaiheissa. Häntä rohkaistaan luovaan suunnit-
teluun ja itseohjautuvaan työskentelyyn sekä ohjataan arvostamaan työn ja materiaalin laatua. Oppi-
laiden yhteistyötaitoja kehitetään toteuttamalla yhteishankkeita oppilasryhmissä eri oppiaineitten ja 
paikkakunnan työ-, tuotanto- ja kulttuurielämän edustajien kanssa. Opetus käsittää kaikille oppilail-
le yhteisesti sekä teknisen työn että tekstiilityön sisältöjä, minkä lisäksi oppilaalle voidaan antaa 
mahdollisuus painottua käsityöopinnoissaan kiinnostuksensa ja taipumustensa mukaan joko tekni-
seen työhön tai tekstiilityöhön.  
 
Tavoitteet  

• vuosiluokkien 1- 4 tavoitteita käsitellään syvällisemmin 
• oppilas oppii suunnittelemaan ja valmistamaan laadukkaita, tarkoituksenmukaisia ja esteetti-

siä tuotteita sekä ottamaan työskentelyssään huomioon myös eettiset, ekologiset ja taloudel-
liset arvot 

• perehtyy suomalaiseen ja soveltuvin osin myös muiden kansojen muotoilu-, käsityö- ja tek-
nologiakulttuuriin saaden siten ainesta oman identiteettinsä rakentamiseen ja omaan suunnit-
telutyöhönsä 

• perehtyy perinteiseen ja nykyaikaiseen teknologiaan liittyviin tietoihin ja taitoihin, joita voi 
soveltaa arkielämässä, jatko-opinnoissa, tulevissa työtehtävissä ja harrastuksissa 

• oppii arvostamaan ja tarkastelemaan kriittisesti omaa ja muiden työtä sekä etsimään luovia 
ratkaisuja havaitsemiinsa ongelmiin itsenäisesti ja yhteistyössä muiden kanssa käyttäen apu-
naan erilaisia tietolähteitä   

• oppii ottamaan kantaa teknologian kehittymiseen ja sen merkitykseen ihmisten, yhteiskun-
nan ja luonnon hyvinvoinnissa  

• oppii ymmärtämään yritystoimintaa ja teollisia tuotantoprosesseja 
 

5. vuosiluokka 

 
Tavoitteet 
Oppilas 
noudattaa työskentelyssään työturvallisuusohjeita ja ylläpitää oppimisympäristön järjestystä 

• oppii arvostamaan ja tarkastelemaan kriittisesti omaa työtään 
• soveltaa aiemmin opittuja tietoja ja taitoja yhdistettynä omiin ratkaisuihinsa 
• kartuttaa käsityötaitojaan edelleen  
• opitaan tarkoituksen mukainen materiaalin käyttö 
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Keskeiset sisällöt 

• neulominen viidellä puikolla: lapaset, sukat, pussukka 
• huovutustekniikan käyttö vaatekappaleiden tekemiseen 
• muodon ja värin sommittelu 
 

6. vuosiluokka 

 
Tavoitteet 
Oppilas oppii 
arvostamaan ja tarkastelemaan kriittisesti omaa työtään 

• soveltamaan aiemmin opittuja tietoja ja taitoja yhdistettynä omiin ratkaisuihinsa 
• tekemään työnsä alusta loppuun pitkäjännitteisesti 
• käyttämään perustyövälineitä vastuullisesti ja omatoimisesti 
• valmistamaan laadukkaita, esteettisiä ja tarkoituksenmukaisia tuotteita 

  
Sisällöt 

• oppilas noudattaa työskentelyssään työturvallisuusohjeita ja ylläpitää oppimisympäristön 
järjestystä 

• oman työn suunnittelu opettajan ohjauksessa 
• ohjataan oppilasta ottamaan vastuuta kestävästä kehityksestä  
• sovelluksien yhteys kuvataiteisiin  
• itsesuunniteltujen täytettyjen eläinhahmojen valmistus, osien yhteen ompeleminen 
• kangasnuken valmistaminen kaavojen avulla ja nuken vaatteiden ompeleminen 
 

Tekninen työ 

Sisällöt 

• puun alkeellinen työstäminen yksinkertaisilla työkaluilla (kirves, saha, veistoveitsi) 
• opitaan erilaisia käsityötoimintoja sekä työskentelyä molemmilla käsillä 
• puun alkuperä, puut, erilaiset pinnat kuten kaarnat ja oksat innostavat muotonsa kautta työ-

kappaleen hahmotukseen 
• vuollaan oksista pajupillejä, voiveitsiä, eläimiä, kukkakeppejä jne 
• uusina työkaluina otetaan käyttöön raspi, viila, pora ja höylä 
• kovaan työstämiseen otetaan avuksi nuija, pitokättä tuetaan ja vahvistetaan höyläpenkin 

avulla  
• rakennetaan eläviä kuvia kuperista ja tasaisista pinnoista  
• valmistetaan pentatoninen lyyra, juustomuotti jne. 

 
 
7.- 9. luokka 
 
Tavoitteet 
Oppilas 
ohjataan omaksumaan vastuullinen ja oma-aloitteinen tuottamis- ja kulutuskäyttäytyminen 

• oppii suunnittelemaan ja valmistamaan tarkoituksenmukaisia ja esteettisiä tuotteita 
• arvostaa muiden kansojen käsityö- ja muotoiluperinnettä 
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• oppii arvostamaan työnteon merkitystä ja ottaa huomioon työympäristön vaatimukset 
• osaa käyttää apunaan erilaisia tiedonlähteitä ja soveltaa muissa aineissa saamaansa tietoa 
• oppii arvostamaan ja tarkastelemaan kriittisesti omaa ja muiden työtä 
• etsii luovia ratkaisuja ongelmiin 
 

Keskeiset sisällöt 
 

Käsityön yleiset sisällöt  
• tuote- ja prosessi-ideointi 
• muodot, sommittelu ja värit 
• materiaali- ja kuluttajatietous  
• tarkoituksenmukainen materiaalien käyttö  
• erilaiset työjärjestykset ja työohjeet 
• käsityössä esiintyvien ongelmien ja sovellusten yhteys muihin oppiaineisiin, muun muassa 

kuvataiteeseen, luonnontieteisiin ja matematiikkaan  
• erilaisia suunnitelmien ja tuotosten kuvaus-, raportointi- ja dokumentointitekniikoita 
• tietoa ja elämyksiä suomalaisesta kulttuurista, perinteestä ja muotoilusta sekä vaikutteita 

muista kulttuureista 
• oman paikkakunnan tuotantoelämään ja yrittäjyyteen tutustuminen 
• oman työskentelyn ja sen tulosten arviointi sekä osallistuminen myös toisten töiden yhtei-

seen tarkasteluun  
 
Teknisen työn sisällöt  

 
Visuaalinen ja tekninen suunnittelu 

• tekninen piirtäminen, mallintaminen ja tietotekniikan sovelluksia suunnittelussa 
• erilaisten materiaalien tarkoituksenmukainen ja luova käyttö eri käyttötarkoituksissa ja eri 

tekniikoin  
• rakennettu ympäristö ja erilaiset tuotteet sekä niiden sisältämä symbolinen merkitys eli vies-

ti  
• erilaisten laitteiden toimintaperiaatteita, rakenteita, teknologisia käsitteitä ja järjestelmiä se-

kä niiden sovelluksia 
 
Valmistaminen  

• teknisessä työssä tarvittavat käsityövälineet ja koneet sekä niiden taitava ja turvallinen käyt-
tö  

• teknisen työn eri materiaaleja ja valmistustekniikoita sekä niiden luova valinta, yhdistämi-
nen ja työstäminen 

• monipuolista laiterakentelua 
• kodin ja vapaa-ajan välineiden huolto, kunnostus ja kierrätys 
 

Tekstiilityön sisällöt 

Visuaalinen ja tekninen suunnittelu  

• tekstiili- ja muotihistoriaa soveltuvin osin kodin tekstiilejä ja vaatetusta koskevien aihepiiri-
en yhteydessä 

• sisustustekstiilien, vaatteiden ja tekstiilitaiteen symbolinen merkitys eli viesti 
• tietoteknisiä sovelluksia ja uusi teknologia suunnittelun apuvälineinä 
• tekstiilituotteiden kolmiulotteisen muodon konstruointi, esimerkiksi kaavoituksen perusteita 
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• tekstiilimateriaalien tarkoituksenmukainen ja luova käyttö eri käyttötarkoituksissa ja eri tek-
niikoin 

Valmistaminen  

• tekstiilityön perinteisiä ja moderneja työvälineitä ja koneita, niiden oikea valinta käyttökoh-
teeseen, toimintaperiaatteet, turvallinen käyttö sekä huolto   

• tekstiilityön eri materiaaleja ja valmistustekniikoita sekä niiden valinta, yhdistäminen ja 
työstäminen luovasti  

• tekstiilituotteiden hoito ja huolto sekä kierrätys 
 

7. vuosiluokka 

Kehitystiellään fyysiseen kypsyyteen, raskauden tunteen painaessa nuoren olemusta, kiinnitetään 
huomio jalkoihin. Valmistetaan kengät tai tohvelit nahkasta tai villasta huovuttamalla 

Yhteiset sisällöt 

• tarkoituksenmukainen työvälineiden käyttö 
• tietoa suomalaisesta kulttuurista 
• tutustumista muiden maiden käsityökulttuureihin 
• oman työskentelyn ja sen tulosten arviointi, esittely ja dokumentointi 

Käsityön sisällöt 

• työstetään kengän muoto oman jalan mukaan ja piirretään kaavat 
• uusia tekniikoita materiaalista riippuen: huopa, kangas, nahka, lankapunokset jne. 
• mahdollisesti vierailu ortopedisen suutarin luona sekä muiden käsityöläisten luona 

 

Teknisen työn sisällöt 

7. luokalla tutustutaan koveraan ja kuperaan muotoon. Oppilaat suunnittelevat ja valmistavat liik-
kuvan leikkikalun, eläinhahmon ja käyttöesineen 

 
Työturvallisuus 

• perehtyminen tiloihin, poistumisteihin, ensisammutusvälineisiin kuten 
jauhesammuttimiin, sammutuspeitteisiin, hätäsuihkun käyttöön 

• käsityövälineiden turvallinen käyttö 
• perehdytään liuottimiin, joita käytetään työskentelyssä: mineraalitärpätti, maalit, erilaiset öl-

jyt ja vahat, liimat 
 
Suunnittelu 

• opetetaan ja tutustutaan tekniseen piirustukseen  
• leikkikalun itsenäinen suunnittelu ja valmistus: nostokurki, mylly, kiipeilyukko, marionetti 
• piirtämisen ja muovailun myötä luonnostellaan eläinten tuntomerkit ja työstetään puusta itse 

valittu eläinhahmo 
• käyttöesineitä: puiset salaattiottimet 

 
Käsityökalujen käyttö 

• syvennetään alemmilla luokilla opittuja käsityötapoja ja – tekniikoita 
• harjaannutaan  sahan, puukon, taltan, viilan ja raspin käytössä 
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8.vuosiluokka 

 
Tekstiilityö 
 
Tavoitteet 
Murrosiän myötä oppilas saavuttaa sisäisen ymmärryksen syy- ja seuraussuhteista, hänelle tulee sitä 
kautta tarve ymmärtää mekaniikan toimintaa. Nyt voi alkaa ompelukoneen käyttö käsityössä. 
 
Sisällöt 

• koneompelu: yksinkertainen tikki ja sauman ompelu 
• ommellaan koneella vaatteita, esiliina, yöpaita, pusero, hame oman valinnan mukaan 

 
Visuaalinen ja tekninen suunnittelu 
sommittelu, värit, muotoilu 

• työnohjeet ja työnjärjestykset 
• materiaalien tarkoituksenmukainen ja luova käyttö mahdollisuuksien mukaan eri tekniikoin 

 
Perustyötapojen 

• ompelu 
� vaatteen valmistus 
� pukuompelun perusteet 
� kaavoitus 
� leikkuusuunnitelma 
� työohjeen tulkitseminen 

 
Työturvallisuus 

• ompelukoneen oikea ja monipuolinen käyttö sekä huolto 
 
Materiaali- ja kuluttajatietous 

• vaatteiden huolto ja kierrätys 
 
Muut tekniikat 

• tutustutaan mahdollisuuksien mukaan muihin tekniikoihin 
 
Visuaalinen ja tekninen suunnittelu 

• tutustutaan tekstiili- ja muotihistoriaan 
• värien ja vaatteiden symbolinen merkitys eli viesti 

 
Tekninen työ 
 
Tavoitteet 

• taiteellis-käytännöllinen muotoilu 
• syvennetään kuperan ja koveran käsitettä 
• käyttöesineen taiteellinen muoto: mitä se ilmaise esineestä, mikä tekee esineestä kauniin 
• suuren esineen työstäminen 
• höyläämisen oppiminen 
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Keskeiset sisällöt 
• oppilaat suunnittelevat ja työstävät taltan ja nuijan avulla kuperan astian: es. hedelmävadin, 

salaattikulhon 
• sahan ja höylän avulla käyttöesineen työstäminen: es. taulun kehykset, jakkara, leikkuulauta, 

tikkaat 
• yksinkertaiset puuliitokset 
• puulajien tuntemusta lisätään: puunsyyt, väri, haju kertovat puulajista ja sen ominaisuuksista 
 

9.vuosiluokka 

 
Korinpunonta 
Perinteistä korinpunontaa opetetaan 9. luokalla. Perustaitojen lisäksi 9. luokalla painotetaan suun-
nittelua, muotoilua, eri materiaaleja ja yksilöllistä luovuutta. Tässä kehitysvaiheessa nuoret tarvitse-
vat sisäistä lujuutta (pystysuora asento ja vakaus). Korin muotoilu oikean korkuiseksi ja levyiseksi 
auttaa tässä. 
 
Keskeiset sisällöt 

• tutustuminen materiaaleihin, työkaluihin ja niiden alkuperään 
• peruspunonnan tekniikoiden oppiminen 
• korin suunnittelu, jossa oppilas saa vapaasti valita punostavat ja tarkoituksenmukaisuuden 

pohjalta 
• pohjan punominen, pystysuorien sivujen ja viimeisen reunan punominen, opettajan ohjeen 

seuraaminen 
• korin vapaa tekeminen 
• mielikuvaharjoituksia: oppilas seuraa yhden tai useamman punossäkeen kulkua erilaisissa 

punoksissa ja piirtää eri vaiheita työluonnokseen 
• harjoituksia loppuunsaatetun työn kuvittelemiseksi sekä valmiin esineen kuvaileminen sa-

nallisesti sekä itsearvioinnin kirjoittaminen työprosessista ja valmiista tuotteesta 
 
Tekstiilityö 
 
Tavoitteet 
Oppilas 

• oppii tarkkuuden merkityksen mittojen ottamisessa, kaavojen piirtämisessä, leikkaamisessa, 
sekä ommeltaessa, jotta työ onnistuisi 

• oppii tuntemaan lukujen ja mittojen suhteitten lainalaisuuksia 
• oppii arvostamaan ihmisiä, jotka ompelevat itse vaatteensa 
• oppii erottamaan käsintehdyn tuotteen tehdastuotteesta 
• tutustuu tekstiilitehtaaseen 

 
Keskeiset sisällöt 

• mitan otto pukua varten 
• kaavan piirtäminen 
• kankaan valinta: laatu, kudos, rakenne 
• kaavan kiinnitys, kankaan leikkaaminen, palojen yhteen liittäminen, sovitus, ompelu 
• huolittelu: napit, vetoketjut, hakaset, napinlävet, hihansuunkäänteet, kaula-aukot, taskut 
• valmistetaan erilaisia pukuja, jotka esitellään toisille oppilaille ja vanhemmille muotinäytök-

sessä 
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Tekninen työ 
 
Tavoitteet 

• oppilas valitsee, suunnittelee ja valmistaa huonekalun tai käyttöesineen: es. kukkalaatikon, 
työkalupakin, lelulaatikon, kirjahyllyn, kaapin, arkun tai tuolin 

 
Keskeiset sisällöt 

• puulajien alkuperä ja kasvu, sekä niiden erilaiset käyttötarkoitukset 
• työkalun oikea käyttö 
• työpiirustus, tarvelistan laatiminen 
• työtapoja: merkintä, sahaaminen, höylääminen, kaiverrus, tapit (upote, taite, viillos), hionta 

ja pintakäsittely 
 

Arviointi ja päättöarvioinnin kriteerit 

 
Arvioinnissa huomioidaan 

• työn sujumista, omatoimisuutta 
• tuntiaktiivisuutta, opetetun aineiston hallintaa 
• annetuista tehtävistä suoriutumista, työn loppuunsaattamista 
• harrastuneisuutta 

 
Päättöarvioinnin kriteerit arvosanalle 8 
 
Visuaalinen ja tekninen suunnittelu 
Oppilas 

• havaitsee itsenäisesti ongelmia, kehittelee luovasti ideoita ja suunnittelee ohjatusti tuotteita, 
joissa on pyritty ottamaan huomioon käytettävissä oleva aika, välineet materiaalit, tuotteiden 
esteettisyys, ekologisuus, kestävyys, taloudellisuus ja tarkoituksenmukaisuus 

• ymmärtää suunnitelmansa tuotteet myös viestiksi ympäristölle 
• dokumentoi suunnitelman esimerkiksi kuvallisesti, sanallisesti, näyttein, pienoismallin avul-

la tai muulla tavoin siten, että siitä käy ilmi, millainen idea on ja millä tavoin se on tarkoitus 
valmistaa 

• osaa ohjatusti käyttää suunnittelussa aineksia suomalaisesta ja muiden kansojen muotoilu-, 
käsityö- ja teknologiakulttuurista 

 
Valmistaminen 
Oppilas 

• työskentelee tarkoituksenmukaisesti ja huolellisesti työturvallisuusohjeita noudattaen sekä 
huolehtii työympäristönsä järjestyksestä ja viihtyisyydestä 

• hallitsee perustekniikoita siten, että tuotteesta tulee tarkoituksenmukainen, viimeistelty, eko-
loginen ja esteettinen 

• osaa työskennellä tavoitellusti yksin ja ryhmässä 
• osaa ohjatusti käyttää työssään kehittynyttä teknologiaa ja ymmärtää teknologian käsitteitä, 

järjestelmiä ja niiden sovelluksia 
• osaa soveltaa muissa oppiaineissa oppimaansa tietoa ja taitoa 
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Itsearviointi ja prosessi pohdinta 
 
Oppilas 

• kykenee ohjatusti tarkastelemaan omaa työskentelyään ja oppimistaan  
• havaitsee vahvuuksia ja heikkouksia prosessissa ja tuloksissa 
• osoittaa arvioinnissa kritiikinsietokykyä ja haluaa suunnata toimintaansa palautteen mukai-

sesti 
• arvioi ideoitaan ja tuotteitaan esteettisin, taloudellisin, ekologisin ja tarkoituksenmukaisuus 

kriteerein 
• ymmärtää teknologian, kulttuurin, yhteiskunnan ja luonnon välisiä riippuvuuksia 
• muodostaa realistisen kuvan taidoistaan ja kehittymismahdollisuuksistaan 

 

 

7.18 LIIKUNTA 

Oppiaineen steinerpedagogisia näkökohtia 

  
Yleistavoite liikunnan opetussuunnitelmassa on liittää lapsen psyykkinen, eli sielullis-henkinen 
olemus fyysiseen järjestelmään liikkeen välityksellä. Tämä tukee lapsen liikeaistin kehitystä, kehon 
hienomotorisen ja karkeamotorisen kontrollin kautta. Liikunnan opetussuunnitelma tukee oppilaan 
tietoisuutta ja hallintaa liikejärjestelmästään. Oppilas kykenee kokonaisvaltaisesti hallitsemaan itse-
ään. Tavoitteena on auttaa lasta fyysisen liikkeen kautta saamaan sisäistä liikkuvuutta ajatteluun, 
tunteeseen ja tahtoon. Tätä kautta oppilas voi ilmaista itseään kokonaisvaltaisemmin. 
 
Liikunnan opetussuunnitelmassa otetaan huomioon ikäkausiopetus. Liikkeen suorittamisessa toi-
minnan kuvittelu tapahtuu ennen kuin varsinainen liike on fyysisesti tehty. Liikejärjestelmään suhde 
mielikuvitukseen tai mielikuvaan, on läheinen. Näin ollen opetuksessa on tärkeää, että oppilas saa 
merkityksellisiä ja ikäkauteen sopivia kuvia impulssina liikkeeseen tai toimintaan. Sosiaaliselle 
vuorovaikutukselle luodaan perusta, kun tuetaan lapsen kehittyvää liikejärjestelmää sosiaalisen vuo-
rovaikutuksen kautta, suhteessa omaan itseen. Liikunnan opetussuunnitelma tukee ja täydentää mui-
ta opetussuunnitelman puolia. 
 
Alle kouluikäinen lapsi oppii jäljittelyn kautta asioita. Aloitettuaan koulunkäynnin lapsen jäljittely 
säilyy tärkeänä osana myös liikunnassa. Se merkitsee, että opetus tapahtuu kuvien avulla. Opettaja 
herättää lapsessa mielikuvituksen esimerkiksi pienellä tarinalla. Impulssi liikkua tulee lapsen ym-
märrettyä kuvan ja tulkitessa sitä. Kuvien lisäksi liikunnassa harjoitellaan keskittymistä ja sääntöjä. 
Pelissä voidaan käyttää jäniksiä ja kettuja, jäniksen tehtävä on juosta pakoon ja ketun ottaa kiinni. 
Liikkumista voidaan ohjailla yksinkertaisilla ja suorilla ohjeilla, kuten esimerkiksi: juokse noiden 
puiden luo, hyppää puron yli, kiipeä kivelle. 
 
Ensimmäisten kouluvuosien elementteihin kuuluu tarjota lapsille mahdollisuuksia peleissä vähitel-
len jättää ryhmän turva, olla takaa ajettuna ja erottua ryhmästä. Aluksi tarjotaan turvapaikkoja, jotka 
vähitellen vähenevät ja haaste kasvaa koko ajan. Pelien säännöt toimivat eräänlaisina rakennusteli-
neinä, joilla lapset voivat ottaa sellaisia riskejä, joita he ovat valmiita ja halukkaita ottamaan.  
 
Toisen luokan elementti liikunnan opetuksessa on rytmi. Erityisen tärkeitä ovat naruhyppely, tapu-
tusleikit, jotka harjaannuttavat käden koordinaatioita ja liikesarjoja, hernepussiharjoitukset, joihin 
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sisältyy ojentamista, heittämistä ja kiinniottamista. Myös piiri- ja laululeikit kuuluvat liikunnanope-
tukseen. 
 

1. vuosiluokka 

Tavoitteet 

• sosiaalinen yhdessäolo ja leikkiminen 
• harjoitellaan turvallista ryhmässä kulkemista liikuntapaikoille 

 
Keskeiset sisällöt 

• kävelyretkiä 
• leikkejä  
• luistelun ja hiihdon alkeet 
• pulkkamäkeä 
• mielikuvaleikit 
*    katso myös eurytmian opetussuunnitelma 

 

2. vuosiluokka 

  
Tavoitteet 

• leikinomaista harjoittelua  
• opitaan leikin sääntöjen noudattamisen tärkeys 

 
Keskeiset sisällöt 

• erilaiset hippa- ja piirileikit 
• metsäretket 
• mielikuvaleikit 
• jatketaan hiihdon ja luistelun taitojen kartuttamista 
• pulkkamäkeä 
• hyppynaruilla erikseen ja yhdessä hyppyjen harjoittelua 
*   Katso myös eurytmian opetussuunnitelma 

 

3. vuosiluokka 

 
Tavoitteet 

• yksilöllistä taitavuutta kehitetään  
• rytmitajun kehittyminen 
• opitaan erilaisten ryhmien, joukkueiden muodostaminen 
• leikkien, pelien ohjeiden ja sääntöjen kuuntelu, niiden ymmärtäminen ja niiden mukaan toi-

miminen 
• uintialkeiden hallitseminen 
• hiihto- ja luistelualkeistaidot 

 
Keskeiset sisällöt 

• Bothmer-piiriruno (sisältää laukka-askeleita, hyppimistä, loikkimista, askeltamisrytmejä, 
paikalla seisomista) 
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• mielikuvaleikkien avulla erilaisten taitojen kehittämistä (tasapainoilu, kiipeily, ryömiminen, 
pyöriminen, hyppyjä, kuperkeikat, heilahdukset) 

• naruhyppelyt erikseen ja ryhmässä 
• vähintään yksi uintijakso, totutellaan veteen, vesileikkejä, rinta- ja selkäuinnin alkeita 
• yksinkertaisia piirikansantansseja 
• palloleikkejä 
• tonttuleikit ym. eri vuodenaikaan liittyviä leikkejä 
• luistelussa eteen- ja taaksepäin luistelu, yksinkertaisia kaaria ja käännöksiä 
• hiihtoa  

 
 
Oppiaineen steinerpedagogisia näkökohtia 3. vuosiluokalla 
 
Kolmannella luokalla siirrytään muodollisempiin ja pitempiin liikunnan jaksoihin. Aiemmin liikun-
ta oli pääainetunteihin integroitu osa. Liikunta erotetaan puhumisesta ja laulamisesta tai kuuntele-
misesta. Oppilaat pääsevät mahdollisuuksien mukaan liikuntasaliin. Tämä tarjoaa lisää tilaa, uusia 
laitteita ja välineitä. Oppilaiden täytyy tuntea olonsa turvalliseksi ja kotoisaksi uudessa paikassa ja 
tutustua erityisvälineisiin, turvallisuustekijöihin. Heille opastetaan myös sosiaaliset käyttäytymis-
säännöt, asianmukainen vaatetus ja hygienia. Liikuntavälineet esitellään mielikuvituksen ja leikin 
kautta, että ne tulevat tutuiksi oppilaille ennen niiden käyttöä. Harjoituksissa nojapuut voivat olla 
erilaisia siltoja, matot saaria, hyppyarkku hevosena ja niin edelleen. 
 
Oppilaat opettelevat olemaan yhtenäinen ryhmä suuren tilan sisällä Kokoonnutaan neuvonpitoon 
yhtenä ryhmänä ja sitten jätetään ryhmä ja astutaan tilaan. Tämä rytmi yhteen ja erottuminen toi-
mintaan on tärkeää liikunnan opetussuunnitelman käytännöissä. Se on olennaista sosiaalisen kyvyn 
kehittymisessä.  
 
Katso myös eurytmia. 

 

4. vuosiluokka 

 
Tavoitteet 

• harjaannuttaa lapsi ymmärtämään suuntien laaduista: ylös, alas, vasemmalle, oikealle, eteen 
ja taakse 

• liikkumisen perustaidot kehittyvät 
• oppii perusuintitaidon 
• oppii liikkumaan ja suunnistamaan koulun lähimaastossa  
• yhteistyötaidot kehittyvät ilman kilpailun korostamista 
• kuuntelemisen, tarkkaavaisuuden ja keskittymisen kehittyminen 
• oppii toimimaan sovittujen pelisääntöjen mukaan reilun pelin hengessä 

 
Keskeiset sisällöt 

• Bothmer-piiriruno (rytminen juokseminen, hypyt, loikat, heilahdusliikkeet) 
• kiinniottamis- ja hippaleikit 
• eläinleikit, eläinten liikkuminen ja laatuerot esiin 
• erilaiset suuntajuoksuleikit 
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• kiipeily, hyppimisharjoitukset esim. hyppynaruilla, hyppypukki 
• kuperkeikat, pyörimiset matolle ja matoilla 
• pallon heitto- ja kiinniottoharjoituksia 
• tasapainoharjoituksia penkillä, puomilla 
• viiteharjoitukset pituus- ja korkeushyppyyn 
• piirikansantanssit 
• suunnistamisen perustaitoja: piirrettyjen karttojen avulla, valokuvasuunnistusta mahdolli-

suuksien mukaan 
• kaksi uintijaksoa: uintileikit, selkä- ja rintauinnin opettelua 
• hiihdossa perinteisen ja vapaan tekniikan harjoittelua, hiihtoretkiä 
• luistelussa eteen- ja taaksepäin luistelua, jarrutuksia, kaariyhdistelmiä 
• yksinkertaista kuvioluistelua 
• pesäpallon alkeisharjoittelua: heittoa, kiinniottoa, lyömistä, nelimaalia 

 
Oppiaineen steinerpedagogisia näkökohtia 4. vuosiluokalla 

 
Liikunnanopetuksen painotus siirtyy nyt meistä minuun merkityksessä: tässä olen minä, siellä olette 
te. Eriytymisen periaate tulee vahvemmaksi peleissä, joissa yksi on ryhmää vastassa. Tähän kuuluu 
myös vastakohtien kokeminen, kuten unessa ja valveillaolo, heikko ja vahva, turva ja vaara tai luo-
minen ja tuhoaminen. Neljännellä luokalla oppilaat saattavat koetella aikuisen auktoriteettia tai tun-
tea itsensä erilliseksi ryhmässä. Sosiaaliset ja moraaliset lähtökohdat sääntöjen oppimisessa ja kun-
nioituksessa tulevat tällöin hyvin tärkeiksi. Lisäksi harjoitellaan suuntia, ylös ja alas, vasemmalle ja 
oikealle, eteen ja taakse ja niiden yhdistäminen omalla toiminnalla. 
 
ESOPSin oppilasarvioinnin periaatteiden mukainen arviointi: 

OPPILAS ON SAAVUTTANUT 4. LUOKAN LOPPUUN MENNESSÄ TAVOITTEET HYVIN: 

• hallitsee liikkumisen perustaidot 
• osaa juosta, hypätä, tehdä kuperkeikan 
• osaa heittää ja ottaa kiinni palloa 
• osaa liikkua rytmin, musiikin mukaan esim. kansantansseissa 
• osaa käsitellä pelivälineitä leikeissä, harjoituksissa ja peleissä 
• pystyy uimaan monipuolisesti uintisyvyisessä vedessä 
• pystyy liikkumaan monipuolisesti suksilla 
• osaa luistelussa liukumisen, eteenpäin luistelun ja jarrutuksen 
• osaa pukeutua tarkoituksenmukaisesti liikuntaa varten ja huolehtia puhtaudestaan 
• osaa toimia ryhmässä ohjeiden mukaan itsenäisesti, vastuullisesti ja yritteliäästi 

POIKKEUS PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN HYVÄÄN OSAAMISEEN  
 4. LUOKAN PÄÄTTYESSÄ 

• steinerkoulussa suunnistustaitoja harjoitellaan koulun lähipiirissä 
• yksinkertaisten, piirrettyjen karttojen avulla 4. luokalla 
• liikkumista luonnossa opetuskarttaa hyväksi käyttäen harjoitellaan  enemmän 5. luokasta al-

kaen valokuvasuunnistuksessa 
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5. vuosiluokka 

 
Tavoitteet 

• Antiikin olympialaislajeihin tutustumista ja harjoittelua (keihään- ja kiekonheitto, paini, pi-
kajuoksu, Marathon-juoksu ja pituushyppy) 

• ryhmässä toimiminen 
• pelisääntöjen noudattamien ja niiden mukaan toimiminen 
• keveyden ja raskauden kokeminen rytmisesti 
• mielikuvamaailman ja heräävän älyllisyyden tasapaino eri harjoituksissa 
• paikan ja sijainnin taju joukkuepeleissä 
• yksilöllisempiä voimisteluharjoituksia 
• perusuintitaidon saavuttaminen 
• hiihto- ja luistelutaitojen kehittyminen 

Keskeiset sisällöt 
• Olympialaislajien harjoittelua: pikajuoksu, Marathon-juoksu (2 km), pituushyppy, paini, 

keihään- ja kiekonheitto 
• osallistuminen pääkaupunkiseudun 5. luokkien Olympialaiskisoihin 
• rytminen 5. luokkalaisille tarkoitettu Bothmer-harjoitus, raskas-kevyt 
• hyppynaruharjoitukset yksin ja ryhmässä 
• pallonheitto- ja kiinniottoharjoituksia 
• voimisteluharjoituksia, kuperkeikka, hypyt esteiden yli, hyppy pukin yli,  
• korkeushypyn viiteharjoituksia patjalle 
• viestijuoksua, erilaisia juoksutyylejä 
• keväällä pesäpallon harjoittelua: lyöntejä, kiinniottoa, viitepeli nelimaalia 
• erilaisia kiinniotto- ja hippapelejä, pallopelejä 
• perinteisen ja luisteluhiihtotekniikan harjoittelua 
• luistelussa eteen- ja taaksepäin, jarrutukset, sirklaus eteenpäin, luisteluleikkejä, muotoluiste-

lua 
• piirikansantansseja, poloneesia 
• uintijaksot syys- ja kevätlukukaudella: uintileikkejä, harjoitellaan rinta-, selkä- ja vapaauin-

titekniikkaa, tavoitteena tyydyttävä uintitaito (25 m syvässä altaassa) 
• suunnistus: valokuvasuunnistus koulun lähiympäristössä, suunnistusmerkkeihin tutustumis-

ta, helppojen suunnistuskarttojen avulla suunnistusrastien etsimistä lähimaastossa 

 
Oppiaineen steinerpedagogisia näkökohtia 5. vuosiluokalla 
Tämä ikä on lapsuuden kulta-aikaa, sen ydin, viimeinen vuosi ennen fyysisen puberteetin tulon al-
kamista toden teolla. Rytmi on tärkeää liikunnassa tässä iässä, on oltava tasapaino keveyden ja pai-
navuuden välillä, mielikuvituksen ja älyllisyyden, yksilön ja ryhmän haasteiden välillä. Keskikoh-
dassa pysyminen nopeassa rytmien vaihtelussa vahvistaa oppilaan omaa aktiivisuutta. Tämä on tär-
keä siirtymävaihe ennen joukkuepelien aloittamista. Ilman kykyä pysyä keskikohdassa, pysyä 
omassa paikassaan on paljon vaikeampaa saavuttaa joukkuepeleissä paikan ja sijainnin taju.  
  
Katso myös eurytmian opetussuunnitelma.  
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6. vuosiluokka 

 
Tavoitteet 

• pesäpallon sääntöjen oppiminen ja pelitaitojen edistyminen 
• suunnistuskarttamerkkien oppiminen ja helpon kartan avulla ryhmässä ja pareittain rastien 

löytäminen 
• yleisurheilussa: pikajuoksutaidon kehittyminen, korkeushypyn tekniikan hallitseminen, tu-

tustuminen kolmiloikkaan 
• uintitaidon kehittyminen, hengenpelastuksen perusteiden hallitseminen 
• pallon heitto-, kiinniotto- ja kuljettamisen taitojen edistyminen 
• pelisääntöjen ymmärtäminen ja niiden mukaan toimiminen ryhmässä, toisen pelaajan huo-

mioiminen ja kannustaminen 
• geometristen muotojen hahmottaminen ja pystysuoruuden kokeminen Bothmer-

voimisteluliikkeiden avulla 
• hiihtotekniikan paraneminen, hiihtokestävyyden lisääntyminen 
• luistelutaitojen edistyminen 
• telinevoimisteluun tutustuminen eri harjoitusten kautta 

Keskeiset sisällöt 
• yleisurheilussa korkeushypyn tekniikan harjoittelua, tutustuminen kolmiloikkaan ja viesti-

juoksuun, pituushyppyä 
• suunnistuksessa opetellaan karttamerkit, harjoitellaan suunnistusta helpon kartan avulla 

ryhmässä ja pareittain 
• kaksi uintijaksoa: hengenpelastustaitojen harjoittelua, syvennetään rinta-, selkä- ja vapaa-

uinnin tekniikan harjoittelua, uintileikkejä 
• pesäpallon sääntöjen opettelua peliharjoitusten kautta, harjoitellaan pienissä ryhmissä syöt-

tämistä, heittoa, kiinniottoa 
• pallon kuljetus-, heitto- ja kiinniottoharjoituksia, koripallon viitepelejä 
• erilaisia koko luokan pallopelejä 
• sählyyn ja sulkapalloon tutustuminen 
• telinevoimisteluun tutustuminen: perusharjoituksia renkailla, köysissä, tasapainopuomilla, 

noja- ja puolapuilla, rekillä ja trampoliinilla 
• voimistelussa kuperkeikat, kärrynpyörä, käsillä seisominen, hypyt erilaisten esteiden ja hyp-

pypukin yli 
• Bothmer-voimistelussa geometrisia voimisteluliikkeitä kolmio ja neliö, sauvaharjoituksia 
• hiihtotekniikan kertaamista ja kestävyyden kohottaminen hiihtoretkillä  
• luistelutaitojen kertaamista ja taitojen lisäämistä: eteen-, taaksepäin luistelut, jarruttamiset, 

sirklaus, kuvioluistelua, luisteluleikkejä, tutustuminen ringetteen 
• eri maiden kansantansseja, jenkkaan tutustuminen piirissä ja pareittain 

 
Oppiaineen steinerpedagogisia näkökohtia 6. vuosiluokalla 

 
Murrosiän myötä kuudennella luokalla raajat kasvavat nopeasti, mikä johtaa kömpelyyteen ja suu-
rempiin fyysisiin eroihin luokan lasten välillä kuin missään muussa iässä. Leikin elementti antaa tie-
tä nyt muulle. Peleissä pyritään muodon, järjestyksen ja rakenteen selkeyteen. Objektiivisuuden 
elementti tulee etualalle mittausten kautta. Pidetään lukua pisteistä peleissä ja opettaja hyväksytään 
tuomarina. 
 
Peleissä siirrytään joukkuelajeihin. Tämä vaatii seuraavia valmistavia taitoja: voittajina ja häviäjinä 
olemista, vastustajien voittamista oveluuden ja viisauden avulla, joskus fyysistä kontaktia, suoraa 
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kohtaamista, kun pallo heitetään suoraan kohti. Tyypillisiin peleihin kuuluu: seinäpallo, soft ball, 
verkkopallopelit, lyöntikenttäpelit.  
 
Katso myös eurytmian opetussuunnitelma.  

 

7. vuosiluokka 

 
Tavoitteet 

• teemana erityisesti hyppyelämysten kokeminen erilaisten voimisteluharjoitusten kautta 
• yleisurheilussa tutustuminen kestävyysjuoksuun lyhyillä matkoilla ja estejuoksuun, taitojen 

kartuttaminen kiekonheitossa, korkeushypyssä ja kolmiloikassa 
• suunnistustaitojen kartuttaminen, karttasuunnistus vaativammalla kartalla ja tutustuminen 

kompassin käyttöön 
• uintitaidon ja –kunnon kohentaminen, uintipelastustaitojen hallitseminen 
• pallon käsittelytaitojen lisääntyminen eri harjoitusten ja pelien kautta 
• pesäpallon sääntöjen hallitseminen ja pelitaitojen karttuminen 
• hiihto- ja luistelutaitojen ylläpito, niiden edistyminen 
• telinevoimistelutaitojen kartuttaminen vaativampien harjoitusten kautta 
• reilun pelihengen mukainen sääntöjen noudattaminen ja toisten huomioiminen joukkuepe-

leissä ja yksilöharjoituksissa 
• asianmukaiset liikuntavarusteet tunnilla mukana ja henkilökohtaisen hygienian tärkeyden 

ymmärtäminen 

Keskeiset sisällöt 
• Bothmer-harjoituksissa hyppy keskipisteeseen, Rytmi-harjoitus, sauvaharjoituksia, padottu 

kolmio 
• 1500 metrin juoksuharjoituksia, estejuoksua, kiekonheitto, korkeushyppy, kolmiloikka 
• karttasuunnistusta vaativamman kartan avulla, tutustuminen kompassin käyttöön viuhka-

suunnistuksessa 
• pallonkäsittelytaitojen harjoittelua: kuljettamista, heittoa, kiinniottoa, lyömistä verkon yli, 

johdattavia viitepelejä kori- ja lentopalloon, kori- ja lentopallosääntöjen harjoittelua pelien 
kautta 

• jatketaan sulkapallon, pesäpallon ja sählyn pelaamista 
• tutustutaan uutena lajina keilailuun 
• eri maiden kansantansseja, jenkan kertaamista, uutena valssin ja tangon perusaskeleet 
• telinevoimistelussa erilaisia harjoituksia köysissä, renkailla, tasapainopuomilla, noja- ja puo-

lapuilla, rekillä ja trampoliinilla voltin harjoittelu 
• mattovoimistelussa käsillä seisominen, kärrynpyörä, voltin harjoittelu ponnistuslaudan kaut-

ta, erilaiset hypyt esteiden yli 
• uinnissa lyhyiden matkojen kuntouintia, rinta-, selkä- ja vapaauinnin tekniikoiden kertaa-

mista, hengenpelastustaitojen kertaaminen, mahdollisuuksien mukaan vesipalloa 
• hiihtopäivä Oittaalla lumitilanteen mukaan, oppilaiden hiihtovälineiden mukaan hiihtoa 

myös koulun lähimaastossa 
• luistelutaitojen kertaamista, ringetteä ja jääpalloa 
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Oppiaineen steinerpedagogisia näkökohtia 7. vuosiluokalla 

 
Oppilaalla on nyt voimaa ja notkeaa joustavuutta siirtyä yhdestä toiminnasta seuraavaan. Heillä on 
kyky erottua ryhmästä ja riittävästi henkilökohtaista otetta maailmassa ollakseen valmiita kilpaur-
heilun haasteeseen. 
 
Katso myös eurytmian opetussuunnitelma 

8. vuosiluokka 

 
Tavoitteet 

• yleisurheilussa kestävyysjuoksukunnon kehittäminen ja juoksukunnon merkityksen oivalta-
minen omalle terveydelle, tutustuminen kuulantyöntöön, korkeushyppy- ja kiekonheittotai-
tojen ylläpitäminen 

• tutustuminen kompassin avulla karttasuunnistukseen vaativamman kartan avulla, kunnon 
kohentaminen suunnistamalla taakkaa kantaen 

• pallonkäsittelytaitojen ylläpito ja taitojen kartuttaminen eri harjoitusten ja pallopelien kautta, 
uutena lajina tennikseen tutustuminen 

• uintikunnon kohentaminen, uintitekniikoiden ja hengenpelastustaitojen ylläpitäminen, uin-
nin merkityksen oivaltaminen oman kunnon ylläpidossa 

• hiihto- ja luistelutaitojen ylläpito ja taitojen kartuttaminen 
• lihaskuntoharjoituksiin ja –huoltoon tutustuminen  
• Bothmer-harjoituksen kautta tilan hahmottamista ja oman kehon hallintaa 
• telinevoimistelussa vaativampien harjoitusten kautta monipuolista oman kehon hallintaa 
• yleisimpien seuratanssien perusaskelien hallitseminen 
• huolehtii asianmukaiset liikuntavarusteet mukaan tunneille ja ymmärtää henkilökohtaisen 

hygienian merkityksen  

Keskeisest sisällöt 
• kestävyysjuoksuharjoituksia, Cooperin –juoksutesti, kuulantyöntö, mahdollisuuksien mu-

kaan korkeushyppyä ja kiekonheittoa 
• karttasuunnistusta kompassin avulla, taakkaa kantaen karttasuunnistusta 
• pallonhallintaharjoituksia, pesäpalloa, jalka-, kori- ja lentopalloa, viitepallopelejä, sählyä, 

sulkapalloa, keilailua, uutena lajina tennis 
• Bothmer-voimistelussa kaatuminen tilaan, sauvaharjoituksia 
• lihaskuntopiiriharjoituksia, lihashuoltoa: venyttelyharjoituksia 
• telinevoimistelussa kerrataan ja harjoitellaan vaativampia oman kehon hallintaharjoituksia 

köysissä, renkailla, tasapainopuomilla, nojapuilla 
• rekillä, trampoliinilla 
• eri maiden kansantansseja, seuratansseista opetellaan valssi, tango ja jenkka, tutustutaan 

humppaan, sambaan ja jiveen 
• uintitekniikoiden kertaamista: rinta-, selkä- ja vapaauinti, tutustuminen perhosuintiin, hen-

genpelastustaitojen kertaaminen, uintikunnon testaaminen uinti-Cooper testin avulla  
• hiihtopäivä Oittaalla ja oppilaiden omien hiihtovälineiden mukaan hiihtoa myös koulun lä-

himaastossa 
• luistelua, ringetteä ja jääpalloa 
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Oppiaineen steinerpedagogisia näkökohtia 8. vuosiluokalla 
Liikkeestä ja fyysisestä näkökulmasta katsoen tämä ikä merkitsee lapsuuden loppua. Monia ulkola-
jeja voidaan aloittaa tässä iässä, mukaan kalliokiipeily ja köyden avulla laskeutuminen, kanootilla ja 
kajakilla melominen, vaellus, laskettelu. Kaikissa näissä esimerkeissä toiminnat tarjoavat omat 
haasteensa. Suhde ympäristöön on tärkeä. Oppilaiden pitäisi nyt oppia, että ulkolajit ovat palkitse-
vampia, koska ne tehostavat meidän kokemustamme luonnosta. 
  
Katso myös eurytmian opetussuunnitelma.  

 

9. vuosiluokka 

 
Tavoitteet 

• yleisurheilussa keihäänheittoon tutustuminen, kiinnostuksen herääminen oman kunnon yllä-
pitoon, kestävyysjuoksuharjoituksia 

• osaa suunnistaa karttaa ja kompassia käyttäen, tietää jokamiehen oikeudet ja velvollisuudet, 
tutustuminen pimeäsuunnistukseen 

• osaa yleisimpien pallopelien perusteet ja kykenee pelaamaan sovittujen sääntöjen mukaan, 
hallitsee perustaidot pallonkäsittelyssä 

• hallitsee yleisimmät seuratanssit 
• osaa luistella sujuvasti ja hallitsee hiihdon perustekniikat 
• hallitsee uimataidon, osaa hengenpelastamisen, oivaltaa uinnin merkityksen oman kunnon 

ylläpitämisessä 
• tuntee joitakin lihaskunto- ja lihashuoltoharjoituksia 
• hallitsee perusharjoitukset teline- ja mattovoimistelussa 
• huolehtii asianmukaiset liikuntavarusteet mukaan tunneille ja ymmärtää henkilökohtaisen 

hygienian merkityksen  
• omien rajojen ylittäminen, pelkojen voittaminen esim. seinäkiipeilyssä ja pimeäsuunnistuk-

sessa 
• toimii vastuullisesti ja ottaa toiset huomioon  
• noudattaa sopimuksia, pelien sääntöjä ja reilun pelin periaatetta 
• oppilas löytää itselleen sopivan kuntoilumuodon, jota harrastaa säännöllisesti vapaa-ajallaan 

Keskeiset sisällöt 
• keihäänheittoon tutustuminen, kestävyysjuoksuharjoituksia, juoksukunnon Cooper-

juoksutesti, kerrataan kuulantyöntö ja kiekonheitto, mahdollisuuksien mukaan korkeushyp-
pyä 

• kartta- ja kompassisuunnistuksen kertaaminen, pimeäsuunnistus pareittain tai ryhmässä 
• harjoitellaan pallonkäsittelyä, pelataan jalka-, lento- ja koripalloa, käydään pelaamassa ten-

nistä ja sulkapalloa sekä keilaamassa  
• tutustuminen seinäkiipeilyyn ja liitokiekkoon (frisbee) 
• harjoitellaan yleisimpiä seuratansseja: valssia, tangoa, jenkkaa ja humppaa. Latinotansseista 

tutustutaan sambaan, rumbaan ja jiveen. Eri maiden kansantansseja 
• luistelutaitojen kertaamista, ringetteä ja jääpalloa 
• hiihtopäivä Oittaalla, oppilaiden hiihtovälineiden mukaan hiihdetään myös koulun lähimaas-

tossa 
• kerrataan uintitekniikat, harjoitellaan matkauintia ja uintikunnon testaaminen uinti-Cooper 

testin avulla 
• harjoitetaan lihaskuntoa kuntopiirityyppisesti ja huolletaan lihaskuntoa mm. venyttelyharjoi-

tuksin 
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• kerrataan perusharjoitukset teline-ja mattovoimistelussa, uutena hevonen 
• Bothmer-voimistelussa kerrataan sauvaharjoitukset, kaatuminen tilaan, uutena syöksy, tutus-

tutaan keväällä keihäs- ja kiekko-harjoituksiin 

 
Oppiaineen steinerpedagogisia näkökohtia 9. vuosiluokalla 

 
Tässä iässä oppilaiden tulee oppia ottamaan vastuuta oman toiminnan seuraamuksista. Yksilön täy-
tyy sukeltaa ja tunkeutua tulevaisuuteen uudella ja tietoisella askeleella. Tämä vaatii sekä rohkeutta, 
että uusia tietoisuuden tasoja. Tietty laiskuus, usein emotionaalisen epävarmuuden ilmaus täytyy 
voittaa. Tämän ikäisten oppilaiden täytyy jättää lapsuus taakseen ja seisoa omilla jaloillaan. 
 
Oppilaat tarvitsevat enemmän liikuntaa kuin lukujärjestyksessä on tilaa, nyt viimeistään on aika 
opastaa nuoria omaehtoiseen liikuntaan. Säännölliset kilpailut ja ottelut toisten koulujen kanssa ovat 
tärkeitä. 
 
Katso myös eurytmian opetussuunnitelma.  
 

Arviointi ja päättöarvioinnin kriteerit 

 
Liikunnan arvioinnissa painotetaan seuraavia osa-alueita 

• motoristen perustaitojen hallinta 
• fyysinen kunto 
• aktiivisuus, asennoituminen 
• liikuntatietouden hallinta ja soveltaminen 

 
Arviointimenetelminä käytetään mm. 

• jatkuvaa työskentelyn havainnointia 
• keskustelua ja palautteen antoa oppilaan kanssa 
• fyysisen kunnon mittaamista 
• oppilaan itsearviointia 

 
Päättöarvioinnin kriteerit arvosanalle 8 
 
Oppilas 

• osaa ydintaidot juoksuissa, hypyissä ja heitoissa 
• osaa voimistelun, välinevoimistelun ja telinevoimistelun liikkeitä 
• osoittaa toiminnassaan ymmärtävänsä rytmin merkityksen liikunnassa ja tanssissa 
• osaa yleisempien pallopelien perusteet ja pelaa niitä sovittujen sääntöjen mukaan 
• osaa suunnistaa karttaa ja kompassia apuna käyttäen sekä tietää jokamiehen oikeuksista ja 

velvollisuuksista 
• osaa luistella sujuvasti 
• hallitsee hiihdon harrastamiseen tarvittavat perustekniikat 
• hallitsee uimataidon sekä osaa vesipelastamisen taitoja 
• tuntee liikunnan ja terveyden välisiä yhteyksiä 
• osaa ylläpitää ja kehittää toimintakykyään 
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• osoittaa oppimis- ja yrittämishalua koululiikunnassa, varustautuu liikuntatunneille asiallises-
ti ja huolehtii puhtaudestaan 

• toimii vastuullisesti ja ottaa toiset huomioon sekä noudattaa sopimuksia, sääntöjä ja reilun 
pelin periaatetta 

 
 

7.19 KOTITALOUS 
 
Kotitalousopetus on merkittävältä osalta käden työtä ja käytännön taitoja kehittävää kasvatusta. Se 
luo oikeita työtottumuksia ja antaa työniloa, ohjaa omintakeiseen toimintaan ja ottaa huomioon op-
pilaiden erilaisen suoritusvalmiuden. Harras ja hyvin suoritettu työ on tehokasta tahdon ja ymmär-
ryksen koulutusta ja sellaisena erinomaista valmennusta työelämään. Yhteisön jäsenyyteen kotitalo-
usopetuksessa kasvatetaan erilaisten ryhmätoimintojen avulla. Elämyksellisesti koetun ihmissuhde-
kasvatuksen pohjalle rakentuu myös kodin sisäisen elämän harmonian ymmärtäminen. 
 
Kotitalouden opetuksessa on keskeistä luoda myönteisiä asenteita ja aktivoida oppilaita harrasta-
maan kotitaloutta sekä täydentämään niitä taitoja ja tietoja, joita he joutuvat käyttämään opiskeluai-
kanaan ja myöhemminkin elämässään. 
 
Opetuksen avulla juurrutetaan hyviä työtottumuksia, kuten vastuuntuntoa, taloudellisuutta, siisteyttä 
ja järjestystä. Se valmentaa sopuisaan ja tuottoisaan yhteistoimintaan ja ohjaa ymmärtämään myös 
kotitaloustyön rationalisoinnin merkityksen. 
 
Varsinainen kotitalousopetus alkaa 7. luokalta. Alemmilla luokilla lapset leipovat koulussa ja val-
mistavat ruokaa leirikouluissa. 
 

Oppimisympäristön kuvaus 

 
Kotitaloutta opetetaan ergonomisesti mitoitetussa, turvallisessa ja terveellisessä opetuskeittiössä. 
Kotitalouden oppimisympäristöön kuuluu mukaan myös lähiympäristö. Oppitunneilla asioidaan 
myös kaupassa, maatiloilla ja torilla. 
 
Psyykkiseen oppimisympäristöön kiinnitetään huomiota jokaisella kotitaloustunnilla. Oppitunnilla 
pyritään välittömään ja kannustavaan ilmapiiriin. Oppilas saa onnistumisen elämyksiä maistaessaan 
työnsä tuloksia ja näkee myös heti lopputuloksen tekemisestään. Esteettisyyteen pyritään luokan 
viihtyisyydellä ja siisteydellä sekä kiinnitetään huomioita mm. pöydänkattamiseen ja pöytätapoihin. 

Tavoitteet 

Oppilas oppii 
• ymmärtämään hyvien tapojen ja tasa- arvon merkityksen yksilön ja perheen hyvinvoinnin 

kannalta 
• pohtimaan kotitalouden arjen hallintaa ja sen yhteyksiä omiin valintoihinsa ja toimintaansa 
• tekemään ruokatalouden, asunnon ja tekstiilien hoitoon liittyviä perustehtäviä ja käyttämään 

tarkoituksenmukaisia, turvallisia ja kestävän kehityksen mukaisia aineita, välineitä ja työta-
poja 

• toimimaan harkitsevana ja vastuunsa tuntevana kuluttajana sekä tiedostamaan kulutukseen 
liittyviä ongelmia 
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• tiedostamaan kotitalouksien toimintaan liittyvää kansallista kulttuuria sekä kansainvälisty-
misen ja monikulttuurisuuden tuomia mahdollisuuksia. 

 
 

Keskeiset sisällöt 

 
Perhe ja yhdessä eläminen 

• hyvät tavat, tapakulttuuri ja kodin juhlat 
� pöytätavat, tervehtiminen ja asiallinen kielenkäyttö 
� vuoden juhlat 

• sosiaalinen vastuu ja välittämisen ilmapiiri 
� hyvä työskentelyilmapiiri 
� yksilö-, pari- ja ryhmätyöskentelyä 

• tasa-arvo ja ajankäyttö perheessä 
� tasapuolinen työjako 
� ajankäytön suunnittelu ja toteutuminen 

 
Ravitsemus ja ruokakulttuuri 

• ravitsemissuositukset ja terveellinen ruoka 
� ateriarytmi 
� lautasmalli 
� ruokaympyrä ja ruokapyramidi 

• ruuan laatu ja turvallisuus 
� ruoka-aineiden valintaa 
� ruoka-aineiden oikea säilytys 
� ruoka-aineiden oikea hygieeninen käsittely 

• perusruuanvalmistusmenetelmät 
� keittäminen 
� paistaminen 
� leivonta 

• aterioiden suunnittelu ja erilaisia ruokatilanteita suomalaisessa ruokakulttuurissa 
� omien aterioiden suunnittelu 
� arki- ja juhlaruokailutilanteet 
� kattaminen 

• ruokailukulttuurien muuttuminen 
� vieraiden maiden ruokakulttuuri 
� ajan hermolla pysyminen 

 
Kuluttaja ja muuttuva yhteiskunta 

• oman rahankäytön suunnittelu 
� mihin viikkorahani riittävät 
� säästäminen ja suunnitelmallisuus 

• kuluttajan vastuu ja vaikutusmahdollisuus 
� toimiminen ostotilanteessa 

• tuotteiden ja palvelujen hankinta ja käyttö 
� kriittinen suhtautuminen 

• kulutuksen ympäristövaikutukset 
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Koti ja ympäristö 
• asunnon ja tekstiilien hoito 
• kotitalouden jätehuolto 
• kotitalouskoneiden ja kodin laitteiden käyttö 

 

7. vuosiluokka 

• keittiöhygienia 
• työvälineisiin ja –tapoihin tutustuminen 
• peruselintarvikkeiden tunteminen (oppilaiden esitelmät)  ja käyttäminen eri tavoin 
• hyvät käytöstavat 
• ruokaohjeiden tulkintaa sisältäen merkkien ja symbolien kertaamisen  
• leivonnan perusteet (eri taikinatyypit) 
• monipuolisen arkiruoan valmistaminen 
• ruoan tarjolle panoon ja pöydän kattamiseen perehtyminen 
• puhtaana pito ja siivous 
• kotitalousjätteiden peruslajittelu ja kierrätys 
• työturvallisuus 

 

8. vuosiluokka 

• perustietojen ja –taitojen syventäminen 
• monipuolisten ruokatottumusten omaksuminen 
• terveellisten aterioiden suunnittelua ja toteuttamista  
• ruoka-aineiden ryhmittely ruokaympyrän tai lautasmallin avulla, tietoa ravitsemuksesta 

(oppilaiden esitelmät) 
• mausteet 

 
 

 
 

Arviointi ja päättöarvioinnin kriteerit 

 
Kotitalouden arvioinnissa noudatetaan valtakunnallisia opetussuunnitelmanperusteiden arviointioh-
jeita. 
Kotitalouden arvioinnissa on kolme keskeistä osa-aluetta: yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot, käy-
tännön työtaidot sekä tiedon hankinta- ja käsittelytaidot 
Arviointimenetelminä kotitaloustunneilla käytetään mm. 

• jatkuvaa oppilaan käytännön työn havainnointia 
• kotitehtävien suorittaminen 
• keskustelu oppilaan kanssa ja palautteen antamista 
• oppilaan tuotosten aistinvaraista arviointia 
• oppilaan itsearviointia 
• tuntiosaaminen 
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Päättöarvioinnin kriteerit arvosanalle 8 
 
Yhteistyö ja vuorovaikutustaidot 
Oppilas 

• osaa noudattaa hyviä tapoja ja ottaa muut huomioon käyttäytymisellään sekä toimia itsenäi-
sesti ryhmässä 

• tuntee kotitaloustyön suunnittelua, tasapuolisen työnjaon ja ajankäytön perusteita ja osaa 
soveltaa niitä oppimistilanteessa 

 
Käytännön työtaidot 
Oppilas 

• tuntee ruoka-aineiden ominaisuuksia, tavallisia ruuanvalmistuksen menetelmiä ja osaa käyt-
tää niitä hyväkseen ruuanvalmistuksessa 

• osaa valmistaa ohjatusti suomalaisia perusruokia ja leivonnaisia ja koostaa ateriansa ravit-
semissuositukset huomioon ottaen 

• osaa käyttää tarkoituksenmukaisia työtapoja ja tavallisimpia kodinkoneita ja - välineitä tur-
vallisesti 

• osaa tulkita tekstiilien hoito- ohjeita ja hoitaa tavallisimpia tekstiilejä 
• osaa tehdä kodin siivouksen perustehtäviä 
• osaa toimia ympäristöä säästäen, valita tarkoituksenmukaisia pesu- ja puhdistusaineita sekä 

huolehtia kodin jätteiden peruslajittelusta 
  

Tiedonhankinta- ja käsittelytaidot 
Oppilas 

• osaa etsiä ja hyödyntää kotitalouden tietoja eri lähteistä, tulkita yleisempiä tuote- ja pak-
kausmerkintöjä ja symboleja sekä pohtia erilaisten tiedon luotettavuutta 

• osaa pääpiirteittäin kertoa mistä kotitalouksien menot koostuvat ja tehdä oman rahankäy-
tönsuunnitelmansa 

• tuntee tärkeimmät kuluttajan vastuu ja vaikutusmahdollisuudet 
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7.20 VALINNAISET AINEET 
 
Espoon Steinerkoulussa voi opiskella valinnaisina seuraavia oppiaineita: A-2 saksa, kuoro, viulu-
soitto ja sellonsoitto, valinnainen kuvataide tai liikunta, valinnainen draama ja lehdenteko sekä eet-
tinen yrittäjyys. Saksan kielen osalta opetussuunnitelmassa on erillinen kuvaus vieraiden kielten 
osiossa. Liikunta ja kuvataide ovat kyseisten oppiaineiden syventäviä opintoja, draaman opetus pe-
rustuu äidinkielen osiona kuvattuun puhe ja draama –kokonaisuuteen. Lehden teossa syvennetään 
äidinkielen taitoja ja se integroituu media- ja viestintäkasvatuksen sekä kuvataiteen projekteihin.  
Arviointi kuvataan perusteellisesti saksan osalta. Muiden aineiden osalta arvioinnissa noudatetaan 
kyseisten aineiden arvioinnin perusteita ja valinnaisten aineiden arvioinnista tämän opetussuunni-
telman oppilaan arviointi -osioissa kuvattuja ohjeita.    
  
 

 
Luokka Valinnaiset  

aineet 
Laajuus Tavoitteet Sisällöt 

1.-9.  A2 Saksa 13 t ks. Saksa ks. Saksa 
 

2.-3. Viulu/Sello  1 t  Soittimen säännölli-
nen harj. 
Kuuntelun aktivointi 

Soittimenhallinnan alkeet  
Yhteissoittoon alkeet 

4.-5  Kuoro/Orkesteri  2 t Oman äänen ja soiton 
tietoisempi hallinta ja 
yhteissoitossa 

1-2-äänisiä kappaleita, 
yhteismusisointi perusteet 

6.  Kuoro/Orkesteri  1 t Oman äänen ja soiton 
tietoisempi hallinta ja 
yhteissoitossa 

2-3-äänisiä kappaleita, 
yhteismusisoinnin jatko-
kurssi 

7.-9. A) Kuvataide /  
     Liikunta 

 3 t Syventävä  Syventävä 

7.-9. B) Draama /  
     Lehdenteko 
Eettinen yrittä-
jyys 

 6 t Syventävä 
 
Katso OPS � 

Syventävä 
 
Katso OPS � 

 
Ohjeita valinnaisaineiden arviointiin 

Vähintään kaksi vuosiviikkotuntia kestävä yhtenäinen valinnaisaine arvioidaan numeroin. Oppi-
määrältään alle kaksi vuosiviikkotuntia käsittävät valinnaisaineet arvioidaan sanallisesti: hyväksyt-
ty/hylätty.  
Päättötodistukseen voi kuulua liitteenä arvio alle kaksi vuosiviikkotuntia kestävästä valinnaisainees-
ta sekä oppilaan käyttäytymisestä ja työskentelystä. Päättötodistukseen merkitään opiskeltujen vuo-
siviikkotuntien määrä valinnaisissa aineissa. Mikäli sanallisesti arvioitu valinnainen aine katsotaan 
jonkin yhteisen aineen syventäviksi opinnoiksi, sen suoritus voi korottaa kyseisen oppiaineen ar-
vosanaa. 
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Eettinen yrittäjyys ja vaikuttaminen luokat 7 - 9 

            
Tavoitteet 
Oppilas  

• tutustuu etiikkaan ja yrittäjyyteen käsitteinä 
• pohtii oman toimintansa seurauksia ja kykenee arvioimaan sen eettisyyttä 
• oppii asettamaan omalle toiminnalleen vastuullisia tavoitteita  
• tutustuu erityyppisiin yrittäjyyden muotoihin 
• tutustuu ihmisen toiminnan yhteiskunnallisiin ja ekologisiin seurauksiin 
• tutustuu luoviin keinoihin vaikuttaa yhteiskuntaan ja ympäristöön 
• oppii hankkimaan ja soveltamaan yhteiskuntaa ja talouselämää käsittelevää informaatiota 

kriittisesti ja toimimaan aktiivisena vaikuttajana  
• kiinnostuu yhteiskunnallisesta osallistumisesta ja vaikuttamisesta  
• oppii tarkastelemaan ja kehittämään osaamistaan vastuullisena kuluttajana ja    

yhteiskunnallisena toimijana  
• tuntee käsitteen eettinen yrittäjyys ja ymmärtää miten se toteutuu käytännössä 

 
Keskeiset sisällöt 
Aihealueina ovat  yrittäjyys,  ekologisuus,  ja yhteiskunnallinen vaikuttaminen globaalissa ja paikal-
lisessa mittakaavassa 
 
Yksilö eettisenä yrittäjänä 

• etiikka ja eettinen toiminta 
• yksilön toiminnan seuraukset ja mahdollisuudet 
• yksilö toimijana, esimerkkinä tunnettuja yhteiskunnallisia vaikuttajia 
• yksilö ja kotitaloudet kuluttajina ja talouden toimijoina, kuluttajan toiminnan vaikutukset 

 
Maailmanlaajuinen vaikuttaminen 

• yksilö toimijana globaalissa yhteiskunnassa 
• yritykset, järjestöt ja valtiolliset toimijat globaaleina taloudellisina ja yhteiskunnallisina 

vaikuttajina 
• globaalit taloudelliset, ekologiset ja humanitaariset ongelmat 
• erilaisia ratkaisuja ja vaikutusmahdollisuuksia 
• ulkomaankaupan ja globaalitalouden merkitys  

 
Vaikuttaminen ja päätöksenteko, kansalaisjärjestöt 

• kansalaisten mahdollisuudet vaikuttaa yhteiskuntaan ja ympäristöön  
• erilaiset kansalaisjärjestöt ja niiden toiminta  
• taloudelliset vaikutuskeinot yhteiskunnallisissa kysymyksissä 

 
ESOPSin oppilasarvioinnin periaatteiden mukainen arviointi: 
 
Yhteiskunnallisen tiedon käsittely ja oman toiminnan arviointi 
 
Oppilas  

• ymmärtää mitä eettinen yrittäjyys merkitsee ja sisältää 
• osaa arvioida oman toimintansa seurauksia globaalissa ja paikallisessa mittakaavassa 
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• pystyy perustelemaan käsityksiään yhteiskunnallisista asioista  
• on kiinnostunut yhteiskunnallisesta vaikuttamisesta ja oman toimintansa seurauksista 
• osaa vertailla yhteiskunnallisen päätöksenteon ja taloudellisten ratkaisujen eri vaihtoehtoja 

ja niiden seurauksia 
• ymmärtää yhteiskunnallisen ja taloudellisen toiminnan eettisiä kysymyksiä 

 
Oppilas eettisenä yrittäjänä 
Oppilas  

• suunnittelee omaa toimintaansa vastuullisesti tarkastellen toimintansa seurauksia 
• löytää luovia keinoja vaikuttaa ympäristöönsä  
• osaa kehitellä erilaisia ratkaisuehdotuksia paikallisiin ja globaaleihin ongelmiin 
 

 

7.21 OPPILAANOHJAUS 
Oppilaanohjauksen tehtävänä on tukea oppilaan kasvua ja kehitystä siten, että oppilas kykenee edis-
tämään opiskeluvalmiuksiaan ja sosiaalista kypsymistään sekä kehittämään elämänsuunnittelun 
kannalta tarpeellisia tietoja ja taitoja. Ohjauksen tuella oppilas tekee omiin kykyihinsä ja kiinnos-
tuksiinsa perustuvia opiskelua, koulutusta, arkielämää ja elämänuraa koskevia ratkaisuja. Oppi-
laanohjauksen tarkoituksena on edistää koulutyön tuloksellisuutta, lisätä hyvinvointia koulussa sekä 
ehkäistä syrjäytymistä. Sen avulla edistetään myös koulutuksellista, etnistä ja sukupuolten välistä 
tasa-arvoa. 
     Oppilaan turvallista siirtymistä opintopolun nivelvaiheissa tulee tukea oppilaanohjaajien ja toi-
sen asteen oppilaitosten ohjauksesta vastaavien opinto-ohjaajien sekä opettajien välisellä yhteistyöl-
lä, joka ylittää oppilaitosten ja kouluasteiden väliset rajat.  
 
Tavoitteet 
Oppilas  

• oppii itsenäisyyteen, vastuullisuuteen ja itsetuntemukseen 
• oppii yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja 
• oppii kehittämään oppimisvalmiuksiaan ja tunnistamaan oppimisvaikeuksiaan sekä etsimään 

apua ongelmatilanteissa 
• oppii tuntemaan erilaiset oppimistyylit 
• oppii kehittämään opiskelutaitojaan ja oman toiminnan arviointitaitojaan 
• saa tukea ja ohjausta siirtyessään koulutuksen eri nivelvaiheissa perusopetuksen sisällä ja pe-

rusopetuksen päättövaiheessa 
• oppii etsimään tietoja ja hankkimaan taitoja opiskelua, tulevaisuutta sekä elämää koskevia 

suunnitelmia ja valintoja varten käyttäen myös tieto- ja viestintäteknologian tarjoamia mahdol-
lisuuksia 

• oppii kehittämään päätöksentekotaitojaan sekä toteuttamaan ja arvioimaan tulevaisuu-
densuunnitelmiaan myös muuttuvissa olosuhteissa 

• saa tukea ja ohjausta ammatillisessa suuntautumisessa, myös sukupuolirajat ylittävissä oppiai-
ne-, koulutus- ja ammatinvalinnoissa 

• oppii hankkimaan tietoja yhteiskunnasta, työelämästä ja yrittäjyydestä sekä kasvamaan moni-
kulttuurisuuteen ja kansainvälisyyteen 
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Vuosiluokat 1 - 2 

 
Oppilaanohjauksen tavoitteena on tukea oppilaan siirtymistä esiopetuksesta perusopetukseen ja aut-
taa häntä koulunkäyntiin liittyvien taitojen kehittämisestä.    
Oppilasta tuetaan ottamaan vähitellen vastuuta koulunkäynnistään ja koulutehtävistään. Oppilaiden 
sosiaalista kasvua tuetaan pehmeällä alulla, jolloin oppilaille annetaan aikaa tutustua toisiinsa eri-
laisten leikkien avulla. Luokanopettaja kiinnittää erityistä huomiota oppilaan vuorovaikutustaitojen 
kehittämiseen. Lisäksi hän vierailee jokaisen oppilaan kotona ja tutustuu lapseen hänen omassa ym-
päristössään. 
 
Tarpeen vaatiessa luokanopettaja antaa oppilaalle henkilökohtaista ohjausta eri aineissa ja keskuste-
lee vanhempien kanssa lapsen koulukäynnistä ja kotitehtävistä. 
 

Vuosiluokat 3 - 6 

 
Oppilaanohjauksen tavoitteena näiden vuosiluokkien aikana on pyrkiä siihen, että oppilas ottaa yhä 
enemmän vastuuta koulutyöstään ja opiskelustaan. Lisäksi hänelle tarjotaan mahdollisuus tutustua 
eri ammatteihin ja työelämään. 
3. luokalla oppilaat tutustuvat maatalojen työskentelyyn ja vanhoihin ammatteihin. Oppilaat vierai-
levat maatiloilla ja työpajoissa. Oppilaat oppivat vanhoja työtapoja osallistuvat eläinten ruokintaan 
ja metsätöihin. 
 
4. luokalla oppilaat tutustuvat Vihdin historiaan ja paikkakunnan perinteisiin ammatteihin. Oppilaat 
harjoittelevat erilaisia opiskelumenetelmiä ja pieniä tutkielmia Vihdin historiasta sekä oman suvun 
historiasta. 
 
5. luokalla oppilaat opiskelevat erilaisilla opiskelumetodeilla vanhan ajan historiaa, mahdollisesti 
oppilaat tekevät näytelmän historian jaksoista. Opetukseen sisällytetään harjoituksia, joissa oppilas 
oppii arvioimaan omia opiskelutaitojaan ja kehittämään niitä.  
 
6. luokalla oppilasta tuetaan kehittämään oppimisvalmiuksiaan ja tunnistamaan mahdollisia oppi-
misvaikeuksiaan. Oppilaiden itsetuntemusta ja itsetuntoa pyritään vahvistamaan. 
 
Jokaisella luokalla on luokkatunnit, joilla keskustelemalla, nukketeatteria ja draamaharjoituksia 
käyttäen kasvatetaan oppilaiden itsetuntemusta, kohotetaan oppilaiden itsetuntoa ja sosiaalisia taito-
ja. Lisäksi luokanopettaja tai aineenopettaja antavat oppilaalle henkilökohtaista ohjausta opiskeluun 
ja erilaisiin elämän kysymyksiin liittyvissä asioissa. 
 

Vuosiluokat 7 - 9 

Perusopetuksen 7. - 9. luokkien oppilaanohjaus järjestetään siten, että se tarjoaa oppilaalle kokonai-
suuden, joka muodostuu 

• luokkamuotoisesta ohjauksesta 
• yksilöllisiin kysymyksiin syventävästä henkilökohtaisesta ohjauksesta 
• sosiaaliseen vuorovaikutukseen perustuvasta pienryhmäohjauksesta 
• työelämään tutustumisesta 
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Oppilaalle järjestetään henkilökohtaista ohjausta, jolloin oppilaalla on mahdollisuus keskustella 
opintoihinsa, koulutus- ja ammatinvalintoihinsa sekä elämäntilanteeseensa liittyvistä kysymyksistä. 
Oppilaalle järjestetään pienryhmäohjausta, jonka aikana hän oppii ryhmässä käsittelemään kaikille 
yhteisiä tai kunkin ryhmään osallistuvan opiskelijan henkilökohtaisia, muiden oppilaiden kanssa ja-
ettavissa olevia ohjauksellisia kysymyksiä. 
 

Keskeisiä teemoja ovat opiskelu steinerkoulun lukioasteella, koulutusjärjestelmän yleinen rakenne 
Suomessa ja erilaiset koulutusvaihtoehdot, yhteishaku sekä henkilökohtaiset tavoitteet ja työtavat. 
 
Perusopetuksen päättövaiheessa oppilasta ohjataan ja tuetaan jatko-opiskeluvalinnoissa sekä ohja-
taan käyttämään opetus- ja työhallinnon sekä muita yhteiskunnan tarjoamia ohjaus-, neuvonta- ja 
tietopalveluita.  
 
Oppilasta ohjataan hyvissä ajoin tutustumaan kaikkiin jatkokoulutusmahdollisuuksiin.   
Koulu voi järjestää oppilaille mahdollisuuden osallistua erilaisiin jatkokoulutustapahtumiin, mm. 
messutilaisuuksiin. Oppilasta ohjataan yhteishakuun osallistumisessa.  
 
Työ- ja elinkeinoelämän sekä koulun välisen yhteistyön tavoitteena on, että oppilas hankkii tietoa 
ammattialoista, ammateista ja työelämästä sekä saa virikkeitä yrittäjyydestä. 
 
Oppilaalle järjestetään työelämään tutustumisjaksoja koulutus- ja ammattivalintojensa perustaksi ja 
työn arvostuksen lisäämiseksi. Oppilaan tulee voida hankkia omakohtaisia kokemuksia työelämästä 
ja ammateista aidoissa työympäristöissä.  

Työelämään tutustuminen (TET) 

Työelämään tutustumisen yhteydessä oppilaalle järjestetään mahdollisuus arvioida hankkimiaan tie-
toja ja kokemuksia. TET eli työelämään tutustuminen on yksi yleisimmistä yrityksen ja koulun yh-
teistyömuodoista ja keskeinen osa peruskoulun jakamaa työelämätietoutta. TET- jakson tavoitteena 
on parantaa oppilaan työelämän tuntemusta ja arvostusta. TET-jaksolla nuoret saavat käytännössä 
nähdä, kuulla ja kokea millaista on työskennellä erilaisissa ammateissa ja erilaisissa työympäristöis-
sä. Omakohtaiset työelämän kokemukset voivat myös tukea oppilaan jatko-opintoihin hakeutumista 
ja niihin liittyviä valintoja. 
 
Espoon Steinerkoulu järjestää työelämään tutustumisjaksot siten, että 7. luokalla tutustutaan koulun 
keittiön toimintaan koulupäivien yhteydessä. Varsinainen työelämään tutustumisjakso (viikko) jär-
jestetään 8. tai 9. luokalla. Oppilas voi osallistua itse TET-paikkansa etsintään. Sopimukset tehdään 
koulun kanssa.  Työelämään tutustumista varten järjestetään työpaikkoja eri ammattialoilta. Oppi-
laat esittelevät havaintoja jakson kokemuksista esim. portfoliotyön, esitelmän, keskustelun tai Po-
wer Point – esityksen avulla. Lisäksi 9. luokalla tutustutaan erityisesti maatalousammatteihin 2-
viikkoisen maatalousleirin aikana, jonka puitteissa oppilaat työskentelevät pienryhmissä eri maati-
loilla. TET on osa koulunkäyntiä, joten siitä ei makseta palkkaa eikä oppilas ole työsuhteessa TET-
paikkaansa.  

Luokkamuotoinen ohjaus 

Tavoitteet 

Oppilas 
• oppii itsetuntemusta ja vuorovaikutustaitoja 
• muodostaa kokonaiskäsityksen koulun toimintatavoista ja opiskelumahdollisuuksista 
• oppii käyttämään erilaisia opiskelumenetelmiä ja tiedonhankintakanavia sekä arvioimaan 



ESPOON STEINERKOULUN OPETUSSUUNNITELMA / OPPIAINEOSA 198/227 

omia opiskelutaitojaan 
• oppii kehittämään itselleen sopivia opiskelustrategioita  
• tuntee Suomen koulutusjärjestelmän pääpiirteet ja oppii etsimään tietoa jatko-

opiskelumahdollisuuksista 
• hankkii perustietoa työelämästä ja eri ammattialoista 
• opettelee etsimään tietoa opiskelusta ja työnteosta ulkomailla 
  

Keskeiset sisällöt 
• itsetuntemus ja ammatillinen kehitys 
• kouluyhteisössä toimiminen, perusopetuksen rakenne, eteneminen ja oppilaan arviointi 
• opiskelun taidot 
• tulevaisuuden suunnittelu- ja päätöksentekotaidot 
• työelämätietous, elinkeinorakenne ja ammattialat 
• Suomen koulutusjärjestelmä 
• jatko-opintomahdollisuudet peruskoulun jälkeen ja hakeutuminen jatko-opintoihin 
• opiskelu ja työskentely ulkomailla 
• ohjaus-, tiedotus- ja neuvontapalvelut 
• tasa-arvo yhteiskunnassa ja työelämässä 
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8. OPPILAAN ARVIONTI 
 
Oppilaan arviointi jaetaan arviointiin opintojen aikana ja päättöarviointiin, joilla on erilaiset tehtä-
vät. 

Arvioinnin lähtökohta 
 
Arvioinnilla on kaksi perusfunktiota: tukea oppimista ja huolehtia tason säilymisestä. Edellinen an-
taa oppilaille ja vanhemmille palautetta, näyttää mihin pitää kiinnittää huomiota, luonnehtii oppi-
laan työtapoja, asennetta, käyttäytymistä ja kykyjä suhteessa yleiseen kehitykseen. Tämänkaltainen 
arviointi on muokkaavaa, jatkuvaa, vastineellista ja laadullista. Toinen arvioinnin tapa on tuottaa 
mitattavissa olevaa tietoa, joka on suhteessa tiettyihin saavutuksiin määritellen, mitä oppilas osaa ja 
mitä ei osaa. Se mahdollistaa seulonnan ja ulkoisen arvioinnin. Sekä kuvailevalla, sanallisella että 
numeroihin perustuvalla arvioinnilla on oma tehtävänsä. 
Opetuksessa ja oppilaan arvioinnissa huomioidaan oppilaan osoittamat erityistaipumukset sekä 
kannustetaan harjoittelevaan oppimiseen. Oppilaiden erilaiset kyvyt, taidot ja ominaisuudet hyväk-
sytään ja kannustetaan suvaitsevaisuuteen. 
 
Arvioinnissa oppilaan edistyminen todetaan suhteessa opetussuunnitelman tavoitteisiin ja oppilaan 
omiin kykyihin. Koska opetus on suunniteltu ikäkautta vastaavaksi, oppiaineiden sisällöistä pyri-
tään rakentamaan vuosiluokittain kokonaisuuksia, jotka tarjoavat oppilaalle mahdollisuuden moti-
voitua opiskeluun aikaisemmista tuloksista huolimatta. 
 
Arvioinnissa oppimisprosessin seuraaminen on yhtä tärkeää kuin saavutetut tulokset. 
 
Oppilasarviointi perustuu oppilaan kokonaisvaltaiseen seurantaan ja arvioinnissa pyritään antamaan 
kuva oppilaan todellisista kyvyistä. 
 
Arvioinnissa huomioidaan seuraavia asioita:  

• oppilaan persoonallisuuden kehittyminen ja sosiaalistuminen 
• oppilaan opiskelu- ja työskentelytaitojen kehittyminen 
• oppilaan valikoituminen jatko-opintoihin 

 
Oppilaan arviointiin vaikuttavat: 

• työprosessi oppitunneilla 
• opetetun aineksen kirjallinen ja muu työstäminen tunnilla sekä saavutetut tulokset 
• kyky työskennellä sekä itsenäisesti että ryhmissä 
• kuulustelut, kertaukset ja kokeet 

 
Työskentelyn arviointi kohdistuu oppilaan taitoon suunnitella, toteuttaa ja arvioida omaa työtä. 
Työskentelyn arvioinnissa huomioidaan, miten vastuuntuntoisesti ja oma- aloitteisesti oppilas työs-
kentelee ja miten hän toimii yhteistyössä muiden kanssa. 
 
Koulun kasvatustehtävään kuuluu myös oppilaan käyttäytymisen arviointi.  Käyttäytymisen arvi-
ointi kohdistuu siihen, miten oppilas ottaa huomioon muut ihmiset ja ympäristön, arvostaa työtä ja 
noudattaa sääntöjä. Toisten huomioimisella tarkoitetaan oppilaan kykyä ja halua ymmärtää, arvos-
taa ja tukea toista ihmistä sekä vaalia ympäristöä. Työn arvostaminen koskee sekä omaa että toisen 
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tekemää työtä. Sääntöjen noudattamisessa otetaan huomioon se, miten oppilas tuntee säännöt ja si-
toutuu niihin. 
Käyttäytymisen arvioita ei merkitä ero- eikä päättötodistuksiin. 
 
Arviointiperusteiden siirtyminen oppilaan edistymisessä suhteessa hänen omiin mahdollisuuksiinsa 
kohti valtakunnallista vertailtavuutta tapahtuu vähitellen luokkien 7 - 9 aikana. 
 
Vammaisuudesta, lievistä oppimisvaikeuksista, sairaudesta, kehityksen viivästymisestä tai muista 
näihin verrattavista syistä johtuvat vaikeudet suorituksissa huomioidaan oppilaan arvioinnissa. 
 
 

8.1. ARVIOINTI OPINTOJEN AIKANA 
 

Arvioinnin tehtävä 
Opintojen aikaisen arvioinnin tehtävänä on ohjata ja kannustaa opiskelua sekä kuvata, miten hyvin 
oppilas on saavuttanut kasvulle ja oppimiselle asetetut tavoitteet. Arvioinnin tehtävänä on auttaa 
oppilasta muodostamaan realistinen kuva oppimisestaan ja kehittymisestään ja siten tukea myös op-
pilaan persoonallisuuden kasvua. 
 

Arvioinnin periaatteet 
Opintojen aikaisen arvioinnin tulee olla totuudenmukaista ja perustua monipuoliseen näyttöön. Ar-
vioinnin tulee kohdistua oppilaan oppimiseen ja edistymiseen oppimisen eri osa-alueilla. Arvioin-
nissa otetaan huomioon sen merkitys oppimisprosessissa. Oppilaan arviointi muodostaa kokonai-
suuden, jossa on tärkeää opettajan antama jatkuva palaute. Arvioinnin avulla opettaja ohjaa oppilas-
ta tiedostamaan omaa ajatteluaan ja toimintaansa sekä auttaa oppilasta ymmärtämään oppimistaan. 
Oppilaan edistymistä, työskentelyä ja käyttäytymistä arvioidaan suhteessa opetussuunnitelman ta-
voitteisiin ja kuvauksiin oppilaan hyvästä osaamisesta. 
 
Kuvaus oppilaan hyvästä osaamisesta sekä päättöarvioinnin kriteerit määrittelevät kansallisesti sen 
tieto- ja taitotason, joka on oppilaan arvioinnin pohjana. Numeroarvostelua käytettäessä hyvän 
osaamisen kuvaus määrittelee tason arvosanalle kahdeksan (8). Sanallisessa arvioinnissa kuvaus 
oppilaan hyvästä osaamisesta tukee opettajaa hänen arvioidessaan oppilaan edistymistä, ja sen pe-
rusteella kuvataan, miten oppilas on saavuttanut tavoitteet. Kuvaus oppilaan hyvästä osaamisesta on 
laadittu jokaisen oppiaineen osion päätteeksi tuntijaon nivelkohtaan. 
 
Opetussuunnitelmassa määritellään yleiset ja oppiainekohtaiset arvioinnin periaatteet. Oppilaalle ja 
hänen huoltajalleen tulee antaa etukäteen tietoa arvioinnin perusteista ja pyydettäessä on selvitettä-
vä jälkikäteen, miten niitä on arvioinnissa sovellettu. 
 
Oppiaineet, aineryhmät ja käyttäytyminen arvioidaan sanallisesti, numeroarvosteluna tai näiden yh-
distelmänä. Numeroarvosana kuvaa osaamisen tasoa. Sanallisella arvioinnilla voidaan kuvata myös 
oppilaan edistymistä ja oppimisprosessia. Yhteisten aineiden arvioinnissa tulee todistuksissa käyttää 
numeroarvostelua viimeistään kahdeksannella vuosiluokalla. Jos oppilas suorittaa jonkin yhteisen 
oppiaineen kaikki opinnot ennen tätä, tulee numeroarvostelua käyttää lukuvuositodistuksessa jo sinä 
lukuvuonna, jolloin kyseisen oppiaineen opiskelu päättyy. Sanallista arviointia käytettäessä luku-
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vuositodistuksesta tulee käydä ilmi, onko oppilas saavuttanut vuosiluokan tavoitteet hyväksytysti. 
Valinnaisten aineiden arvioinnista päätetään opetussuunnitelmassa. 
 
Arviointipalautetta tulee antaa oppilaalle ja hänen huoltajalleen lukuvuositodistusten lisäksi riittä-
västi ja monipuolisesti. Tietoa tulee antaa oppilaan edistymisestä, vahvuuksista sekä niistä oppimi-
sen alueista, joita on kehitettävä. Arviointipalautetta voidaan antaa välitodistuksin, erilaisin tiedot-
tein ja arviointikeskusteluissa tai muilla tavoin. 
 
 

Tukea tarvitsevan oppilaan arviointi 
Oppimisvaikeudet tulee ottaa huomioon oppilaan arvioinnissa. Tämä koskee myös oppilaita, joiden 
vaikeudet ovat lieviä ja joille ei ole tehty erityisen tuen päätöstä. Arvioitaessa tulee käyttää mene-
telmiä, joiden avulla oppilas kykenee mahdollisimman hyvin osoittamaan osaamisensa. Arviointi-
palaute auttaa oppilasta tunnistamaan omat kehittymistarpeensa. 
 
Erityistä tukea saavan oppilaan arvioinnin periaatteet määritellään henkilökohtaisessa opetuksen 
järjestämistä koskevassa suunnitelmassa (HOJKS).  
 
Jos oppilas opiskelee oppiaineen yleisen oppimäärän mukaisesti, oppilaan suorituksia arvioidaan 
suhteessa yleisen oppimäärän tavoitteisiin ja kuvauksiin oppilaan hyvästä osaamisesta. 
 
Jos oppilaalla on  erityisen tuen päätös ja hän opiskelee yksilöllistetyn oppimäärän mukaan yhdessä 
tai useammassa oppiaineessa, arvioidaan oppilaan suorituksia henkilökohtaisessa opetuksen järjes-
tämistä koskevassa suunnitelmassa määriteltyihin hänelle yksilöllisesti asetettuihin tavoitteisiin pe-
rustuen. Silloin oppilaan osaamista ei arvioida suhteessa opetussuunnitelman perusteissa määritel-
tyihin hyvän osaamisen kuvauksiin. Yksilöllistettyjen oppimäärien mukaisesti opiskelluissa oppiai-
neissa voidaan käyttää sanallista arviota kaikilla vuosiluokilla.  
 
 
 

Opinnoissa eteneminen vuosiluokittain 
 
Oppilas siirtyy seuraavalle vuosiluokalle, jos hän suorittaa hyväksytysti kaikki opetussuunnitelmas-
sa määritellyt vuosiluokan oppimäärään kuuluvat eri oppiaineiden tai aineryhmien opinnot. Oppilas 
voi myös siirtyä seuraavalle vuosiluokalle, vaikka hänellä olisi hylättyjä suorituksia, jos arvioidaan, 
että hän kykenee selviytymään seuraavan vuosiluokan opinnoista hyväksytysti. 
 
Oppilas voidaan jättää vuosiluokalle, jos hänen suorituksensa yhdessä tai useammassa vuosiluokan 
oppimäärään kuuluvassa aineessa tai aineryhmässä on hylätty. Oppilaalle tulee varata mahdollisuus 
opetukseen osallistumatta osoittaa saavuttaneensa hyväksyttävät tiedot ja taidot. Mahdollisuuksia 
voidaan antaa opetussuunnitelmassa päätettävällä tavalla yksi tai useampia lukuvuoden aikana tai 
lukuvuoden koulutyön päätyttyä.  
Jos suoritusmahdollisuus annetaan lukuvuoden koulutyön päätyttyä, luokalle jättämisestä voidaan 
tehdä ehdollinen päätös. Päätöksessä mainitaan ne vuosiluokan oppimäärän osa-alueet, joiden hy-
väksytty suorittaminen erillisessä kokeessa on vuosiluokalta siirtymisen edellytys. Erillinen koe voi 
sisältää monipuolisesti erilaisia näyttömahdollisuuksia.  
Oppilas voidaan myös jättää luokalle, vaikka hänellä ei ole hylättyjä suorituksia, jos sitä on pidettä-
vä hänen yleisen koulumenestyksensä vuoksi tarkoituksenmukaisena. Oppilaan huoltajalle tulee täl-
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löin varata mahdollisuus tulla kuulluksi ennen päätöksen tekemistä. Vuosiluokalle jäävän oppilaan 
suoritukset raukeavat. 

 

Arvioinnin muodot 
 
Opintojen aikana arvioinnin muotoina ovat kirjalliset ja suulliset palautteet, arviointikeskustelut se-
kä oppilaiden että huoltajien kanssa ja oppilaan suorittama oma arviointi. Kirjallinen arviointi todis-
tuksessa sisältää seuraavat asiat: sanallinen arviointi, numeroarviointi ja päättöarviointi. 

Kirjallinen ja suullinen palaute 

Oppilas saa jatkuvaa palautetta sekä suullisesti että kirjallisesti koulutyön luonnollisena osana. Jat-
kuva palaute on olennainen osa koulun kasvatustehtävää ja oppilaan arviointia. Oppilaan kirjallisis-
ta suorituksista opettaja antaa jatkuvaa palautetta, jossa hän opastaa ja arvioi oppilaan työskentelyä. 

Arviointikeskustelut sekä huoltajien että oppilaiden kanssa 

Arviointikeskusteluja käydään opettajien, oppilaiden ja huoltajien kesken aina, kun siihen on tarvet-
ta. Keskustelua voi pyytää kuka tahansa edellä mainituista. 
 
Vanhempainilloissa käytävät keskustelut ja vanhempien nähtäväksi ja allekirjoitettavaksi lähetetyt 
eri aineiden kertaukset, kokeet tai muut tehtävät ovat luonteva tapa seurata oppilaan koulutyötä. Ar-
viointikeskustelu on kasvatuksellinen vuorovaikutustilanne. 

Oppilaan suorittama itsearviointi 

Arvioinnin yhtenä tehtävänä on kehittää oppilaan edellytyksiä itsearviointiin. Itsearvioinnin tarkoi-
tuksena on tukea itsetuntemuksen kasvua, kehittää opiskelutaitoja sekä auttaa oppilasta ymmärtä-
mään opiskelemaansa syvällisesti. 
Itsearvioinnin menetelmät valitaan ikäkauden ja oppiaineen mukaan. 
Oppilaita ohjataan suuntaamaan ja arvioimaan omaa työskentelyään lyhytkestoisesti (esim. jaksojen 
opiskelutavoitteet) ja tulevaisuuteen suuntautuen (esim. jatko-opinnot). 
Oppilaita kannustetaan monipuoliseen itsearviointiin eri oppiaineissa kiinnittämällä huomio sekä 
oppilaan henkilökohtaisiin että yleisiin opetussuunnitelman tavoitteisiin. 
 
Oppilaiden suorittaman itsearvioinnin tarkoituksena on oppilaan oman kehityksen tukemisen lisäksi 
koulun toiminnan kehittäminen. 
 

Sanallinen arviointi 

Luokilla 1- 9 oppilas saa kevätlukukauden lopussa kirjallisen todistuksen, johon merkitään oppilaan 
opinto-ohjelma ja arvio siitä, miten oppilas on saavuttanut asetetut tavoitteet. 
. 

Numeroarviointi 

Luokilla 1- 6 numeroarviointi annetaan pyynnöstä oppilaan vaihtaessa koulua. Numeroarviointi ku-
vaa oppilaan suorituksen tasoa suhteessa opetussuunnitelman tavoitteisiin ja perustuu opiskelijan 
edistymisen kokonaisvaltaiseen seurantaan. Huoltajan niin vaatiessa oppilaalle esitetään numeroar-
viointi 7. luokalta lähtien. 
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Erillisen numeroarvioinnin oppilas saa 8. luokalla ja päättövaiheessa 9. luokalla. Päättöarvioinnin 
valtakunnallisista perusteista on olemassa opetushallituksen julkaisemat ohjeistot. 
 
Numeroarvostelussa käytetään seuraavaa asteikkoa. 
 
Hyväksyttyjä arvosanoja ovat: 

10 erinomainen 
9 kiitettävä 
8 hyvä 
7 tyydyttävä 
6 kohtalainen 
5 välttävä 
 

Arvosana 4 tarkoittaa, että oppilaan suoritus on hylätty. 

 

Yleiset arviointiperiaatteet 

 
Luokat 1-5 
 
Arvosana: hyvä 
Oppilas 

• suhtautuu aineeseen ja sen opiskeluun myönteisesti 
• on kykenevä ja taitava oppiaineessa 
• omaa oppiaineen kannalta tarvittavat sosiaaliset taidot 
• on aktiivinen tuntityöskentelyssä 
• on tavoitteellinen työskentelyssään 
• pystyy itsenäiseen työskentelyyn 
• noudattaa annettuja ohjeita 
• suorittaa annetut tehtävät loppuun 
• hallitsee oppiaineen keskeisen sisällön hyvin 
• tekee kirjalliset työnsä, esim. vihkonsa, huolellisesti ja hyvin 

 
Arvosana: välttävä 
Oppilas 

• kykenee useimmiten sopeutumaan opetuksen sosiaaliseen tilanteeseen 
• selviää tuen avulla annetuista tehtävistä 
• hallitsee oppiaineen keskeisestä sisällöstä tärkeimmät perusasiat 
• tekee kirjallisiin töihinsä, esim. vihkoonsa, vaaditut asiat 

 
Luokat 6-8 
 
Arvosana: hyvä 
Oppilas 

• suhtautuu aineeseen ja sen opiskeluun myönteisesti 
• on kykenevä ja taitava oppiaineessa 
• hallitsee oppiaineen kannalta tarvittavat sosiaaliset taidot 
• on halukas oppimaan uutta 
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• on aktiivinen tuntityöskentelyssä 
• on tavoitteellinen työskentelyssään 
• pystyy itsenäiseen työskentelyyn 
• pystyy itsenäiseen tietojen hankintaan 
• noudattaa annettuja ohjeita 
• suorittaa annetut tehtävät loppuun asti 
• hallitsee oppiaineen keskeisen sisällön 
• tekee kirjalliset työnsä, esim. vihkonsa, huolella ja hyvin 
• pystyy arvioimaan taitojaan ja työskentelyään 

 
Arvosana: välttävä 
Oppilas 

• kykenee useimmiten sopeutumaan opetuksen sosiaaliseen tilanteeseen 
• selviää tuen avulla annetuista tehtävistä 
• hallitsee oppiaineen keskeisestä sisällöstä tärkeimmät perusasiat 
• tekee kirjallisiin töihinsä kuten esim. vihkoonsa vaaditut asiat 

 
9. luokka 
 
Arvosana: hyvä 
Oppilas 

• suhtautuu aineeseen ja opiskeluun myönteisesti 
• on kykenevä ja taitava oppiaineessa 
• hallitsee oppiaineen kannalta tarvittavat sosiaaliset taidot 
• on halukas oppimaan uutta 
• on aktiivinen tuntityöskentelyssä 
• on tavoitteellinen työskentelyssään 
• pystyy itsenäiseen työskentelyyn ja itsenäiseen tiedonhankintaan 
• noudattaa annettuja ohjeita 
• suorittaa annetut tehtävät määräajassa 
• hallitsee oppiaineen keskeisen sisällön hyvin 
• ymmärtää opetetun aineksen sisällöt monipuolisesti 
• hallitsee oppiaineen käsitteet elävästi 
• osaa käyttää, yhdistää ja soveltaa oppimiaan tietoja ja taitoja 
• tekee kirjalliset työnsä, esim. vihkonsa, huolellisesti ja hyvin 
• pystyy arvioimaan taitojaan ja työskentelyään 

 
Arvosana: välttävä 
Oppilas 

• kykenee sopeutumaan opiskelun sosiaaliseen tilanteeseen 
• pystyy tuen avulla itsenäiseen työskentelyyn ja selviämään annetuista tehtävistä 
• hallitsee oppiaineen keskeisen sisällön osittain 
• tekee kirjallisiin töihinsä esim. vihkoonsa, vaaditut asiat 
• pystyy arvioimaan taitojaan ja työskentelyään jossain määrin 
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Käyttäytymisen arviointi 

 
Luokat 4-9 
Käyttäytymisen arvioinnin tavoitteellisena lähtökohtana on hyvä käytös. 
 
Arvosana: hyvä 
Oppilas 

• hoitaa koulutyönsä yleensä hyvin 
• käyttäytyy asiallisesti 
• on kielenkäytöltään asiallinen 
• on rehellinen 
• antaa työrauhan toisille ja huomioi toiset 
• noudattaa koulussa annettuja sääntöjä ja ohjeita 
• huolehtii tehtävistään ja välineistään 
• ei kiusaa tovereitaan eikä aiheuta väkivaltaa toisia kohtaan 

 
Arvosana: välttävä 
Oppilas 

• ei osaa kontrolloida käytöstään 
• häiritsee tahallisesti ja toistuvasti luokan työskentelyä 
• on yhteistyökyvytön 
• uhkailee, kiusaa ja käyttäytyy väkivaltaisesti 
• laiminlyö kotitehtäviään 
• vetää muita mukaan huonoon käytökseen 
• on paljon luvattomasti poissa koulusta 
• saa toistuvasti rangaistuksia 

 
 

 

8.2. PÄÄTTÖARVIOINTI 
 
Perusopetuksen päättöarviointi perustuu päättövaiheen luokkien 8 ja 9 suorituksiin ja osaamiseen.   
9. luokan päätteeksi koko perusopetuksen pakollisen oppimäärän suorittaneelle oppilaalle annetaan 
perusopetusta antavan steinerkoulun päättötodistus. Todistuksen annossa noudatetaan opetushalli-
tuksen perusopetuksen oppilaille tarkoitetun arvioinnin perusteiden mukaisia määräyksiä. Päättöto-
distukseen voi kuulua liitteitä. 
 

Arvioinnin tehtävä 
Päättöarvioinnin tehtävänä on määritellä, miten hyvin oppilas on opiskelun päättyessä saavuttanut 
perusopetuksen oppimäärän tavoitteet eri oppiaineissa. 
 

Arvioinnin periaatteet 
Päättöarvioinnin tulee olla valtakunnallisesti vertailukelpoista ja kohdella oppilaita tasavertaisesti. 
Päättöarvosanan tulee kussakin yhteisessä oppiaineessa perustua oppilaan osaamiseen perusopetuk-



ESPOON STEINERKOULUN OPETUSSUUNNITELMA / OPPIAINEOSA 206/227 

sen päättövaiheessa vuosiluokilla 8−9. Päättöarviointia varten on laadittu perusopetuksen päättöar-
vioinnin kriteerit kaikkiin yhteisiin oppiaineisiin. Oppilaan osaaminen arvioidaan perusopetuksen 
päättöarvioinnin kriteereiden pohjalta, monipuoliseen näyttöön perustuen. Jos yhteisen oppiaineen 
opiskelu päättyy ennen perusopetuksen päättövaihetta, oppilaan osaaminen arvioidaan kyseiseen 
oppiaineeseen laadittujen perusopetuksen päättöarvioinnin kriteereiden mukaan. 
 
Päättöarvioinnin kriteerit määrittelevät tieto- ja taitotason arvosanalle kahdeksan (8). Päättöarvioin-
nin kriteerit on laadittu siten, että oppilas saa arvosanan kahdeksan (8), mikäli hän osoittaa keski-
määrin oppiaineen kriteereiden edellyttämää osaamista. Joidenkin kriteerien saavuttamatta jäämisen 
voi kompensoida muiden kriteerien tason ylittäminen. Oppilas on saavuttanut perusopetuksessa 
vaadittavat tiedot ja taidot välttävästi (5), mikäli hän pystyy osoittamaan jossakin määrin kriteerien 
edellyttämää osaamista. 
 
Päättöarvioinnissa työskentelyn arviointi sisältyy oppiaineen arvosanaan.  
 
Jos erityisen tuen päätöksessä on päätetty, että oppilas opiskelee yhdessä tai useammassa oppiai-
neessa yksilöllistetyn oppimäärän mukaan, arvioidaan oppilaan suorituksia henkilökohtaisessa ope-
tuksen järjestämistä koskevassa suunnitelmassa määriteltyihin hänelle yksilöllisesti asetettuihin ta-
voitteisiin perustuen. Silloin oppilaan osaamista ei arvioida suhteessa opetussuunnitelman perus-
teissa määriteltyihin päättöarvioinnin kriteereihin. 
 

 

8.3. TODISTUKSET 
 
Oppilaan todistukset ovat julkisia asiakirjoja. Jos niissä on oppilaan henkilökohtaisten ominaisuuk-
sien sanallista arviointia koskevia tietoja, todistus on näiltä osin salassa pidettävä, ja se voidaan an-
taa vain oppilaalle ja hänen huoltajalleen. 
 

Perusopetuksen aikana käytettävät todistukset 
 
Perusopetuksen aikana käytettävät todistukset ovat 
1.  Lukuvuositodistus 
2.  Välitodistus 
3.  Erotodistus 
 
Oppilaalle tulee antaa lukuvuositodistus lukuvuoden päättyessä. Lukuvuoden aikana voidaan lisäksi 
antaa välitodistuksia. Jakso-opetusta noudatettaessa jakson päättyessä annettava jaksotodistus voi 
toimia välitodistuksena. Lukuvuoden aikana annetut jaksotodistukset voivat yhdessä muodostaa lu-
kuvuositodistuksen.  
 
Erotodistus annetaan oppilaalle, joka vaihtaa toiseen kouluun tai eroaa perusopetuksesta tai ei ole 
saanut oppivelvollisuutta suoritetuksi oppivelvollisuutensa aikana. Erotodistuksen liitteenä tulee ol-
la koulussa noudatettu tuntijako sekä selvitys opetuksen mahdollisista painotuksista. Erotodistuk-
seen ei merkitä käyttäytymisen arviota. Erillistä erotodistusta ei tarvitse antaa, jos oppilas siirtyy 
saman opetuksen järjestäjän ylläpitämään toiseen kouluun. 
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Todistuksiin merkitään todistuksen, opetuksen järjestäjän, koulun ja oppilaan nimi, oppilaan henki-
lötunnus, todistuksen antamispäivä, allekirjoitus, arvio oppilaan käyttäytymisestä sekä oppilaan 
opinto-ohjelma ja arvio siitä, miten oppilas on saavuttanut tavoitteet. Jos työskentely arvioidaan 
erikseen, merkitään sen arvio todistukseen. Lukuvuositodistukseen merkitään myös tieto luokalta  
siirtymisestä sekä mahdollisesta luokalle jättämisestä. Numeroarvostelua käytettäessä todistukseen 
merkitään perusopetusasetuksen 10. §:n mukainen arviointiasteikko. Todistuksissa tulee olla mer-
kintä, että ne ovat Opetushallituksen 16.1.2004 hyväksymien opetussuunnitelman perusteiden mu-
kaisia. Opetuksen järjestäjä päättää todistusten ulkoasusta. 
 
Jos oppilas saa oman uskonnon opetusta, hänen saamansa arvio merkitään todistukseen, mikäli ky-
seinen opetus on perusopetuksen järjestäjän antamaa. Uskonnollisen yhdyskunnan antamasta ope-
tuksesta mahdollisesti saatua arvosanaa ei merkitä todistukseen. Jos oppilaan oppitunneista luku-
vuoden aikana vähintään puolet on opetettu muulla kuin koulun opetuskielellä, tulee todistuksessa 
mainita opetuksessa käytetty kieli ja sillä opetetut oppiaineet.  
 
Jos erityisen tuen päätöksessä on päätetty, että oppilas opiskelee yhdessä tai useammassa oppiai-
neessa yksilöllistetyn oppimäärän mukaan, varustetaan kyseisen oppiaineen numeroarvosana sekä 
sanallinen arvio tähdellä (*). Todistuksen lisätietoja -kohtaan tulee maininta siitä, että oppilas on 
opiskellut tähdellä merkityt (*) oppiaineet yksilöllistetyn oppimäärän mukaan. 
 

Perusopetuksen päättötodistus 
Päättötodistus annetaan perusopetuksen päättyessä oppilaalle, jonka suoritukset kaikissa numeroin 
arvosteltavissa aineissa ovat vähintään välttäviä.  Päättötodistukseen merkitään samat tiedot kuin 
perusopetuksen aikana käytettäviin todistuksiin seuraavin poikkeuksin: Päättötodistukseen merki-
tään oppilaan koko nimi ja henkilötunnus, rehtorin allekirjoitus, yhteisten oppiaineiden ja numeroin 
arvosteltavien valinnaisten aineiden arviointi sanoin (välttävä–erinomainen) ja numeroin (5–10). 
Oppiaineista, joissa on useampia oppimääriä (äidinkieli ja kirjallisuus, toinen kotimainen ja vieraat 
kielet, uskonto) merkitään suoritettu oppimäärä. Taito- ja taideaineista todistukseen merkitään oppi-
laan opiskelemien oppiaineiden laajuus vuosiviikkotunteina. Taito- ja taideaineista opintojen laa-
juus merkitään viidenneltä vuosiluokalta alkaen. Päättötodistukseen tulee maininta siitä, että oppi-
laan opinto-ohjelmaan on kuulunut oppilaanohjausta ja työelämään tutustumista. Arviota oppilaan 
työskentelystä ja käyttäytymisestä ei merkitä päättötodistukseen. 
 
Kaikki yhteisiin oppiaineisiin liittyvät valinnaiset aineet merkitään päättötodistukseen välittömästi 
kyseisen oppiaineen alle. Numeroin arvosteltavista valinnaisista aineista merkitään nimi, vuosiviik-
kotuntimäärä ja annettu arvosana. Sanallisesti arvioitavan valinnaisen aineen nimen kohdalle tulee 
merkintä ”valinnaiset opinnot”, sen jälkeen kaikkien kyseiseen yhteiseen aineeseen liittyvien sanal-
lisesti arvioitavien aineiden yhteenlaskettu vuosiviikkotuntimäärä sekä merkintä ”hyväksytty”. 
 
Ne valinnaisena opiskeltavat vieraat kielet ja muut valinnaiset aineet, jotka eivät liity mihinkään yh-
teiseen oppiaineeseen merkitään päättötodistukseen otsikon ”muut valinnaiset aineet” alle. Aineesta 
mainitaan nimi, vuosiviikkotuntimäärä, mahdollinen oppimäärä sekä arvio joko numeroin tai mer-
kinnällä ”hyväksytty”.  
 
Mikäli oppilas vaihtaa valinnaisen aineen toiseen, päättötodistukseen merkitään molempien valin-
naisaineiden nimet ja opiskellut vuosiviikkotuntimäärät. Kesken jääneen valinnaisaineen kohdalla 
tulee merkintä ”osallistunut”. Uudesta valinnaisaineesta tulee todistukseen joko numeroarvosana tai 
merkintä ”hyväksytty” vuosiviikkotuntimäärästä riippuen. 
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Mikäli oppilaan huoltaja pyytää kirjallisesti, ettei oppilaan päättötodistukseen merkitä numeroar-
vosanaa valinnaisena aineena opiskeltavasta kielestä, arvosana jätetään pois ja todistukseen tulee 
merkintä ”hyväksytty”. Toista kotimaista kieltä opetetaan kuitenkin yhteisenä oppiaineena ja se ar-
vostellaan numeroin. 
 
Päättötodistukseen voi kuulua liitteitä, esimerkiksi arvio oppilaan käyttäytymisestä ja työskentelystä 
sekä sanallinen liite alle kaksi vuosiviikkotuntia käsittävistä valinnaisista aineista. Jokaisesta liit-
teestä tulee ilmetä oppilaan tunnistetiedot. Päättötodistuksen liitteistä ei tule mainintaa päättötodis-
tukseen. 
 
Jos oppilas saa oman uskonnon opetusta, hänen saamansa arvio merkitään päättötodistukseen, mi-
käli kyseinen opetus on perusopetuksen järjestäjän antamaa. Uskonnollisen yhdyskunnan antamasta 
opetuksesta mahdollisesti saatua arvosanaa ei merkitä päättötodistukseen.  
 
Päättötodistukseen tulee merkitä oppiaineen opetuksessa käytetty kieli, mikäli jonkin oppiaineen 
perusopetuksen oppitunneista on päättövaiheessa opetettu vähintään puolet muulla kuin koulun ope-
tuskielellä. 
 
Jos oppilas opiskelee yhdessä tai useammassa oppiaineessa yksilöllistetyn oppimäärän mukaan, 
myös päättöarviointi voi näissä aineissa olla sanallinen. Päättötodistuksessa voidaan käyttää näissä 
oppiaineissa myös numeroarvostelua. Sekä numeroarvosana että sanallinen arvio varustetaan täh-
dellä (*). Todistuksen lisätietoja -kohtaan tulee merkintä siitä, että oppilas on opiskellut tähdellä 
merkityt (*) oppiaineet yksilöllistetyn oppimäärän mukaan. Oppilaan, jonka opetus on järjestetty 
toiminta-alueittain, päättöarviointi on sanallinen. 
 
Yhdeksännen luokan oppilaalle tulee antaa tarvittaessa jatko-opintoihin pyrkimistä varten välitodis-
tus, jossa oppilaan osaaminen arvioidaan samoin perustein kuin päättötodistuksessa. 
 
  
 

9  ERITYISEEN KASVATUSOPILLISEEN JÄRJESTELMÄÄN 
POHJAUTUVA OPPIAINE 

EURYTMIA 

 
Eurytmiassa laulu ja puhe ilmenevät liikkeinä, joiden lähtökohdaksi voidaan johtaa kurkunpään 
alue. Sisäisesti koettu tuodaan ulkoiseksi näkyväksi: esim. satukuvaan eläydytään äänneliikkeiden 
myötä ja musiikkiin taas sävel- ja intervalliliikkeiden avulla. 
 
Eurytmiassa harjoitellaan mm. kielen ja musiikin rytmisyyttä ja tilan hahmotusta erilaisten muoto-
periaatteiden kautta. Jatkuva sosiaalinen työskentely tunteen, tahdon ja ajattelun alueella ilmenee 
ryhmäliikkeiden muodostamisessa, mihin sekä tytöt että pojat osallistuvat. 

Luokat 1-9 

Edetään alun yksinkertaisesta jäljittelevästä tekemisestä harjoitteluun, jossa oppilaat omaksuvat 
opettajan johdolla rytmisen, kevyen hengittävän tavan liikkua. Murrosiässä jäsennetään dramaattis-
ten eleiden myötä omaa sisäisyyttä plastisesti ja täsmällisesti. 
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1. vuosiluokka 

1.luokan opetus perustuu lapsen kykyyn jäljitellä ja elää satujen synnyttämissä mielikuvissa. Ope-
tustuntien sisältö muodostuu runoista ja loruista, jotka on liitetty kerronnalliseen kokonaisuuteen. 
Tunneilla lapset liikkuvat opettajaa jäljitellen. Tunteja elävöitetään yksinkertaisilla kvinttimelodioil-
la. Soittimina käytetään mm. lyyraa ja pentatonista huilua. 
 
Tavoitteet 
Oppilas 

• opettelee kuuntelemaan 
• harjoittelee kuuntelemaan erilaisia puheen ja musiikin laatuja 
• harjoittelee yhteistyötaitoja ja toisten huomioon ottamista 
• kehittää muototajuaan ja tilallista hahmottamistaitoaan sekä opettelee liikkumaan erilaisia ti-

lamuotoja 
• tutustuu omaan kehoonsa ja sen liikuntamahdollisuuksiin 
• oppii tiedostamaan jäseniään 
• opettelee käsien ja jalkojen koordinaatiota 
• harjoittelee hienomotorisia taitoja 
• harjoittelee oman kehonsa oikean ja vasemman puolen erottamista 
• harjoittelee tasapainoa 
 

Keskeiset sisällöt 
• liikutaan satujen ja runojen tunnelmien ja rytmien mukaan eri laatuisin askelin ja nopeuksin 

kävellen, juosten, hypellen 
• liikutaan soitinten laatujen mukaan erilaisissa musiikin tunnelmissa 
• eläydytään runojen tunnelmassa eri vokaalien ja konsonanttien eleisiin opettajaa jäljitellen 

perusmuotona on piiri ja yhteinen liike piirissä. Piiri voi supistua, laajentua ja muuntua opet-
tajan johdolla esim. spiraaliksi 

• harjoitellaan kuuntelemista, yhteistoimintaa ja toisen huomioimista edistäviä leikkejä 
• liikutaan tilassa suoria ja kaarevia muotoja  ja niiden muunnelmia 
• tehdään jäseniä herätteleviä rytmejä, käsien ja jalkojen liikkeitä yhdistäviä sekä kehoa hah-

mottavia harjoituksia 
• tehdään sormi- ja taputusleikkejä 
• tehdään erilaisia tasapainoharjoituksia 

 

2.vuosiluokka 

  
Jatketaan 1. luokalla aloitettujen asioiden kanssa. Opetus perustuu edelleen lapsen kykyyn jäljitellä.  
Legendat ja eläintarinat ovat nyt äänne-eurytmian aineistona. Kvinttitunnelma musiikissa jatkuu. 
 
Tavoitteet 
Oppilas 

• harjaantuu kyvyssään kuunnella 
• sisäistää eri äänteiden laatuja 
• harjaantuu yhteistyötaidoissa ja oppii luontevasti huomioimaan toisia 
• kehittää edelleen muototajuaan ja tilallista hahmottamistaitojaan 
• harjoittaa kehonsa ilmaisutaitoa 
• harjoittaa hienomotorisia taitojaan 
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• tunnistaa varmemmin oikean ja vasemman puolensa 
• harjoittelee tasapainoa 

 
Sisällöt 

• liikutaan edelleen satukuvien tunnelmissa korostaen erilaisia askeltyyppejä ja hyppelyitä 
•  liikutaan soitinten laatujen mukaan erilaisissa musiikin tunnelmissa 
• eläydytään runojen tunnelmissa eri vokaalien ja konsonanttien eleisiin opettajaa jäljitellen 

perusmuotona edelleen piiri joka nyt jakautuu myös kahdeksi 
• harjoitellaan kuuntelua, yhteistoimintaa ja toisten huomioimista 
• harjoitellaan kohtaamista parin kanssa esim. sinä ja minä harjoituksin 
• liikutaan tilassa suoria ja kaarevia muotoja ja niiden muunnelmia 
• tehdään jäseniä herätteleviä rytmisiä, käsien ja jalkojen liikkeitä yhdistäviä sekä kehoa hah-

mottavia harjoituksia 
• tehdään sormi- ja taputusleikkejä 
• tehdään runokuviin liittyviä tasapainoharjoituksia 

 
ESOPS:n oppilasarvioinnin periaatteiden mukainen arviointi: 
 
OPPILAS ON SAAVUTTANUT 2. LUOKAN LOPPUUN MENNESSÄ TAVOITTEET HYVIN: 
 
Kun oppilas osaa 

• seistä jalat yhdessä 
• osaa liikkua suoran ja kaarimuodon tilassa ja osaa myös omassa hahmossaan suoristautua ja 

”käpertyä” 
• vapaan liikkumisen jälkeen löytää omalle paikalle 
• hallitsee jonkin verran motorisia perustaitoja 
• osaa ottaa muita huomioon liikkuessaan 
• osaa erottaa oikean ja vasemman puolen  
• hallitsee erilaisia juoksu- ja hyppelyaskeleita myös vastakohtaisuuksia kuten nopea-hidas, 

suuri-pieni, hennosti – kovaa ja pystyy liikkumaan myös varpailla ja kantapäillä kulkien 
• huomioi toisten lasten aktiviteetin ja oman liikkeen omalla vuorolla liikkuessaan 

3. vuosiluokka 

  
Oppilaan kokemus omasta itsestä alkaa vähitellen muuttua. Jäljittely alkaa jäädä taka-alalle ja oppi-
laiden harjoittelua ohjataan itsenäisempään suuntaan Aihesisältöinä ovat esim. vanhat ammatit, ta-
lonrakennus ja luonnonelementit. Liikkuminen tapahtuu edelleen pääasiassa piirissä. Musiikissa 
siirrytään diatoniseen sävelasteikkoon ja kvintin lisäksi tulee terssitunnelmat. 
 
Tavoitteet 
Oppilas 

• kehittää keskittymiskykyään ja tarkkuuttaan 
• kehittää näppäryyttä ja taitavuutta kehonsa hallinnassa 
• kartuttaa itsenäisyyttään ja kokemusta ympäristöstä eriytymisestä 
• pystyy entistä tarkemmin kuuntelemaan 
• alkaa hahmottaa piirin lisäksi muita geometrisia muotoja tietoisemmin 
• oppii orientoitumaan tilassa ja hallitsemaan oikean ja vasemman suunnan 
• kehittää sosiaalisia vuorovaikutustaitojaan 
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Keskeiset sisällöt 
• itsenäisen orientoitumisen harjoittelu lisääntyy, mutta perusmuotona edelleen piiri 
• symmetriaharjoituksia ja  yksinkertaisia geometrisia muotoja liikutaan leikinomaisesti 
• harjoitellaan oikeata ja vasenta suuntaa tilassa liikkuen 
• tehdään  keskittymis- ja ketteryysharjoituksia ja paljon ristikkäisliikeitä sekä omassa kehos-

sa että  liikkuen tilamuodoissa 
• aloitetaan äänteiden tietoinen opettelu 
• harjoitellaan runojen ja musiikkikappaleiden motiivien liikkumista 
• tutustutaan säveleleisiin 
• tunnustellaan iloisen ja surullisen eri laatuja duuri- ja mollitunnelmissa 
• harjoitellaan taputtaen tai kulkien kuuntelemaan musiikin rytmiä 
• tehdään ns. kysymys- ja vastausharjoituksia, joissa harjoitellaan vuorovaikutusta parien ja 

ryhmien kesken 
• tuetaan lapsen itsenäistymistä ja vahvistetaan  lapsen varmuutta supistumis- ja laajenemis-

harjoituksin 
 

4. vuosiluokka 

 
Oppilaan kokemus erillisyydestä ja omasta persoonasta vahvistuu. Eurytmiaharjoitusten avulla pyri-
tään tukemaan itsenäistymistä, rytmisen alueen, hengityksen ja verenkierron tasapainottumista sekä 
löytämään harmoninen suhde ulkomaailmaan. Rytmistä aluetta tuetaan mm. Kalevalan ja Eddan ru-
noilla. 
Kokemus kielestä saa eriytymisen laatuja ja kieliopin elementit tulevat nyt esille eurytmiassa. Näin 
lapsen omaksuvat kieliopin myös tahdon ja tunteen kautta. liike keskustaan suuntautuvassa piirissä 
vaihdetaan nyt vähitellen ”frontaaliin” (kasvot yleisöön päin) liikkeeseen. 
 
Tavoitteet 
Oppilas 

• tottuu itsenäiseen työskentelytapaan ja vastuullisuuteen 
• alkaa harjoitella ajattelullista muotojen hahmottamista ja niiden siirtymistä tilassa 
• hahmottaa tilasuunnat eteen/taakse, oikealle/vasemmalle 
• oppii tunnustelevaa ja toiset huomioivaa liikkumista mm. risteävissä kuvioissa 
• kuulee ja toteuttaa liikkuen erilaisia rytmejä 
• kehittää edelleen kehonsa hallintaa ja taitavuutta 
• harjaantuu kuulemaan duuri- ja mollilaatuja musiikissa 

 
Keskeiset sisällöt 

• piirin rinnalla ryhdytään työskentelemään avorivistössä, jossa opettaja ohjaa oppilaita edes-
tä, heitä vastapäätä seisten. Näin syntyneessä muodostelmassa jokaisella oppilaalla on oma 
yksityinen tilansa, jossa totutellaan itsenäisyyteen ja vastuullisuuteen 

• jalkojen ja käsien yhteistyötä vaikeutetaan rytmisissä tehtävissä 
• opetellaan liikkumaan itsenäisesti ja muistamaan vaikeampia muotoja ja niiden sarjoja 
• harjoitellaan tunnistamaan tekstistä sanaluokkia ja liikkumaan niitä vastaavia muotoja 
• opetellaan hahmottamaan myös takana olevaa tilaa ja ottamaan huomioon siellä olevat luok-

katoverit, kun harjoitellaan liikkumaan kuvioita taakse ja sivulle frontaalisti 
• harjoitellaan peilikuvamuotoja, symmetriamuotoja, risteyksiä 
• harjoitellaan geometristen muotojen yksinkertaisia siirtoja liikkuen tilassa 
• harjoitellaan alliteraatiota ja muinaisgermaanisen runouden ns. sauvasointua pyrkien askel-
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ten varmuuteen 
• tehdään paljon rytmiharjoituksia ja runsaasti sivulaukkaa vaihtelevissa muodostelmissa 
• harjoitellaan tehtäviä kaanonissa 
• harjoitellaan muistamaan äänteiden eleitä itsenäisesti 
• tutustutaan c-duuriasteikkoon, nuottiarvoihin sekä duuri- ja mollitersseihin 
• seurataan musiikkikappaleiden diskantti- ja bassostemmaa rytmiä taputtaen ja/tai askelina 

 
 
ESOPS:n oppilasarvioinnin periaatteiden mukainen arviointi: 
 
OPPILAS ON SAAVUTTANUT 4. LUOKAN LOPPUUN MENNESSÄ TAVOITTEET HYVIN: 
 
Kun oppilas 

• saa kokemuksen yhteisestä hengityksestä esim. joka toisen tai kolmannen oppilaan liikkues-
sa piirissä 

• kykenee löytämään itsestään ajoittain keskittyneisyyden - elävyys 
• haluaa mielellään tehdä itse asioita  -  iloitsee kun osaa 
• osaa itse johtaa kulkuaan 
• kokee tilasuunnat nyt suhteessa omaan itseensä ja pystyy liikkumaan yksinkertaisia muotoja 

frontaalisti  
• kohdatessaan muodon risteyskohdassa  toisen oppilaan pystyy jatkamaan omaa tietään 
• jalat kulkevat tarkasti runon ja musiikin rytmiä ja painotuksia  
• hallitsevat hyvin keskittymisharjoituksia 
• hallitsee aakkoset ja tunnistaa sanan jonka eurytmian opettaja tekee, hallitse myös c-duurin 

ja terssit  
 

5. vuosiluokka 

 Tutustutaan muinaisia kulttuureita käsitteleviin teksteihin ja valitaan harjoituksia, jotka heijastavat 
antiikin Kreikan ihanteita ja tukevat 5-luokkalaisen sopusuhtaista rakennetta ja kauneudentajua. 
Painotetaan kielen kauneutta, rytmiä ja muotoa. Hengityksen ja sydämenlyöntien suhde vakiintuu ja 
tätä vahvistetaan liikkumalla heksametria ja muita kreikkalaisia runomittoja. Säveleurytmiassa käy-
tetään yksinkertaisia klassisen kauden musiikkikappaleita esim. Haynin ja Mozartin teoksia. 
 
Tavoitteet 
Oppilas 

• harjaantuu kehoaan halliten ilmaisemaan rytmiä askelin ja käsien elein 
• oppii hahmottamaan muotoja tilassa liikkuen monipuolisesti 
• muistaa itsenäisesti vaikeampiakin muotoja 
• kuuntelee runon sointia ja sisältöä 
• oppii suvaitsemaan toisten yksilöllisiä liikkumistapoja ja hyväksymään ne osana yhteistä 

kokonaisuutta 
 
Keskeiset sisällöt 

• jatketaan sävelten harjoittelemista ja aloitetaan duurisävelasteikkojen tietoinen opettelu 
• jatketaan edelleen musiikin elementtien harjoittelua 
• opetellaan vaativampia rytmiharjoituksia 
• opetellaan hallittua yhteistä  liikettä piirissä mm. anapestirytmiin perustuvaa ns. energiatans-

sia,  rauhantanssia ja planeettatanssia 
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• harjoitellaan kaksiäänisiä melodioita ja kaanoneita 
• harjoitellaan monimutkaisempia muotoja esim. 5-tähti, kahdeksikko-, symmetria- ja ketju-

muotoja sekä metamorfoosimuotoja 
• harjoitellaan vaikeampaa muotojen liikkumista kasvot yleisöön päin 
• tehdään aikaisempaa vaativampia keskittymis- ja taitavuusharjoituksia 
• harjoitellaan heksametria ja muita kreikkalaisia runomittoja 
• jatketaan alliteraatioharjoituksia 
• harjoitellaan edelleen kieliopillisia muotoja 
• jatketaan äänne-eleiden harjoittelua 

 
 

6. vuosiluokka 

 6.luokan aikana lapsen ulospäin suuntautuva liike alkaa kääntyä sisäiseksi elämäksi, ajatteluksi. 
Lähestyvä puberteetti tuo myös mukanaan taipumuksen sisäänpäin kääntymiseen. Keho tuntuu ras-
kaalta, kasvavat voimat vaikeasti hallittavilta. Aikaisempi liikkeen sulavuus joutuu epätasapainoon 
ja ryhti pyrkii painumaan. Nopea kasvu ja fyysinen muutos saattavat johtaa liikkeiden hallitsemat-
tomuuteen. Sisäisen ryhdikkyyden tueksi käytetään erityisesti ylöspäin suuntautuvaa oktaavin liiket-
tä. 
Roomalainen lain ja järjestyksen teema tulee mukaan myös eurytmiaharjoituksiin. Tehtävillä pyri-
tään antamaan haastetta 12-vuotiaan lisääntyville voimavaroille ja oppimiskapasiteetille. 
 
Tavoitteet 
Oppilas 

• tekee harjoituksia, jotka tähtäävät sielunelämän rikastamiseen ja syventämiseen 
• kehittää ajatteluaan ja muistiaan 
• kasvattaa hahmotuskykyään ja tilasuhteiden tajuaan 
• harjoittelee ryhdikkyyttä, ketteryyttä, näppäryyttä ja tarkkaa kehon hallintaa 
• kehittää sävelkorvaansa 
• harjoittaa edelleen myös ryhmänä tehtävien liikkeiden täsmällisyyttä ja harmoniaa 
• hahmottaa yhteisesti tehtävien liikkeiden lainalaisuuksia ja sääntöjä 

   
Keskeiset sisällöt 

• työstetään runoja ja tekstejä, joissa tutustutaan eri tunnelaatuihin ja jotka sisältävät draamal-
lisia elementtejä 

• aloitetaan tunnetta ilmaisevien liikkeiden ns. sieluneleiden etsiminen 
• akustiikan jaksolla tutustutaan erityisesti intervallien liike-eleisiin; nämä harjoitukset kehit-

tävät myös sävelkorvaa 
• sisäistä ryhdikkyyttä tuetaan erityisesti ylöspäin suuntautuvalla oktaavin eleellä 
• kehon raskauden kokemusta ehkäistään sauvaharjoituksin, jotka antavat tukea liikkeiden ja 

kasvavien voimien hallintaan ja kehittävät koordinaatiokykyä, ketteryyttä ja näppäryyttä se-
kä tukevat ryhtiä ja auttavat lasta hahmottamaan omia tilallisia ulottuvuuksiaan 

• tilasuhteiden tajua harjoitellaan suurin geometrisin ryhmämuodoin sekä siirtäen ja muuntaen 
näitä muotoja tilassa; näiden harjoitusten avulla kehitetään myös moraalin tajua, muistia ja 
ajattelua 

• harjoitellaan yhä itsenäisemmin käyttämään kielioppia harjoitusten pohjana 
• tehdään yhä vaikeampia keskittymisharjoituksia, harjoitellaan koordinointia vaativia lii-

kesarjoja 
• pyritään keveyteen erilaisilla hypyillä, tehdään taitoa ja tietoisuutta kehittäviä ns. Kiebitz-
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hyppyjä 
• muuttuvaa fyysistä olemusta tuetaan työstämällä liikkeeksi tahtilajeja 
• musiikin teoriaa tuodaan käytäntöön työstämällä duurisävelasteikkoja ja kvinttiympyrää 
• voidaan ottaa käyttöön eurytmiavihko, johon tehdyt tilamuodot piirretään 

 
ESOPS:n oppilasarvioinnin periaatteiden mukainen arviointi: 
 
OPPILAS ON SAAVUTTANUT 6. LUOKAN LOPPUUN MENNESSÄ TAVOITTEET HYVIN: 
 
Oppilas: 

• pystyy itse luomaan sanakuvia 
• löytää sana- ja melodiaeleitä itse  
• askeltaa rytmisesti oikein tai niin kuin teksti tai musiikki vaatii 
• pystyy nopeisiin tempovaihteluihin liikkumisessaan 
• löytää uusia variaatioita aakkosista 
• hallitsee jonkin verran intervalleja 
• pystyy oivaltamaan selkeimpiä geometrisia muotoperiaatteiden yhteyksiä 

 
 

7. vuosiluokka 

 
Murrosikää lähestyttäessä ja sisäisen sieluelämän voimistuessa pyritään tukemaan nuorta antamalla 
keinoja itseilmaisuun ja tunnetilojen työstämiseen. Sopivaa tekstiaineistoa ovat dramaattiset ja ro-
manttiset runot sekä humoreskit. Myös vieraskielisiä tekstejä voidaan käyttää. 
 
Tavoitteet 
Oppilas 

• omaksuu eri tunnetiloja ilmentävää liikeilmaisua 
• opettelee kuuntelemaan ja ilmaisemaan kielen sisällön hienoimpia vivahteita 
• tutustuu ulkomaailman ilmiöitä ja luonnonelementtejä kuvaavaan liikeilmaisuun 
• kehittää edelleen taitavuuttaan, koordinaatiokykyään ja ryhdikkyyttään 

 
 
Keskeiset sisällöt 

• jatketaan pään, käsien ja jalkojen hienovaraisten, eri tunnetiloja ilmentävien liikeilmaisujen 
harjoittamista humoreskeissa ja dramaattisissa runoissa esim. toivetta, hämmästystä, ihmet-
telyä, onnellisuutta jne. 

• duurisävelasteikkojen harjoittelu jatkuu ja aloitetaan myös mollisävellajeihin tutustuminen 
• työstetään liikkein luonnonelementtejä: maa, ilma, tuli, vesi 
• jatketaan sauvaharjoituksia yhdistämällä niihin askeleita, askelsarjoja tai tilamuotoja 
• tehdään keskittymisharjoituksia ja askelharjoituksia 
• harjoitellaan 3 – osaista askelta 
• jatketaan geometristen tilamuotojen työstämistä 

 

8. vuosiluokka 

Murrosikä tuo dramaattisia muutoksia sielunelämään. Voimakkaasti vastakohtaiset sieluntunnelmat 
runoissa ja teksteissä vastaavat oppilaan sisäistä tilannetta. 
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Tavoitteet 
Oppilas 

• löytää tukea sielunelämälleen murrosiän tuomissa muutoksissa 
• löytää ilmaisumahdollisuuksia ja tasapainottavia harjoituksia mielentilojen vaihteluilla 
• saa mahdollisuuden kokea liikkeen kautta yhteyksiä äidinkielen opetusaineistoon 
• harjoittelee sielunelämän rytmistä hengittävyyttä 
• harjoittelee sosiaalista tietoisuutta                    

 
Keskeiset sisällöt 

• eurytmiaharjoituksin annetaan  mahdollisuus tunteiden tutkimiseen esim. harjoittelemalla 
niitä vastaavia dramaattisia eleitä 

• harjoitellaan runoja esim. balladeja, joita kantaa voimakas sielullinen tunnelma vastakkai-
suuksineen 

• rytmisinä harjoituksina työstetään esim. antiikin runomittoja, myös ns. vastarytmiharjoituk-
sia, joita voidaan yhdistää sauvaharjoituksiin 

• säveleurytmiassa harjoitellaan mollisävellajeja sekä sävelmiä, joissa duuri ja molli vaihtele-
vat jännitettä luoden 

• intervallien liike-eleitä käydään läpi tietoisemmin suhteutettuna ihmisen luuston rakentee-
seen 

• harjoitellaan tahtilajeja 
• sauvaharjoitukset jatkuvat vaikeutuen 

 

9. vuosiluokka 

 Etsitään omaa identiteettiä, siirrytään kohti omaehtoista työskentelyä 
 
Tavoitteet 
Oppilas 

• harjoittelee oman identiteetin etsimistä ja ilmaisua sekä toisen identiteetin tunnistamista ja 
erilaisuuden hyväksymistä 

• työskentelee tähän asti opittujen sisältöjen parissa tavoitteena valmiudet itsenäiseen perus-
asioiden hallintaan ja yksilölliseen taiteelliseen ilmaisuun 

• hallitsee perusliikkeet ja liikeperiaatteet itsenäisesti ja tietoisesti: vokaalit ja konsonantit, 
dramaattiset eleet, sävelet ja intervallit sekä musiikin peruselementtien: tahdin, rytmin ja 
melodian liikkeellisen ilmentämisen 

• etenee koordinaatiokykynsä hallinnassa niin, että pystyy ilmentämään saman aikaisesti use-
ampia musikaalisia elementtejä 

 
Keskeiset sisällöt 

• laajentaa kielioppimuotojen ymmärtämistä 
• jatketaan antiikin runomittojen ja ns. vastarytmien työstämistä 
• voidaan aloittaa riimimuotojen harjoittelua runoissa 
• aiemmin opittuja opetussisältöjä kerrataan ja syvennetään 
• käytetään aikaisemmin opittua taiteellisissa projekteissa 
• harjoitellaan kappaleiden kokonaisvaltaista ilmaisua 
• suunnitellaan omia koreografioita 
• käydään läpi harmoniaopin perusasiat säveleurytmiassa 
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ESOPS:n oppilasarvioinnin periaatteiden mukainen arviointi: 
 
OPPILAS ON SAAVUTTANUT 9.LUOKAN LOPPUUN MENNESSÄ TAVOITTEET HYVIN: 
 
Oppilas 

• ymmärtää yhteismuodoissa liikkuessaan riippuvuutensa luokkatovereihinsa 
• hallitsee klassiset sauvaharjoitukset 
• hallitsee alemmilla luokilla opitut liikeperiaatteet runoudessa (äänteet, rytmit, tahdit, dra-

maattiset eleet) ja musiikissa (sävelet, intervallit, rytmit, tahdit, sävelkorkeuden, duurit ja 
mollit) 

• löytää itsenäisesti osan muotoperiaatteista tai eleistä runo-tai musiikkikappaleisiin 
• kehittää mielellään omia muotoja 
• osoittaa oppimis- ja ymmärtämishalua eurytmiassa ja  varustautuu asianmukaisesti 

 
 

10. MUUTOKSENHAKU 
 
Oppilaan arviointia koskevaan päätökseen voi hakea oikaisua. Oppilas tai perusopetusta saavan op-
pilaan huoltaja, joka on tyytymätön opintosuoritusten arviointia koskevaan päätökseen, voi pyytää 
arvioinnin uusimista. Perusopetuksessa arvioinnin uusimispyyntö voidaan esittää opinnoissa etene-
mistä ja vuosiluokalle jättämistä koskevassa päätöksessä ja perusopetuksen päättöarvioinnissa. 
Arvioinnin oikaisupyyntö tehdään koulun rehtorille. Pyyntö tulee tehdä kahden kuukauden kuluessa 
siitä, kun oppilaan huoltaja on saanut tiedon arviointipäätöksestä. Tiedoksiannon katsotaan tapahtu-
neen silloin, kun todistus on luovutettu asianomaiselle. Huoltajalla on oikeus saada tieto arviointi-
perusteista ja niiden soveltamisesta arviointiin. Jos huoltaja on tyytymätön arvioinnin uusimispyyn-
töön annettuun ratkaisuun, voi hän hakea oikaisua arviointiin Etelä-Suomen aluehallintovirastolta. 
 
Muutosta rehtorin, johtokunnan ja opettajakunnan päätökseen haetaan perusopetuslain 42 §: ja lu-
kiolain 34 §:n mukaan valittamalla hallinto-oikeudelta tai Etelä-Suomen aluehallintovirastolta siten 
kuin se hallintolainkäyttölaissa (586/ 1996) säädetään. Tämän täytyy tapahtua 14 päivän (kirjallinen 
varoitus, määräaikainen erottaminen, lääninhallitukseen menevät asiat) tai 30 päivän kuluessa siitä 
päivästä, jolloin oppilas on saanut tiedon päätöksestä, tätä päivää lukuun ottamatta. 
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LIITE KIELITAIDON TASOJEN KUVAUSASTEIKKO 
Kuvausasteikko on Suomessa laadittu sovellus asteikoista, jotka sisältyvät Euroopan neuvoston toimesta kehitettyyn Kielten oppimisen, opetta-
misen ja arvioinnin yhteiseen eurooppalaiseen viitekehykseen. 
 
Taitotaso A1 Suppea viestintä kaikkein tutuimmissa tilanteissa  
 Kuullun ymmärtäminen Puhuminen Luetun ymmärtäminen Kirjoittaminen 
A1.1 Kielitaidon 

alkeiden 
hallinta 

* Ymmärtää erittäin rajallisen 
määrän tavallisimpia sanoja ja 
fraaseja (tervehdyksiä, nimiä, lu-
kuja, kehotuksia) arkisissa yhte-
yksissä.  
 
* Ei edes ponnistellen ymmärrä 
kuin kaikkein alkeellisinta kie-
liainesta. 
 
*Tarvitsee erittäin paljon apua: 
toistoa,  osoittamista, käännöstä. 

*Osaa vastata häntä koskeviin yksin-
kertaisiin kysymyksiin lyhyin lausein. 
Vuorovaikutus on puhekumppanin va-
rassa, ja puhuja  turvautuu ehkä äidin-
kieleen tai eleisiin. 
* Puheessa voi olla paljon pitkiä tau-
koja, toistoja ja katkoksia.  
* Ääntäminen voi aiheuttaa suuria 
ymmärtämisongelmia.  
* Osaa hyvin suppean perussanaston 
ja joitakin opeteltuja vakioilmaisuja. 
* Puhuja ei kykene vapaaseen tuotok-
seen, mutta hänen hallitsemansa har-
vat kaavamaiset ilmaisut voivat olla 
melko virheettömiä. 

*Tuntee kirjainjärjestelmän, mut-
ta ymmärtää tekstistä vain hyvin 
vähän.  
*Tunnistaa vähäisen määrän tut-
tuja sanoja ja lyhyitä fraaseja ja 
osaa yhdistää niitä kuviin.  
* Kyky ymmärtää entuudestaan 
tuntematon sana edes hyvin en-
nakoitavassa yhteydessä on erit-
täin rajallinen. 

*Osaa viestiä välittömiä tarpeita hyvin 
lyhyin ilmaisuin. 
*Osaa kirjoittaa kielen kirjaimet ja nu-
merot kirjaimin,  merkitä muistiin henki-
lökohtaiset perustietonsa ja kirjoittaa joi-
takin tuttuja sanoja ja fraaseja. 
*Osaa joukon erillisiä sanoja ja sanonto-
ja. 
* Ei kykene vapaaseen tuotokseen, mut-
ta kirjoittaa oikein muutamia sanoja ja 
ilmauksia. 

A1.2 Kehittyvä 
alkeiskieli- 
taito 
 

*Ymmärtää rajallisen määrän 
sanoja, lyhyitä lauseita, kysy-
myksiä ja kehotuksia, jotka liit-
tyvät henkilökohtaisiin asioihin 
tai välittömään tilanteeseen. 
* Joutuu ponnistelemaan ymmär-
tääkseen yksinkertaisiakin lau-
sumia ilman selviä tilannevihjei-
tä. 

 
*Tarvitsee paljon apua: puheen 
hidastamista, toistoa, näyttämistä 
ja käännöstä. 

*Osaa viestiä suppeasti joitakin välit-
tömiä tarpeita ja kysyä ja vastata hen-
kilökohtaisia perustietoja käsittelevis-
sä vuoropuheluissa. Tarvitsee usein 
puhekumppanin apua.  
*Puheessa on taukoja ja muita katkok-
sia.  
*Ääntäminen voi aiheuttaa usein ym-
märtämisongelmia. 
* Osaa hyvin suppean perussanaston, 
joitakin tilannesidonnaisia ilmaisuja   
ja peruskieliopin aineksia. 
* Alkeellisessakin vapaassa puheessa 
esiintyy hyvin paljon kaikenlaisia vir-
heitä.  

*Ymmärtää nimiä, kylttejä 
ja muita hyvin lyhyitä ja yk-
sinkertaisia tekstejä, jotka 
liittyvät välittömiin tarpei-
siin. 
 
* Tunnistaa yksinkertaisesta teks-
tistä yksittäisen tiedon, jos voi lu-
kea tarvittaessa uudelleen 
 
* Kyky ymmärtää entuudestaan 
tuntematon sana edes hyvin en-
nustettavassa yhteydessä on  ra-
jallinen. 
 

*Osaa viestiä välittömiä tarpeita lyhyin 
lausein. 
*Osaa kirjoittaa muutamia lauseita ja 
fraaseja itsestään ja lähipiiristään (esim. 
vastauksia kysymyksiin tai muistilappu-
ja). 
* Osaa joitakin perussanoja ja sanontoja 
ja pystyy kirjoittamaan hyvin yksinker-
taisia päälauseita.  
 
 
 * Ulkoa opetellut fraasit voivat olla oi-
kein kirjoitettuja, mutta alkeellisimmas-
sakin vapaassa tuotoksessa esiintyy hy-
vin paljon kaikenlaisia virheitä. 
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Taitotaso A1 Suppea viestintä kaikkein tutuimmissa tilanteissa  
 Kuullun ymmärtäminen Puhuminen Luetun ymmärtäminen Kirjoittaminen 
A1.3 Toimiva 

alkeiskieli-
taito 

* Ymmärtää yksinkertaisia 
lausumia (henkilökohtaisia 
kysymyksiä ja jokapäiväi-
siä ohjeita, pyyntöjä ja kiel-
toja) rutiinimaisissa kes-
kusteluissa tilanneyhteyden 
tukemana. 
* Pystyy seuraamaan yk-
sinkertaisia, välittömiin ti-
lanteisiin tai omaan koke-
mukseensa liittyviä keskus-
teluja. 
* Yksinkertaisenkin viestin 
ymmärtäminen edellyttää 
normaalia hitaampaa ja 
kuulijalle kohdennettua 
yleiskielistä puhetta. 

*Osaa kertoa lyhyesti itsestään 
ja lähipiiristään. Selviytyy 
kaikkein yksinkertaisimmista 
vuoropuheluista ja palvelutilan-
teista. Tarvitsee joskus puhe-
kumppanin apua.  
* Kaikkein tutuimmat jaksot su-
juvat, muualla tauot ja katkok-
set ovat hyvin ilmeisiä. 
*Ääntäminen voi joskus tuottaa 
ymmärtämisongelmia. 
*Osaa rajallisen joukon lyhyitä, 
ulkoa opeteltuja ilmauksia, kes-
keisintä sanastoa ja perustason 
lauserakenteita. 
* Alkeellisessakin puheessa 
esiintyy paljon peruskielioppi-
virheitä.  
 

* Pystyy lukemaan tuttuja ja 
joitakin tuntemattomia sa-
noja. Ymmärtää hyvin ly-
hyitä viestejä, joissa käsitel-
lään arkielämää ja rutiinita-
pahtumia tai annetaan yk-
sinkertaisia ohjeita. 
* Pystyy löytämään tarvit-
semansa yksittäisen tiedon 
lyhyestä tekstistä (postikor-
tit,  säätiedotukset). 
  
* Lyhyenkin tekstipätkän 
lukeminen ja ymmärtämi-
nen on hyvin hidasta. 
 

*Selviytyy kirjoittamalla kaikkein 
tutuimmissa, helposti ennakoita-
vissa arkisiin tarpeisiin ja koke-
muksiin liittyvissä tilanteissa. 
*Osaa kirjoittaa yksinkertaisia 
viestejä (yksinkertaisen postikor-
tin, henkilötiedot, yksinkertainen 
sanelu). 
* Osaa kaikkein tavallisimpia sa-
noja ja ilmauksia, jotka liittyvät 
omaan elämään  tai konkreettei-
hin tarpeisiin. Osaa kirjoittaa 
muutamia yksilauseisia virkkeitä. 
 
 * Alkeellisessakin vapaassa tuo-
toksessa esiintyy  monenlaisia 
virheitä. 
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Taitotaso A2 Välittömän sosiaalisen kanssakäymisen perustarpeet ja lyhyt kerronta 

 Kuullun ymmärtäminen Puhuminen Luetun ymmärtäminen Kirjoittaminen 
A2.1 Peruskieli-

taidon al-
kuvaihe 

* Pystyy ymmärtämään yk-
sinkertaista puhetta tai seu-
raamaan keskustelua aiheista, 
jotka ovat hänelle välittömän 
tärkeitä. 
 
* Pystyy ymmärtämään ly-
hyiden, yksinkertaisten, itse-
ään kiinnostavien keskustelu-
jen ja viestien (ohjeet, kuulu-
tukset)  ydinsisällön sekä ha-
vaitsemaan aihepiirin vaih-
dokset tv-uutisissa. 
 
* Yksinkertaisenkin viestin 
ymmärtäminen edellyttää 
normaalilla nopeudella ja sel-
keästi puhuttua yleiskielistä 
puhetta, joka usein täytyy li-
säksi toistaa. 

* Osaa kuvata lähipiiriään muuta-
min lyhyin lausein. Selviytyy yk-
sinkertaisista sosiaalisista kohtaa-
misista ja tavallisimmista palvelu-
tilanteista. Osaa aloittaa ja lopettaa 
lyhyen vuoropuhelun, mutta kyke-
nee harvoin ylläpitämään pitempää 
keskustelua.  
 *Tuottaa sujuvasti joitakin tuttuja 
jaksoja, mutta puheessa on paljon 
hyvin ilmeisiä taukoja ja vääriä 
aloituksia. 
* Ääntäminen on ymmärrettävää, 
vaikka vieras korostus on hyvin 
ilmeistä ja ääntämisvirheistä voi 
koitua satunnaisia ymmärtämison-
gelmia. 
 *Osaa helposti ennakoitavan pe-
russanaston ja monia keskeisimpiä 
rakenteita (kuten menneen ajan 
muotoja ja konjunktioita).    
* Hallitsee kaikkein yksinkertai-
simman kieliopin alkeellisessa va-
paassa puheessa, mutta virheitä 
esiintyy yhä paljon perusrakenteis-
sakin.   
 
 

*Ymmärtää  yksinkertaisia ja 
kaikkein tavanomaisinta sa-
nastoa sisältäviä tekstejä (yksi-
tyiskirjeitä, pikku-uutisia, ar-
kisimpia käyttöohjeita). 
  
*  Ymmärtää tekstin  pääaja-
tukset ja joitakin yksityiskoh-
tia parin kappaleen pituisesta 
tekstistä. Osaa paikantaa ja 
verrata yksittäisiä tietoja ja 
pystyy hyvin yksinkertaiseen 
päättelyyn kontekstin avulla. 
 
* Lyhyenkin tekstipätkän lu-
keminen ja ymmärtäminen on 
hidasta. 
 

* Selviytyy  kirjoittamalla kaikkein 
rutiininomaisimmista arkitilanteista. 
 
* Osaa kirjoittaa lyhyitä, yksinker-
taisia viestejä (henkilökohtaiset kir-
jeet, lappuset), jotka liittyvät arkisiin 
tarpeisiin sekä yksinkertaisia, luette-
lomaisia kuvauksia hyvin tutuista ai-
heista (todellisista tai kuvitteellisista 
henkilöistä, tapahtumista, omista ja 
perheen suunnitelmista). 
 
*Osaa  käyttää perustarpeisiin liittyvää 
konkreettia sanastoa ja  perusaika-
muotoja sekä yksinkertaisin sidos-
sanoin (ja, mutta) liitettyjä rinnasteisia 
lauseita.  
 
*Kirjoittaa kaikkein yksinkertaisimmat 
sanat ja rakenteet  melko oikein, mutta 
tekee toistuvasti virheitä perusasioissa 
(aikamuodot, taivutus) ja tuottaa pal-
jon kömpelöitä ilmaisuja vapaassa tuo-
toksessa. 
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Taitotaso A2 Välittömän sosiaalisen kanssakäymisen perustarpeet ja lyhyt kerronta 
 Kuullun ymmärtäminen Puhuminen Luetun ymmärtäminen Kirjoittaminen 
A2.2 Kehittyvä 

peruskieli-
taito 

 
* Ymmärtää tarpeeksi kye-
täkseen tyydyttämään 
konkreetit tarpeensa. Pys-
tyy seuraamaan hyvin 
summittaisesti selväpiirtei-
sen asiapuheen pääkohtia. 
 
*Pystyy yleensä tunnista-
maan ympärillään käytävän 
keskustelun aiheen. Ym-
märtää tavallista sanastoa 
ja hyvin rajallisen joukon 
idiomeja tuttuja aiheita tai 
yleistietoa käsittelevässä  
tilannesidonnaisessa pu-
heessa. 
* Yksinkertaisenkin viestin 
ymmärtäminen edellyttää 
yleispuhekieltä, joka ään-
netään hitaasti ja selvästi. 
Toistoa tarvitaan melko 
usein. 

 
* Osaa esittää pienen, luettelo-
maisen kuvauksen lähipiiristään 
ja sen jokapäiväisistä puolista. 
Pystyy  osallistumaan rutiinin-
omaisiin keskusteluihin omista 
tai itselleen tärkeistä asioista. 
Voi tarvita apua keskustelussa 
ja vältellä joitakin aihepiirejä.  
 
 
 *Puhe on välillä sujuvaa, mutta 
erilaiset katkokset ovat hyvin 
ilmeisiä.  
*Ääntäminen on ymmärrettä-
vää, vaikka vieras korostus on 
ilmeistä ja ääntämisvirheitä 
esiintyy.  
*Osaa kohtalaisen hyvin taval-
lisen, jokapäiväisen sanaston ja 
jonkin verran idiomaattisia il-
maisuja. Osaa useita yksinker-
taisia ja myös joitakin vaati-
vampia rakenteita.  
* Laajemmassa vapaassa pu-
heessa esiintyy  paljon virheitä 
perusasioissa (esim. verbien ai-
kamuodoissa) ja ne voivat jos-
kus haitata ymmärrettävyyttä.  

 
*Ymmärtää pääasiat ja joi-
takin yksityiskohtia muuta-
man kappaleen pituisista  
viesteistä  jonkin verran 
vaativissa arkisissa yhteyk-
sissä (mainokset, kirjeet,  
ruokalistat, aikataulut) sekä 
faktatekstejä (käyttöohjeet, 
pikku-uutiset). 
* Pystyy hankkimaan hel-
posti ennakoitavaa uutta tie-
toa tutuista aiheista selkeästi 
jäsennellystä muutaman 
kappaleen pituisesta tekstis-
tä. Osaa päätellä tuntemat-
tomien sanojen merkityksiä 
niiden kieliasusta ja kon-
tekstista. 
 
 
* Tarvitsee usein uudelleen 
lukemista ja apuvälineitä 
tekstikappaleen ymmärtä-
miseksi.  
 
 

 
* Selviytyy kirjoittamalla tavan-
omaisissa arkitilanteissa. 
 
 *Osaa kirjoittaa hyvin lyhyen, 
yksinkertaisen kuvauksen tapah-
tumista, menneistä toimista ja 
henkilökohtaisista kokemuksista 
tai  elinympäristönsä arkipäiväi-
sistä puolista (lyhyet kirjeet, 
muistilaput, hakemukset, puhe-
linviestit).  
*Osaa arkisen perussanaston, ra-
kenteet ja tavallisimmat sidoskei-
not.  
* Kirjoittaa yksinkertaiset sanat ja 
rakenteet oikein, mutta tekee vir-
heitä harvinaisemmissa rakenteissa 
ja muodoissa ja tuottaa kömpelöitä 
ilmaisuja. 
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Taitotaso B1 Selviytyminen arkielämässä 
 Kuullun ymmärtäminen Puhuminen Luetun ymmärtäminen Kirjoittaminen 
B1.1 Toimiva 

peruskieli-
taito 

  
*Ymmärtää pääajatukset ja 
keskeisiä yksityiskohtia 
puheesta, joka käsittelee 
koulussa, työssä tai vapaa-
aikana säännöllisesti tois-
tuvia teemoja mukaan luki-
en lyhyt kerronta. Tavoittaa 
radiouutisten, elokuvien, 
tv-ohjelmien ja selkeiden 
puhelinviestien pääkohdat.  
 
* Pystyy seuraamaan yhtei-
seen kokemukseen tai 
yleistietoon perustuvaa pu-
hetta. Ymmärtää tavallista 
sanastoa ja rajallisen jou-
kon idiomeja.  
 
* Pitemmän viestin ymmär-
täminen edellyttää normaa-
lia hitaampaa ja selkeäm-
pää yleiskielistä puhetta. 
Toistoa tarvitaan silloin täl-
löin. 
 

*Osaa kertoa tutuista asioista 
myös joitakin yksityiskohtia. 
Selviytyy kielialueella tavalli-
simmista arkitilanteista ja epä-
virallisista keskusteluista. Osaa 
viestiä itselleen tärkeistä asiois-
ta myös hieman vaativammissa 
tilanteissa. Pitkäkestoinen esitys 
tai käsitteelliset aiheet  tuottavat 
ilmeisiä vaikeuksia.  
*Pitää yllä ymmärrettävää pu-
hetta, vaikka pitemmissä puhe-
jaksoissa esiintyy taukoja ja 
epäröintiä.  
*Ääntäminen on selvästi ym-
märrettävää, vaikka vieras ko-
rostus on joskus ilmeistä ja ään-
tämisvirheitä esiintyy jonkin 
verran. 
*Osaa käyttää melko laajaa jo-
kapäiväistä sanastoa ja joitakin 
yleisiä fraaseja ja idiomeja. 
Käyttää useita erilaisia rakentei-
ta.  
* Laajemmassa vapaassa pu-
heessa kielioppivirheet ovat ta-
vallisia (esim. artikkeleita ja 
päätteitä puuttuu), mutta ne 
haittaavat harvoin ymmärrettä-
vyyttä. 

 
*Pystyy lukemaan  monen-
laisia, muutaman sivun pi-
tuisia  tekstejä (taulukot, ka-
lenterit, kurssiohjelmat, 
keittokirjat) tutuista aiheista 
ja seuraamaan tekstin pää-
ajatuksia, avainsanoja ja 
tärkeitä yksityiskohtia myös 
valmistautumatta.   
  
* Pystyy seuraamaan tuttua 
aihetta käsittelevän pa-
risivuisen tekstin pääajatuk-
sia, avainsanoja ja tärkeitä 
yksityiskohtia. 
 
* Arkikokemuksesta poik-
keavien aiheiden ja tekstin 
yksityiskohtien ymmärtä-
minen voi olla puutteellista. 
 

 
* Pystyy kirjoittamaan ymmärret-
tävän,  jonkin verran yksityiskoh-
taistakin arkitietoa välittävän  
tekstin tutuista, itseään kiinnosta-
vista todellisista tai kuvitelluista 
aiheista. 
 
 *Osaa kirjoittaa selväpiirteisen 
sidosteisen tekstin liittämällä eril-
liset ilmaukset peräkkäin jaksoik-
si  (kirjeet, kuvaukset, tarinat, pu-
helinviestit).  Pystyy välittämään 
tehokkaasti tuttua tietoa tavalli-
simmissa kirjallisen viestinnän 
muodoissa. 
*Osaa useimpien tutuissa tilan-
teissa tarvittavien tekstien laadin-
taan riittävän sanaston ja raken-
teet, vaikka teksteissä esiintyy in-
terferenssiä ja ilmeisiä kiertoil-
maisuja.  
* Rutiininomainen kieliaines ja pe-
rusrakenteet ovat jo suhteellisen 
virheettömiä, mutta jotkut vaati-
vammat rakenteet ja sanaliitot tuot-
tavat ongelmia. 
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Taitotaso B1 Selviytyminen arkielämässä 
 Kuullun ymmärtäminen Puhuminen Luetun ymmärtäminen Kirjoittaminen 
B1.2 Sujuva pe-

ruskieli-
taito 

* Ymmärtää selväpiirteistä 
asiatietoa, joka liittyy tut-
tuihin ja melko yleisiin ai-
heisiin jonkin verran vaati-
vissa yhteyksissä (epäsuora 
tiedustelu, työkeskustelut, 
ennakoitavissa olevat puhe-
linviestit). 
* Ymmärtää pääkohdat ja 
tärkeimmät yksityiskohdat 
ympärillään käytävästä laa-
jemmasta muodollisesta ja 
epämuodollisesta keskuste-
lusta. 
* Ymmärtäminen edellyt-
tää yleiskieltä tai melko  
tuttua aksenttia sekä satun-
naisia toistoja ja uudel-
leenmuotoiluja. Nopea syn-
typeräisten välinen keskus-
telu ja vieraiden aiheiden 
tuntemattomat yksityiskoh-
dat tuottavat vaikeuksia. 

*Osaa kertoa tavallisista, konk-
reeteista aiheista kuvaillen, eri-
tellen ja vertaillen ja selostaa 
myös muita aiheita,  kuten elo-
kuvia, kirjoja tai musiikkia. 
Osaa viestiä varmasti useim-
missa tavallisissa tilanteissa. 
Kielellinen ilmaisu ei ehkä ole 
kovin tarkkaa. 
*Osaa ilmaista itseään suhteel-
lisen vaivattomasti. Vaikka tau-
koja ja katkoksia esiintyy, puhe 
jatkuu ja viesti välittyy.  
*Ääntäminen on hyvin ymmär-
rettävää, vaikka intonaatio ja 
painotus eivät ole aivan  kohde-
kielen mukaisia. 
*Osaa käyttää kohtalaisen laa-
jaa sanastoa ja tavallisia 
idiomeja. Käyttää myös monen-
laisia rakenteita ja mutkikkaita-
kin lauseita.  
* Kielioppivirheitä esiintyy 
jonkin verran, mutta ne haittaa-
vat harvoin laajempaakaan vies-
tintää. 

* Pystyy lukemaan  muuta-
man kappaleen pituisia teks-
tejä  monenlaisista aiheista 
(lehtiartikkelit, esitteet, 
käyttöohjeet, yksinkertainen 
kaunokirjallisuus)  ja selvi-
ää myös jonkin verran päät-
telyä vaativista teksteistä 
käytännönläheisissä ja itsel-
leen tärkeissä tilanteissa. 
 
* Pystyy etsimään ja yhdis-
telemään  tietoja useammas-
ta muutaman sivun pituises-
ta tekstistä suorittaakseen 
jonkin tehtävän. 
 
* Pitkien tekstien jotkin yk-
sityiskohdat ja sävyt saatta-
vat jäädä epäselviksi. 

*Osaa kirjoittaa henkilökohtaisia 
ja julkisempiakin viestejä, kertoa 
niissä uutisia ja ilmaista ajatuksi-
aan tutuista abstrakteista ja kult-
tuuriaiheista,  kuten musiikista tai 
elokuvista. 
* Osaa kirjoittaa muutaman kappa-
leen pituisen jäsentyneen tekstin 
(muistiinpanoja, lyhyitä yhteenve-
toja ja selostuksia selväpiirteisen 
keskustelun tai esityksen pohjalta).   
Osaa esittää jonkin verran tukitie-
toa pääajatuksille ja ottaa lukijan 
huomioon. 
* Hallitsee melko monenlaiseen 
kirjoittamiseen tarvittavaa sanas-
toa ja lauserakenteita. Osaa il-
maista  rinnasteisuutta ja alistei-
suutta. 
 
*Pystyy kirjoittamaan ymmärrettä-
vää ja kohtuullisen virheetöntä 
kieltä, vaikka virheitä esiintyy vaa-
tivissa rakenteissa, tekstin jäsente-
lyssä ja tyylissä ja vaikka äidinkielen 
tai jonkin muun kielen vaikutus on 
ilmeinen. 
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Taitotaso B2  Selviytyminen säännöllisessä kanssakäymisessä syntyperäisten kanssa 
 Kuullun ymmärtäminen Puhuminen Luetun ymmärtäminen Kirjoittaminen 
B2.1 Itsenäisen 

kielitaidon 
perustaso 

* Ymmärtää asiallisesti ja 
kielellisesti kompleksisen pu-
heen pääajatukset, kun se kä-
sittelee konkreetteja tai abst-
rakteja aiheita. Pystyy seu-
raamaan yleisesti kiinnosta-
vaa yksityiskohtaista kerron-
taa (uutiset, haastattelut, elo-
kuvat, luennot). 
* Ymmärtää puheen pääkoh-
dat, puhujan tarkoituksen, 
asenteita, muodollisuusastetta 
ja tyyliä. Pystyy seuraamaan 
laajaa puhetta ja monimut-
kaista argumentointia, jos pu-
heen kulku on selvästi merkit-
ty erilaisin jäsentimin (si-
desanat, rytmitys). Pystyy tii-
vistämään tai ilmaisemaan 
kuulemastaan avainkohdat ja 
tärkeät yksityiskohdat. 
 
* Ymmärtää suuren osan ym-
pärillään käytävästä keskuste-
lusta, mutta voi kokea vaike-
aksi ymmärtää useamman 
syntyperäisen välistä keskus-
telua, jos nämä eivät miten-
kään helpota sanottavaansa. 

*Osaa esittää selkeitä, täsmällisiä 
kuvauksia monista kokemuspii-
riinsä liittyvistä asioista, kertoa 
tuntemuksista sekä tuoda esiin ta-
pahtumien ja kokemusten henkilö-
kohtaisen merkityksen. Pystyy 
osallistumaan aktiivisesti useim-
piin käytännöllisiin ja sosiaalisiin 
tilanteisiin sekä melko muodolli-
siin keskusteluihin. Pystyy sään-
nölliseen vuorovaikutukseen syn-
typeräisten kanssa vaikuttamatta 
tahattomasti huvittavalta tai ärsyt-
tävältä. Kielellinen ilmaisu ei aina 
ole täysin tyylikästä.  
*Pystyy tuottamaan puhejaksoja 
melko tasaiseen tahtiin,  ja puhees-
sa on vain harvoin pitempiä tauko-
ja.   
*Ääntäminen ja intonaatio ovat 
selkeitä ja luontevia.   
*Osaa käyttää monipuolisesti kie-
len rakenteita ja laajahkoa sanas-
toa mukaan lukien idiomaattinen 
ja käsitteellinen sanasto. Osoittaa 
kasvavaa taitoa reagoida sopivasti 
tilanteen asettamiin muotovaati-
muksiin. 
* Kieliopin hallinta on melko hy-
vää,  eivätkä satunnaiset virheet 
yleensä haittaa ymmärrettävyyttä. 

*Pystyy lukemaan itsenäisesti 
muutaman sivun pituisia teks-
tejä (lehtiartikkeleita, novelle-
ja, viihde- ja tietokirjallisuutta, 
raportteja ja yksityiskohtaisia 
ohjeita)  oman alan tai yleisis-
tä aiheista. Tekstit voivat käsi-
tellä abstrakteja, käsitteellisiä 
tai ammatillisia aiheita,  ja 
niissä on tosiasioita, asenteita 
ja mielipiteitä. 
*Pystyy tunnistamaan kirjoit-
tajan ja tekstin tarkoituksen, 
paikantamaan useita eri yksi-
tyiskohtia pitkästä tekstistä. 
Pystyy nopeasti tunnistamaan 
tekstin sisällön ja uusien tieto-
jen käyttöarvon päättääkseen,  
kannattaako tekstiin tutustua 
tarkemmin. 
* Vaikeuksia tuottavat vain 
pitkien tekstien idiomit ja kult-
tuuriviittaukset. 

* Osaa kirjoittaa selkeitä ja yksityis-
kohtaisia tekstejä monista itseään 
kiinnostavista aihepiireistä, tutuista 
abstrakteista aiheista, rutiiniluontei-
sia asiaviestejä sekä muodollisempia 
sosiaalisia viestejä (arvostelut, liike-
kirjeet, ohjeet, hakemukset, yhteen-
vedot). 
*Osaa kirjoittaessaan ilmaista tietoja ja 
näkemyksiä tehokkaasti ja kommen-
toida muiden näkemyksiä. Osaa yhdis-
tellä tai tiivistää eri lähteistä poimittuja 
tietoja omaan tekstiin. 
* Osaa laajan sanaston ja vaativia lau-
serakenteita sekä kielelliset keinot sel-
keän, sidosteisen tekstin laatimiseksi. 
Sävyn ja tyylin joustavuus on rajalli-
nen,  ja pitkässä esityksessä voi ilmetä 
hyppäyksiä asiasta toiseen. 
 
* Hallitsee melko hyvin oikeinkirjoi-
tuksen, kieliopin ja välimerkkien 
käytön, eivätkä   virheet johda vää-
rinkäsityksiin. Tuotoksessa saattaa 
näkyä äidinkielen vaikutus. Vaativat 
rakenteet sekä ilmaisun ja tyylin 
joustavuus tuottavat ongelmia. 
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Taitotaso B2  Selviytyminen säännöllisessä kanssakäymisessä syntyperäisten kanssa 
 Kuullun ymmärtäminen Puhuminen Luetun ymmärtäminen Kirjoittaminen 
B2.
2 

Toimiva 
itsenäinen 
kielitaito 

* Ymmärtää elävää tai tal-
lennettua, selkeästi jäsen-
tynyttä yleiskielistä puhet-
ta kaikissa sosiaalisen 
elämän, koulutuksen ja 
työelämän tilanteissa 
(myös muodollinen kes-
kustelu ja syntyperäisten 
välinen vilkas keskustelu).  
* Pystyy yhdistämään 
vaativia tehtäviä varten 
kompleksista ja yksityis-
kohtaista tietoa kuulemis-
taan laajoista keskuste-
luista tai esityksistä. Osaa 
päätellä ääneen lausumat-
tomia asenteita ja sosio-
kulttuurisia viitteitä sekä 
arvioida kriittisesti kuu-
lemaansa. 
* Ymmärtää vieraita pu-
hujia ja kielimuotoja. 
Huomattava taustamelu, 
kielellinen huumori ja 
harvinaisemmat idiomit ja 
kulttuuriviittaukset saatta-
vat yhä tuottaa vaikeuksia. 

*Osaa pitää valmistellun esityksen 
monenlaisista yleisistäkin aiheista. 
Pystyy tehokkaaseen sosiaaliseen 
vuorovaikutukseen syntyperäisten 
kanssa. Osaa keskustella ja neuvo-
tella monista asioista, esittää ja 
kommentoida vaativia ajatuskul-
kuja ja kytkeä sanottavansa toisten 
puheenvuoroihin. Osaa ilmaista it-
seään varmasti, selkeästi ja kohte-
liaasti tilanteen vaatimalla tavalla. 
Esitys voi olla kaavamaista,  ja 
puhuja turvautuu toisinaan kier-
toilmauksiin. 
*Osaa viestiä spontaanisti, usein 
hyvinkin sujuvasti ja vaivattomasti 
satunnaisista epäröinneistä huoli-
matta. 
*Ääntäminen ja intonaatio ovat hy-
vin selkeitä ja luontevia.   
* Hallitsee laajasti kielelliset kei-
not ilmaista konkreetteja ja käsit-
teellisiä, tuttuja ja tuntemattomia 
aiheita varmasti, selkeästi ja tilan-
teen vaatimaa muodollisuusastetta 
noudattaen. Kielelliset syyt rajoit-
tavat ilmaisua erittäin harvoin. 
* Kieliopin hallinta on hyvää. 
Usein puhuja korjaa virheensä itse,  
eivätkä virheet haittaa ymmärret-
tävyyttä. 
  

*Pystyy lukemaan itsenäi-
sesti usean sivun pituisia, 
eri tarkoituksiin laadittuja 
kompleksisia tekstejä (päi-
välehtiä, novelleja, kauno-
kirjallisuutta). Jotkin näistä 
voivat olla vain osittain tut-
tuja tai tuntemattomia, mut-
ta henkilön itsensä kannalta 
merkityksellisiä. 
 
* Pystyy tunnistamaan kir-
joittajan asennoitumisen ja 
tekstin tarkoituksen.  Pystyy 
paikantamaan ja yhdistä-
mään useita käsitteellisiä 
tietoja monimutkaisista 
teksteistä. Ymmärtää riittä-
västi tiivistääkseen pääkoh-
dat tai ilmaistakseen ne toi-
sin sanoin. 
 
* Vaikeuksia tuottavat vain 
pitkien tekstien harvinai-
semmat idiomit ja kulttuuri-
viittaukset. 

 
*Osaa kirjoittaa selkeitä, yksi-
tyiskohtaisia, muodollisia ja epä-
muodollisia tekstejä monimutkai-
sista todellisista tai kuvitelluista 
tapahtumista ja kokemuksista 
enimmäkseen tutuille ja toisinaan 
tuntemattomille lukijoille. Osaa 
kirjoittaa esseen, muodollisen tai 
epämuodollisen selostuksen, 
muistiinpanoja jatkotehtäviä var-
ten ja yhteenvetoja. 

*Osaa kirjoittaa selkeän ja jäsen-
tyneen tekstin, ilmaista kantansa, 
kehitellä argumentteja systemaat-
tisesti, analysoida, pohtia ja tiivis-
tää tietoa ja ajatuksia. 
* Kielellinen ilmaisuvarasto ei ra-
joita havaittavasti kirjoittamista. 
 
* Hallitsee hyvin kieliopin, sanas-
ton ja tekstin jäsennyksen. Virheitä 
voi esiintyä harvinaisissa rakenteis-
sa ja idiomaattisissa ilmauksissa se-
kä tyyliseikoissa.  
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Taitotasot C1-
C2 

Selviytyminen monissa vaativissa kielenkäyttötilanteissa  

 Kuullun ymmärtäminen Puhuminen Luetun ymmärtäminen Kirjoittaminen 
C1.1 Taitavan 

kielitaidon 
perustaso 

*Ymmärtää suhteellisen 
vaivattomasti pitempää-
kin puhetta tai esitystä 
(elokuvia, luentoja, kes-
kusteluja, väittelyjä) eri-
laisista tutuista ja ylei-
sistä aiheista myös sil-
loin, kun puhe ei ole 
selkeästi jäsenneltyä ja 
sisältää idiomaattisia 
ilmauksia ja rekisterin-
vaihdoksia. 
*Ymmärtää hyvin eri-
laisia äänitemateriaaleja  
yksityiskohtaisesti ja 
puhujien välisiä suhteita 
ja tarkoituksia tunnista-
en.  
*Vieras aksentti tai hy-
vin murteellinen puhe-
kieli tuottavat vaikeuk-
sia. 
 

*Osaa pitää pitkähkön, valmis-
tellun muodollisenkin esityk-
sen. Pystyy ottamaan aktiivises-
ti osaa monimutkaisiin käsit-
teellisiä ja yksityiskohtia sisäl-
täviin tilanteisiin ja johtaa ru-
tiiniluonteisia kokouksia ja 
pienryhmiä. Osaa käyttää kieltä 
monenlaiseen sosiaaliseen vuo-
rovaikutukseen. Tyylilajien ja 
kielimuotojen vaihtelu tuottaa 
vaikeuksia. 
*Osaa viestiä sujuvasti, spon-
taanisti ja lähes vaivattomasti.    
*Osaa vaihdella intonaatiota ja 
sijoittaa lausepainot oikein il-
maistakseen kaikkein hienoim-
piakin merkitysvivahteita.  
*Sanasto ja rakenteisto  ovat 
hyvin laajat ja rajoittavat ilmai-
sua erittäin harvoin. Osaa il-
maista itseään varmasti, selke-
ästi ja kohteliaasti tilanteen vaa-
timalla tavalla. 
 *Kieliopin hallinta on hyvää. 
Satunnaiset virheet eivät hanka-
loita ymmärtämistä, ja puhuja 
osaa  korjata ne itse. 

*Ymmärtää yksityiskohtai-
sesti pitkähköjä, kompleksi-
sia tekstejä eri aloilta. 
*Pystyy vaihtelemaan luku-
tapaansa tarpeen mukaan. 
Osaa lukea kriittisesti ja 
tyylillisiä vivahteita arvioi-
den sekä  tunnistaa kirjoitta-
jan asennoitumisen ja teks-
tin piilomerkityksiä.  Pystyy 
paikantamaan ja yhdistä-
mään useita käsitteellisiä 
tietoja monimutkaisista 
teksteistä, tiivistämään ne ja 
tekemään niistä vaativia 
johtopäätöksiä. 
*Vaativimmat yksityiskoh-
dat ja idiomaattiset teksti-
kohdat saattavat vaatia  use-
amman lukukerran tai apu-
välineiden käyttöä.  

*Pystyy kirjoittamaan selkeitä, 
hyvin jäsentyneitä tekstejä mo-
nimutkaisista aiheista, ilmaise-
maan itseään täsmällisesti ja ot-
tamaan huomioon vastaanottajan. 
Osaa kirjoittaa todellisista ja ku-
vitteellisista aiheista varmalla, 
persoonallisella tyylillä käyttäen 
kieltä joustavasti ja monitasoises-
ti. Pystyy kirjoittamaan selkeitä ja 
laajoja selostuksia vaativistakin 
aiheista. 
*Osoittaa, että hallitsee monia 
keinoja tekstin jäsentämiseksi ja 
sidosteisuuden edistämiseksi.  
*Kielellinen ilmaisuvarasto on 
hyvin laaja. Hallitsee hyvin 
idiomaattiset ilmaukset ja tavalli-
set sanonnat. 
* Hallitsee erittäin hyvin kie-
liopin, sanaston ja tekstin jäsen-
nyksen. Virheitä voi esiintyä sa-
tunnaisesti  idiomaattisissa ilma-
uksissa sekä tyyliseikoissa. 
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