Sisällysluettelo
II OPPIAINEOSA ...............................................................................................................................3
LUKU 13 VUOSILUOKAT 1-9............................................................................................................3
13.1 Siirtymävaiheet .......................................................................................................................3
13.2 Laaja-alainen osaaminen vuosiluokilla 1–2 ............................................................................4
13.3 Laaja-alainen osaaminen vuosiluokilla 3–6 ...........................................................................7
LUKU 14 OPPIAINEET VUOSILUOKILLA 1-9 ................................................................................12
14.1 ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUU LUOKILLA 1-9......................................................................12
14.2 TOINEN KOTIMAINEN KIELI (RUOTSI) JA VIERAAT KIELET (ENGLANTI, SAKSA) .......57
14.2.1 RUOTSIN KIELI, B1-OPPIMÄÄRÄ VUOSILUOKILLA 3-6 ............................................58
14.2.2 RUOTSIN KIELI, B1-OPPIMÄÄRÄ VUOSILUOKILLA 7 - 9 ..........................................63
14.2.3 ENGLANTI (A1) LUOKILLA 1-9.....................................................................................69
14.2.4 SAKSA (A2) LUOKILLA 1-9...........................................................................................84
14.3 MATEMATIIKKA LUOKILLA 1-9 ........................................................................................100
14.4 YMPÄRISTÖOPPI LUOKILLA 1-6 .....................................................................................126
14.5 BIOLOGIA LUOKILLA 7-9 ..................................................................................................150
14.6 MAANTIETO LUOKILLA 7-9 ..............................................................................................159
14.7 FYSIIKKA LUOKILLA 7-9 ...................................................................................................171
14.8 KEMIA VUOSILUOKILLA 7-9.............................................................................................185
14.9 TERVEYSTIETO LUOKILLA 7-9........................................................................................199
14.10 USKONTO LUOKILLA 1-9 ...............................................................................................215
14.11 ORTODOKSINEN USKONTO LUOKILLA 1-9 .................................................................233
14.12 ELÄMÄNKATSOMUSTIETO LUOKILLA 1-9 ...................................................................283
14.13 HISTORIA LUOKILLA 1-9 ................................................................................................290
14.14 YHTEISKUNTAOPPI LUOKILLA 5-9 ...............................................................................303
14.15 MUSIIKKI LUOKILLA 1-9 .................................................................................................315
14.16 KUVATAIDE LUOKILLA 1-9.............................................................................................339
14.17 KÄSITYÖ LUOKILLA 1-9 .................................................................................................366
14.18 LIIKUNTA LUOKILLA 1-9 .................................................................................................388
14.19 OPPILAANOHJAUS LUOKILLA 1-9 ................................................................................422
14.20 EURYTMIA LUOKILLA 1-9 ..............................................................................................429
14.21 KOTITALOUS LUOKILLA 7-8 .............................................................. .........................463
15 VALINNAISAINEET ..................................................................................................................464
15.1 VALINNAINEN MUSIIKKI JA LIIKUNTA LUOKILLE 2-3 ....................................................464
15.2 VALINNAINEN MUSIIKKI LUOKILLE 4-5 ..........................................................................465
15.3 VALINNAINEN MUSIIKKI JA LIIKUNTA LUOKILLE 6 .......................................................466

15.4 VALINNAISET AINEET LUOKILLA 7.-9.............................................................................468

Päivitetty:

11/2017, 15.4. valinnaisaineet luokilla 7-9

II OPPIAINEOSA

LUKU 13 VUOSILUOKAT 1-9

13.1 Siirtymävaiheet

Siirtymä esiopetuksesta perusopetukseen sekä vuosiluokkien 1-2 tehtävä.
Perusopetuksen kullakin vuosiluokkakokonaisuudella on yhteisten tehtävien lisäksi oma erityinen
tehtävänsä. Sen hoitaminen edellyttää oppilaiden ikäkauden ja kehitysvaiheen huomioonottamista
sekä huolenpitoa oppilaiden sujuvista ja turvallisista siirtymistä koulupolun nivelvaiheissa.

Siirtymä esiopetuksesta perusopetukseen
Lapsen siirtyminen esiopetuksesta perusopetukseen edellyttää suunnitelmallista yhteistyötä
esiopetuksen
ja alkuopetuksen
henkilöstön
kesken.
Tarvitaan
oppimisympäristöjen,
toimintatapojen ja ohjaavien asiakirjojen molemminpuolista tuntemista. Yhteistyö huoltajien kanssa
ja keskinäisen luottamuksen rakentaminen on tärkeätä. Jokaisen lapsen tilanne, oppimisvalmiudet
ja tarpeet otetaan huomioon. Lasten mahdollisesti tarvitsema oppimisen ja koulunkäynnin tuki
turvataan koulun aloitusvaiheessa ja tarkistetaan aamu- ja iltapäivätoimintaan tai kerhotoimintaan
osallistumisen tarpeet ja mahdollisuudet. Lapsia kannustetaan olemaan ylpeitä esiopetuksen
aikana opituista taidoista. Heitä rohkaistaan liittymään uuteen ryhmään ja toimimaan uudessa
ympäristössä kohtaamiensa aikuisten kanssa.

Vuosiluokat 1-2: Koululaiseksi kasvaminen
Vuosiluokkien 1-2 opetuksessa otetaan huomioon esiopetuksen ja sitä edeltäneen
varhaiskasvatuksen antamat valmiudet. Vuosiluokkien 1-2 erityisenä tehtävänä on luoda perusta
oppilaiden myönteiselle käsitykselle itsestä oppijana ja koululaisena sekä kehittää valmiuksia
myöhempää työskentelyä ja oppimista varten. Perusopetuksen alussa jokaisen oppilaan
edistymisen huolellinen seuranta on erityisen tärkeää, jotta voidaan huolehtia siitä, että oppilaalla
on edellytykset opinnoissa etenemiseen.
On tärkeätä, että jokainen oppilas saa rohkaisevaa palautetta ja tilaisuuksia uusien asioiden
oppimisesta nouseville ilon ja onnistumisen kokemuksille. Oppilaita kannustetaan tuomaan esiin
kiinnostuksen kohteensa ja löytämään uusia. Opetus suunnitellaan riittävän haasteelliseksi
oppilaiden tarpeet huomioiden. Koulussa ei hyväksytä minkäänlaista kiusaamista eikä syrjivää
käyttäytymistä, vaan pyritään kehittämään kaikki huomioivaa toimintakulttuuria. Oppilaita ohjataan
yhdessä toimimiseen, omatoimisuuteen ja vastuunottoon omista koulutehtävistä. Kielellisten,

sosiaalisten sekä motoristen taitojen ja muistin kehittymiseen samoin kuin kunkin omaan
kehitysrytmiin kiinnitetään erityistä huomiota. Tavoitteena on, että kehitykseen ja oppimiseen
liittyvät vaikeudet tunnistetaan varhain ja tuki annetaan oikea-aikaisesti. Työtavoissa korostuvat
havainnollisuus ja toiminnallisuus, leikki ja pelillisyys sekä mielikuvitus ja tarinallisuus. Koulun
aloitusta ja koululaiseksi kasvamista tuetaan yhdessä kotien kanssa.
Esiopetuksen oppimiskokonaisuudet muuttuvat vuosiluokilla 1-2 oppiaineiksi, mutta opetus voi olla
edelleen pääosin eheytettyä. Oppilaiden omatoimisuutta, yhdessä tekemisen taitoja sekä asioiden
välisten yhteyksien ymmärtämistä edistetään toteuttamalla luvun 4 mukaisia monialaisia
oppimiskokonaisuuksia. Tällöin tarjoutuu myös enemmän tilaisuuksia yhteistyöhön niin
esiopetuksen kuin ylempien vuosiluokkien kanssa.

Vuosiluokkien 2 ja 3 välinen siirtymävaihe
Siirtymävaiheessa on tärkeä varmistaa opiskelun edellyttämien perustaitojen hallinta ja tukea
kunkin oppilaan itseluottamusta koululaisena. Oppilaita tuetaan erityisesti lukemisen, kirjoittamisen
sekä matematiikan valmiuksissa ja opiskelutaidoissa. Myös itsenäisen ja ryhmässä työskentelyn
taitojen vahvistaminen sekä vastuullisuuteen oppiminen tulevat entistä tärkeämmiksi. Oppilaille ja
huoltajille annetaan tietoa koulun tarjoamasta kieliohjelmasta ja opintojen järjestelyistä, alkavista
uusista oppiaineista sekä mahdollisista valinnaisista tai vapaaehtoisista opinnoista. Heidän
kanssaan pohditaan opiskelun asettamia vaatimuksia ja mahdollisesti uuteen ryhmään liittymistä.
Oppimisen tuen tarve ja suunnitelmat tarkistetaan ja päivitetään luvussa 7 mainituin käytäntein.

13.2 Laaja-alainen osaaminen vuosiluokilla 1–2
Laaja-alaisen osaamisen yleistavoitteet on määritelty luvussa 3. Tässä kuvataan Espoon
Steinerkoulun tavoitenäkökulmat ja painotukset vuosiluokilla 1–2. Laaja-alaisen osaamisen
rakentaminen tapahtuu jokaisella vuosiluokalla läpi koulutaipaleen. Tavoitteena on vahvistaa
oppilaan myönteisen ja arvokkaan itsetuntemuksen ja minäkuvan kehittymistä sekä kestävän
elämäntavan muotoutumista. Oppimisessa korostuu esimerkin ja mallin kautta oppiminen.
Vuorovaikutteinen ja kannustava ilmapiiri tarjoavat oppilaalle tärkeitä kokemuksia kuulluksi,
nähdyksi ja arvostetuksi tulemisesta. Kestävän elämäntavan edistämisessä korostuvat erityisesti
yhdessä toimimisen taidot, lähiyhteisön kulttuurisen monimuotoisuuden havainnoiminen sekä
luonnossa liikkuminen ja luontosuhteen vahvistaminen. Laaja-alaisen osaamisen teemat tiivistävät
kodin ja koulun yhteistyötä yhteinen kasvatusvastuu huomioiden.
Ajattelu ja oppimaan oppiminen (L1)
Työskentelyn lähtökohtana ovat oppilaiden omat kokemukset, havainnot ja kysymykset.
Ihmettelylle, oivaltamiselle, uuden löytämiselle ja keksimiselle, mielikuvitukselle sekä oppimisen
ilolle on tilaa. Oppilaita kannustetaan kysymään ja kuuntelemaan, tekemään tarkkoja havaintoja,
etsimään tietoa sekä tuottamaan ja kehittelemään yhdessä ideoita ja esittämään työnsä tuloksia.
Uteliaisuutta ja havainnointia harjoitellaan yhdessä ryhmän kanssa lähiympäristön ilmiöitä
ihmetellen. Oppilaita rohkaistaan myös kyseenalaistamaan
havaitsemiaan
asioita ja
huomaamaan, että tieto voi olla joskus ristiriitaista ja epäselvää.

Oman ja yhteisen työn suunnittelemista, tavoitteiden asettamista ja työskentelyn arviointia
harjoitellaan. Yhdessä pohditaan, milloin työssä on onnistuttu ja mistä sen tietää. Oppilaita
ohjataan havaitsemaan edistymistään, tunnistamaan omat vahvuutensa oppijoina ja iloitsemaan
onnistumisistaan. Heidän kanssaan keskustellaan opintoihin liittyvistä mahdollisista valinnoista ja
autetaan ymmärtämään erilaisten vaihtoehtojen merkitys.
Monipuolinen liikkuminen ja motoriset harjoitukset tukevat ajattelun kehittymistä ja oppimista.
Muistin, mielikuvituksen sekä eettisen ja esteettisen ajattelun kehittymistä tuetaan satujen ja
tarinoiden, pelien, lorujen, laulujen ja leikkien, taiteen eri muotojen sekä monipuolisen
vuorovaikutuksen avulla.
Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu (L2)
Oppilaita rohkaistaan ja ohjataan myönteiseen vuorovaikutukseen ja yhteistyöhön. Oppitunnit,
juhlat, leikit, pelit, ruokailuhetket sekä yhteistyö koulussa ja koulun ulkopuolella tarjoavat
tilaisuuksia harjoitella toimimista monenlaisten ihmisten kanssa. Oppilaita kohdellaan arvostavasti
ja ohjataan ystävällisyyteen ja hyviin tapoihin.
Oppilaita ohjataan arvostamaan oman perheensä ja yhteisönsä sekä muiden perinteitä ja tapoja.
Oppilaiden kanssa keskustellaan omassa lähiympäristössä havaittuja kulttuurin ilmentymiä.
Oppilaille avataan mahdollisuuksia tutustua kulttuuriperintöön sekä taiteeseen ja muuhun
kulttuuritarjontaan ja saada kokemuksia myös kansainvälisyydestä. Tärkeätä on pohtia yhdessä,
miten omaan ympäristöön ja sen kulttuuriin voi vaikuttaa. Oppilaat oppivat tuntemaan Lapsen
oikeuksien sopimuksen pääperiaatteet ja pohtivat, mitä ne tarkoittavat heidän elämässään ja
toiminnassaan.
Oppilaita kannustetaan ilmaisemaan itseään monipuolisesti. Tavoitteena on etsiä ja löytää
oppimisen iloa tuottavia, itselle merkityksellisiä asioita. Oppilaita autetaan havaitsemaan ja
nauttimaan onnistumisistaan, osaamisestaan ja kehittymisestään. Mielikuvitus, kekseliäisyys ja
ilmaisutaidot kehittyvät muun muassa leikkien, seikkailujen, satujen, ja käsityöllisen ilmaisun sekä
rakentelun ja muiden käden töiden keinoin. Taitojen kehittymistä tuetaan myös monipuolisin
taiteen ja kulttuurin keinoin.
Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot (L3)
Koulun aloittaminen edellyttää uudenlaisia itsestä huolehtimisen taitoja ja itsenäisyyden lisääntymistä. Koulutyöhön kuuluu oppilaiden ikäkaudelle sopivista vastuutehtävistä huolehtiminen
luokka- ja kouluyhteisössä. Yhteisten pelisääntöjen, hyvien tapojen sekä kannustavan palautteen
merkitys korostuu. Oppilaita ohjataan hahmottamaan aikaan ja paikkaan liittyviä käsitteitä ja niiden
käytännön merkitystä. He harjoittelevat omien tunteiden tunnistamista ja ilmaisemista ja
esimerkiksi leikkien, satujen ja monipuolisten taiteiden avulla kehittävät tunnetaitojaan.
Koulussa opitaan omaan ja yhteiseen hyvinvointiin, turvallisuuteen ja arjen sujumiseen liittyviä
perusasioita. Huomiota kiinnitetään itsenäiseen ja turvalliseen liikkumiseen lähiympäristössä,
turva- ja suojavälineiden käyttöön sekä omien tietojen ja taitojen kehittämiseen kävelijänä ja
pyöräilijänä. Myös erilaisissa vaaratilanteissa tarvittavan toiminnan ja avun hakemisen taitoja
harjoitellaan.
Kestävän
elämäntavan
näkökulmasta
keskustellaan
teknologiasta,
kulutustottumuksista ja mediasta pohtien niiden merkitystä ja vaikutusta. Oppilaita ohjataan
huomioimaan omaa toimintaa ja valintoja kohti kestävää elämäntapaa niin ympäristön kuin oman
itsensä kannalta.

Monilukutaito (L4)
Oppilaita ohjataan monilukutaitoisiksi tutustumalla erilaisiin teksteihin asiatekstien, ohjeiden,
satujen tai tarinoiden muodossa. Tekstien parissa harjoitellaan tulkitsemis-, tuottamis- ja
arviointitaitoja mm. jälleenkerronnan kautta. Teksteillä tarkoitetaan tässä sanallisten, kuvallisten,
auditiivisten, numeeristen ja kinesteettisten symbolijärjestelmien (esimerkiksi eurytmia) sekä
näiden yhdistelmien avulla ilmaistua tai ilmenevää tietoa. Monilukutaidon kehittymistä tuetaan
perustamalla opetus moniaistisuudelle, kokonaisvaltaisuudelle ja ilmiökeskeisyydelle. Oppilaita
kannustetaan monipuoliseen ilmaisuun. Luku- ja kirjoitustaito kehittyy ja sujuvoituu sekä
numeerisen informaation ja kuvallisen lukutaidon käsittely ja havainnointi vahvistuvat.
Oppilaille tarjotaan turvallisessa ympäristössä tilaisuuksia kysyä ja ihmetellä, kertoa tarinoita,
esittää näkemyksiään ja jakaa kokemuksiaan. Oppilaita ohjataan erilaisten tietolähteiden äärelle,
tunnistamaan sadun ja toden eroavaisuuksia. Oppilaita kannustetaan tuottamaan omia tekstejä
satujen, esitysten ja leikkien ohella. Yhdessä pohtien ja keskustellen luodaan pohjaa arvostavalle
toisten töiden kunnioittamiselle. Monilukutaitoiseksi kehittyäkseen oppilaat tarvitsevat sekä rikasta
tekstiympäristöä että suojaavaa tukea median käytössä. Opetuksessa huomioidaan ikäkauden
mukaiset opetusvälineet ja opetustavat.
Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen (L5)
Espoon Steinerkoulussa pyritään tukemaan tieto- ja viestintäteknologisten (tvt) taitojen
kehittymistä yhteistoiminnallisen leikin ja liikkumisen kautta. Tvt-taitojen harjoittelussa
hyödynnetään vuosiluokkarajojen ylittävää vertaisoppimista esimerkiksi kummioppilaiden tuella.
Oppilaiden kanssa keskustellaan kestävästä ja eettisestä tvt-taitojen ja välineiden käytöstä niin
ympäristö- kuin terveys- ja turvallisuusnäkökulmasta.
Käytännön taidot ja oma tuottaminen:
Näppäintaitoja harjoitellaan yhteistoiminnallisesti ja liikunnallisten leikkien kautta. Koulussa
kehitetään erilaisia pelejä ja leikkejä näppäintaitojen tukemiseksi. Koulutyössä harjoitellaan
laitteiden, ohjelmistojen ja palveluiden käyttöä esimerkiksi digikameralla kuvaten tai lähikirjaston
palveluihin tutustuen. Ohjelmiston käyttöä harjoitellaan esimerkiksi KiVa-koulun verkkokyselyyn
osallistumalla.
Vastuullinen ja turvallinen toiminta: Oppilaiden kanssa keskustellaan ja luodaan yhdessä tvt:n
turvallisia käyttötapoja ja hyviä käytöstapoja. Huomiota kiinnitetään terveellisiin ja turvallisiin
työtapoihin sekä sopivan pituisten työjaksojen merkitykseen hyvinvoinnille. Oppilaiden kanssa
keskustellaan vastuullisesta ja viisaasta toiminnasta netissä ja sosiaalisessa mediassa. Oppilaiden
kanssa pohditaan myös mobiililaitteiden turvallisesta käytöstä mm. Liikenteessä koulumatkoilla.
Tiedonhallinta sekä tutkiva ja luova työskentely:
Oppilaita kannustetaan uteliaisuuteen ja havainnoimaan itselleen merkityksellisiä asioita. Yhdessä
ryhmän kanssa voidaan opettajajohtoisesti etsiä ja perehtyä aiheeseen hyödyntäen monipuolisesti
hakupalveluita.
Vuorovaikutus ja verkostoituminen:
Oppilaat harjoittelevat opettajajohtoisesti käyttämään tieto- ja viestintäteknologiaa erilaisissa
vuorovaikutustilanteissa esimerkiksi valokuvausprojektissa pari- tai ryhmätyönä. Oppilaat saavat

kokemuksia oppimista tukevien yhteisöllisten palveluiden käytöstä esimerkiksi kuvapalveluiden
avulla.
Työelämätaidot ja yrittäjyys (L6)
Koulutyössä oppilaat saavat monimuotoisia tilaisuuksia oppia työskentelemään yksin ja yhdessä
toisten kanssa. Heitä ohjataan harjoittelemaan ryhmässä toimimista ja yhteistyötä, omien ideoiden
sovittamista yhteen toisten kanssa sekä ikäkaudelle sopivaa vastuunkantoa. Oppilaita
kannustetaan tutkimaan uusia asioita ja miettimään, missä itse on erityisen hyvä ja mitä voisi
tehdä toisten hyväksi koulussa ja kotona. Heitä rohkaistaan toimimaan uusissa tilanteissa itseensä
luottaen. Oppilaiden kanssa tutustutaan eri ammatteihin ja työn merkitykseen. Kodin ja koulun
yhteistyö rikastaa aihepiirin teemoja.
Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen (L7)
Oppilaita kannustetaan osallistumaan oman opetuksen ja oppimisympäristön suunnitteluun ja
kehittämiseen. Painopisteenä on koulualueen turvallisuus, koulussa toiminen ja ryhmän omat,
sovitut toimintatavat. Oppilaiden kanssa keskustellaan, mitä oikeudenmukaisuus, yhdenvertaisuus
ja vastavuoroisuus merkitsevät. Omien kokemusten ja yhteistoiminnallisten työtapojen kautta
oppilaat tutustuvat demokraattisen toiminnan sääntöihin ja toteutumiseen käytännössä. Oppilaiden
kanssa pohditaan, mitä heille merkitsee oikeudenmukainen ja kestävä tulevaisuus omassa
maassa ja maailmassa ja mitä he voivat itse tehdä sen puolesta. Oppilaat kuuluvat oppilaskuntaan
ja harjoittelevat oppilaskuntavaikuttamista yhteistoiminnallisesti.

13.3 Laaja-alainen osaaminen vuosiluokilla 3–6
Laaja-alaisen osaamisen yleistavoitteet on määritelty luvussa 3. Tässä kuvaillaan Espoon
Steinerkoulun tavoitenäkökulmat ja toiminta-ajatukset luokille 3-6.
Laaja-alaisen osaamisen kehittämistä jatketaan systemaattisesti. Tavoitteena on, että oppilaan
osaamisen kehittyminen vahvistaa edellytyksiä itsensä tuntemiseen ja arvostamiseen sekä oman
identiteetin muotoutumiseen. Identiteetti rakentuu vuorovaikutuksessa toisten ihmisten ja
ympäristön kanssa. Ystävyyden ja hyväksytyksi tulemisen merkitys on suuri. Ikävuodet ovat
erityisen otollisia myös kestävän elämäntavan omaksumiselle ja kestävän kehityksen tarpeen
pohtimiselle.
Ajattelu ja oppimaan oppiminen (L1)
Opetuksessa vahvistetaan taitoa asettaa kysymyksiä ja hakea niihin vastauksia itsenäisesti ja
yhdessä toisten kanssa havaintoja tehden sekä erilaisia tietolähteitä ja apuvälineitä hyödyntäen.
Samalla kehittyvät oppilaiden edellytykset tunnistaa pohdittavaan asiaan liittyviä erilaisia
näkökulmia ja löytää uusia oivalluksia sekä harjaantua vähitellen asioiden kriittiseen tarkasteluun.
Oppilaita ohjataan huomaamaan asioiden välisiä vuorovaikutussuhteita ja keskinäisiä yhteyksiä.
Heitä kannustetaan kuuntelemaan toisten näkemyksiä ja samalla pohtimaan myös omaa sisäistä
tietoaan. Oppilaita ohjataan huomaamaan, että tieto voi rakentua monella tavalla, esimerkiksi tietoisesti päättelemällä tai intuitiivisesti, omaan kokemukseen perustuen. Vertaisoppimista eli parin
ja ryhmän kanssa työskentelyä ja oppimiseen tähtäävää vuorovaikutusta käytetään monipuolisesti
ja vahvistetaan yhdessä työskentelyn taitoja. Ajattelun taitoja harjoitellaan ongelmanratkaisu- ja

päättelytehtävin sekä uteliaisuutta, mielikuvitusta, kekseliäisyyttä ja toiminnallisuutta hyödyntävin
ja edistävin työskentelytavoin. Oppilaita rohkaistaan käyttämään kuvittelukykyään luoviin
ratkaisuihin ja olemassa olevien rajojen ylittämiseen.
Oppimaan oppimisen taitoja vahvistetaan kaikissa opiskelutilanteissa. Oppilaita ohjataan
tunnistamaan itselle luontevimmat tavat oppia ja kiinnittämään huomiota omiin opiskelutapoihin.
Työn suunnittelua, tavoitteiden asettamista sekä työskentelyn ja edistymisen arviointia
harjoitellaan edelleen. Oppilaita opastetaan huomaamaan säännöllisesti suoritettujen tehtävien
vaikutus työn edistymiseen sekä tunnistamaan vahvuutensa ja kehittämistarpeensa. Heitä
autetaan hahmottamaan opintoihinsa liittyviä tavoitteita ja valintoja ja kannustetaan
keskustelemaan niistä huoltajiensa kanssa.
Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu (L2)
Oppilaita ohjataan tuntemaan
ja arvostamaan
sosiaalisia, kulttuurisia, uskonnollisia,
katsomuksellisia ja kielellisiä juuriaan sekä pohtimaan oman taustansa merkitystä ja paikkaansa
sukupolvien ketjussa. Koulutyössä tutustutaan kouluyhteisön ja kotiseudun kulttuuriin ennen ja nyt
sekä kulttuuriympäristöön ja sen muutokseen ja moninaisuuteen. Oppilaita ohjataan tuntemaan ja
arvostamaan kulttuuriperintöä ja osallistumaan uuden kulttuurin luomiseen. Heille avataan
mahdollisuuksia kokea ja tulkita taidetta ja kulttuuria. Mediakulttuurin analysointi ja median
vaikutusten tunnistaminen ja pohdinta on näillä vuosiluokilla tärkeätä. Koulutyössä opitaan
tuntemaan ihmisoikeuksia koskevien sopimusten merkitys yhteiskunnassa ja maailmassa;
erityisesti perehdytään Lapsen oikeuksien sopimukseen. Oppilaita ohjataan ihmisoikeuksien
kunnioittamiseen ja puolustamiseen.
Oppilaita kannustetaan kokeilemaan erilaisia ilmaisutapoja ja nauttimaan tekemisen ja ilmaisun
ilosta. Heille järjestetään mahdollisuuksia
kansainväliseen
yhteistyöhön
ja erilaisten
toimintatapojen ja kulttuurien vertailuun. Opetuksessa tuetaan oppilaiden kasvua monipuolisiksi ja
taitaviksi kielenkäyttäjiksi sekä äidinkielellään että muilla kielillä. Oppilaita rohkaistaan itsensä
ilmaisemiseen vähäiselläkin kielitaidolla. Vuorovaikutusta, yhteistyötä ja hyvää käytöstä
harjoitellaan monipuolisesti. Oppilaita ohjataan asettumaan toisen asemaan ja tarkastelemaan
asioita eri näkökulmista. Koulutyössä luodaan innostavia tilaisuuksia harjaannuttaa sosiaalisia
taitoja, kekseliäisyyttä, suunnittelu- ja ilmaisutaitoja sekä käden taitoja. Oppilaita kannustetaan
arvostamaan ja hallitsemaan omaa kehoa ja käyttämään sitä tunteiden ja näkemysten, ajatusten
ja ideoiden ilmaisemiseen.
Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot (L3)
Koulutyössä oppilailla on tilaisuuksia harjoitella ajanhallintaa, hyvää käytöstä sekä muita omaan ja
yhteiseen hyvinvointiin ja turvallisuuteen vaikuttavia toimintatapoja. Oppilaita kannustetaan
ottamaan vastuuta oppimisympäristön siisteydestä, viihtyisyydestä ja ilmapiiristä sekä osallistumaan kouluyhteisön yhteisten sääntöjen laadintaan ja toimintatapojen kehittämiseen. Yhteisessä
työskentelyssä oppilaat voivat kehittää tunnetaitojaan ja sosiaalisia taitojaan. Pelien ja leikkien
sekä yhteisten tehtävien yhteydessä opitaan ymmärtämään sääntöjen, sopimusten ja
luottamuksen mer- kitys ja harjoitellaan päätöksentekoa. Tuetaan oppilaiden itsenäisen
liikkumisen taitoja aiempaa laajemmalla alueella ja joukkoliikenteessä. Kiinnitetään huomiota
erityisesti pyöräilykasvatukseen sekä omasta ja toisten turvallisuudesta huolehtimiseen
liikenteessä. Oppilaita ohjataan asian- mukaisten turva- ja suojavälineiden käyttöön ja opetetaan
tuntemaan keskeiset turvallisuuteen liittyvät symbolit. Yhdessä keskustellaan yksityisyyden ja

henkilökohtaisten rajojen suojaamisen merkityksestä ja opitaan siihen liittyviä toimintatapoja.
Koulussa harjoitellaan tarkoituksenmukaista toimintaa erilaisissa vaaratilanteissa.
Opetuksessa tarkastellaan teknologian monimuotoisuutta ja merkitystä. Oppilaat hankkivat tietoa
teknologian kehityksestä ja vaikutuksista eri elämänalueilla ja monenlaisissa ympäristöissä. Heitä
opastetaan teknologian vastuulliseen ja turvalliseen käyttöön ja tarkastellaan siihen liittyviä eettisiä
kysymyksiä. Oppilaat tutustuvat myös kestävän kuluttamisen käytäntöihin, tutkivat jakamisen,
kohtuullisuuden ja säästäväisyyden sekä talouden suunnittelun merkitystä ja harjoittelevat niitä.
He saavat ohjausta kuluttajana toimimiseen sekä mainonnan ja median vaikutusten kriittiseen
tarkasteluun. Oppilaita ohjataan pohtimaan omia valintojaan kestävän tulevaisuuden kannalta.
Monilukutaito (L4)
Oppilaita ohjataan kehittämään monilukutaitoaan ja tulkitsemaan, tuottamaan ja arvioimaan yhä
moninaisempia tekstejä erilaisissa yhteyksissä ja ympäristöissä. Teksteillä tarkoitetaan tässä
sanallisten, kuvallisten, auditiivisten, numeeristen ja kinesteettisten symbolijärjestelmien sekä
näiden yhdistelmien avulla ilmaistua tai ilmenevää tietoa. Tähän liittyvää perustaitojen ja tekniikoiden hallintaa syvennetään. Fiktion, faktan ja mielipiteen tarkastelua ja erottelua
harjoitellaan. Oppilaita ohjataan havainnoimaan ja tulkitsemaan ympäristöön ja huomaamaan, että
teksteillä on erilaisia tavoitteita ja että tavoitteet vaikuttavat siihen, millaisia keinoja teksteissä
käytetään. Tekstit voivat esimerkiksi välittää tietoa, luoda mielikuvia tai houkutella ostamaan.
Monilukutaitoa
vahvistetaan
tarkastelemalla
erilaisia
tekstejä
tekijän, katsojan
sekä
käyttöyhteyksien ja -tilanteiden näkökulmista. Oppilaita kannustetaan monipuolisille tiedon lähteille
kuten suullisten, audiovisuaalisten, painettujen ja sähköisten lähteiden sekä haku- ja
kirjastopalveluiden käyttöön. Samalla oppilaita ohjataan vertailemaan ja arvioimaan hakemansa
tiedon soveltuvuutta. Oppilaita ohjataan omakohtaiseen työskentelyyn eri medioiden parissa, jolla
tehdään näkyväksi medioiden tuottamia merkityksiä ja välittämää todellisuutta. Kriittistä lukutaitoa
kehitetään oppilaille merkityksellisissä kulttuurisissa yhteyksissä. Kertominen, kuvaaminen,
vertailu ja selostaminen sekä erilaiset mediaesitykset ovat tässä vaiheessa ominaisia tiedon
esittämisen tapoja. Erilaisten tekstien aktiivinen lukeminen ja tuottaminen koulutyössä ja vapaaaikana sekä teksteistä nauttiminen – niin tulkitsijan kuin tuottajan roolissa – edistää
monilukutaidon kehittymistä.
Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen (L5)
Tieto- ja viestintäteknologiaa (tvt) hyödynnetään monipuolisesti eri oppiaineissa ja muussa
koulutyössä ja vahvistetaan yhteisöllistä oppimista. Samalla oppilaille luodaan mahdollisuuksia
etsiä, kokeilla ja käyttää omaan oppimiseen ja työskentelyyn parhaiten sopivia työtapoja ja välineitä. Koulussa tutkitaan tieto- ja viestintäteknologian vaikutusta arkeen ja otetaan selvää sen
kestävistä käyttötavoista.
Käytännön taidot ja oma tuottaminen: Oppilaat oppivat käyttämään erilaisia laitteita, ohjelmistoja ja
palveluita sekä ymmärtämään niiden käyttö- ja toimintalogiikkaa. He harjaantuvat sujuvaan tekstin
tuottamiseen ja käsittelyyn eri välineillä ja oppivat myös kuvan, äänen, videon ja animaation
tekemistä. Oppilaita kannustetaan toteuttamaan tvt:n avulla ideoitaan yksin ja yhdessä toisten
kanssa. Ohjelmointia kokeillessaan oppilaat saavat kokemuksia siitä, miten teknologian toiminta
riippuu ihmisen tekemistä ratkaisuista. Vastuullinen ja turvallinen toiminta: Oppilaita ohjataan tvt:n
vastuulliseen ja turvalliseen käyttöön, hyviin käytöstapoihin sekä tekijänoikeuksien perusperiaatteiden
tuntemiseen.
Koulutyössä
harjoitellaan
eri
viestintäjärjestelmien
sekä

opetuskäytössä olevien yhteisöllisten palvelujen käyttöä. Oppilaat saavat tietoa ja kokemusta
hyvien työasentojen ja sopivan mittaisten työjaksojen merkityksestä terveydelle.
Tiedonhallinta sekä tutkiva ja luova työskentely: Oppilaat harjoittelevat etsimään tietoa
useammasta eri lähteestä hakupalveluiden avulla. Heitä ohjataan hyödyntämään lähteitä oman
tiedon tuottamisessa ja harjoittelemaan tiedon kriittistä arviointia. Oppilaita kannustetaan etsimään
itselle sopivia ilmaisutapoja ja käyttämään tvt:tä työskentelyn ja tuotosten dokumentoinnissa ja
arvioinnissa.
Vuorovaikutus ja verkostoituminen: Oppilaita ohjataan toimimaan oman roolinsa ja välineen
luonteen mukaisesti sekä ottamaan vastuuta viestinnästään. Heitä ohjataan tarkastelemaan ja
arvioimaan
tvt:n roolia vaikuttamiskeinona.
Oppilaat saavat kokemuksia
tieto- ja
viestintäteknologian käyttämisestä vuorovaikutuksessa koulun ulkopuolisten toimijoiden kanssa
myös kansainvälisissä yhteyksissä.
Työelämätaidot ja yrittäjyys (L6)
Oppilaita ohjataan työskentelemään järjestelmällisesti ja pitkäjänteisesti ja ottamaan kasvavassa
määrin vastuuta tekemisestään. Heitä rohkaistaan tunnistamaan vahvuuksiaan ja kiinnostumaan
erilaisista asioista. Oppilaita kannustetaan sisukkuuteen työn loppuun saattamisessa ja työn tulosten arvostamiseen. Koulutyössä harjoitellaan projektien toteuttamista, ryhmässä toimimista sekä
yhteistyötä koulun ulkopuolisten toimijoiden kanssa. Yhteisissä työskentelytilanteissa oppilaat
saavat mahdollisuuden oppia vastavuoroisuutta, neuvottelutaitoja sekä ponnistelua yhteisen tavoitteen saavuttamiseksi. Oppilaita rohkaistaan tuomaan vapaa-ajalla oppimiaan taitoja koulutyöhön ja opettamaan niitä toisille oppilaille.
Koulutyöhön sisällytetään toimintaa, jossa oppilaat saavat kokemuksia työstä, eri ammateista ja
toisten hyväksi toimimisesta. Tällaista voi olla esimerkiksi koulun sisäinen työharjoittelu, yhteistyöhankkeet lähellä toimivien yritysten ja järjestöjen kanssa, kummitoiminta sekä vertaissovittelu tai
tukioppilaana toimiminen. Oppilaita kannustetaan aloitteellisuuteen ja yritteliäisyyteen ja ohjataan
näkemään työn ja yrittäjyyden merkitys elämässä ja yhteiskunnassa.
Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen (L7)
Opetuksessa luodaan edellytykset oppilaiden kiinnostukselle kouluyhteisön ja yhteiskunnan asioita
kohtaan. Oppilaiden kanssa tutkitaan kestävään kehitykseen, rauhaan, tasa-arvoon ja
demokratiaan sekä ihmisoikeuksiin, erityisesti lasten oikeuksiin, liittyviä kysymyksiä ja tilanteita.
Heidän kanssaan mietitään ja harjoitellaan käytännön tekoja, joilla itse voi vaikuttaa myönteisten
muutosten puolesta. Oppilaita ohjataan näkemään median vaikutus yhteiskunnassa ja
harjoittelemaan median käyttöä vaikuttamisen välineenä.
Oppilaat saavat tilaisuuksia harjoitella yhteistyötä, ristiriitojen käsittelyä ja ratkaisujen etsimistä
sekä päätöksentekoa niin omassa luokkayhteisössä ja eri opiskelutilanteissa kuin koko
kouluyhteisössäkin. Vaikuttaminen ja osallistuminen sekä niistä myönteisten kokemusten
saaminen lisäävät yhteisöllisyyden kokemusta koulussa. Kokemukset yhdenvertaisuudesta,
osallisuudesta
ja
yhteisöllisyydestä
rakentavat
luottamusta.
Oppilaita
innostetaan
oppilaskuntatoimintaan, kerhotoimintaan ja esimerkiksi ympäristötoimintaan tai muihin koulun ja
lähiyhteisön tarjoamiin toimintamuotoihin, joissa voi oppia osallistumisen ja vaikuttamisen taitoja ja
kasvaa vähitellen vastuun kantamiseen. Ympäristön suojelemisen merkitys avautuu omakohtaisen

luontosuhteen kautta. Oppilaita ohjataan ymmärtämään omien valintojen, elämäntapojen ja
tekojen merkitys paitsi itselle, myös lähiyhteisöille, yhteiskunnalle ja luonnolle.

LUKU 14 OPPIAINEET VUOSILUOKILLA 1-9

14.1 ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUU LUOKILLA 1-9

Kielikasvatus
Kielitaidon kehittyminen alkaa varhaislapsuudessa ja jatkuu elinikäisenä prosessina. Kielen
monipuolinen osaaminen kehittyy kotona, koulussa ja vapaa-ajalla. Se koostuu äidinkielten ja
muiden kielten sekä niiden murteiden eritasoisista taidoista. Koulun kieltenopetuksen lähtökohtana
on kielen käyttö eri tilanteissa. Se vahvistaa oppilaiden kielitietoisuutta ja eri kielten rinnakkaista
käyttöä sekä monilukutaidon kehittymistä. Oppilaat oppivat tekemään havaintoja erikielisistä
teksteistä ja vuorovaikutuksen käytänteistä, käyttämään kielitiedon käsitteitä tekstien tulkinnassa
ja hyödyntämään erilaisia tapoja oppia kieliä. Oppilaat käyttävät eri kielten taitoaan kaiken
oppimisen tukena eri oppiaineissa. Oppilaita ohjataan lukemaan kielitaidolleen sopivia tekstejä ja
hankkimaan opiskelussa tarvittavaa tietoa eri kielillä.
Oppilaita ohjataan tiedostamaan sekä omaa että muiden kielellisten ja kulttuuristen identiteettien
monikerroksisuutta. Myös vähemmistökielten ja uhanalaisten kielten merkitys tuodaan esiin
opetuksessa. Opetus tukee oppilaiden monikielisyyttä hyödyntämällä kaikkia, myös oppilaiden
vapaa-ajalla käyttämiä kieliä. Opetus vahvistaa oppilaiden luottamusta omiin kykyihinsä oppia
kieliä ja käyttää vähäistäkin kielitaitoa rohkeasti. Kielikasvatus edellyttää eri oppiaineiden
yhteistyötä.
Oppiaineen tehtävä
Yleisesti
Äidinkielen ja kirjallisuuden opetuksen tehtävänä on tukea oppilaan ihmisenä kasvua. Tämän
tehtävän saavuttamista oppiaine äidinkieli ja kirjallisuus tukee ja edistää kehittämällä oppilaan
kieli-, vuorovaikutus- ja tekstitaitoja. Opettajalla tulee olla päämääränä ihmisyyteen kasvattaminen,
jonka hän toteuttaa opetuksessaan parhaaksi katsomillaan menetelmillä.
Äidinkieli ja kirjallisuus nähdään yksilöä kehittävänä oppiaineena. Kielen avulla ihminen voi kertoa
itselleen, kuka hän on. Tämän lisäksi kieli nähdään kommunikaation ja itseilmaisun
mahdollistajana.
Sen lisäksi, että äidinkieli ja kirjallisuus opetuksen kautta vahvistaa oman kulttuurin ja kielen
arvostamista ja ohjaa suvaitsevaisuuteen muita kansoja ja kulttuureja kohtaan, on tärkeätä saada
oppilaat juurtumaan maailmaan ja löytämään oma paikkansa siinä. Muut huomioon ottaen ja
erilaisuutta arvostaen löytyy näkemys itsestä muiden joukossa: en ole ainoa, mutta olen minä,
kukaan muu ei voi sanoa minusta minä.
Itsensä kehittämiseen kuuluu ilmaisutapojen monipuolistaminen. Äidinkielen ja kirjallisuuden
opetuksessa onkin tärkeätä näiden taitojen harjoittaminen, koska eri puhetilanteissa ja niiden
tarkastelussa jälkikäteen voidaan parhaassa mahdollisessa tapauksessa havainnoida omaa
käyttäytymistä suhteessa aiempaan. Kirjallinen ilmaisutaito, sekä kaunokirjallisuus että muu

kirjallisuus, auttavat jäsentämään ajatukset loogisiksi kokonaisuuksiksi. Toisin sanoen
ilmaisutapojen monipuolistaminen auttaa hahmottamaan maailmaa yhä selkeämmällä tavalla
itselle ymmärrettäväksi. Aktiivinen kansalaisuus on edellytys sille, että pystyy muokkaamaan
ympäristönsä itselleen sopivaksi.
Äidinkielen opetuksessa otetaan huomioon oppiaineiden välinen yhteistyö ja integraatio.
Kieli nähdään yhtenä tärkeimmistä ihmisten välisen ymmärtämisen välineistä ja se on tämän
vuoksi myös opetuksessa ensisijainen väline. Kieltä ei opeteta vain sen käytön vuoksi, vaan myös
sen vuoksi, että kielen avulla lapsi ja nuori kehittyy ja pystyy tulemaan ymmärretyksi ja
ymmärtämään maailmaa ympärillään.
Kielen opetuksessa otetaan huomioon suullinen ja kirjallinen kielitaito. Äidinkielen tuntien
tehtävänä on kehittää näitä molempia siten, että suullinen ja kirjallinen kielitaito muuntuu
kaikenlaisten tekstien, kuvien ja tilanteiden monilukutaidoksi. Yksi äidinkielen ja kirjallisuuden
opetuksen tehtävistä on vakiinnuttaa vahva suullisen kielen kulttuuri, josta kirjallisen taidon
kulttuuri on riippuvainen.
Äidinkieleen ja kirjallisuuteen kuuluu monitieteisiä taito-, tieto – ja kulttuurikokonaisuuksia, ja
opetuksessa tekstit ymmärretään laajasti ja niitä käytetään monipuolisesti. Tekstien tulkitsemisen
ja tuottamisen, tiedon hankinnan ja jakamisen taitojen lisäksi kiinnitetään huomiota oppilaan omien
kokemusten jakamiseen. Kirjallisuuden kautta oppilas ja opiskelija pystyy avartamaan käsitystään
niin muista kulttuureista kuin itsestään. Kulttuurikokonaisuuksien sisällöissä sanataide nousee
merkittäväksi osaksi, ja siihen kuuluu tekstien tuottamisen ja tulkitsemisen lisäksi myös draama ja
media. Mediakasvatus nähdään yhtenä oppiaineen osa-alueena, jossa sisältöjä tulkitaan ja
tuotetaan ikäkauden mukaisesti.
Oppiaineen tehtävänä on luoda henkilökohtainen suhde kieleen, mikä auttaa opiskelijaa
sanallistamaan omia näkemyksiään, tunteitaan, havaintojaan ja elettyjä tapahtumia. Yhteistyötä
tehdään kotien ja koulun välillä sekä muiden oppiaineiden välillä, mahdollisuuksien mukaan myös
suomi toisena kielenä ja kirjallisuus -oppimäärän ja muiden äidinkielten opetuksen kanssa.
Oppilaiden erilaisuus, tasa-arvo ja sukupuolen moninaisuus huomioidaan oppimisympäristössä ja
opetusmenetelmissä. Opetuksessa tuetaan niin edistyneitä kuin oppimisvaikeuksien kanssa eläviä
oppilaita.
Oppiaineen tehtävä vuosiluokilla 1-2
Vuosiluokilla 1-2 tehtävänä on edistää ikäkauden ja yksilöllisten edellytysten pohjalta itseilmaisua
ja vuorovaikutustaitoja.
Vuorovaikutustaidoissa
kiinnitetään
huomiota
kuuntelemiseen,
puhumiseen, lukemiseen ja kirjoittamiseen. Kielitietoisuutta edistetään etenkin draaman ja
opettajan kertomien tarinoiden muistiin palauttamisen ja jälleenkerronnan avulla. Kieleen voidaan
perehtyä myös rooli- ja teatterileikin keinoin. Oppimisympäristöä voidaan laajentaa luokan
ulkopuolelle tutustumalla esimerkiksi lähikirjastoon ja erilaisiin lasten kulttuuritapahtumiin.
Äidinkielen ja kirjallisuuden oppiaineen keskeinen osa-alue vuosiluokilla 1-2 on muotopiirustus. Se
tukee lukemisen ja kirjoittamisen oppimista. Muotopiirustus kehittää silmän ja käden yhteistyötä,
käden koordinaatiota sekä silmän kykyä hahmottaa ja erotella eri muotoja. Muotopiirustusta
toteutetaan esimerkiksi kehollisesti tilassa liikkuen, sekä piirtäen.

Oppiaineen tehtävä vuosiluokilla 3-6
Vuosiluokilla 3-6 tehtävänä on sujuvoittaa ilmaisu- ja vuorovaikutustaitoja sekä lukemista ja
tekstien tuottamista. Tekstilajivalikoimaa laajennetaan, tekstintuottamisessa aletaan kiinnittää
huomiota kirjoittamisen vaiheittaiseen etenemiseen. Monimediaiset vuorovaikutustilanteet
nostetaan yhteiseen keskusteluun ja opetuksen sisältöihin oppilaan ikäkauden mukaisesti siten,
että harjoitellaan ja vahvistetaan median käsittelyyn tarvittavia tietoja ja taitoja ensin suorissa
vuorovaikutustilanteissa, jonka jälkeen voidaan siirtyä virtuaaliympäristöön. Tekstien tuottaminen,
tulkitseminen ja arvioiminen harjaantuvat kielellisten taitojen kehittyessä. Tavoitteena on kasvattaa
lapsen kiinnostusta kielen havainnointiin, innostaa lukemiseen harrastuksena ja vahvistaa
oppilaan kielellistä itseilmaisua.

Oppiaineen tehtävä vuosiluokilla 7-9
Vuosiluokilla 7-9 tehtävänä on edistää oppilaan kielellisiä taitoja niin, että hän pystyy olemaan
vuorovaikutuksessa myönteisesti ja rakentavasti erilaisissa ja monimuotoisissa viestintätilanteissa
sekä suullisesti että kirjallisesti. Oman viestijäkuvan hahmottamisen lisäksi oppilaita kannustetaan
osallistumaan kielenkäyttötilanteisiin monipuolisesti yhteiskunnassa ja eri viestintävälineitä
hyödyntäen. Tekstien valikoima laajenee ja opiskelijoita ohjataan pohtimaan erilaisten
tekstisisältöjen ja oman elämän tapahtumien yhteyttä toisiinsa; tällä tavoin kirjallisuuden ja
yhteiskunnallisten ja opiskelu- ja työelämässä tarvittavien tekstien analyysin taidot syvenevät.

Äidinkieli ja kirjallisuus -oppiaineen oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät tavoitteet
Vuosiluokilla 1-2
Suomen kielen ja kirjallisuuden oppimisympäristö rakennetaan yhteisölliseksi, turvalliseksi ja
oppilaiden keskinäistä vuorovaikutusta tukevaksi ympäristöksi, jossa on saatavilla lapsille
soveltuvaa kirjallisuutta ja tekstejä ja jossa kasvokkainen vuorovaikutus onnistuu. Tekstejä
tuotetaan yksin ja yhdessä ja niitä julkaistaan luokassa ja lähipiirissä. Opetuksen läpäisee
leikinomaisuus, mielikuvaoppiminen ja draama.
Kulttuurin
monimuotoisuutta
hyödynnetään
ikäkauden
mukaisesti.
Oppilasta
ohjataan
ymmärtämään omaa ja muiden tapaa viestiä. Media-aiheita nostetaan opetuksessa esille
tarvittaessa. Muotopiirustuksessa tärkeätä on tilava ja joustava oppimisympäristö, jossa on
mahdollisuus kokea muotoja liikkeestä käsin.
Vuosiluokilla 3-6
Suomen kielen ja kirjallisuuden oppimisympäristö rakennetaan yhteisölliseksi, turvalliseksi ja
oppilaiden keskinäistä vuorovaikutusta tukevaksi ympäristöksi. Tavoitteena on yhteisöllinen
oppimisympäristö, jossa oppilaat voivat esittää näkemyksiään varmana siitä, että heidän
ajatuksiaan halutaan kuulla ja jossa tekstejä on mahdollisuus tarkastella ja tuottaa yksin ja
yhdessä. Viestintäteknologiaa hyödynnetään tekstin tuottamisen ja tarkastelun välineenä silloin,
kun välineestä on hyötyä oppimisessa. Projektityöskentely ja prosessinomainen opiskelu

eheyttävät
opetusta.
Esiintymistaitoja
vuorovaikutustilanteiden avulla.

harjoitellaan

draaman
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Vuosiluokilla 7-9
Suomen kielen ja kirjallisuuden oppimisympäristö rakennetaan yhteisölliseksi, turvalliseksi ja
oppilaiden keskinäistä vuorovaikutusta tukevaksi ympäristöksi, jossa oppimaan oppimisen taidot
kehittyvät ja jossa vuorovaikutus oppilaiden ja opettajien kanssa luo virikkeitä etsiä, käyttää ja
tuottaa tietoa niin laajoista tekstikokonaisuuksista, keskusteluista kuin monimediaympäristöistä.
Oppimisympäristöksi luetaan koko oppilaan elinpiiri, jossa kulttuuri- ja mediatarjonta ovat omana
osanaan. Työtavat valitaan yhteisöllisiksi siten, että yksilösuoritukset on mahdollista nähdä
ryhmässä kokonaisuuden osana. Esimerkiksi luetun ymmärtämisen strategioiden hallinta
vahvistuu ja tekstin tuottamisen prosessit sujuvoituvat, kun oppilaat yhteistoiminnallisesti ja
prosessi- ja projektityöskentelyn avulla jakavat kokemuksiaan ja ajatuksiaan ja myös yhdessä
tuottavat tekstejä ja suullisia esityksiä. Vuorovaikutusharjoituksia tehdään, jotta viestijäkuva
vahvistuu ja jotta ymmärrys itsestä kielenkäyttäjänä kasvaa. Draamaa integroidaan eri
sisältöalueisiin sekä äidinkielen ja kirjallisuuden että muiden aineiden opetuksessa. Lisäksi
kirjallisuudenopetus integroituu luontevasti vieraiden kielten, historian, maantiedon ja kuvataiteen
opetukseen. Tieto- ja viestintäteknologiaa hyödynnetään opetuksessa silloin, kun se tukee
oppimista.
Ohjaus, eriyttäminen ja tuki äidinkieli ja kirjallisuus -oppiaineessa
Vuosiluokilla 1-2
Oppilaita kannustetaan käyttämään kieltä kaikenlaisissa vuorovaikutustilanteissa niin koulussa
kuin kotona. Vaikeudet puheen, lukemisen ja kirjoittamisen alueella pyritään tunnistamaan
mahdollisimman varhain ja arvioinnin kautta aloitetaan oppilaan
kehitystä tukevat yksilölliset
tukitoimet. Mediavälineiden turvallista käyttöä koskevia asioita nostetaan esiin oppilaiden
ikäkauden mukaisesti tarvittaessa. Kielellisesti taitavia oppilaita ohjataan ikätasolle sopivien
haastavampien tehtävien, materiaalien ja tekstiympäristöjen pariin. Tekstit ja työtavat valitaan niin,
että oppilaiden yhdenvertaisuus ja sukupuolten tasa-arvo toteutuu. Muotopiirustuksessa
tavoitteena on tukea oppilaan kirjoittamaan ja lukemaan oppimista, sekä kehittää hahmotuskykyä.
Vuosiluokilla 3-6
Oppilaan kielellistä kehitystä tuetaan siten, että tekninen luku- ja kirjoitustaito muuttuu sujuvaksi
taidoksi, ja lukutaito syvenee ymmärtäväksi lukemiseksi. Yksilöllistä tukea annetaan tarvittaessa.
Sanavaraston laajenemista, käsitteiden ja oppilaan omien ajatusten esiin tuomista erilaisissa
vuorovaikutustilanteissa tuetaan muun muassa kannustamalla oppilasta lukemaan omaa
taitotasoaan vastaavaa kirjallisuutta ja muita tekstejä. Oppilaita ohjataan sujuvaan puheen ja
kirjoitetun tekstin tuottamiseen. Oppilasta ohjataan sopivien opiskelustrategioiden kehittämiseen.
Oppilaan tekstien tuottamisen ja rakentamisen taitojen sekä oikeinkirjoituksen kehittämiseksi
annetaan malleja ja tarvittaessa yksilöllistä tukea. Myös kielellisesti taitavia oppilaita tuetaan
lukuhaasteiden ottamisessa ja itselleen soveltuvien työtapojen löytämisessä ja tavoitteiden
asettamisessa. Tekstit ja työtavat valitaan niin, että oppilaiden yhdenvertaisuus ja sukupuolten
välinen tasa-arvo toteutuu.

Vuosiluokilla 7-9
Oppilasta tuetaan löytämään omaan taitotasoon sopivaa kirjallisuutta ja tekstejä ja kannustetaan
lukuharrastuksen jatkamiseen. Omien ajatusten ja kokemusten esiin tuomista ryhmässä
kannustetaan vuorovaikutustaitojen edelleen kehittymisen vuoksi. Koulun ulkopuolella tapahtuvaa
oppimista tuetaan auttamalla löytämään ja käyttämään itselle sopivia opiskelustrategioita ja omia
vahvuuksia oppijana. Turvallista ja vastuullista median käyttöä tuetaan keskustelemalla oppilaiden
kokemuksista, tunteista ja median tuomista näkökulmista. Tavoitteena on tukea oppilasta
toimimaan mediaympäristössä ihmisenä ihmiselle samalla tavalla kuin hän toimii muissakin
ympäristöissä. Vuorovaikutustaitojen ja tekstien tuottamistaitojen kehittämiseksi annetaan
yksilöllistä ohjausta ja palautetta. Oppilas saa ohjausta ja tukea mahdollisissa kielellisissä
oppimisvaikeuksissa, käsitteiden oppimisessa ja ajatusten kielentämisessä. Myös kielellisesti
lahjakkaita tuetaan esimerkiksi lukuhaasteiden ottamisessa ja itselleen soveltuvien työtapojen
löytämisessä ja tavoitteiden asettamisessa.

Oppilaan oppimisen arviointi äidinkieli ja kirjallisuus -oppiaineessa
Vuosiluokalla 1
Opettaja arvioi lukemisen, kirjoittamisen ja luetun ymmärtämistä sekä suullista ilmaisutaitoa ja
vihkotyötä. Opettaja arvioi oppilaan lukutaidon ja tekstien ymmärtämisen taitojen edistymistä
kuuntelemalla oppilaan liukulukua ja/tai lukemista sekä jälleenkerrontaa luokkatilanteissa. Opettaja
arvioi oppilaan kiinnostuneisuutta lukemista kohtaan. Opettaja seuraa kirjoittamisen ja
hienomotoriikan kehittymistä oppilaan työskentelyä seuraamalla. Opettaja arvioi näppäintaidoissa
tarvittavan hienomotoriikan harjoittelua esimerkiksi sormileikkien, huilunsoiton ja neulomisen
avulla. Oppilas arvioi omia vihkojaan opettajan ohjauksessa.
Vuosiluokalla 2
Opettaja arvioi lukemisen, kirjoittamisen ja luetun ymmärtämisen perusteita sekä suullista
ilmaisutaitoa ja vihkotyötä. Opettaja arvioi oppilaan lukutaidon ja tekstien ymmärtämisen taitojen
edistymistä kuuntelemalla oppilaan liukulukua ja/tai lukemista, runon lausumista sekä
jälleenkerrontaa luokkatilanteissa. Opettaja arvioi oppilaan kiinnostuneisuutta lukemista kohtaan
erilaisten luetun ymmärtämisen tehtävien ja pienimuotoisten kirjaesitelmien avulla. Opettaja
seuraa kirjoittamisen ja hienomotoriikan kehittymistä oppilaan työskentelyä seuraamalla ja
vihkotyötä arvioimalla. Opettaja voi arvioida näppäintaidoissa tarvittavien taitojen kehittymistä
esimerkiksi sormileikkien, huilunsoiton ja virkkauksen avulla. Oppilas arvioi omia vihkojaan ja
töitään säännöllisesti vuoden aikana opettajan ohjauksessa.
Vuosiluokalla 3
S1 Vuorovaikutustilanteissa toimiminen
Opettaja arvioi oppilaan vuorovaikutustaitoja
erilaisissa vuorovaikutustilanteissa,
kuten
ryhmätöissä,
kirjaesitelmissä
ja
luokkakeskusteluissa.
Esiintymistilanteissa
arvioidaan

ensisijaisesti
loogisuutta.

eläytymistä

ja selkeää puheen tuottamista

ja keskusteluissa

lisäksi sisällön

S2 Tekstien tulkitseminen
Lukutaidon sujuvoitumista arvioidaan kuuntelemalla oppilaan ääneen lukemista. Oppilas oppii
arvioimaan omaa lukutaitoaan lukemalla yhdessä ja yksin ääneen luokassa. Tekstinymmärtämistä
arvioidaan seuraamalla kirjallisten ohjeiden noudattamista ja luetunymmärtämisen tehtävien
kautta.
Monimuotoisten tekstien erittelyn ja tulkitsemisen taitoja, sana- ja käsitevarannon laajuutta ja
ajattelutaitoja arvioidaan oppilaan tuottamien tekstien kautta.
S3 Tekstien tuottaminen
Tekstien tuottamista arvioidaan erilaisten tekstien kautta. Tekstejä arvioidaan havainnoimalla
oppilaan kykyä muokata omia tekstejä oikeinkirjoituksellisesti oikeaan suuntaan, vastaanottaja
huomioiden, eettisesti, yksityisyyttä ja tekijänoikeuksia kunnioittaen opettajalta ja oppilailta saadun
palautteen perusteella. Arvioidaan oppilaan käsialan kehittymistä.
S4 Kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtäminen
Arvioidaan oppilaan taitoa eritellä kieltä, sen sisältöä ja kielen rakenteita keskustelujen ja erilaisten
tehtävien avulla.
Vuosiluokalla 4
S1 Vuorovaikutustilanteissa toimiminen
Opettaja arvioi oppilaan vuorovaikutustaitoja
erilaisissa vuorovaikutustilanteissa,
kuten
ryhmätöissä, esitelmissä ja luokkakeskusteluissa. Esiintymistilanteissa ja keskusteluissa
arvioidaan eläytymistä ja selkeää puheen tuottamista ja lisäksi sisällön loogisuutta, kuulijoiden
tarpeiden huomioimista ja oman esityksen vaikutusta yleisöön. Arvioidaan oppilaan
esiintymisvalmiutta.
S2 Tekstien tulkitseminen
Lukutaidon sujuvoitumista arvioidaan kuuntelemalla oppilaan ääneen lukemista. Oppilas oppii
arvioimaan omaa lukutaitoaan lukemalla yhdessä ja yksin ääneen luokassa. Tekstinymmärtämistä
arvioidaan seuraamalla kirjallisten ohjeiden noudattamista ja luetunymmärtämisen tehtävien
kautta. Opettaja havainnoi oppilaan kykyä arvioida tiedon luotettavuutta esimerkiksi esitelmien
valmistelun yhteydessä.
S3 Tekstien tuottaminen
Tekstien tuottamista arvioidaan oppilaan kirjoittamien (vihko)tekstien kautta. Tekstejä arvioidaan
havainnoimalla oppilaan kykyä muokata omia tekstejä oikeinkirjoituksellisesti oikeaan suuntaan,
vastaanottaja huomioiden, eettisesti, yksityisyyttä ja tekijänoikeuksia kunnioittaen opettajalta ja
oppilailta saadun palautteen perusteella. Arvioidaan oppilaan käsialan kehittymistä.
S4 Kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtäminen

Arvioidaan oppilaan taitoa eritellä kieltä, sen sisältöä ja variantteja sekä kielen rakenteita
keskustelujen ja erilaisten tehtävien avulla.
Vuosiluokalla 5
S1 Vuorovaikutustilanteissa toimiminen
Opettaja arvioi oppilaan rakentavaa ja vastuullista vuorovaikutusta erilaisissa tilanteissa, kuten
ryhmätöissä, esitelmissä ja luokkakeskusteluissa. Esiintymistilanteissa ja keskusteluissa
arvioidaan eläytymistä ja selkeää puheen tuottamista ja lisäksi sisällön loogisuutta, kuulijoiden
tarpeiden huomioimista ja oman esityksen vaikutusta yleisöön. Arvioidaan oppilaan monipuolista
ilmaisua.
S2 Tekstien tulkitseminen
Arvioidaan lukutaidon kehittymistä oppilaan tekstiin eläytymisen ja tekstin sisällön ymmärtämisen
kautta. Tekstinymmärtämistä arvioidaan edelleen seuraamalla kirjallisten ohjeiden noudattamista
ja luetunymmärtämisen tehtävien kautta. Opettaja havainnoi oppilaan kykyä arvioida tiedon
luotettavuutta ja olennaisen tiedon löytämistä esimerkiksi esitelmien valmistelun yhteydessä.
S3 Tekstien tuottaminen
Tekstien tuottamista arvioidaan oppilaan kirjoittamien (vihko)tekstien kautta. Tekstejä arvioidaan
havainnoimalla oppilaan kykyä muokata omia tekstejä oikeinkirjoituksellisesti ja kieliopillisesti
oikeaan suuntaan, vastaanottaja huomioiden, eettisesti, yksityisyyttä ja tekijänoikeuksia
kunnioittaen opettajalta ja oppilailta saadun palautteen perusteella. Arvioidaan oppilaan käsialan
kehittymistä.
S4 Kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtäminen
Arvioidaan oppilaan taitoa eritellä kieltä, sen sisältöä ja variantteja, kielen rakenteita sekä
kirjallisuutta ja tarinakokemuksia keskustelujen ja erilaisten tehtävien avulla.
Vuosiluokalla 6
S1 Vuorovaikutustilanteissa toimiminen
Opettaja arvioi oppilaan rakentavaa ja vastuullista vuorovaikutusta erilaisissa tilanteissa, kuten
ryhmätöissä, esitelmissä ja luokkakeskusteluissa. Esiintymistilanteissa ja keskusteluissa
arvioidaan eläytymistä ja selkeää puheen tuottamista ja lisäksi sisällön loogisuutta, kuulijoiden
tarpeiden huomioimista ja oman esityksen vaikutusta yleisöön. Arvioidaan oppilaan monipuolista
ilmaisua myös monimediaisissa ympäristössä.
S2 Tekstien tulkitseminen
Arvioidaan lukutaidon kehittymistä oppilaan tekstiin eläytymisen ja tekstin sisällön ymmärtämisen
kautta. Tekstinymmärtämistä arvioidaan edelleen seuraamalla kirjallisten ohjeiden noudattamista
ja luetunymmärtämisen tehtävien kautta. Opettaja havainnoi oppilaan kykyä arvioida tiedon
luotettavuutta ja olennaisen tiedon löytämistä esimerkiksi esitelmien valmistelun yhteydessä.
S3 Tekstien tuottaminen

Tekstien tuottamista arvioidaan oppilaan kirjoittamien (vihko)tekstien kautta. Tekstejä arvioidaan
havainnoimalla oppilaan kykyä muokata omia tekstejä käsin ja koneella oikeinkirjoituksellisesti ja
kieliopillisesti oikeaan suuntaan, vastaanottaja huomioiden, eettisesti, yksityisyyttä ja
tekijänoikeuksia kunnioittaen opettajalta ja oppilailta saadun palautteen perusteella.
S4 Kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtäminen
Arvioidaan oppilaan taitoa eritellä kieltä, sen sisältöä ja variantteja, kielen rakenteita sekä
kirjallisuutta ja tarinakokemuksia keskustelujen ja erilaisten tehtävien avulla.

Määritellessään osaamisen tasoa 6. vuosiluokan lukuvuositodistusta varten opettaja käyttää
valtakunnallisia arviointikriteereitä. Oppimisen edistymisen kannalta keskeisiä ovat äidinkielen ja
kirjallisuuden eri tavoitealueiden perustaidot ja niihin johtavat työskentelyprosessit ja
oppimisstrategiat.
Suomen kieli ja kirjallisuus -oppimäärän arviointikriteerit 6. vuosiluokan päätteeksi hyvää
osaamista kuvaavaa sanallista arviota/arvosanaa kahdeksan varten
Opetuksen tavoite

Sisältöalueet

Arvioinnin kohteet
oppiaineessa

Hyvä/arvosanan
kahdeksan osaaminen

T1 opastaa oppilasta
vahvistamaan taitoaan
toimia
rakentavasti
erilaisissa
viestintäympäristöissä ja
ilmaisemaan
mielipiteensä

S1

Puheviestintätilanteissa
toimiminen

Oppilas esittää
ajatuksiaan ja ilmaisee
mielipiteensä itselleen
tutuissa
viestintäympäristöissä.

T2 ohjata oppilasta
huomaamaan omien
kielellisten ja viestinnällisten
valintojensa vaikutuksia ja
huomioimaan
toisten
tarpeita
ryhmäviestintätilanteissa

S1

Toiminta
vuorovaikutustilanteissa

T3 ohjata oppilasta
käyttämään luovuuttaan ja
ilmaisemaan itseään

S1

Ilmaisukeinojen käyttö

Oppilas hyödyntää
äänenkäytön, viestien
kohdentamisen ja
kontaktinoton taitoja
erilaisissa
vuorovaikutustilanteissa,
osaa muunnella
viestintätapaansa
tilanteen mukaan ja pyrkii
ottamaan muiden
näkökulmat huomioon
Oppilas osaa käyttää
kokonaisilmaisun keinoja
omien ideoidensa ja

Vuorovaikutustilanteissa
toimiminen

monipuolisesti erilaisissa
viestintä- ja
esitystilanteissa, myös
draaman avulla

T4 kannustaa oppilasta
kehittämään myönteistä
viestijäkuvaa sekä halua ja
kykyä toimia erilaisissa,
myös monimediaisissa
vuorovaikutustilanteissa
Tekstien tulkitseminen
T5 ohjata oppilasta
sujuvoittamaan lukutaitoaan
ja käyttämään tekstin
ymmärtämisen strategioita
sekä tarkkailemaan ja
arvioimaan omaa
lukemistaan
T6 opastaa oppilasta
kehittämään
monimuotoisten tekstien
erittelyn, arvioinnin ja
tulkitsemisen taitoja ja
laajentamaan sana- ja
käsitevarantoaan sekä
edistämään ajattelutaitojaan

S1

Vuorovaikutustaitojen
kehittyminen

S2

Tekstinymmärtämisen
perusstrategioiden
hallinta

S2

Tekstien erittely ja
tulkinta

T7 ohjata oppilasta
tiedonhankintaan,
monipuolisten
tiedonlähteiden käyttöön ja
tiedon luotettavuuden
arviointiin

S2

Tiedonhankintataidot ja
lähdekriittisyys

T8 kannustaa oppilasta
kehittämään
kirjallisuudentuntemusta ja
kiinnostustaan lapsille ja
nuorille tarkoitettua
kirjallisuutta, media- ja
muita tekstejä kohtaan,
luomalla mahdollisuuksia
myönteisiin
lukukokemuksiin ja
elämyksiin, tiedonhalun
tyydyttämiseen sekä
lukukokemusten
jakamiseen, myös
monimediaisissa

S2

Lapsille ja nuorille
tarkoitetun kirjallisuuden
ja tekstien tuntemus ja
lukukokemusten
jakaminen

ajatustensa ilmaisemiseen
ryhmässä, osaa pitää
lyhyen valmistellun
puheenvuoron tai
esityksen sekä osallistuu
draamatoimintaan.
Oppilas ottaa vastaan
palautetta omasta
toiminnastaan ja antaa
palautetta muille.

Oppilas lukee sujuvasti
monimuotoisia tekstejä ja
käyttää
tekstinymmärtämisen
perusstrategioita sekä
osaa tarkkailla ja arvioida
omaa lukemistaan
Oppilas tunnistaa joitakin
kertovien, kuvaavien,
ohjaavien ja
yksinkertaisten kantaa
ottavien tekstien kielellisiä
ja tekstuaalisia piirteitä.
Oppilas osaa käyttää
tekstien tulkintataitoja
oman ajattelunsa sekä
sana- ja käsitevarantonsa
kehittämiseen.
Oppilas käyttää
tiedonhankinnassaan
mediaa ja eri
tekstiympäristöjä sekä
tilanteeseen sopivia
strategioita ja osaa jossain
määrin arvioida
tietolähteiden
luotettavuutta
Oppilas tuntee jonkin
verran lapsille ja nuorille
suunnattua kirjallisuutta,
media- ja muita tekstejä ja
osaa jakaa
kokemuksiaan, myös
monimediaisessa
ympäristössä.

ympäristöissä
Tekstien tuottaminen
T9 rohkaista oppilasta
ilmaisemaan kokemuksiaan,
ajatuksiaan ja mielipiteitään
ja vahvistamaan myönteistä
kuvaa itsestään tekstien
tuottajan
T10 kannustaa ja ohjata
oppilasta kielentämään
ajatuksiaan ja
harjoittelemaan kertovien,
kuvaavien, ohjaavien ja
yksinkertaisten kantaa
ottavien tekstien
tuottamista, myös
monimediaisissa
ympäristöissä

S3

Kokemusten ja ajatusten
ilmaiseminen

Oppilas ilmaisee
kokemuksiaan ja
ajatuksiaan
monimuotoisten tekstien
avulla

S3

Oman ajattelun
kielentäminen ja eri
tekstilajien käyttö

T11 ohjata oppilasta
edistämään
käsinkirjoittamisen ja
näppäintaitojen
sujuvoitumista ja
vahvistamaan kirjoitetun
kielen ja tekstien
rakenteiden ja
oikeinkirjoituksen hallintaa

S3

Kirjoitustaito ja
kirjoitetun kielen hallinta

T12 kannustaa oppilasta
kehittämään tekstin
tuottamisen prosesseja ja
taitoa arvioida omia
tekstejä, tarjota
mahdollisuuksia tekstien
tuottamiseen yhdessä,
rakentavan
palautteen antamiseen ja
saamiseen, ohjata ottamaan
huomioon
tekstin
vastaanottaja sekä
toimimaan eettisesti
verkossa
yksityisyyttä ja
tekijänoikeuksia
kunnioittaen

S3

Tekstien rakentaminen
ja eettinen viestintä

Oppilas osaa ohjatusti
käyttää kertomiselle,
kuvaamiselle ja
yksinkertaiselle
kantaaottavalle tekstille
tyypillistä kieltä.
Oppilas osaa otsikoida
tekstinsä, jakaa sen
kappaleisiin ja kiinnittää
huomiota
sananvalintoihin.
Oppilas kirjoittaa sujuvasti
ja selkeästi käsin
ja on omaksunut
tarvittavia näppäintaitoja.
Oppilas tuntee
kirjoitetun kielen
perusrakenteita ja
oikeinkirjoituksen
perusasioita ja käyttää
niitä oman tekstinsä
tuottamisessa.
Oppilas tuntee ja osaa
kuvailla tekstien
tuottamisen perusvaiheita,
osaa arvioida omia
tekstejään ja tuottaa
tekstejä vaiheittain yksin
ja muiden
kanssa
sekä antaa ja
vastaanottaa palautetta.
Oppilas osaa merkitä
lähteet tekstin loppuun,
ymmärtää, ettei saa
esittää lainaamaansa
tekstiä omanaan ja
tietää verkossa toimimisen
eettiset periaatteet.

Kielen, kirjallisuuden ja
kulttuurin ymmärtäminen
T13 ohjata oppilasta
vahvistamaan
kielitietoisuuttaan, innostaa
häntä tutkimaan ja
tarkkailemaan kieltä ja sen
eri variantteja ja
harjaannuttaa käyttämään
käsitteitä, joiden avulla
kielestä ja sen rakenteista
puhutaanja auttaa
ymmärtämään kielellisten
valintojen vaikutuksia
T14 kannustaa oppilasta
laajentamaan
tekstivalikoimaansa ja
lukemaan lapsille ja nuorille
suunnattua
kirjallisuutta sekä rohkaista
lukuharrastukseen ja
lukuelämysten
jakamiseen ja kirjaston
aktiiviseen käyttöön
T15 tukea oppilasta
kielellisen ja kulttuurisen
identiteetin rakentamisessa
ja ohjata arvostamaan eri
kulttuureja ja kieliä sekä
luoda oppilaalle
mahdollisuuksia media- ja
kulttuuritarjontaan
tutustumiseen sekä oman
kulttuurin tuottamiseen

S4

Kielen tarkastelun
kehittyminen ja
kielikäsitteiden hallinta

Oppilas tekee havaintoja
ja osaa kuvailla tekstien
kielellisiä piirteitä ja
käyttää oppimiaan
käsitteitä
puhuessaan ja
kirjoittaessaan niistä.

S4

Kirjallisuuden tuntemus

Oppilas lukee sovitut
lapsille ja nuorille
suunnatut kirjat,
keskustelee ja jakaa
kokemuksiaan
lukemistaan kirjoista.

S4

Kielitietoisuuden ja
kulttuurin tuntemuksen
kehittyminen

Oppilas osaa kuvailla
havaitsemiaan
yhtäläisyyksiä ja eroja eri
kielten ja kulttuurien
välillä. Oppilas osaa
kertoa itseään
kiinnostavasta media- ja
kulttuuritarjonnasta.
Oppilas osallistuu omien
esitysten suunnitteluun ja
esittämiseen

Vuosiluokalla 7
S1 Vuorovaikutustilanteissa toimiminen
Opettaja arvioi oppilaan ilmaisua: miten hän kertoo esimerkiksi esitelmiä pitäessään ja väittelyissä
omista ajatuksistaan ja näkemyksistään ja miten hän perustelee näkökantaansa ja pystyykö
liikkumaan näkökantojen välillä. Oppilaan kykyä ottaa vastaan palautetta ja antaa vertaispalautetta
arvioidaan sekä suullisesti että kirjallisesti.
S2 Tekstien tulkitseminen
Tiivistelmien ja referaattien avulla arvioidaan oppilaan kykyä löytää teksteistä olennaisin asia.
Luetun tekstin omiksi sanoiksi muokkaamisen kautta arvioidaan, miten oppilas on ymmärtänyt
lukemaansa.
S3 Tekstien tuottaminen
Arvioidaan oppilaan taitoa poimia olennainen puheesta ja opiskelumateriaalista sekä saattaa se
ymmärrettäväksi kokonaisuudeksi vihkotekstinä. Arvioinnissa huomioidaan myös oppilaan taito

tuottaa omia ajatuksia tekstiksi oppisisällöistä. Arvioinnin kohteena ovat sekä tekstien sisällöt että
oikeakielisyys, muoto ja rakenne.
S4 Kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtäminen
Arvioidaan, miten oppilas osaa ilmaista itseään erilaisissa viestintätilanteissa ja erilaisilla
viestintävälineillä ja monimediaisissa kanavissa. Arvioidaan oppilaan kykyä arvioida eri tekstilajien
tuomaa tietoa maailman tapahtumista, että oppilas näkee, millä tavalla eri asioista puhutaan ja
kirjoitetaan eri yhteyksissä. Arvioidaan oppilaan kykyä käsitellä kirjallisesti ja suullisesti elokuvan,
kirjallisuuden, teatterin ja muiden kulttuurin muotojen herättämiä tarina- ja tunnekokemuksia.

Vuosiluokalla 8
S1 Vuorovaikutustilanteissa toimiminen
Kahdeksannen luokan iso projekti on näytelmän valmistaminen. Rooliin asettumisen ja ilmaisun
taidon kehittymistä arvioidaan koko näytelmäprosessin ajan. Oppilaat saavat jatkuvaa palautetta
prosessin aikana ja prosessin jälkeen sekä yksilötyöskentelyn että ryhmätyöskentelyn
näkökulmasta. Lisäksi ilmaisutaitoa arvioidaan esitelmien ja muiden vuorovaikutteisten
oppimistilanteiden yhteydessä.
S2 Tekstien tulkitseminen
Tiivistelmien ja referaattien avulla arvioidaan oppilaan kykyä löytää teksteistä olennaisin asia.
Luetun tekstin omiksi sanoiksi muokkaamisen kautta arvioidaan, miten oppilas on ymmärtänyt
lukemaansa.
S3 Tekstien tuottaminen
Arvioidaan oppilaan taitoa poimia olennainen puheesta ja opiskelumateriaalista sekä saattaa se
ymmärrettäväksi kokonaisuudeksi vihkotekstinä. Arvioinnissa huomioidaan myös oppilaan taito
tuottaa omia ajatuksia tekstiksi oppisisällöistä. Arvioinnin kohteena ovat sekä tekstien sisällöt että
oikeakielisyys, muoto ja rakenne. Arvioidaan oppilaan taitoa soveltaa tekstinteossa kirjoittamisen
eri vaiheita: ideointia, luonnostelua, muokkausta ja viimeistelyä.
S4 Kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtäminen
Arvioidaan, miten oppilas osaa ilmaista itseään erilaisissa viestintätilanteissa ja erilaisilla
viestintävälineillä ja monimediaisissa kanavissa. Arvioidaan oppilaan kykyä arvioida eri tekstilajien
tuomaa tietoa maailman tapahtumista, että oppilas näkee, millä tavalla eri asioista puhutaan ja
kirjoitetaan eri yhteyksissä. Arvioidaan oppilaan kykyä käsitellä kirjallisesti ja suullisesti elokuvan,
kirjallisuuden, teatterin ja muiden kulttuurin muotojen herättämiä tarina- ja tunnekokemuksia ja
tuottaa esimerkiksi omia lyhyitä kaunokirjallisia tekstejä, lyhytelokuvia, ja pienimuotoisia
kulttuuritapahtumia (esimerkiksi näytelmä).

Vuosiluokalla 9
S1 Vuorovaikutustilanteissa toimiminen

Arvioidaan
oppilaiden verbaalia ja nonverbaalia
esiintymisen
taitoa ja sisältöjen
havainnollistamisen taitoa kohdeyleisölle mm. tilannepuheiden ja esitelmien kautta myös tieto- ja
viestintätekniikkaa hyväksi käyttäen.
S2 Tekstien tulkitseminen
Tiivistelmien ja referaattien avulla arvioidaan oppilaan kykyä löytää teksteistä olennaisin asia.
Luetun tekstin omiksi sanoiksi muokkaamisen kautta arvioidaan, miten oppilas on ymmärtänyt
lukemaansa. Tekstien tulkitsemisen taidon arvioinnissa huomioidaan oppilaan taitoa analysoida ja
eritellä tekstin kieltä ja sisältöä sekä pohtia merkityksiä suhteessa omiin kokemuksiinsa.
S3 Tekstien tuottaminen
Arvioidaan oppilaan taitoa poimia olennainen puheesta ja opiskelumateriaalista sekä saattaa se
ymmärrettäväksi kokonaisuudeksi kirjalliseen muotoon erilaisilla välineillä monimediaisiin
ympäristöihin. Arvioinnissa huomioidaan myös oppilaan taito tuottaa omia ajatuksia tekstiksi
oppisisällöistä. Arvioinnin kohteena ovat sekä tekstien sisällöt että oikeakielisyys, muoto ja
rakenne. Arvioidaan oppilaan taitoa soveltaa tekstinteossa kirjoittamisen eri vaiheita: ideointia,
luonnostelua, muokkausta ja viimeistelyä. Oppilaalla tulisi olla taito perustella näkökulmansa
objektiivisilla havainnoilla ja omilla kokemuksilla. Lisäksi oppilaalla tulisi olla taito ymmärtää
kulttuurituotteen prosessiluonnetta sekä olla taitoa taltioida oma kulttuurituote ja esitellä prosessin
eri vaiheet.
S4 Kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtäminen
Arvioidaan, miten oppilas osaa ilmaista itseään erilaisissa viestintätilanteissa ja erilaisilla
viestintävälineillä ja monimediaisissa kanavissa. Arvioidaan oppilaan kykyä arvioida eri tekstilajien
ja -tyylien tuomaa tietoa maailman tapahtumista, että oppilas näkee, millä tavalla eri asioista
puhutaan ja kirjoitetaan eri yhteyksissä. Arvioidaan oppilaan kykyä käsitellä kirjallisesti ja
suullisesti elokuvan, kirjallisuuden, teatterin ja muiden kulttuurin muotojen herättämiä tarina- ja
tunnekokemuksia.

Suomen kieli ja kirjallisuus -oppimäärän päättöarvioinnin kriteerit hyvälle osaamiselle (arvosanalle
8) oppimäärän päättyessä

Opetuksen tavoite
Vuorovaikutustilanteissa
toimiminen
T1 ohjata oppilasta
laajentamaan taitoaan
toimia
tavoitteellisesti,
motivoituneesti, eettisesti ja
rakentavasti erilaisissa
viestintäympäristöissä

SisältöalueeT

Arvioinnin kohteet
oppiaineessa

Arvosanan kahdeksan
osaamine

S1

Vuorovaikutus
erilaisissa
viestintäympäristöissä

Oppilas osaa toimia
tavoitteen mukaisesti
erilaisissa
viestintäympäristöissä ja tilanteissa, osoittaa
ymmärtävänsä muiden
puheenvuoroja ja osaa
tarkkailla oman
viestintänsä vaikutuksia
muihin.

T2 kannustaa oppilasta
monipuolistamaan
ryhmäviestintätaitojaan ja
kehittämään taitojaan
perustella
näkemyksiään sekä
kielellisiä ja viestinnällisiä
valintojaan
T3 ohjata oppilasta
monipuolistamaan
kokonaisilmaisun taitojaan
erilaisissa viestintäja esitystilanteissa, myös
draaman keinoin

S1

Vuorovaikutus
ryhmässä

Oppilas osaa ilmaista
mielipiteensä ja perustella
sen uskottavasti. Oppilas
ottaa toisten näkemykset
huomioon ja
tekee
yhteistyötä heidän
kanssaan
vuorovaikutustilanteissa.
Oppilas osaa ilmaista
itseään ja käyttää tavoitteen
ja tilanteen mukaisesti
kokonaisilmaisun keinoja.
Oppilas osaa esittää sekä
spontaanin että valmistellun
puheenvuoron tai puheesityksen ja ottaa
esittäessään huomioon
yleisönsä ja käyttää joitakin
havainnollistamisen keinoja.
Oppilas osaa arvioida
omia vuorovaikutustaitojaan
saamansa palautteen
pohjalta ja nimetä
kehittämiskohteita.

S1

Kokonaisilmaisun ja
esiintymisen taidot

T4 kannustaa oppilasta
syventämään
viestijäkuvaansa niin, että
hän oppii havainnoimaan
omaa viestintäänsä,
tunnistamaan
vahvuuksiaan sekä
kehittämisalueitaan
erilaisissa, myös
monimediaisissa
viestintäympäristöissä
Tekstien tulkitseminen
T5 ohjata oppilasta
kehittämään tekstien
lukemisessa,
ymmärtämisessä,
tulkinnassa ja
analysoimisessa
tarvittavia strategioita ja
metakognitiivisia taitoja
sekä taitoa arvioida oman
lukemisensa
kehittämistarpeita
T6 tarjota oppilaalle
monipuolisia
mahdollisuuksia
valita, käyttää, tulkita ja
arvioida monimuotoisia
kaunokirjallisia, asia- ja
mediatekstejä
T7 ohjata oppilasta
kehittämään erittelevää
ja kriittistä lukutaitoa,
harjaannuttaa oppilasta
tekemään havaintoja
teksteistä ja tulkitsemaan

S1

Vuorovaikutustaitojen
kehittäminen

S2

Tekstinymmärtämisen
strategiat

Oppilas osaa käyttää
tekstinymmärtämisen
strategioita itsenäisesti
Oppilas osaa arvioida omaa
lukutaitoaan ja nimetä
kehittämiskohteita.

S2

Tekstimaailman
monipuolistuminen ja
monilukutaito

Oppilas osaa käyttää ja
tulkita ohjatusti erityyppisiä,
monimuotoisia ja myös
itselleen uudenlaisia
tekstejä.

S2

Tekstien erittely ja
tulkinta

Oppilas osaa tarkastella
tekstejä kriittisesti, tunnistaa
tekstilajeja ja osaa kuvailla
joitakin, pohtivien, kantaa
ottavien ja ohjaavien
tekstien kielellisiä ja

niitä tarkoituksenmukaisia
käsitteitä käyttäen sekä
vakiinnuttamaan ja
laajentamaan sana- ja
käsitevarantoa
T8 kannustaa oppilasta
kehittämään taitoaan
arvioida erilaisista lähteistä
hankkimaansa tietoa ja
käyttämäänsitä
tarkoituksenmukaisella
tavalla
T9 kannustaa oppilasta
laajentamaan kiinnostusta
itselle uudenlaisia fiktiivisiä
kirjallisuus- ja
tekstilajityyppejä kohtaan ja
monipuolistamaan luku-,
kuuntelu ja
katselukokemuksiaan ja
niiden jakamisen keinoja
sekä syventämään
ymmärrystä fiktion
keinoista
Tekstien tuottaminen
T10 rohkaista oppilasta
ilmaisemaan ajatuksiaan
kirjoittamalla ja tuottamalla
monimuotoisia tekstejä
sekä auttaa oppilasta
tunnistamaan omia
vahvuuksiaan ja
kehittämiskohteitaan tekstin
tuottajana
T11 tarjota oppilaalle
tilaisuuksia tuottaa kertovia,
kuvaavia, ohjaavia ja
erityisesti pohtivia ja kantaa
ottavia tekstejä, myös
monimediaisissa
ympäristöissä, ja auttaa
oppilasta valitsemaan
kuhunkin tekstilajiin ja
tilanteeseen sopivia
ilmaisutapoj
T12 ohjata oppilasta
vahvistamaan tekstin
tuottamisen prosesseja,
tarjota oppilaalle
tilaisuuksia tuottaa tekstiä
yhdessä muiden kanssa
sekä rohkaista oppilasta
vahvistamaan taitoa antaa

tekstuaalisia piirteitä
tarkoituksenmukaisia
käsitteitä käyttäen. Oppilas
ymmärtää, että teksteillä on
erilaisia tavoitteita ja
tarkoitusperiä.
Oppilas osaa nimetä
tiedonhaun keskeiset
vaiheet ja tietää, mistä ja
miten tietoa voidaan hakea.
Oppilas osaa arvioida
tietojen käytettävyyttä ja
lähteiden luotettavuutta.
Oppilas osaa tulkita
fiktiivisiä tekstejä, käyttää
keskeisimpiä käsitteitä
puhuessaan teksteistä ja
osaa liittää tekstit johonkin
kontekstiin.
Oppilas löytää itsenäisesti
itselleen ja
tilanteeseen sopivaa
luettavaa, kuunneltavaa ja
katseltavaa.
Oppilas
lukee useita kirjoja ja osaa
jakaa lukukokemuksiaan.

S2

Tiedonhankintataidot
ja lähdekriittisyys

S2

Fiktiivisten tekstien
erittely ja tulkinta ja
lukukokemusten
jakaminen

S3

Ajatusten
ilmaiseminen,
tekstimaailman
monipuolistuminen ja
monilukutaito

Oppilas tuottaa ohjatusti
myös itselleen uudenlaisia
tekstejä,kokeilee erilaisia
tapoja ja keinoja tuottaa
tekstiä ja ilmaista
näkemyksiään. Oppilas
osaa kuvailla itseään
tekstien tuottajana.

S3

Tekstilajien hallinta

Oppilas osaa ohjatusti
tuottaa kertovia, kuvaavia,
ohjaavia ja erityisesti
pohtivia ja kantaa ottavia
tekstejä ja käyttää niille
tyypillisiä ilmaisutapoja

S3

Tekstien tuottamisen
prosessien hallinta

Oppilas osaa nimetä
tekstien tuottamisen
prosessin vaiheita ja osaa
työskennellä niiden
mukaisesti sekä yksin että
ryhmässä.
Oppilas antaa ja
vastaanottaa palautetta

ja ottaa vastaan palautetta
sekä arvioida itseään
tekstin tuottajana
T13 ohjata oppilasta
edistämään kirjoittamisen
sujuvoittamista ja
vahvistamaan tieto- ja
viestintäteknologian
käyttötaitoa tekstien
tuottamisessa,
syventämään
ymmärrystään
kirjoittamisesta viestintänä
ja vahvistamaan yleiskielen
hallintaa antamalla tietoa
kirjoitetun kielen
konventioista
T14 harjaannuttaa
oppilasta vahvistamaan
tiedon hallinnan ja
käyttämisen taitoja ja
monipuolistamaan
lähteiden käyttöä ja
viittaustapojen hallintaa
omassa tekstissä sekä
opastaa oppilasta
toimimaan eettisesti
verkossa yksityisyyttä ja
tekijänoikeuksia
kunnioittaen.
Kielen, kirjallisuuden ja
kulttuurin ymmärtäminen
T15 ohjata oppilasta
syventämään
kielitietoisuuttaan ja
kiinnostumaan kielen
ilmiöistä, auttaa oppilasta
tunnistamaan kielen
rakenteita, eri rekistereitä,
tyylipiirteitä ja sävyjä ja
ymmärtämään kielellisten
valintojen merkityksiä ja
seurauksia
T16 kannustaa oppilasta
avartamaan kirjallisuus- ja
kulttuurinäkemystään,
tutustuttaa häntä
kirjallisuuden historiaan ja
nykykirjallisuuteen,
kirjallisuuden eri lajeihin
sekä auttaa häntä
pohtimaan kirjallisuuden ja
kulttuurin merkitystä
omassa elämässään,

teksteistä ja osaa arvioida
omia tekstintuottamisen
taitojaan janimetä niiden
kehittämiskohteita.
Oppilas tuntee kirjoitettujen
tekstien perusrakenteita ja
kirjoitetun yleiskielen
piirteitä ja osaa hyödyntää
tietoa tekstejä
kirjoittaessaan ja
muokatessaan. Oppilas
kirjoittaa sujuvasti käsin ja
tieto- ja viestintäteknologiaa
hyödyntäen

S3

Kirjoitetun kielen
konventioiden hallinta
ja kirjoitustaito

S3

Tiedon esittäminen,
hallinta ja eettinen
viestintä

Oppilas osaa käyttää
omissa teksteissään
muualta hankittua tietoa.
Oppilas osaa tehdä
muistiinpanoja, tiivistää
hankkimaansa tietoa ja
käyttää lähteitä omassa
tekstissään. Oppilas
noudattaa tekijänoikeuksia
ja osaa merkitä lähteitä

S4

Kielitietoisuuden
kehittyminen

Oppilas osaa kuvailla
tekstien kielellisiä ja
tekstuaalisia piirteitä pohtia
niiden merkityksiä ja kuvata
eri rekisterien ja tyylien
välisiä eroja.

S4

Kirjallisuuden
tuntemuksen,
kulttuuritietoisuuden
ja lukuharrastuksen
kehittyminen

Oppilas tuntee ja ymmärtää
kulttuurin monimuotoisuutta
sekä osaa kuvata omia
kulttuurikokemuksiaan.
Oppilas tuntee kirjallisuuden
vaiheita ja
suomalaisen kulttuurin
juuria.Oppilas tuntee
kirjallisuuden päälajit ja on
lukenut sovitut kirjat.

tarjota oppilaalle
mahdollisuuksia luku- ja
muiden kulttuurielämysten
hankkimiseen ja
jakamiseen
T17 ohjata oppilas
tutustumaan Suomen
kielelliseen ja kulttuuriseen
monimuotoisuuteen,
suomen kielen taustaan ja
piirteisiin ja auttaa oppilasta
pohtimaan äidinkielen
merkitystä sekä tulemaan
tietoiseksi omasta
kielellisestä ja
kulttuurisesta
identiteetistään sekä
innostaa oppilasta
aktiiviseksi
kulttuuritarjonnan
käyttäjäksi ja tekijäksi

S4

Kielen merkityksen ja
aseman
hahmottaminen

Oppilas osaa kuvailla
Suomen kielellistä ja
kulttuurista
monimuotoisuutta.
Oppilas osaa kuvailla
äidinkielten merkitystä ja
suomen kielen piirteitä ja
asemaa muiden kielten
joukossa.

Oppimäärän erityinen tehtävä (lainaus perusteista 2014)
Suomen kieli ja kirjallisuus -oppimäärän erityisenä tehtävänä on kehittää oppilaiden suomen
kielen, moniluku- sekä vuorovaikutustaitoja ja tutustuttaa kirjallisuuteen ja kulttuuriin. Opetus tukee
oppilaiden monilukutaidon, kielitietoisuuden ja kielellisen identiteetin rakentumista. Opetuksessa
ohjataan oppilaita ymmärtämään suomen kielen, kirjallisuuden ja muun kulttuurin merkitystä ja
asemaa monikulttuurisessa ja monikielisessä yhteiskunnassa. Oppilaita ohjataan huomaamaan
koulun ulkopuolella opitun kieli-, media- ja kulttuuritietouden merkitys suomen kielen oppimisen
tukena.
Opetuksessa otetaan huomioon suomen ja ruotsin kielten asema kansalliskielinä ja suomen
asema enemmistökielenä ja pääasiallisena opetuksen kielenä. Suomen kieli on paitsi opetuksen
kohde myös väline muiden oppiaineiden opiskelussa, ja opetuksessa vahvistuvat keskeiset
oppimaan oppimisen ja ajattelun taidot. Tehdään yhteistyötä suomi toisena kielenä ja kirjallisuus oppimäärän ja muiden äidinkieli ja kirjallisuus -oppimäärien kanssa.
Vuosiluokilla 1–2 opetuksen painopiste on luku- ja kirjoitustaitojen perustan luomisessa sekä
oppimaan oppimisen ja vuorovaikutuksen taitojen kehittämisessä. Opetuksen tehtävänä on
herättää kiinnostusta kieleen, ilmaisuun ja erilaisten tekstien tuottamiseen ja tulkitsemiseen.
Vuosiluokilla 3–6 opetuksen painopiste on oppimaan oppimisen ja vuorovaikutuksen taitojen,
lukuharrastuksen sekä sujuvan ja monipuolisen luku- ja kirjoitustaidon vakiinnuttamisessa.
Tekstien tulkitsemisen ja tuottamisen yhteydessä harjaannutaan tarkastelemaan kielen piirteitä ja
kirjallisuuden keinoja. Lyhyiden tekstien lukemisesta edetään kokonaisteosten lukemiseen ja
lukukokemusten monipuoliseen jakamiseen.
Vuosiluokilla 7–9 erityisenä tehtävänä on monipuolistaa oppimaan oppimisen ja vuorovaikutuksen
taitoja ja monilukutaitoa. Oppilaiden kielitietoutta, tekstimaailmaa ja kulttuurintuntemusta
laajennetaan. Opetuksessa ohjataan tilanteeseen sopivaan kielenkäyttöön, ilmaisuun ja

viestintään eri ympäristöissä. Jatko-opinnoissa
vuorovaikutusvalmiudet
otetaan
huomioon.
elämykselliseen ja monipuoliseen lukemiseen.

ja työelämässä tarvittavat
Kirjallisuudenopetuksessa

kielelliset ja
kannustetaan

Suomen kielen ja kirjallisuuden opetuksen tavoitteet

Vuosiluokka 1
Vuorovaikutustilanteissa toimiminen S1
T1 tukea oppilaan taitoa toimia erilaisissa vuorovaikutustilanteissa ja ilmaista itseään
T2 tukea oppilaan kielen ja mielikuvituksen sekä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitojen kehittymistä
tarjoamalla mahdollisuuksia tutustua erilaisiin ryhmäviestintätilanteisiin ja niiden sääntöihin
T3 tukea oppilaan ilmaisurohkeutta ohjaamalla
kokonaisvaltaisesti puhe- ja draamataiteen avulla.

osallistumaan

ja

ilmaisemaan

itseään

T4 laajentaa oppilaan viestijäkuvaa arkikielen hallinnan pohjalta niin, että oppilas saa kokemuksia
viestintätilanteista, kiinnostuu niistä ja ymmärtää, että ihmiset viestivät eri tavoin.
Tekstien tulkitseminen, S2
T5 innostaa ja ohjata oppilasta lukutaidon oppimisessa ja tekstien ymmärtämisen taitojen ja
strategioiden harjoittelussa
T8 herättää oppilaan kiinnostus kirjallisuutta ja muita tekstejä kohtaan luomalla myönteisiä
lukukokemuksia ja elämyksiä sekä tarjoamalla mahdollisuuksia tiedonjanon tyydyttämiseen sekä
lukukokemusten jakamiseen
Tekstien tuottaminen S3
T10 tarjota tilaisuuksia kertoa ja kuvata asioita, ajatuksia, kokemuksia, havaintoja ja mielipiteitä
puhumalla, kirjoittamalla ja kuvien avulla myös graafisessa mediaympäristössä
T11 opettaa käsin kirjoittamisen taitoa ja tukea hienomotoriikan kehittymistä siinä
Kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtäminen S4
T12 edistää oppilaan kielitietoisuutta tarinoiden, draaman, leikkien, kirjoittamisen ja puhumisen
kautta ja kielen peruskäsitteiden tuntemusta sekä ohjata tekemään havaintoja puhutusta ja
kirjoitetusta kielenkäytöstä sekä auttaa huomaamaan, että omalla kielenkäytöllä on vaikutusta
toisten käyttäytymiseen
T13 innostaa oppilasta kuuntelemaan ja lukemaan kirjallisuutta sekä valitsemaan häntä itseään
kiinnostavaa luettavaa
T14 innostaa oppilasta tuottamaan kulttuuria yhdessä muiden kanssa ja tutustumaan eri
lastenkulttuurimuotoihin, ohjata oppilasta niiden käyttäjäksi ja arvostamaan omaa kieltä ja
kulttuuria sekä kulttuurien monimuotoisuutta
Muotopiirustus S5

T15 oppia piirtämään kirjainmuodot oikein.

Vuosiluokka 2
S1 Vuorovaikutustilanteissa toimiminen
T1 tukea oppilaan taitoa toimia erilaisissa vuorovaikutustilanteissa ja ilmaista itseään
T2 tukea oppilaan kielen ja mielikuvituksen sekä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitojen kehittymistä
tarjoamalla mahdollisuuksia tutustua erilaisiin ryhmäviestintätilanteisiin ja niiden sääntöihin
T3 tukea oppilaan ilmaisurohkeutta
kokonaisvaltaisesti draaman avulla

ohjaamalla

osallistumaan

ja

ilmaisemaan

itseään

T4 laajentaa oppilaan viestijäkuvaa arkikielen hallinnan pohjalta niin, että oppilas saa kokemuksia
viestintätilanteista, kiinnostuu niistä ja ymmärtää, että ihmiset viestivät eri tavoin
S2 Tekstien tulkitseminen
T5 ohjata keskustelemaan teksteistä ja tarkastelemaan omaa luetun ymmärtämistään
T6 harjoituttaa tarkastelemaan monimuotoisten tekstien merkityksiä ja rakenteita sekä laajentaa
hänen sanavarantoaan tekstien tarkastelun avulla
T7 ohjata oppilasta hakemaan tietoa eri tavoin
T8 herättää oppilaan kiinnostus kirjallisuutta ja muita tekstejä kohtaan luomalla myönteisiä
lukukokemuksia ja elämyksiä sekä tarjoamalla mahdollisuuksia tiedonjanon tyydyttämiseen sekä
lukukokemusten jakamiseen
S3 Tekstien tuottaminen
T9 innostaa oppilaita tuottamaan monimuotoisia tekstejä eri tarkoituksiin ja luoda myönteisiä
tekstien yhdessä tekemisen, työstämisen ja jakamisen kokemuksia
T10 tarjota tilaisuuksia kertoa ja kuvata asioita, ajatuksia, kokemuksia, havaintoja ja mielipiteitä
puhumalla, kirjoittamalla ja kuvien avulla myös graafisessa mediaympäristössä
T11 ohjata vähitellen tekstien suunnittelua ja rakentamista sekä oikeinkirjoituksen perusasioita ja
kirjoitettua kieltä koskevia sopimuksia
S4 Kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtäminen
T12 edistää oppilaan kielitietoisuutta tarinoiden, draaman, leikkien, kirjoittamisen ja puhumisen
kautta ja kielen peruskäsitteiden tuntemusta sekä ohjata tekemään havaintoja puhutusta ja
kirjoitetusta kielenkäytöstä sekä auttaa huomaamaan, että omalla kielenkäytöllä on vaikutusta
toisten käyttäytymiseen
T13 innostaa oppilasta kuuntelemaan ja lukemaan kirjallisuutta sekä valitsemaan häntä itseään
kiinnostavaa luettavaa
T14 innostaa oppilasta tuottamaan kulttuuria yhdessä muiden kanssa ja tutustumaan eri
lastenkulttuurimuotoihin, ohjata oppilasta niiden käyttäjäksi ja arvostamaan omaa kieltä ja
kulttuuria sekä kulttuurien monimuotoisuutta

S5 Muotopiirustus
T15 oppia piirtämään kirjainmuodot oikein.
Vuosiluokka 3
S1 Vuorovaikutustilanteissa toimiminen
T1 vahvistaa oppilaan taitoa toimia erilaisissa viestintäympäristöissä siten, että hän pystyy
rakentavaan ja vastuulliseen mielipiteen ilmaisemiseen ja vuorovaikutukseen
T2 ohjata oppilasta huomioimaan viestinnässään vuorovaikutuskumppanin
kielellisten ja viestinnällisten valintojen vaikutuksia

tarpeita ja omien

T3 ohjata oppilasta ilmaisemaan itseään aiempaa monipuolisemmin draaman avulla kehollisia ja
äänellisiä ilmaisukeinoja käyttäen ja harjoittaa oppilaan taitoja toimia erilaisissa viestintä – ja
esitystilanteissa
T4 vahvistaa oppilaan
vuorovaikutustilanteissa

myönteistä

viestijäkuvaa,

halua

ja

kykyä

toimia

erilaisissa

S2 Tekstien tulkitseminen
T5 edistää oppilaan lukutaidon sujuvoitumista, kehittää tekstin ymmärtämisen taitoja ja strategioita
sekä harjaannuttaa tarkkailemaan ja arvioimaan omaa lukemistaan
T6 tutustuttaa oppilas lasten- ja nuortenkirjallisuuteen, kehittää monimuotoisten tekstien erittelyn ja
tulkitsemisen taitoja, laajentaa oppilaan sana- ja käsitevarantoa sekä edistää hänen
ajattelutaitojaan
S3 Tekstien tuottaminen
T8 rohkaista kokemusten ja ajatusten ilmaisemiseen ja vahvistaa myönteistä kuvaa itsestä
tekstien tuottajana
T9 auttaa oppilasta kielentämään ajatuksiaan ja harjaannuttaa kertomaan ja selostamaan
tapahtumia, kuvaamaan ilmiöitä ja esittämään omia näkemyksiään
T10 edistää oppilaan kirjoitustaidon sujuvoitumista
perusrakenteiden ja oikeinkirjoituksen tuntemusta

käsin

ja

vahvistaa

kirjoitetun

kielen

T11 kehittää oppilaan tekstin tuottamisen prosesseja ja tarjota mahdollisuuksia palautteen
saamiseen ja antamiseen, ohjata ottamaan huomioon tekstin vastaanottaja sekä toimimaan
eettisesti erilaisissa tekstiympäristöissä (myös verkossa) yksityisyyttä ja tekijänoikeuksia
kunnioittaen
S4 Kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtäminen
T12 vahvistaa oppilaan kielitietoisuutta, innostaa häntä tutkimaan ja tarkkailemaan kieltä ja sen eri
variantteja ja harjaannuttaa käyttämään käsitteitä, joiden avulla kielestä ja sen rakenteista voidaan
puhua
T13 vahvistaa oppilaan kielellistä ja kulttuurista identiteettiä ja ohjata arvostamaan lähiympäristön
kulttuureja ja kieliä ja luoda mahdollisuuksia media- ja kulttuuritarjontaan tutustumiseen sekä
omien esitysten tuottamiseen

T14 kannustaa oppilasta laajentamaan tekstivalikoimaansa ja lukemaan ja arvostamaan lasten- ja
nuortenkirjallisuutta sekä rohkaista lukuelämysten jakamiseen
S5 Muotopiirustus
T15 muodon
tajun
suunnanmuutokset

kehittäminen,

hallita

ornamenteissa

virtaavuus,

ristiinmeno

ja

Vuosiluokka 4
S1 Vuorovaikutustilanteissa toimiminen
T1 vahvistaa oppilaan taitoa toimia erilaisissa viestintäympäristöissä siten, että hän pystyy
rakentavaan ja vastuulliseen mielipiteen ilmaisemiseen ja vuorovaikutukseen
T2 ohjata oppilasta huomioimaan viestinnässään vuorovaikutuskumppanin
kielellisten ja viestinnällisten valintojen vaikutuksia

tarpeita ja omien

T3 ohjata oppilasta ilmaisemaan itseään aiempaa monipuolisemmin draaman avulla kehollisia ja
äänellisiä ilmaisukeinoja käyttäen ja harjoittaa oppilaan taitoja toimia erilaisissa viestintä– ja
esitystilanteissa
T4 vahvistaa oppilaan
vuorovaikutustilanteissa

myönteistä

viestijäkuvaa,

halua

ja

kykyä

toimia

erilaisissa

S2 Tekstien tulkitseminen
T5 edistää oppilaan lukutaidon sujuvoitumista, kehittää, tekstin ymmärtämisen
strategioita sekä harjaannuttaa tarkkailemaan ja arvioimaan omaa lukemistaan

taitoja

ja

T6 tutustuttaa oppilas lasten- ja nuortenkirjallisuuteen, kehittää monimuotoisten tekstien erittelyn ja
tulkitsemisen taitoja, laajentaa oppilaan sana- ja käsitevarantoa sekä edistää hänen
ajattelutaitojaan
T7 ohjata oppilasta tiedonhankintaan,
luotettavuuden arviointiin

monipuolisten

tekstiympäristöjen

käyttöön

ja tiedon

S3 Tekstien tuottaminen
T8 rohkaista kokemusten ja ajatusten ilmaisemiseen ja vahvistaa myönteistä kuvaa itsestä
tekstien tuottajana
T9 auttaa oppilasta kielentämään ajatuksiaan ja harjaannuttaa kertomaan ja selostamaan
tapahtumia, kuvaamaan ilmiöitä ja esittämään omia näkemyksiään
T10 edistää oppilaan kirjoitustaidon sujuvoitumista
perusrakenteiden ja oikeinkirjoituksen tuntemusta

käsin

ja

vahvistaa

kirjoitetun

kielen

T11 kehittää oppilaan tekstin tuottamisen prosesseja ja tarjota mahdollisuuksia palautteen
saamiseen ja antamiseen, ohjata ottamaan huomioon tekstin vastaanottaja sekä toimimaan
eettisesti verkossa yksityisyyttä ja tekijänoikeuksia kunnioittaen
S4 Kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtäminen

T12 vahvistaa oppilaan kielitietoisuutta, innostaa häntä tutkimaan ja tarkkailemaan kieltä ja sen eri
variantteja ja harjaannuttaa käyttämään käsitteitä, joiden avulla kielestä ja sen rakenteista voidaan
puhua
T13 vahvistaa oppilaan kielellistä ja kulttuurista identiteettiä ja ohjata arvostamaan lähiympäristön
kulttuureja ja kieliä ja luoda mahdollisuuksia media- ja kulttuuritarjontaan tutustumiseen sekä
omien esitysten tuottamiseen
T14 kannustaa oppilasta laajentamaan tekstivalikoimaansa ja lukemaan ja arvostamaan lasten- ja
nuortenkirjallisuutta
sekä
rohkaista
lukuelämysten
jakamiseen.
Vuosiluokka 5
S1 Vuorovaikutustilanteissa toimiminen
T1 vahvistaa oppilaan taitoa toimia erilaisissa viestintäympäristöissä siten, että hän pystyy
rakentavaan ja vastuulliseen mielipiteen ilmaisemiseen ja vuorovaikutukseen
T2 ohjata oppilasta huomioimaan viestinnässään vuorovaikutuskumppanin
kielellisten ja viestinnällisten valintojen vaikutuksia

tarpeita ja omien

T3 ohjata oppilasta ilmaisemaan itseään aiempaa monipuolisemmin draaman avulla kehollisia ja
äänellisiä ilmaisukeinoja käyttäen ja harjoittaa oppilaan taitoja toimia erilaisissa viestintä- ja
esitystilanteissa
T4 vahvistaa oppilaan
vuorovaikutustilanteissa

myönteistä

viestijäkuvaa,

halua

ja

kykyä

toimia

erilaisissa

S2 Tekstien tulkitseminen
T5 edistää oppilaan lukutaidon sujuvoitumista, kehittää tekstin ymmärtämisen taitoja ja strategioita
sekä harjaannuttaa tarkkailemaan ja arvioimaan omaa lukemistaan
T6 tutustuttaa oppilas lasten- ja nuortenkirjallisuuteen, kehittää monimuotoisten tekstien erittelyn ja
tulkitsemisen taitoja, laajentaa oppilaan sana- ja käsitevarantoa sekä edistää hänen
ajattelutaitojaan
T7 ohjata oppilasta tiedonhankintaan,
luotettavuuden arviointiin

monipuolisten

tekstiympäristöjen

käyttöön

ja tiedon

S3 Tekstien tuottaminen
T8 rohkaista kokemusten ja ajatusten ilmaisemiseen ja vahvistaa myönteistä kuvaa itsestä
tekstien tuottajana
T9 auttaa oppilasta kielentämään ajatuksiaan ja harjaannuttaa kertomaan ja selostamaan
tapahtumia, kuvaamaan ilmiöitä ja esittämään omia näkemyksiään
T10 edistää oppilaan kirjoitustaidon sujuvoitumista käsin kirjoitettaessa ja vahvistaa kirjoitetun
kielen perusrakenteiden ja oikeinkirjoituksen tuntemusta
T11 kehittää oppilaan tekstin tuottamisen prosesseja ja tarjota mahdollisuuksia palautteen
saamiseen ja antamiseen, ohjata ottamaan huomioon tekstin vastaanottaja sekä toimimaan
eettisesti verkossa yksityisyyttä ja tekijänoikeuksia kunnioittaen

S4 Kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtäminen
T12 vahvistaa oppilaan kielitietoisuutta, innostaa häntä tutkimaan ja tarkkailemaan kieltä ja sen eri
variantteja ja harjaannuttaa käyttämään käsitteitä, joiden avulla kielestä ja sen rakenteista voidaan
puhua
T13 vahvistaa oppilaan kielellistä ja kulttuurista identiteettiä ja ohjata arvostamaan lähiympäristön
kulttuureja ja kieliä ja luoda mahdollisuuksia media- ja kulttuuritarjontaan tutustumiseen sekä
omien esitysten tuottamiseen
T14 kannustaa oppilasta laajentamaan tekstivalikoimaansa ja lukemaan ja arvostamaan lasten- ja
nuortenkirjallisuutta sekä rohkaista lukuelämysten jakamiseen.

Vuosiluokka 6
S1 Vuorovaikutustilanteissa toimiminen
T1 vahvistaa oppilaan taitoa toimia erilaisissa viestintäympäristöissä siten, että hän pystyy
rakentavaan ja vastuulliseen mielipiteen ilmaisemiseen ja vuorovaikutukseen
T2 ohjata oppilasta huomioimaan viestinnässään vuorovaikutuskumppanin
kielellisten ja viestinnällisten valintojen vaikutuksia

tarpeita ja omien

T3 ohjata oppilasta ilmaisemaan itseään aiempaa monipuolisemmin draaman avulla kehollisia ja
äänellisiä ilmaisukeinoja käyttäen ja harjoittaa oppilaan taitoja toimia erilaisissa viestintä – ja
esitystilanteissa
T4 vahvistaa oppilaan myönteistä viestijäkuvaa,
monimediaisissa vuorovaikutustilanteissa

halua ja kykyä toimia erilaisissa, myös

S2 Tekstien tulkitseminen
T5 edistää oppilaan lukutaidon sujuvoitumista, kehittää, tekstin ymmärtämisen
strategioita sekä harjaannuttaa tarkkailemaan ja arvioimaan omaa lukemistaan

taitoja

ja

T6 tutustuttaa oppilas lasten- ja nuortenkirjallisuuteen, kehittää monimuotoisten tekstien erittelyn ja
tulkitsemisen taitoja, laajentaa oppilaan sana- ja käsitevarantoa sekä edistää hänen
ajattelutaitojaan
T7 ohjata oppilasta tiedonhankintaan,
luotettavuuden arviointiin

monipuolisten

tekstiympäristöjen

käyttöön

ja tiedon

S3 Tekstien tuottaminen
T8 rohkaista kokemusten ja ajatusten ilmaisemiseen ja vahvistaa myönteistä kuvaa itsestä
tekstien tuottajana
T9 auttaa oppilasta kielentämään ajatuksiaan ja harjaannuttaa kertomaan ja selostamaan
tapahtumia, kuvaamaan ilmiöitä ja esittämään omia näkemyksiään
T10 edistää oppilaan kirjoitustaidon sujuvoitumista käsin ja koneella kirjoitettaessa ja vahvistaa
kirjoitetun kielen perusrakenteiden ja oikeinkirjoituksen tuntemusta

T11 kehittää oppilaan tekstin tuottamisen prosesseja ja tarjota mahdollisuuksia palautteen
saamiseen ja antamiseen, ohjata ottamaan huomioon tekstin vastaanottaja sekä toimimaan
eettisesti verkossa yksityisyyttä ja tekijänoikeuksia kunnioittaen
S4 Kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtäminen
T12 vahvistaa oppilaan kielitietoisuutta, innostaa häntä tutkimaan ja tarkkailemaan kieltä ja sen eri
variantteja ja harjaannuttaa käyttämään käsitteitä, joiden avulla kielestä ja sen rakenteista voidaan
puhua
T13 vahvistaa oppilaan kielellistä ja kulttuurista identiteettiä ja ohjata arvostamaan lähiympäristön
kulttuureja ja kieliä ja luoda mahdollisuuksia media- ja kulttuuritarjontaan tutustumiseen sekä
omien esitysten tuottamiseen
T14 kannustaa oppilasta laajentamaan tekstivalikoimaansa ja lukemaan ja arvostamaan lasten- ja
nuortenkirjallisuutta sekä rohkaista lukuelämysten jakamiseen.

Vuosiluokka 7
S1 Vuorovaikutustilanteissa toimiminen
T1 tutustuttaa oppilas Suomen kielelliseen ja kulttuuriseen monimuotoisuuteen ja auttaa oppilasta
pohtimaan äidinkielen merkitystä sekä tiedostumaan omasta kielellisestä ja kulttuurisesta
identiteetistään sekä innostaa oppilasta aktiiviseksi kulttuuritarjonnan käyttäjäksi ja tekijäksi
T3 monipuolistaa oppilaan taitoja ilmaista itseään erilaisissa viestintä- ja esitystilanteissa
S2 Tekstien tulkitseminen
T8 edistää oppilaan taitoa arvioida erilaisista lähteistä hankkimaansa tietoa ja käyttää sitä
tarkoituksenmukaisella tavalla
T9 laajentaa oppilaan kiinnostusta itselle uudenlaisia kirjallisuus- ja tekstilajityyppejä kohtaan ja
monipuolistaa oppilaan lukukokemuksia ja niiden jakamisen keinoja, syventää ymmärrystä
maailmasta
S3 Tekstien tuottaminen
T10 rohkaista oppilasta ilmaisemaan ajatuksiaan kirjoittamalla ja tuottamalla monimuotoisia
tekstejä erilaisissa viestintäympäristöissä sekä auttaa oppilasta tunnistamaan omia vahvuuksiaan
ja kehittämiskohteitaan tekstin tuottajana
T11 tarjota tilaisuuksia tuottaa kertovia, kuvaavia ja ohjaavia tekstejä, myös monimediaisissa
ympäristöissä, ja auttaa oppilasta valitsemaan kuhunkin tekstilajiin ja tilanteeseen sopivia
ilmaisutapoja
T12 vahvistaa tekstin tuottamisen prosesseja, tarjota tilaisuuksia tuottaa tekstiä yhdessä muiden
kanssa, vahvistaa taitoa antaa ja ottaa vastaan palautetta
T13 edistää kirjoittamisen sujuvoitumista ja vahvistaa tieto- ja viestintäteknologian käyttötaitoa
tekstien tuottamisessa, syventää ymmärrystä

kirjoittamisesta viestintänä ja antaa tietoa kirjoitetun kielen konventioista ja vahvistaa yleiskielen
hallintaa
S4 Kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtäminen
T15 syventää oppilaan kielitietoisuutta ja ohjata häntä kiinnostumaan kielen ilmiöistä, auttaa
oppilasta tunnistamaan kielen rakenteita, tyylipiirteitä ja sävyjä ja ymmärtämään kielellisten
valintojen merkityksiä ja seurauksia

Vuosiluokka 8
S1 Vuorovaikutustilanteissa toimiminen
T1 tutustuttaa oppilas Suomen kielelliseen ja kulttuuriseen monimuotoisuuteen ja auttaa oppilasta
pohtimaan äidinkielen merkitystä sekä tiedostumaan omasta kielellisestä ja kulttuurisesta
identiteetistään sekä innostaa oppilasta aktiiviseksi kulttuuritarjonnan käyttäjäksi ja tekijäksi
T2 monipuolistaa oppilaan ryhmäviestintätaitoja ja
näkemyksiään sekä kielellisiä ja viestinnällisiä valintojaan

kehittää

hänen

taitojaan

perustella

T3 monipuolistaa oppilaan taitoja ilmaista itseään erilaisissa viestintä- ja esitystilanteissa, myös
draaman ja teatterin keinoin
S2 Tekstien tulkitseminen
T5 kehittää tekstien lukemisessa, ymmärtämisessä ja analysoimisessa tarvittavia lukustrategioita
ja metakognitiivisia taitoja sekä oppilaan taitoa arvioida oman lukemisensa kehittämistarpeita
T6 tarjota monipuolisia mahdollisuuksia valita, käyttää,
kaunokirjallisia,asia- ja mediatekstejä tarkoituksenmukaisia

tulkita

ja arvioida

monimuotoisia

käsitteitä käyttäen
S3 Tekstien tuottaminen
T10 rohkaista oppilasta ilmaisemaan ajatuksiaan kirjoittamalla ja tuottamalla monimuotoisia
tekstejä erilaisissa viestintäympäristöissä sekä auttaa oppilasta tunnistamaan omia vahvuuksiaan
ja kehittämiskohteitaan tekstin tuottajana
T11 tarjota tilaisuuksia tuottaa kertovia, kuvaavia, ohjaavia ja erityisesti kantaaottavia tekstejä,
myös monimediaisissa ympäristöissä, ja
auttaa oppilasta valitsemaan kuhunkin tekstilajiin ja tilanteeseen sopivia ilmaisutapoja
T12 vahvistaa tekstin tuottamisen prosesseja, tarjota tilaisuuksia tuottaa tekstiä yhdessä muiden
kanssa, vahvistaa taitoa antaa ja ottaa vastaan palautetta
S4 Kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtäminen
T16 avartaa oppilaan kirjallisuus- ja kulttuurinäkemystä, tutustuttaa häntä kirjallisuuden historiaan
ja nykykirjallisuuteen, kirjallisuuden eri lajeihin sekä auttaa häntä pohtimaan kirjallisuuden ja
kulttuurin merkitystä omassa elämässään

Vuosiluokka 9
S1 Vuorovaikutustilanteissa toimiminen
T1 tutustuttaa oppilas Suomen kielelliseen ja kulttuuriseen monimuotoisuuteen ja auttaa oppilasta
pohtimaan äidinkielen merkitystä sekä tiedostumaan omasta kielellisestä ja kulttuurisesta
identiteetistään sekä innostaa oppilasta aktiiviseksi kulttuuritarjonnan käyttäjäksi ja tekijäksi
T3 monipuolistaa oppilaan taitoja ilmaista itseään erilaisissa viestintä- ja esitystilanteissa
T4 syventää oppilaan viestijäkuvaa niin, että hän oppii havainnoimaan omaa viestintäänsä,
tunnistamaan vahvuuksiaan sekä kehittämisalueitaan erilaisissa, myös monimediaisissa
viestintäympäristöissä
S2 Tekstien tulkitseminen
T7 kehittää oppilaan erittelevää ja kriittistä lukutaitoa, harjaannuttaa tekemään havaintoja
teksteistä ja tulkitsemaan niitä sekä vakiinnuttaa sana- ja käsitevarantoa
S3 Tekstien tuottaminen
T10 rohkaista oppilasta ilmaisemaan ajatuksiaan kirjoittamalla ja tuottamalla monimuotoisia
tekstejä erilaisissa viestintäympäristöissä sekä auttaa oppilasta tunnistamaan omia vahvuuksiaan
ja kehittämiskohteitaan tekstin tuottajana
T11 tarjota tilaisuuksia tuottaa kertovia, kuvaavia, ohjaavia, kantaa ottavia ja erityisesti pohtivia
tekstejä, myös monimediaisissa ympäristöissä, ja
auttaa oppilasta valitsemaan kuhunkin tekstilajiin ja tilanteeseen sopivia ilmaisutapoja
T12 vahvistaa tekstin tuottamisen prosesseja, tarjota tilaisuuksia tuottaa tekstiä yhdessä muiden
kanssa, vahvistaa taitoa antaa ja ottaa vastaan palautetta
T14 vahvistaa tiedon hallinnan ja käyttämisen taitoja ja monipuolistaa lähteiden käyttöä ja
viittaustapojen hallintaa omassa tekstissä sekä opastaa toimimaan eettisesti verkossa yksityisyyttä
ja tekijänoikeuksia kunnioittaen
S4 Kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtäminen
T15 syventää oppilaan kielitietoisuutta ja ohjata häntä kiinnostumaan kielen ilmiöistä, auttaa
oppilasta tunnistamaan kielen rakenteita, eri rekistereitä, tyylipiirteitä ja sävyjä ja ymmärtämään
kielellisten valintojen merkityksiä ja seurauksia
T17 tutustuttaa oppilas Suomen kielelliseen ja kulttuuriseen monimuotoisuuteen ja auttaa
oppilasta pohtimaan äidinkielen merkitystä sekä tiedostumaan omasta kielellisestä ja
kulttuurisesta identiteetistään sekä innostaa oppilasta aktiiviseksi kulttuuritarjonnan käyttäjäksi ja
tekijäksi

Suomen

kieli

ja

kirjallisuus

-oppimäärän

Vuosiluokka 1
S1 Vuorovaikutustilanteissa toimiminen

tavoitteisiin

liittyvät

keskeiset

sisältöalueet

•

Harjoitellaan
ryhmäviestinnän
vuorovaikutustilanteissa.

käytänteitä

erilaisissa

kasvokkain

tapahtuvissa

•

Harjoitellaan ympäristön kielellistä jäsentämistä ja nimeämistä, kuuntelemista, kysymistä,
vastaamista ja kertomista.

•

Osallistutaan draaman sekä muiden vuorovaikutusharjoitusten
satujen, tarinoiden ja lorujen käsittelyyn.

•

Opettajan kertomien satujen ja tarinoiden jälleenkerrontaa. Erilaisia puhe- ja
artikulaatioharjoituksia sekä loruja, riimejä ja riimittelyä. Suullista ilmaisua erilaisissa
tilanteissa. Tarkan kuuntelemisen harjoittelua. Pienet esitykset ja muut ilmaisutaidon
harjoitukset.

ja keskustelujen avulla

S2 Tekstien tulkitseminen
•

Opetellaan lukemaan ja harjoitellaan siinä tarvittavia käsitteitä, kuten äänne, kirjain, tavu,
sana, virke, lopetusmerkki, otsikko, teksti ja kuva.

•

Havainnoidaan ja pohditaan monimuotoisia ympäristön tekstejä sekä
työskennellään
muun muassa kuvien, kaunokirjallisuuden ja yksinkertaisten tietotekstien ja mediatekstien
parissa.

•

Opitaan kertomaan kuulluista ja luetuista saduista ja tarinoista kerronnan pääkäsitteiden
(esim. päähenkilö, tapahtumapaikka ja -aika ja juoni) avulla.

•

Jaetaan lukukokemuksia eri tavoin ja harjoitellaan tekstin kertomista omin sanoin

•

Keskustellaan satujen, tarinoiden ja muiden tekstien sisällöistä.

•

Isojen kirjainten opetteleminen tarinan, liikkeen, eleen, puheen, kuvan, nimen ja symbolin
keinoin. Äänne-kirjain-vastaavuuden ja tavutietoisuuden harjoittelua.

S3 Tekstien tuottaminen
•

Tuetaan oikeinkirjoitustaidon
lukemisen avulla.

kehittymistä

fonologisen

tietoisuuden

harjoitteiden

ja

•

Harjoitellaan käyttämään omissa teksteissä oikeinkirjoituksen perusasioita kuten sanaväli,
tavutus, virke ja sen lopetusmerkit.

•

Kirjoittamisen opetteleminen jäljennöskirjoituksen kautta. Lukemisen ja kirjoittamisen
valmiuksien harjoittelua. Opetellaan tekstauskirjaimet isojen kirjainten opettelun rinnalla.

S4 Kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtäminen
•

Pohditaan yhdessä sanoja, sanontoja ja ilmaisutapoja, leikitellään kielellä lorujen, runojen
ja sanaleikkien avulla.

•

Etsitään itseä kiinnostavaa luettavaa ja käytetään kirjallisuutta ilmaisun virikkeenä.

•

Tutustutaan monimuotoisiin teksteihin, kuten lastenkirjallisuuteen ja mediateksteihin, ja
keskustellaan niiden merkityksestä omassa arjessa.

•

Osallistutaan yhdessä kulttuurin tuottamiseen.

•

Tutustutaan lastenkulttuuriin, arkipäivän
muotoihin sekä juhlaperinteisiin.

•

Kertomusaineistona kansansadut,
opetustarinat. Lukukirjan käyttö.

tapakulttuuriin,

vuodenaikoihin

ja

joihinkin

ympäristöön

kansanperinteen
liittyvät

tarinat

ja

S5 Muotopiirustus
•

suoran ja kaaren variaatioita käsivaraisesti, yksinkertaisia kokonaismuotoja, kuten ympyrä,
lemniskaatta, spiraali, kolmio, neliö sekä näiden muunnoksia.

•

Yksinkertaisia nauhaornamentteja avoimilla muodoilla (ei risteämistä). Muodon muutoksia

Vuosiluokka 2
S1 Vuorovaikutustilanteissa toimiminen
•

Harjoitellaan ympäristön kielellistä jäsentämistä ja nimeämistä, kuuntelemista, kysymistä,
vastaamista ja kertomista.

•

Harjoitellaan
ryhmäviestinnän
vuorovaikutustilanteissa.

•

Havainnoidaan erilaisia viestintätapoja.

•

Osallistutaan draaman sekä muiden vuorovaikutusharjoitusten ja keskustelujen avulla
satujen, tarinoiden, lorujen, tietotekstien, mediatekstien ja pelien käsittelyyn.

•

Puhe- ja artikulaatioharjoituksia. Oppilaita kannustetaan esiintymiseen luokassa
esitettävien runojen ja lyhyiden näytelmien kautta. Tuetaan ja rohkaistaan itseilmaisuun
keskustellen, näytellen, improvisoiden, leikkien, loruillen, lausuen ja laulaen.

käytänteitä

erilaisissa

kasvokkain

tapahtuvissa

S2 Tekstien tulkitseminen
•

Opetellaan lukemaan ja harjoitellaan siinä tarvittavia käsitteitä kuten äänne, kirjain, tavu,
sana, virke, lopetusmerkki, otsikko, teksti ja kuva.

•

Harjoitellaan tekstinymmärtämisen strategioita
kuuntelun ja lukemisen aikana ja sen jälkeen.

•

Pohditaan sanojen ja sanontojen merkityksiä teksteissä ja tutustutaan pääsanaluokkien
avulla erilaisiin tapoihin ilmaista aikaa, järjestystä ja paikkaa.

•

Opitaan kertomaan kuulluista ja luetuista saduista ja tarinoista kerronnan pääkäsitteiden
(esim. päähenkilö, tapahtumapaikka ja -aika ja juoni) avulla.

•

Keskustellaan satujen, tarinoiden ja muiden tekstien sisällöistä.

•

Pohditaan sanojen merkityksiä ja sanavalintoja teksteissä.

•

Omien kokemusten, havaintojen ja tapahtumien selostamista sekä tarinoiden kerrontaa.

S3 Tekstien tuottaminen

kuten

ennen

kuuntelua

ja lukemista,

•

Harjoitellaan tuottamaan tekstejä omien ajatusten, kokemusten, havaintojen ja
mielikuvituksen sekä kuvien ja toisten tekstien, opettajan kertomien satujen ja tarinoiden
pohjalta.

•

Tarkastellaan puhutun kielen muuntamista kirjoitetuksi kieleksi.

•

Tutustutaan kertomiselle ja kuvaamiselle tyypillisiin tekstuaalisiin ja kielellisiin piirteisiin,
esimerkiksi ajan ja paikan ilmaisutapoihin ja kertomuksen perusrakenteeseen, ja
harjoitellaan niiden käyttämistä omissa teksteissä.

•

Opetellaan isojen ja pienten tekstauskirjainten piirtämistä sekä niillä kirjoittamista ja
näppäintaitoja hienomotoriikkaharjoituksilla (kuten sormileikeillä) ennen tulevien vuosien
koneella kirjoittamisen opettelua.

•

Harjoitellaan käyttämään omissa teksteissä oikeinkirjoituksen perusasioita kuten sanaväli,
tavutus, virke ja sen lopetusmerkit, iso alkukirjain virkkeen alussa ja tutuissa erisnimissä.

•

Lukemisen
ja
kirjoittamisen
perustekniikoiden
säännöllistä
harjoitusta.
Luetun
ymmärtämisen harjoitusta, esim. lukukirjan avulla. Oikeinkirjoituksen harjoitusta, mm.
tavutus. Vokaalit ja konsonantit. Aakkoset ja aakkosluetteloiden järjestäminen. Isot ja
pienet alkukirjaimet. Pääsanaluokat ja perusvälimerkit alustavasti.

S4 Kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtäminen
•

Vahvistetaan kielellistä tietoisuutta tekemällä havaintoja puhutusta kielestä ja tutustumalla
kirjoitettuun kieleen kuunnellen ja lukien.

•

Tehdään havaintoja eri puhetavoista, murteista, koulussa ja vapaa-ajalla esillä olevista
kielistä sekä kielenkäytön vaikutuksesta muihin.

•

Leikitellään kielellä lorujen, runojen ja sanaleikkien avulla.

•

Etsitään itseä kiinnostavaa luettavaa ja käytetään kirjallisuutta ilmaisun virikkeenä.

•

Tutustutaan monimuotoisiin teksteihin, kuten lastenkirjallisuuteen ja mediateksteihin, ja
keskustellaan niiden merkityksestä omassa arjessa.

•

Osallistutaan yhdessä kulttuurin tuottamiseen esimerkiksi pienten näytelmien muodossa.

•

Tutustutaan lastenkulttuuriin, arkipäivän
muotoihin sekä juhlaperinteisiin.

•

Kirjastoon tutustuminen.

•

Kertomusaineistona legendat, opetuksen sisältävät eläintarinat ja vuoden kiertokulkuun
sekä ympäristöön liittyvät tarinat. Runoja ja arvoituksia.

tapakulttuuriin,

joihinkin

kansanperinteen

S5 Muotopiirustus
•

Symmetriaharjoituksia ensin pysty- ja sitten vaaka-akselilla.
jatketaan vaikeuttaen. Voidaan ottaa muodonmuutoksia.

Vuosiluokka 3

Nauhaornamentteja

S1 Vuorovaikutustilanteissa toimiminen
T1–T4
•

Tarjotaan monipuolisia tilaisuuksia omien ajatusten, kokemusten ja
näkemysten
mielipiteiden jakamiseen, toisten kuuntelemiseen ja palautteen saamiseen ja antamiseen.

•

Harjoitellaan ja havainnoidaan vuorovaikutusta erilaisissa viestintätilanteissa, esimerkiksi
tapoja olla kohtelias, toimia tavoitteellisesti ja esittää oma näkemyksensä mielipiteensä ja
perustella se ottaen toiset huomioon.

•

Ohjataan kokonaisilmaisuun, hyödynnetään draaman toimintamuotoja ja osallistutaan
oman luokan ja kouluyhteisön kulttuuritoiminnan suunnitteluun ja toteutukseen.

•

Tapakulttuuri ennen ja nyt.

S2 Tekstien tulkitseminen
T5–T6
•

Harjoitellaan erilaisten tekstien sujuvaa lukemista ja käyttämään tilanteeseen sopivia
tekstinymmärtämisen strategioita.

•

Luetaan ja kuunnellaan yhteisesti ja itse valittua lasten- ja nuorten kirjallisuutta.

•

Käytetään kirjastopalveluita.

•

Luku- ja kirjoitustaidon varmentamista. Jaksovihkojen teksti jäljennöskirjoituksena.

•

Lukemisharrastusta herätetään.

S3 Tekstien tuottaminen
T8–T11
•

Käsinkirjoitustaitojen sujuvoittaminen

•

Harjoitellaan tuottamaan sekä fiktiivisiä että ei-fiktiivisiä monimuotoisia tekstejä omien
kokemusten ja havaintojen sekä toisten tekstien pohjalta.

•

Kiinnitetään huomiota kirjoitetun ja puhutun kielen eroihin.

•

Opitaan tunnistamaan tekstistä virke ja päälause.

•

Opitaan käyttämään oikeinkirjoituksen perusasioita omassa tekstissä (isot ja pienet
alkukirjaimet, yhdyssanat, virkkeen loppumerkit, pilkku, repliikkiviiva (lainausmerkkien
käyttö tulee 5. luokalla).

•

Perusvälimerkkien käytön harjoittelua. Pieniä kirjoitelmia. Sanaluokkien tuntemuksen
täydentämistä: numeraalit, partikkelit; adjektiivin vertailumuodot; verbin persoonamuodot.
Virkkeenmuodostusta. Välimerkit sanelukirjoitustehtävien yhteydessä.

S4 Kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtäminen
T12–T14

•

Luokitellaan sanoja merkityksen perusteella (sanaluokat) ja opitaan
persoonamuodoissa.

verbien taipuminen

•

Tutustutaan oppilaan omaan ja lähiympäristön kulttuureihin ja kieliin ja lasten maailmaan
liittyviin kansanperinteen lajeihin ja niiden jatkajiin nykykulttuurissa.

•

Hyödynnetään lapsille ja nuorille suunnattua media- ja kulttuuritarjontaa, esimerkiksi
kirjastoa, elokuvia ja teatteria.

•

Suunnitellaan ja toteutetaan omia esityksiä.

•

Luetaan koti- ja ulkomaista lasten- ja nuortenkirjallisuutta nykykirjallisuudesta klassikoihin
ja ikäkaudelle suunnattua tietokirjallisuutta ja pohditaan kirjallisuuden herättämiä
kysymyksiä ja teemoja.

•

Kertomusaineistona kertomuksia ajasta ennen ajanlaskun alkua, kertomuksia ja tarinoita
vanhoista ammateista. Sananlaskuja. Rytmisessä osassa edelleen runoutta taiteelliseen
ilmaisuun, artikulaatioon sekä runokielen rytmillisyyteen ja kauneuteen
huomiota
kiinnittäen.

•

Kirjallisuushistoria alkaa luomiskertomuksilla, niissä ilmenevät ihmiskunnan perustarinat,
joihin nykyaikainen sivistys osaltaan pohjautuu ja joka luo perustaa myöhemmälle
kulttuurin ja taiteen ymmärtämiselle.

S5 Muotopiirustus
T15
•

Sidosteinen käsialakirjoitus tai muut sopivat harjoitukset

Vuosiluokka 4
S1 Vuorovaikutustilanteissa toimiminen
T1–T4
•

Tarjotaan monipuolisia tilaisuuksia omien ajatusten, kokemusten ja näkemysten
mielipiteiden jakamiseen, toisten kuuntelemiseen ja palautteen saamiseen ja antamiseen.

•

Harjoitellaan ja havainnoidaan vuorovaikutusta erilaisissa viestintätilanteissa, esimerkiksi
tapoja olla kohtelias, toimia tavoitteellisesti ja esittää oma näkemyksensä ja mielipiteensä
ja perustella se ottaen toiset huomioon.

•

Ohjataan kokonaisilmaisuun, hyödynnetään draaman toimintamuotoja ja osallistutaan
oman luokan ja kouluyhteisön kulttuuritoiminnan suunnitteluun ja toteutukseen.

•

Lukukokemusten jakamista; luetuista kirjoista muille kertomista ja keskustelua.

•

Oppiaineisiin liittyen oppilaiden omia selostuksia ja esitelmiä.

•

Puheharjoituksina käytetään vuodenaikoihin
esimerkiksi Kalevalaa tai Eddaa.

ja

jaksoaineistoon

liittyviä

runoja

sekä

S2 Tekstien tulkitseminen
T5–T7
•

Harjoitellaan erilaisten tekstien sujuvaa lukemista ja käyttämään tilanteeseen sopivia
tekstinymmärtämisen tapoja.

•

Arvioidaan omaa lukutaitoa ja opitaan laajentamaan tietämystä luetun avulla

•

Luetaan ja kuunnellaan yhteisesti ja itse valittua lasten- ja nuorten kirjallisuutta

•

Harjoitellaan selittämään, vertailemaan ja pohtimaan sanojen ja käsitteiden merkityksiä ja
niiden hierarkioita.

•

Etsitään tietoa eri lähteistä ja käytetään kirjastopalveluita.

•

Käsitellään verbien aikamuodot. Paikallissijat. Lauseenjäsennyksestä subjekti, predikaatti
ja objekti. Virkerakenteista pää- ja sivulause.

S3 Tekstien tuottaminen
T8–T11
•

Käsinkirjoitustaitojen sujuvoittaminen

•

Harjoitellaan tuottamaan sekä fiktiivisiä että ei-fiktiivisiä monimuotoisia tekstejä omien
kokemusten ja havaintojen sekä toisten tekstien pohjalta .

•

Harjoitellaan tekstien elävöittämistä ja tarkastellaan
sanajärjestyksen yhteyttä tekstin merkityksiin.

•

Kiinnitetään huomiota kirjoitetun ja puhutun kielen eroihin.

•

Opitaan tunnistamaan tekstistä virke, päälause ja sivulauseiden selkeät perustyypit sekä
lauseen pääjäsenet ja käyttämään tietoa apuna oman tekstin tuottamisessa.

•

Harjoitellaan tekstin tuottamisen vaiheita: ideointia, suunnittelua, tekstin jäsentämistä ja
muokkaamista sekä palautteen antamista ja vastaanottamista.

•

Opitaan käyttämään oikeinkirjoituksen perusasioita omassa tekstissä (isot ja pienet
alkukirjaimet, yhdyssanat, virkkeen loppumerkit, pilkku, repliikkiviiva).

•

Kirjoitetaan aineita. Harjoitellaan sanelukirjoitusta. Harjoitellaan tekstien
rakenteita ja kappalejakoa, sekä opitaan käyttämään niitä omissa teksteissä.

sanavalintojen,

sanontojen

ja

otsikointia,

S4 Kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtäminen
T12–T14
•

Tutkitaan kielen vaihtelua tilanteen ja aiheen mukaan ja pohditaan sanojen, ilmaisutapojen
ja tekstien merkityksiä.

•

Laajennetaan tekstejä tutkimalla oppilaiden tietoja kielen piirteistä.

•

Luokitellaan sanoja merkityksen perusteella (sanaluokat), tarkastellaan sijataivutusten
vaikutuksia sanojen merkityksiin ja opitaan verbien taipuminen aikamuodoissa.

•

Vertaillaan suomea muiden, oppilaille tuttujen kielten piirteisiin.

•

Tutustutaan oppilaan omaan ja lähiympäristön kulttuureihin ja kieliin ja lasten maailmaan
liittyviin kansanperinteen lajeihin ja niiden jatkajiin nykykulttuurissa.

•

Hyödynnetään lapsille ja nuorille suunnattua media- ja kulttuuritarjontaa, esimerkiksi
kirjastoa, elokuvia ja teatteria.

•

Suunnitellaan ja toteutetaan omia esityksiä.

•

Tarkastellaan mediakulttuurin ilmiöitä ja ikäkaudelle tarkoitettuja sisältöjä ja keskustellaan
median roolista oppilaan arjessa.

•

Luetaan koti- ja ulkomaista lasten- ja nuortenkirjallisuutta nykykirjallisuudesta klassikoihin
ja ikäkaudelle suunnattua tietokirjallisuutta ja pohditaan kirjallisuuden herättämiä
kysymyksiä ja teemoja.

S5 Muotopiirustus
•

Muotopiirustus muuttuu
matematiikan opetusta.

vapaan

käden

geometriaksi

4.

luokasta

lähtien

osana

Vuosiluokka 5
S1 Vuorovaikutustilanteissa toimiminen
T1–T4
•

Tarjotaan monipuolisia tilaisuuksia omien ajatusten, kokemusten ja näkemysten
mielipiteiden jakamiseen, toisten kuuntelemiseen ja palautteen saamiseen ja antamiseen.

•

Harjoitellaan ja havainnoidaan vuorovaikutusta erilaisissa viestintätilanteissa, esimerkiksi
tapoja olla kohtelias, toimia tavoitteellisesti ja esittää oma näkemyksensä mielipiteensä ja
perustella se ottaen toiset huomioon.

•

Ohjataan kokonaisilmaisuun, hyödynnetään draaman toimintamuotoja ja osallistutaan
oman luokan ja kouluyhteisön kulttuuritoiminnan suunnitteluun ja toteutukseen.

•

Puheilmaisua harjoitellaan edelleen. Valmistellaan mahdollisesti näytelmä.

S2 Tekstien tulkitseminen
T5–T7
•

Harjoitellaan erilaisten tekstien sujuvaa lukemista ja käyttämään tilanteeseen sopivia
tekstinymmärtämisen strategioita.

•

Arvioidaan omaa lukutaitoa ja opitaan laajentamaan tietämystä luetun avulla.

•

Syvennetään tekstin tulkinnan taitoja tutkimalla ja vertailemalla monimuotoisia tekstejä.

•

Luetaan ja kuunnellaan yhteisesti ja itse valittua lasten- ja nuorten kirjallisuutta.

•

Harjoitellaan selittämään, vertailemaan ja pohtimaan sanojen ja käsitteiden merkityksiä ja
niiden hierarkioita.

•

Etsitään tietoa eri lähteistä ja käytetään kirjastopalveluita.

•

Harjoitellaan arvioimaan tekstien sisältöjen luotettavuutta.

•

Luetun ymmärtämisen harjoittelua. Tiedon etsinnän harjoittelua esitelmien yhteydessä.

•

Opitaan tuntemaan verbin pääluokat.

S3 Tekstien tuottaminen
T8–T11
•

Kirjoitetaan käsin ja harjoitellaan näppäintaitoja ja sujuvaa koneella kirjoittamista.

•

Harjoitellaan tuottamaan sekä fiktiivisiä että ei-fiktiivisiä monimuotoisia tekstejä omien
kokemusten ja havaintojen sekä toisten tekstien pohjalta.

•

Tutkitaan kertomiselle, selostamiselle, kuvaamiselle ja mielipiteen ilmaisulle tyypillisiä
kielellisiä ja tekstuaalisia piirteitä, tekstien otsikointia, rakenteita ja kappalejakoa sekä
opitaan käyttämään niitä omissa teksteissä.

•

Harjoitellaan tekstien elävöittämistä ja tarkastellaan
sanajärjestyksen yhteyttä tekstin merkityksiin.

•

Kiinnitetään huomiota kirjoitetun ja puhutun kielen eroihin.

•

Opitaan tunnistamaan tekstistä virke, päälause ja sivulauseiden selkeät perustyypit sekä
lauseen pääjäsenet ja käyttämään tietoa apuna oman tekstin tuottamisessa.

•

Harjoitellaan tekstin tuottamisen vaiheita: ideointia, suunnittelua, tekstin jäsentämistä ja
muokkaamista sekä palautteen antamista ja vastaanottamista.

•

Kirjoitetaan opiskelussa tarvittavia tekstejä ja harjoitellaan lähteiden käyttöä ja merkintää.

•

Opitaan käyttämään oikeinkirjoituksen perusasioita omassa tekstissä (isot ja pienet
alkukirjaimet, yhdyssanat, virkkeen loppumerkit, pilkku, repliikkiviiva, lainausmerkit).

•

Oikeinkirjoitusta ja välimerkkien käyttöä harjoitellaan
edelleen. Aineiden yhteydessä
kappalejaon ja otsikoinnin harjoittelua. Tukisanalistan laatimista ja sen käytön harjoittelua.
Suora ja epäsuora esitys, joiden yhteydessä harjoitellaan erityisesti lainausmerkkien
käyttöä. Lauseenjäsennystä jatketaan.

sanavalintojen,

sanontojen

ja

S4 Kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtäminen
T12–T14
•

Tutkitaan kielen vaihtelua tilanteen ja aiheen mukaan ja pohditaan sanojen, ilmaisutapojen
ja tekstien merkityksiä.

•

Laajennetaan tekstejä tutkimalla oppilaiden tietoja kielen piirteistä.

•

Luokitellaan sanoja merkityksen perusteella (sanaluokat), tarkastellaan sijataivutusten
vaikutuksia sanojen merkityksiin ja kerrataan verbien taipuminen persoona- ja
aikamuodoissa.

•

Vertaillaan suomea muiden, oppilaille tuttujen kielten piirteisiin.

•

Tutustutaan oppilaan omaan ja lähiympäristön kulttuureihin ja kieliin ja lasten maailmaan
liittyviin kansanperinteen lajeihin ja niiden jatkajiin nykykulttuurissa.

•

Hyödynnetään lapsille ja nuorille suunnattua media- ja kulttuuritarjontaa, esimerkiksi
kirjastoa, elokuvia ja teatteria.

•

Suunnitellaan ja toteutetaan omia esityksiä.

•

Tarkastellaan mediakulttuurin ilmiöitä ja ikäkaudelle tarkoitettuja sisältöjä ja keskustellaan
median roolista oppilaan arjessa.

•

Luetaan koti- ja ulkomaista lasten- ja nuortenkirjallisuutta nykykirjallisuudesta klassikoihin
ja ikäkaudelle suunnattua tietokirjallisuutta ja pohditaan kirjallisuuden herättämiä
kysymyksiä ja teemoja.

•

Harjoitellaan tekstilajimuunnoksia.

•

Lukuharrastusta aktivoidaan erilaisin kirjallisuustehtävin. Luetaan oppiaineisiin liittyvää
kirjallisuutta, mm. antiikin tarinoita.

Vuosiluokka 6
S1 Vuorovaikutustilanteissa toimiminen
T1–T4
•

Tarjotaan monipuolisia tilaisuuksia omien ajatusten, kokemusten ja
jakamiseen, toisten kuuntelemiseen ja palautteen saamiseen ja antamiseen.

näkemysten

•

Harjoitellaan ja havainnoidaan vuorovaikutusta erilaisissa viestintätilanteissa, esimerkiksi
tapoja olla kohtelias, toimia tavoitteellisesti ja esittää oma näkemyksensä mielipiteensä ja
perustella se ottaen toiset huomioon.

•

Ohjataan kokonaisilmaisuun, hyödynnetään draaman toimintamuotoja ja osallistutaan
oman luokan ja kouluyhteisön kulttuuritoiminnan suunnitteluun ja toteutukseen.

•

Jatketaan tutustumista erilaisiin medioihin (mm. tv, internet, sosiaalinen media, lehdet).
Puheessa harjoitellaan erityylisiä ja -sävyisiä ilmauksia runojen, lukuaineiston ja
vuoropuhelujen avulla. Tavoitteena on huolellinen ja selkeä ilmaisu. Esitelmiä valmistellaan
esim. integroituna toisiin oppiaineisiin.

S2 Tekstien tulkitseminen
T5–T7
•

Harjoitellaan erilaisten tekstien sujuvaa lukemista ja käyttämään tilanteeseen sopivia
tekstinymmärtämisen strategioita.

•

Arvioidaan omaa lukutaitoa ja opitaan laajentamaan tietämystä luetun avulla.

•

Syvennetään tekstin tulkinnan taitoja tutkimalla ja vertailemalla monimuotoisia tekstejä

•

Opitaan tunnistamaan kertovien, selostavien, kuvailevien, vertailevien ja mielipidetekstien
kielellisiä ja tekstuaalisia piirteitä.

•

Luetaan ja kuunnellaan yhteisesti ja itse valittua lasten- ja nuorten kirjallisuutta.

•

Aiemmin opittujen kirjallisuuden käsitteiden lisäksi opitaan käyttämään käsitteitä kertoja,
aihe ja teema.

•

Harjoitellaan selittämään, vertailemaan ja pohtimaan sanojen ja käsitteiden merkityksiä ja
niiden hierarkioita.

•

Etsitään tietoa eri lähteistä ja käytetään kirjastopalveluita.

•

Harjoitellaan arvioimaan tekstien sisältöjen luotettavuutta.

•

Tuodaan esiin media- ja lähdekriittisyys, vastuu lähteiden käytössä.
referaattien tekemiseen. Lauseenjäsennys, sijamuodot ja modukset.

Tutustutaan

S3 Tekstien tuottaminen
T8–T11
•

Kirjoitetaan käsin ja harjoitellaan näppäintaitoja ja sujuvaa koneella kirjoittamista.

•

Harjoitellaan tuottamaan sekä fiktiivisiä että ei-fiktiivisiä monimuotoisia tekstejä omien
kokemusten ja havaintojen sekä toisten tekstien pohjalta

•

Tutkitaan kertomiselle, selostamiselle, kuvaamiselle ja mielipiteen ilmaisulle tyypillisiä
kielellisiä ja tekstuaalisia piirteitä, tekstien otsikointia, rakenteita ja kappalejakoa sekä
opitaan käyttämään niitä omissa teksteissä.

•

Harjoitellaan tekstien elävöittämistä ja tarkastellaan
sanajärjestyksen yhteyttä tekstin merkityksiin.

•

Kiinnitetään huomiota kirjoitetun ja puhutun kielen eroihin.

•

Opitaan tunnistamaan tekstistä virke, päälause ja sivulauseiden selkeät perustyypit sekä
lauseen pääjäsenet ja käyttämään tietoa apuna oman tekstin tuottamisessa.

•

Harjoitellaan tekstin tuottamisen vaiheita: ideointia, suunnittelua, tekstin jäsentämistä ja
muokkaamista sekä palautteen antamista ja vastaanottamista.

•

Kirjoitetaan opiskelussa tarvittavia tekstejä ja harjoitellaan lähteiden käyttöä ja merkintää.

•

Opitaan käyttämään oikeinkirjoituksen perusasioita omassa
tekstissä (isot ja pienet
alkukirjaimet, yhdyssanat, virkkeen loppumerkit, pilkku, repliikkiviiva, lainausmerkit).

•

Kirjallisessa esityksessä kiinnitetään huomiota tyylitajun herättämiseen.

•

Harjoitellaan selostusten ja muistiinpanojen itsenäistä laatimista sekä asiakirjeiden ja
sähköpostiviestien kirjoittamista. Tietotekstien käyttämistä harjoitellaan omien tekstien
laatimisen
yhteydessä.
Harjoitellaan
tekstinkäsittelyn
perusteita
ja
kymmensormijärjestelmää.

S4 Kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtäminen
T12–T14

sanavalintojen,

sanontojen

ja

•

Tutkitaan kielen vaihtelua tilanteen ja aiheen mukaan ja pohditaan sanojen, ilmaisutapojen
ja tekstien merkityksiä.

•

Laajennetaan tekstejä tutkimalla oppilaiden tietoja kielen piirteistä.

•

Luokitellaan sanoja merkityksen perusteella (sanaluokat), tarkastellaan sijataivutusten
vaikutuksia sanojen merkityksiin ja kerrataan verbien taipuminen aikamuodoissa.

•

Vertaillaan suomea muiden, oppilaille tuttujen kielten piirteisiin.

•

Tutustutaan oppilaan omaan ja lähiympäristön kulttuureihin ja kieliin ja lasten maailmaan
liittyviin kansanperinteen lajeihin ja niiden jatkajiin nykykulttuurissa.

•

Hyödynnetään lapsille ja nuorille suunnattua media- ja kulttuuritarjontaa, esimerkiksi
kirjastoa, elokuvia ja teatteria.

•

Suunnitellaan ja toteutetaan omia esityksiä.

•

Tarkastellaan mediakulttuurin ilmiöitä ja ikäkaudelle tarkoitettuja sisältöjä ja keskustellaan
median roolista oppilaan arjessa.

•

Luetaan koti- ja ulkomaista lasten- ja nuortenkirjallisuutta nykykirjallisuudesta klassikoihin
ja ikäkaudelle suunnattua tietokirjallisuutta ja pohditaan kirjallisuuden herättämiä
kysymyksiä ja teemoja.

•

Harjoitellaan tekstilajimuunnoksia.

•

Oheislukemistona voidaan käyttää esimerkiksi historiallista kaunokirjallisuutta.

Vuosiluokka 7
S1 Vuorovaikutustilanteissa toimiminen
•

Vahvistetaan
taitoa
toimia
erilaisissa,
myös
vuorovaikutustilanteissa ja havainnoidaan omasta ja muiden
vaikutelmia ja merkityksiä

koulun
ulkopuolisissa,
viestinnästä syntyviä

•

Harjoitellaan valmisteltujen puhe-esitysten pitämistä, esimerkiksi
projektityön esittelyä.
Harjoitellaan arvioimaan omia
vuorovaikutustaitoja ja viestintätapoja ja havaitsemaan
niiden
kehittämiskohteita.

S2 Tekstien tulkitseminen
•

Eläydytään luettuun, reflektoidaan omaa elämää luetun avulla
ja jaetaan
lukukokemuksia. Laajennetaan lukuharrastusta
nuortenkirjallisuudesta yleiseen kaunoja tietokirjallisuuteen.

•

Tutustutaan tiedonhaun vaiheisiin, erilaisiin tietolähteisiin ja
luotettavuutta erilaisin kriteerein.

•

Syvennetään tekstin ymmärtämisen strategioita: tekstin

•

Seurataan ymmärtävän lukutaidon kehittymistä.

arvioidaan niiden

ydinajatusten tiivistämistä.

•
•

Tutustutaan kuvaa, ääntä ja tekstiä yhdistäviin teksteihin ja

niiden ilmaisutapoihin.

Tutustutaan tiedonhaun vaiheisiin, erilaisiin tietolähteisiin ja
luotettavuutta erilaisin kriteerein.

arvioidaan niiden

S3 Tekstien tuottaminen
•

Tuotetaan fiktiivisiä ja ei-fiktiivisiä tekstejä eri muodoissaan:
kielellisinä ja visuaalisina.
Harjoitellaan tekstien tuottamista
vaiheittain: ideointi, suunnittelu, luonnostelu,
kirjoittaminen,
palaute, muokkaaminen, viimeistely ja julkaiseminen

•

Opiskellaan kertoville ja kuvaaville teksteille tyypillisiä
tekstuaalisia, visuaalisia ja
kielellisiä piirteitä ja hyödynnetään tätä tietoa tuotettaessa omia tekstejä.

•

Harjoitellaan tekstien kohdentamista ja kielen ja muiden
eri kohderyhmille ja eri tarkoituksiin
sopiviksi

•

Tutkitaan kirjoitettujen tekstien elementtejä, kuten erilajisille
teksteille tyypillisiä
kokonaisrakenteita, otsikointia,
kappalejaon perusteita ja tekstin sidosteisuutta, sekä
hyödynnetään
tätä tietoa omissa teksteissä.

•

Syvennetään ymmärrystä kirjoitetun yleiskielen piirteistä:
hahmotetaan kappaleiden,
virkkeiden ja lauseiden rakenteita
(esimerkiksi pää- ja sivulauseet,lauseen jäsenistä
subjekti,
predikaatti ja objekti,erilaiset kappalerakenteet), opitaan
käyttämään asioiden
välisten suhteiden ilmaisukeinoja sekä ilmaisemaan viittaussuhteita.

•

Tarkastellaan erilaisia tapoja ilmaista aikaa, kuten verbin
sekä harjoitellaan niiden käyttöä
omissa teksteissä .

•

Tutkitaan sanastoon liittyviä tyylipiirteitä ja opitaan
sopivat ilmaisutavat.

•

Opitaan käyttämään kirjoitetun yleiskielen konventioita
(esimerkiksi välimerkit,
kongruenssi, omistusliite) omien tekstien
tuottamisessa ja muokkauksessa.

•

Vahvistetaan opiskelussa tarvittavien tekstien tuottamisen taitoja,
tiivistämistä, muistiinpanojen tekoa ja lähteiden käyttöä.

kuten referoimista,

•

Perehdytään tekijänoikeuksiin ja noudatetaan tekijänoikeuksia
tuotettaessa.

omia tekstejä

ilmaisutapojen mukauttamista

aikamuotoja ja adverbejä,
valitsemaan kuhunkin tekstiin

S4 Kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtäminen
•

Tutkitaan tekstejä ja niiden rakentamia merkityksiä ja käytetään
avulla kielestä voidaan puhua.

•

Tutustutaan kulttuurin käsitteeseen ja sen eri ilmenemismuotoihin,
kuten elokuvaan,
teatteriin ja mediakulttuurin eri muotoihin.
Tarjotaan mahdollisuuksia tuottaa kulttuuria
itse.

Vuosiluokka 8
S1 Vuorovaikutustilanteissa toimiminen

käsitteitä, joiden

•

Vahvistetaan
taitoa
toimia
erilaisissa,
myös
vuorovaikutustilanteissa ja havainnoidaan omasta ja muiden
vaikutelmia ja merkityksiä

koulun
ulkopuolisissa,
viestinnästä syntyviä

•

Tutustutaan teatteriin taidemuotona ja teatteri- ilmaisun keinoihin
draaman
toimintamuotojen avulla. Harjoitutetaan oppilaiden kykyä
käyttää puheen ja
kokonaisilmaisun keinoja (kehon, äänen, tilan ja ajan keinoja) itseilmaisussa.

S2 Tekstien tulkitseminen
•

Tutustutaan erilaisiin eritteleviin, pohtiviin, kantaa ottaviin
teksteihin sekä niiden
kannalta keskeisiin kielellisiin
piirteisiin, kuten mielipiteen ja faktan erottamiseen,
suostuttelun,
varmuusasteiden, asenteiden ja affektiivisuuden ilmaisuun, henkilöön
viittaamisen suoriin ja epäsuoriin keinoihin,

•

referointiin, asioiden välisten suhteiden osoittamiseen (esim.
konnektiivit), perustelukeinoihin ja retorisiin
keinoihin.

•
•

•

konjunktiot ja

Seurataan ymmärtävän lukutaidon kehittymistä.
Pohditaan tekstien tarkoitusperiä ja kohderyhmiä ja esitetään
kysymyksiä.
Tutustutaan kuvaa, ääntä ja tekstiä yhdistäviin teksteihin ja

kriittisen lukijan

niiden ilmaisutapoihin.

•

Tutustutaan tiedonhaun vaiheisiin, erilaisiin tietolähteisiin ja
luotettavuuttaerilaisin kriteerein.

•

Tunnistetaan kielen kuvallisuutta ja symboliikkaa ja syvennetään
kerronnan keinojen tuntemusta.

arvioidaan niiden
fiktion kielen ja

S3 Tekstien tuottaminen
•

Perehdytään erityyppisten tekstien tavoitteisiin ja

arviointikriteereihin.

•

Opiskellaan ohjaaville ja kantaa ottaville teksteille tyypillisiä
tekstuaalisia, visuaalisia ja
kielellisiä piirteitä ja hyödynnetään tätä tietoa tuotettaessa omia tekstejä.

•

Harjoitellaan tekstien kohdentamista ja kielen ja muiden
eri kohderyhmille ja eri tarkoituksiin
sopiviksi.

ilmaisutapojen mukauttamista

•

Harjoitellaan tekstien kohdentamista ja kielen ja muiden
eri kohderyhmille ja eri tarkoituksiin
sopiviksi

ilmaisutapojen mukauttamista

•

Syvennetään ymmärrystä kirjoitetun yleiskielen piirteistä:
hahmotetaan kappaleiden,
virkkeiden ja lauseiden rakenteita
(esimerkiksi lauseke, kaikki lauseen jäsenet,
lauseenvastikkeet),
opitaan käyttämään asioiden välisten suhteiden ilmaisukeinoja
sekä ilmaisemaan viittaussuhteita.

•

Opitaan käyttämään kirjoitetun yleiskielen konventioita
(esimerkiksi välimerkit,
kongruenssi, rektiot, omistusliite,
numeroiden ja lyhenteiden taivutus) omien tekstien
tuottamisessa ja muokkauksessa.

•

Vahvistetaan opiskelussa tarvittavien tekstien tuottamisen taitoja,
tiivistämistä, muistiinpanojen tekoa ja lähteiden käyttöä.

kuten referoimista,

•

Perehdytään tekijänoikeuksiin ja noudatetaan tekijänoikeuksia
tuotettaessa.

omia tekstejä

S4 Kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtäminen
•

Tutkitaan tekstejä ja niiden rakentamia merkityksiä ja käytetään
avulla kielestä voidaan puhua.

käsitteitä, joiden

•

Tehdään tekstejä eritellen havaintoja kielen rakenteista, eri
rekistereille ja tyyleille
tyypillisistä piirteistä ja kielellisten valintojen vaikutuksesta tekstin tyyliin ja sävyyn.

•

Tutustutaan kirjallisuuden päälajeihin sekä yleisen
kirjallisuuden vaiheisiin. Luetaan
klassikoita ja nykykirjailijoiden
teoksia. Kannustetaan aktiiviseen ja monipuoliseen
kirjaston
tarjonnan hyödyntämiseen.

Vuosiluokka 9
S1 Vuorovaikutustilanteissa toimiminen
•

Vahvistetaan
taitoa
toimia
erilaisissa,
myös
vuorovaikutustilanteissa ja havainnoidaan omasta ja muiden
vaikutelmia ja merkityksiä

koulun
ulkopuolisissa,
viestinnästä syntyviä

•

Harjoitellaan valmisteltujen puhe-esitysten pitämistä, esimerkiksi
alustusta,
raportointia, projektityön esittelyä, sekä
havainnollistamista. Harjoitellaan arvioimaan
omia vuorovaikutustaitoja ja viestintätapoja ja havaitsemaan niiden kehittämiskohteita.

•

Harjoitellaan kuuntelemisen ja puhumisen taitoja ideointi- ,
ongelmanratkaisutilanteissa.

•

Tehdään havaintoja viestintätilanteille tyypillisistä kielen
osaksi omaa kielenkäyttöä.

•

Harjoitellaan arvioimaan omia vuorovaikutustaitoja ja
niiden kehittämiskohteita.

väittely-, neuvottelu- ja

keinoista ja omaksutaan niitä
viestintätapoja ja havaitsemaan

S2 Tekstien tulkitseminen
•

Seurataan lukutaidon kehittymistä.

•

Tekstien tulkinnan taitoja syvennetään lukemalla ja tutkimalla

•

•
•

fiktiivisiä, media-

ja asiatekstejä eri muodoissaan: kaunokirjallisuutta,
tietokirjallisuutta sekä erilaisia
painetun, sähköisen ja
audiovisuaalisen median tekstejä, kuten verkkosivustoja ja
viranomaistekstejä.
Tutustutaan kuvaa, ääntä ja tekstiä yhdistäviin teksteihin ja

niiden ilmaisutapoihin.

Tutustutaan tiedonhaun vaiheisiin, erilaisiin tietolähteisiin ja
luotettavuutta erilaisin kriteerein.

arvioidaan niiden

•

Tunnistetaan ja tulkitaan kielen kuvallisuutta ja symboliikkaa ja
kielen ja kerronnan keinojen tuntemusta.

syvennetään fiktion

S3 Tekstien tuottaminen
•

Tuotetaan fiktiivisiä ja ei-fiktiivisiä tekstejä eri muodoissaan,
myös audiovisuaalisina ja
verkkoteksteinä. Harjoitellaan tekstien
tuottamista vaiheittain: ideointi, suunnittelu,
luonnostelu,
kirjoittaminen, palaute, muokkaaminen, viimeistely ja julkaiseminen.

•

Annetaan ja vastaanotetaan palautetta tekstin tuottamisen eri

•

Perehdytään erityyppisten tekstien tavoitteisiin ja

vaiheissa.

arviointikriteereihin.

•

Opiskellaan erityisesti pohtiville teksteille tyypillisiä
tekstuaalisia, visuaalisia ja
kielellisiä piirteitä ja hyödynnetään tätä tietoa tuotettaessa omia tekstejä.

•

Tutkitaan sanastoon liittyviä rekisteri- ja tyylipiirteitä ja
tekstiin sopivat ilmaisutavat

•

Opitaan käyttämään kirjoitetun yleiskielen konventioita
(esimerkiksi välimerkit,
kongruenssi, rektiot, omistusliite,
numeroiden ja lyhenteiden taivutus) omien tekstien
tuottamisessa ja muokkauksessa.

•

Vahvistetaan opiskelussa tarvittavien tekstien tuottamisen taitoja,
tiivistämistä, muistiinpanojen tekoa ja lähteiden käyttöä.

kuten referoimista,

•

Perehdytään tekijänoikeuksiin ja noudatetaan tekijänoikeuksia
tuotettaessa.

omia tekstejä

opitaan valitsemaan kuhunkin

S4 Kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtäminen
•

Tutkitaan tekstejä ja niiden rakentamia merkityksiä ja käytetään
avulla kielestä voidaan puhua.

käsitteitä, joiden

•

Tutustutaan Suomen kielitilanteeseen, kielten sukulaisuussuhteisiin
ja suomen kielen
vaiheisiin sekä kielen ohjailun periaatteisiin.
Vertaillaan suomea oppilaille tuttuihin kieliin
ja tutustutaan
suomen kielelle tyypillisiin äänne-, muoto- ja lauserakenteen
piirteisiin,
kuten vokaalisointuun, astevaihteluun, johtamiseen,
taipumiseen ja sanajärjestykseen.
Tutkitaan kielten vaikutusta
toisiinsa sanaston ja nimistön tasolla.

•

Tutustutaan kirjallisuuden päälajeihin sekä suomalaisen kirjallisuuden vaiheisiin.
Luetaan klassikoita ja nykykirjailijoiden
teoksia. Kannustetaan aktiiviseen ja
monipuoliseen kirjaston tarjonnan

•

hyödyntämiseen.

Laaja-alainen osaaminen
Vuosiluokka 1
•

Satujen kuunteleminen ja jälleenkerronta, tarinan kokonaisuuden

•

Kaikkien sisältöjen yhteydessä omista kokemuksista keskustelu

hahmottaminen (L1)
(L1, L2

•

Perusvuorovaikutustaitojen harjoittelu esim. draaman keinoin (puhumisen ja kuuntelemisen
vuorottelu, puheenvuoron odottaminen ja
pyytäminen) (L2)

•

Runoja ja loruja leikkien (L1, L4)

•

Kirjainten ja lukemisen oppiminen toiminnallisesti (L1)

•

Kuvaopetus (L2)

•

Yhteiset keskustelut huomioonottaen erilaisuus (esim. kulttuurit),
arvostus, suvaitsevaisuus (L2)

•

Hyvät tavat (L3)

•

Omien ja toisen tunteiden tunnistaminen yhteisissä keskusteluissa

•

Oman materiaalin tuottaminen alusta loppuun projektimaisesti
(L6)

•

Yhteisissä keskusteluissa
huomioiminen (L7)

•

Leikit, pelillisyys, fyysinen aktiivisuus, kokeellisuus ja muut toiminnalliset työtavat edistävät
sekä oppimisen iloa että edellytyksiä luovaan ajatteluun. (L1)

oman

näkökulman

esiintuominen

toisen kunnioitus,

(L3)
(vihkotyöskentely/jaksot)
ja

toisten

mielipiteen

Vuosiluokka 2
•

Kaikkien sisältöjen yhteydessä omista kokemuksista keskustelu

(L1, L2)

•

Perusvuorovaikutustaitojen harjoittelu esim. draaman keinoin (puhumisen ja kuuntelemisen
vuorottelu, puheenvuoron odottaminen ja
pyytäminen) (L2)

•

Kysymys-vastausleikit (L1)

•

Arvoitukset ja ongelmanratkaisu, innostus ratkaisujen löytämiseen

•

Runoja ja loruja leikkien (L1, L4)

•

Pienet oppilaiden valmistamat näytelmät (L1, L2)

•

Oikeinkirjoitus/välimerkit toiminnallisesti (L1)

•

Henkilökohtaisen runon harjoittelu ja esittäminen (L1, L2)

•

Toisten oppilaiden runoesitysten kuuntelu (L2)

•

Yhteiset keskustelut huomioonottaen erilaisuus (esim. kulttuurit),
arvostus, suvaitsevaisuus (L2)

•

Hyvät tavat (L3)

•

Omien ja toisen tunteiden tunnistaminen yhteisissä keskusteluissa

•

Oman materiaalin tuottaminen alusta loppuun projektimaisesti
(L6)

(L1)

toisen kunnioitus,

(L3)
(vihkotyöskentely/jaksot)

•

Yhteisissä keskusteluissa
huomioiminen (L7)

oman

näkökulman

esiintuominen

ja

toisten

mielipiteen

Vuosiluokka 3
•

Kaikkien sisältöjen yhteydessä omista kokemuksista keskustelu (L1, L2)

•

Perusvuorovaikutustaitojen harjoittelu esim. draaman keinoin (puhumisen ja kuuntelemisen
vuorottelu, puheenvuoron odottaminen ja pyytäminen) (L2)

•

Runoja ja loruja toiminnallisesti (L1)

•

Sanaluokat toiminnallisesti (L1)

•

Henkilökohtaisen runon harjoittelu ja esittäminen (L1, L2, L4)

•

Toisten oppilaiden runoesitysten kuuntelu (L2)

•

Yhteiset keskustelut huomioonottaen
arvostus, suvaitsevaisuus (L2)

•

Omien ja toisen tunteiden tunnistaminen yhteisissä keskusteluissa (L3)

•

Kaunokirjallisten tekstien tuottaminen, omat tarinat (L3, L4)

•

Tapakulttuuri ennen ja nyt (kulttuuri ja omien juurien tunteminen L2, työelämä ja yrittäjyys
L6, osallistuminen yhteiskuntaan L7)

•

Viestinnän kehittyminen ja viestinnän eri muodot (L5)

erilaisuus (esim. kulttuurit), toisen kunnioitus,

Vuosiluokka 4
•

Kokemusten itsenäinen työstäminen ja jakaminen (L1)

•

Kaikkien sisältöjen yhteydessä omista kokemuksista keskustelu (L1, L2)

•

Perusvuorovaikutustaitojen harjoittelu esim. draaman keinoin (puhumisen ja kuuntelemisen
vuorottelu, puheenvuoron odottaminen ja pyytäminen) (L2)

•

Omista kokemuksista ja tunteista kirjoittaminen ja keskustelu (L4)

•

Kalevalaa tai esimerkiksi Eddaa kokonaisvaltaisesti
lausuen, laulaen, kuvittaen ja kirjoittaen) (L2, L4)

•

Yhteiset keskustelut huomioonottaen
arvostus, suvaitsevaisuus (L2)

•

Kaunokirjallisten tekstien tuottaminen, omat tarinat (L3)

•

Omien ja toisen tunteiden tunnistaminen yhteisissä keskusteluissa

•

Sähköistä tiedonhankintaa harjoitellaan (L5)

•

Kirjoitelman suunnittelu (L6)

•

Neuvottelu, sovittelu ja ristiriitojen ratkaisu arkipäivän tilanteiden pohjalta (L7)

luovin harjoituksin

(näytellen,

erilaisuus (esim. kulttuurit), toisen kunnioitus,

(L3)

•

Kulttuuritapahtumiin osallistuminen, niiden toteuttaminen esim. oman koulun sisällä (L7)

Vuosiluokka 5
•

Kaikkien sisältöjen yhteydessä omista kokemuksista keskustelu

(L1, L2)

•

Perusvuorovaikutustaitojen harjoittelu esim. draaman keinoin (puhumisen ja kuuntelemisen
vuorottelu, puheenvuoron odottaminen ja pyytäminen) (L2)

•

Omista kokemuksista ja tunteista kirjoittaminen ja keskustelu (L4)

•

Kielioppia toiminnallisesti (esim. passiivi/aktiivi, päälause/sivulause) (L1)

•

Näytelmä (L1, ilmaisu ja vuorovaikutustaidot L2, projekti ja suunnitelmallisuus L6)

•

Yhteiset keskustelut huomioonottaen
arvostus, suvaitsevaisuus (L2)

•

Kaunokirjallisten tekstien tuottaminen, omat tarinat (L3)

•

Teknologian vastuullinen käyttö (L3, L5)

•

Sosiaalisen median kieli (L3, L4, L5)

•

Neuvottelu, sovittelu ja ristiriitojen ratkaisu arkipäivän tilanteiden pohjalta (L7)

•

Luettujen tekstien liittäminen ja peilaaminen omaan ympäristöön ja elämään (L7)

•

Kulttuuritapahtumiin osallistuminen, niiden toteuttaminen esim. oman koulun sisällä (L7)

erilaisuus (esim. kulttuurit), toisen kunnioitus,

Vuosiluokka 6
•

Kaikkien sisältöjen yhteydessä omista kokemuksista keskustelu (L1, L2)

•

Perusvuorovaikutustaitojen harjoittelu esim. draaman keinoin (puhumisen ja kuuntelemisen
vuorottelu, puheenvuoron odottaminen ja pyytäminen) (L2)

•

Omista kokemuksista ja tunteista kirjoittaminen ja keskustelu (L4)

•

Kymmensormijärjestelmä (L5)

•

Sijamuodot erilaisissa teksteissä (L4)

•

Omien tekstien laatiminen, kaikkien sisältöjen yhteydessä omista kokemuksista keskustelu
(L1, L2)

•

Yhteiset keskustelut huomioonottaen
arvostus, suvaitsevaisuus (L2)

•

Kaunokirjallisten tekstien tuottaminen, omat tarinat (L3)

•

Omista kokemuksista ja tunteista kirjoittaminen ja keskustelu (L4)

•

Teknologian vastuullinen käyttö (L3, L5)

erilaisuus (esim. kulttuurit), toisen kunnioitus,

•

Sosiaalisen median kieli (L3, L4, L5)

•

Viestintävalmiuksien kehittäminen (esim. luokkalehti

•

Vuorovaikutustaitojen kehittäminen ja erilaisuuden hyväksyminen (L7)

•

Kulttuuritapahtumiin osallistuminen, niiden toteuttaminen esim. oman koulun sisällä (L7)

projektityönä) (L5, L6)

Vuosiluokka 7
•

Kirjallisuuskeskustelut (L1)

•

Kaikkien sisältöjen yhteydessä omista kokemuksista keskustelu

•

Perusvuorovaikutustaitojen harjoittelu esim. draaman keinoin
(puhumisen ja
kuuntelemisen vuorottelu, puheenvuoron odottaminen ja
pyytäminen) (L2)

•

Pohtivat kirjoitelmat, esseet, kaunokirjallisten tekstien

•

Sosiaalisen median maailma, verkkoviestintä (L3, L5)

•

Omista kokemuksista ja tunteista kirjoittaminen ja keskustelu (L4)

•

Omien näkökulmien perusteluharjoitukset (L6)

•

(L1, L2)

tuottaminen (L3)

Kulttuuritapahtumiin osallistuminen, niiden toteuttaminen esim. oman
(L7)

koulun sisällä

Vuosiluokka 8
•
•

Kaikkien sisältöjen yhteydessä omista kokemuksista keskustelu

(L1, L2)

Perusvuorovaikutustaitojen
harjoittelu
esim. draaman
keinoin
(puhumisen
kuuntelemisen vuorottelu, puheenvuoron odottaminen ja pyytäminen) (L2)

•

Pohtivat kirjoitelmat, esseet, kaunokirjallisten tekstien tuottaminen (L3)

•

Sosiaalisen median maailma, verkkoviestintä (L3, L5)

ja

•

Tarinoiden ja tapahtumien kirjoittaminen monilla eri tekstilajeilla (esim. mielipidetekstinä,
dialogina, esseenä, uutisena, kirjeenä…)
(L4)

•

Kulttuuritapahtumiin osallistuminen, niiden toteuttaminen esim. oman koulun sisällä (L7)

•

Näytelmä (L2, L4, L5, L6, L7)

•

Väittelyt(L2,L4,L6L7)

Vuosiluokka 9
•

Kirjallisuusanalyysit (L1)

•

Kaikkien sisältöjen yhteydessä omista kokemuksista keskustelu

(L1, L2)

•

Perusvuorovaikutustaitojen harjoittelu esim. draaman keinoin
(puhumisen ja
kuuntelemisen vuorottelu, puheenvuoron odottaminen ja
pyytäminen) (L2)

•

Tilannepuheharjoitukset, kokoustekniikka, esitelmät, alustukset,
ryhmätyöt, projektit, keskustelut (L2)

•

Pohtivat kirjoitelmat, esseet, kaunokirjallisten tekstien

•

Sosiaalisen median maailma, verkkoviestintä (L3, L5)

•

draamaharjoitukset,

tuottaminen (L3)

Luokan yhteisen tarinan kirjoittaminen esimerkiksi tähänastisista
pohtivat kirjoitelmat, jossa huomioidaan monet eri
näkökulmat (L4)

•

kouluvuosista,

Mediapäiväkirja, median tekstilajiharjoitukset (L5)

•

Työelämäviestintä (kirjallinen, esim. työhakemus, cv ja
puheen eri rekisterit ja niiden
käyttö) (L6)

suullinen, esim. työhaastattelu,

•

Kulttuuritapahtumiin osallistuminen, niiden toteuttaminen esim. oman
(L7)

koulun sisällä

14.2 TOINEN KOTIMAINEN KIELI (RUOTSI) JA VIERAAT KIELET
(ENGLANTI, SAKSA)

Yleisesti
Kielten opetuksen tehtävänä on tukea oppilaan ihmisenä kasvua. Tämän tehtävän saavuttamista
oppiaine tukee ja edistää kehittämällä oppilaan kieli-, vuorovaikutus- ja tekstitaitoja. Kieli on
oppimisen ja ajattelun edellytys, joten se on mukana kaikessa koulun toiminnassa, ja jokainen
opettaja on omassa työssään myös kielen opettaja. Kielten opiskelu edistää ajattelutaitojen
kehittymistä, mutta se lisää myös ymmärrystä ihmisyydestä, tarjoaa yksilöllisiä ilmaisukeinoja ja
vahvistaa identiteettiä. Kielten opetus antaa aineksia monikielisen ja kulttuurisen identiteetin
muodostumiselle ja arvostamiselle. Sanavaraston ja rakenteiden karttuessa oppilaan
vuorovaikutus- ja tiedonhankintataidot kehittyvät ja monipuolistuvat. Kielten opiskelussa on
runsaasti sijaa ilolle, leikillisyydelle ja luovuudelle. Kielten oppitunneilla oppilas saa kehittää
itseään eri tavoin.
Kieltenopetus on osa kielikasvatusta ja ohjaamista kielitietoisuuteen, oppilaissa herätetään
kiinnostus kouluyhteisön ja ympäröivän maailman kielelliseen ja kulttuuriseen moninaisuuteen ja
heitä rohkaistaan viestimään autenttisissa ympäristöissä. Koulussa ohjataan arvostamaan eri
kieliä, niiden puhujia ja erilaisia kulttuureita.
Opetuksessa käytetään vaihtelevia ja toiminnallisia työtapoja huomioiden oppilaiden erilaiset
oppimistavat, ja oppilaiden motivaatiota kielten opiskelemiseen vahvistetaan käsittelemällä
opetuksessa
monipuolisesti
erilaisia
aiheita.
Kielten
opiskelu
valmistaa
oppilaita
suunnitelmalliseen ja luovaan työskentelyyn erilaisissa kokoonpanoissa. Tieto ja viestintätekniikka
tarjoaa yhden luontevan mahdollisuuden toteuttaa kieltenopetusta autenttisista tilanteista ja

oppilaiden viestintätarpeista lähtien. Opetus antaa myös valmiuksia osallisuuteen ja aktiiviseen
vaikuttamiseen kansainvälisessä maailmassa.
Opetuksen tulee vahvistaa oppilaan luottamusta omiin kykyihinsä oppia kieliä ja käyttää niitä
rohkeasti. Oppilaille annetaan mahdollisuus edetä yksilöllisesti ja saada tarpeen mukaan tukea
oppimiselleen. Opetus järjestetään niin, että myös muita nopeammin etenevät tai kieltä
entuudestaan osaavat voivat edistyä.
Kielten opetuksessa kehitetään monilukutaitoa ja käsitellään erilaisia tekstejä. Lasten ja nuorten
erilaiset kiinnostuksen kohteet otetaan huomioon tekstien valinnassa. Samoin eri ikäkausien
luomat mahdollisuudet otetaan huomioon myös kieltenopetuksessa. Opetuksessa luodaan siltoja
myös eri kielten välille sekä oppilaiden vapaa-ajan kielenkäyttöön.

14.2.1 RUOTSIN KIELI, B1-OPPIMÄÄRÄ VUOSILUOKILLA 3-6
Ruotsin kielen B1-oppimäärän opetuksen tavoitteet vuosiluokilla 3-6
Opetuksen tavoitteet

Kasvu kulttuuriseen
moninaisuuteen ja
kielitietoisuuteen
T1 auttaa oppilasta jäsentämään
käsitystään kaikkien osaamiensa
kielten keskinäisestä suhteesta
T2 tutustuttaa oppilas suomen ja
ruotsin asemaan kansalliskielinä
sekä ruotsin kielen vaikutukseen
suomen kieleen
Kieltenopiskelutaidot
T3 ohjata oppilasta
harjaannuttamaan viestinnällisiä
taitojaan sallivassa
opiskeluilmapiirissä ja myös
tieto- ja viestintäteknologiaa
käyttäen sekä ottamaan vastuuta
opiskelustaan ja arvioimaan
osaamistaan
T4 rohkaista oppilasta näkemään
ruotsin taito tärkeänä osana
elinikäistä oppimista ja oman
kielivarannon karttumista ja
rohkaista ruotsinkielisten
oppimisympäristöjen löytämiseen ja
hyödyntämiseen myös koulun
ulkopuolella
Kehittyvä kielitaito, taito toimia
vuorovaikutuksessa
T5 ohjata oppilasta

Tavoitteisiin
liittyvät
sisältöalueet

Laaja-alainen

S1

L1, L2, L4

S1

L2

S2

L1, L5, L3

S2

L3, L5

S3

L4

osaaminen

harjoittelemaan erilaisia,
erityisesti suullisia
viestintätilanteita
T6 rohkaista oppilasta
käyttämään viestinsä perille
saamiseksi monenlaisia, myös
ei-kielellisiä keinoja ja
pyytämään tarvittaessa toistoa ja
hidastusta
T7 ohjata oppilasta
harjoittelemaan erilaisia
kohteliaisuuden ilmauksia
Kehittyvä kielitaito, taito tulkita
tekstejä
T8 rohkaista oppilasta ottamaan
selvää tilanneyhteyden avulla
helposti ennakoitavasta ja
ikätasolleen sopivasta puheesta
tai kirjoitetusta tekstistä
Kehittyvä kielitaito, taito tuottaa
tekstejä
T9 tarjota oppilaalle runsaasti
tilaisuuksia harjoitella ikätasolle
sopivaa hyvin pienimuotoista
puhumista ja kirjoittamista

S3

L4

S3

L4

S3

L4

S3

L4

Ruotsin kielen B1-oppimäärän oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät tavoitteet vuosiluokilla
3-6

Tavoitteena on, että kielenkäyttö olisi mahdollisimman asianmukaista, luonnollista ja oppilaille
merkityksellistä. Työskentelyssä korostuu pari- ja pienryhmätyö sekä yhdessä oppiminen
erityyppisissä
oppimisympäristöissä.
Monikielisyysja
kielikasvatuksen
tavoitteiden
saavuttamiseksi tarvitaan opettajien yhteistyötä. Leikin, laulun, pelillisyyden ja draaman avulla
oppilaat saavat mahdollisuuden kokeilla kasvavaa kielitaitoaan ja käsitellä myös asenteita.
Opetuksessa käytetään monipuolisesti eri viestintäkanavia ja -välineitä. Oppilaita ohjataan
aktiiviseen toimijuuteen ja itsenäiseen vastuun ottoon omasta oppimisestaan. Heille tarjotaan
myös mahdollisuuksia harjoitella kansainvälistä yhteydenpitoa. Ruotsin kieltä käytetään aina kun
se on mahdollista.

Ohjaus, eriyttäminen ja tuki ruotsin kielen B1-oppimäärässä vuosiluokilla 3-6

Oppilaita ohjataan käyttämään kielitaitoaan rohkeasti. Runsas viestinnällinen harjoittelu tukee
oppilaiden kielitaidon kehittymistä. Oppilaita kannustetaan opiskelemaan myös muita koulun
tarjoamia kieliä. Oppilaille, joilla on kieliin liittyviä oppimisvaikeuksia, tarjotaan tukea. Opetus

suunnitellaan niin, että se tarjoaa haasteita myös muita nopeammin edistyville tai ruotsin kieltä
entuudestaan osaaville oppilaille.

Ruotsin kielen B1-oppimäärän tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet vuosiluokilla 3-6

S1 Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen: Tarkastellaan ja verrataan
ruotsin kielen ja entuudestaan tuttujen kielten tärkeimpiä yhtäläisyyksiä ja eroja.

S2 Kielenopiskelutaidot: Asetetaan tavoitteita ja suunnitellaan toimintaa yhdessä. Selvitetään,
missä ruotsin taitoa tarvitaan ja missä sitä voi käyttää. Opetellaan huomaamaan, miten ruotsin
kieli näkyy erilaisissa arkisissa yhteyksissä.

S3 Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa, taito tulkita tekstejä, taito tuottaa
tekstejä: Sanastoa ja rakenteita opetellaan monenlaisten aihepiirien yhteydessä, kuten minä itse,
perheeni, koulu, harrastukset ja vapaa-ajan vietto. Lisäksi valitaan yhdessä kiinnostavia
kielenkäytön aihepiirejä. Opetellaan ruotsin kielen tärkeimmät suomesta poikkeavat foneettiset
merkit ja niiden luonteva ääntäminen. Harjoitellaan erilaisia vuorovaikutustilanteita.

Vuosiluokka 6

Aihepiirit: mm. itsestään kertominen, perhe, vapaa-aika,
Rakenteet: mm. substantiivien yksikkö-monikko, adjektiivin käyttöä, kysymyksiä, preesens

Oppilaan oppimisen arviointi ruotsin kielen B1-oppimäärässä vuosiluokilla 3-6

Arviointi ja palaute on luonteeltaan oppimista ohjaavaa ja kannustavaa ja antaa oppilaille
mahdollisuuden painottaa itselleen luontevia ilmaisumuotoja. Monipuolinen arviointi tarjoaa
mahdollisuuksia osoittaa osaamistaan myös oppilaille, joilla on kieleen liittyviä oppimisvaikeuksia
tai joilla on muulla tavoin kielellisesti erilaiset lähtökohdat. Arvioinnissa välineenä voidaan käyttää
esimerkiksi
Eurooppalaista
kielisalkkua.
Ruotsin kielen sanallista arviota tai arvosanaa antaessaan opettaja arvioi oppilaiden osaamista
suhteessa
paikallisessa
opetussuunnitelmassa
asetettuihin
tavoitteisiin.
Määritellessään
osaamisen tasoa 6. vuosiluokan lukuvuositodistusta varten opettaja käyttää ruotsin kielen B1oppimäärän valtakunnallisia arviointikriteereitä. Opinnoissa edistymisen kannalta on keskeistä,
että oppimista arvioidaan monin eri tavoin myös itse- ja vertaisarvioinnin keinoin ja että arviointi
kohdistuu kaikkiin arvioitaviin tavoitteisiin. Arvioinnissa otetaan huomioon kaikki kielitaidon osa-

alueet. Niiden arviointi perustuu Eurooppalaiseen viitekehykseen ja sen pohjalta laadittuun
suomalaiseen sovellukseen.

Ruotsin kielen B1-oppimäärän arviointikriteerit 6. vuosiluokan päätteeksi hyvää osaamista
kuvaavaa sanallista arviota /arvosanaa kahdeksan varten
Opetuksen tavoite
Sisältöalueet

Arvioinnin
kohteet
oppiaineessa

Hyvä/arvosanan
kahdeksan
osaaminen

S1

Kielten
keskinäissuhteiden
hahmottaminen

Oppilas osaa kuvata,
mihin kielikuntiin
hänen osaamansa ja
opiskelemansa kielet
kuuluvat

S1

Ruotsin kielen aseman
ja merkityksen
tunteminen Suomessa

Oppilas osaa nimetä
syitä, joiden vuoksi
Suomessa käytetään
ruotsia ja mainita
ruotsista suomeen
lainautuneita sanoja.

S2

Toiminta
opiskelutilanteessa

S2

Ruotsin kielen
käyttöalueiden ja –
mahdollisuuksien
tunnistaminen
omassa elämässä

Oppilas harjaannuttaa
ruotsin taitoaan
ryhmässä myös tietoja viestintäteknologiaa
käyttäen, huolehtii
kotitehtävistään sekä
osallistuu ryhmän
työskentelyyn
myönteisellä tavalla.
Oppilas osaa arvioida
ruotsin taitonsa
kehittymistä
suhteellisen
realistisesti.
Oppilas osaa mainita
joitakin ruotsin kielen
käyttöalueita ja mahdollisuuksia.

Kasvu kulttuuriseen
moninaisuuteen ja
kielitietoisuuteen
T1 Auttaa oppilasta
jäsentämään käsitystään
kaikkien osaamiensa
kielten keskinäisistä
suhteista
T2 tutustuttaa oppilas
suomen ja ruotsin asemaan
kansalliskielinä sekä ruotsin
kielen vaikutukseen suomen
kieleen

Kielenopiskelutaidot
t3 ohjata oppilasta
harjaannuttamaan
viestinnällisiä taitojaan
sallivassa
opiskeluilmapiirissä ja tietoja viestintäteknologiaa
käyttäen sekä ottamaan
vastuuta opiskelustaan ja
arvioimaan osaamistaan

T4 rohkaista oppilaita
näkemään ruotsin taito
tärkeänä osana elinikäistä
oppimista ja oman
kielivarannon karttumista ja
rohkaista ruotsinkielisten
oppimisympäristöjen
löytämiseen ja
hyödyntämiseen myös

koulun ulkopuolella
Kehittyvä kielitaito, taito
toimia vuorovaikutuksessa
T5 ohjata oppilasta
harjoittelemaan erilaisia,
erityisesti suullisia
viestintätilanteita

Taitotaso: A1.2
Oppilas selviytyy
satunnaisesti
yleisimmin toistuvista,
rutiininomaisista
viestintätilanteista
tukeutuen vielä
enimmäkseen
viestintäkumppaniin.
Oppilas tukeutuu
viestinnässään
kaikkein keskeisimpiin
sanoihin ja ilmauksiin.
Oppilas tarvitsee
paljon apukeinoja ja
osaa pyytää
toistamista tai
hidastamista.
Oppilas osaa käyttää
muutamia kaikkein
yleisimpiä kielelle
ominaisia
kohteliaisuuden
ilmauksia
rutiininomaisissa
sosiaalisissa
kontakteissa.
Taitotaso A1.2

T6 rohkaista oppilasta
käyttämään viestinsä perille
saamiseksi monenlaisia,
myös ei-kielellisiä keinoja ja
pyytämään tarvittaessa
toistoa ja hidastusta

S3

Viestintästrategioiden
käyttö

T7 ohjata oppilasta
harjoittelemaan erilaisia
kohteliaisuuden ilmauksia

S3

Viestinnän kulttuurinen
sopivuus

S3

Tekstien tulkintataidot

Oppilas ymmärtää
harjoiteltua, tuttua
sanastoa ja ilmaisuja
sisältävää muutaman
sanan mittaista
kirjoitettua tekstiä ja
hidasta puhetta.
Oppilas tunnistaa
tekstistä yksittäisiä
tietoja.
Taitotaso A1.1

S3

Tekstien
tuottamistaidot

Oppilas osaa ilmaista
itseään puheessa
hyvin suppeasti
käyttäen harjoiteltuja
sanoja ja opeteltuja
vakioilmaisuja.
Oppilas ääntää
joitakin harjoiteltuja
ilmauksia
ymmärrettävästi.
Oppilas osaa kirjoittaa

Kehittyvä kielitaito, taito
tulkita tekstejä
T8 rohkaista oppilasta
ottamaan selvää
tilanneyhteyden avulla
helposti ennakoitavasta ja
ikätasolleen sopivasta
puheesta tai kirjoitetusta
tekstistä

Kehittyvä kielitaito, taito
tuottaa tekstejä
T9 tarjota oppilaalle
runsaasti tilaisuuksia
harjoitella ikätasolle sopivaa
hyvin pienimuotoista
puhumista ja kirjoittamista

joitakin erillisiä sanoja
ja sanontoja.

14.2.2 RUOTSIN KIELI, B1-OPPIMÄÄRÄ VUOSILUOKILLA 7 - 9

Oppilaita rohkaistaan käyttämään ruotsin kieltä monipuolisessa vuorovaikutuksessa ja
tiedonhankinnassa. Opetuksen tavoitteena on tukea oppilasta jo aikaisemmin saavutettujen
taitojen syventämisessä, kehittää oppilaan kielellistä päättelykykyä ja samalla edistää hänen
kielenopiskelutaitojaan. Kulttuurisen moninaisuuden ymmärtämistä syvennetään pohtimalla
erilaisia kieliyhteisöihin liittyviä arvosidonnaisia ilmiöitä. Myös tunteiden käsittelylle annetaan tilaa,
ja tarpeen mukaan vaikeita asioita voidaan käsitellä myös koulun opetuskielellä.

Ruotsin kielen B1-oppimäärän opetuksen tavoitteet vuosiluokilla 7-9
Opetuksen tavoitteet

Tavoitteisiin
sisältöalueet

liittyvät

Laaja-alainen

Kasvu
kulttuuriseen
moninaisuuteen
ja
kielitietoisuuteen
T1
ohjata
oppilasta S1
tutustumaan
pohjoismaiseen
kieliympäristöön
sekä
Pohjoismaita
yhdistäviin
arvoihin

L2, L5

S1

L1, L4

T2
ohjata
oppilasta
havaitsemaan,
millaisia
säännönmukaisuuksia
ruotsin kielessä on, miten
samoja asioita ilmaistaan
muissa
kielissä
sekä
käyttämään
kielitiedon
käsitteitä
oppimisensa
tukena
Kielenopiskelutaidot

T3
rohkaista
oppilasta S2
asettamaan
tavoitteita,
hyödyntämään monipuolisia
tapoja
oppia
kieliä
ja
arvioimaan
oppimistaan

L1

osaaminen

itsenäisesti ja yhteistyössä
sekä
ohjata
oppilasta
myönteiseen
vuorovaikutukseen,
jossa
tärkeintä on
viestin
välittyminen

T4
kannustaa
oppilasta
huomaamaan
mahdollisuuksia
käyttää
ruotsin
kieltä
omassa
elämässään
ja
ohjata
oppilasta
käyttämään
ruotsia rohkeasti erilaisissa
tilanteissa
koulussa
ja
koulun ulkopuolella.

S2

L2, L7

Kehittyvä kielitaito, taito
toimia vuorovaikutuksessa
T5
järjestää
oppilaalle S3
tilaisuuksia harjoitella eri
viestintäkanavia
käyttäen
suullista
ja
kirjallista
vuorovaikutusta

T6
tukea
oppilasta
kielellisten
viestintästrategioiden
käytössä

S3

T7
auttaa
oppilasta S3
laajentamaan kohteliaaseen
kielenkäyttöön
kuuluvien
ilmausten tuntemustaan
Kehittyvä kielitaito,
tulkita tekstejä

T9
tarjota
runsaasti

L2, L4

L2, L4, L6

taito

T8
rohkaista
oppilasta S3
tulkitsemaan
ikätasolleen
sopivia
ja
itseään
kiinnostavia
puhuttuja
ja
kirjoitettuja tekstejä
Kehittyvä kielitaito,
tuottaa tekstejä

L4

L4

taito

oppilaalle
tilaisuuksia

S3

L4, L5

harjoitella
pienimuotoista
puhumista ja kirjoittamista
erilaisista
aiheista
kiinnittäen huomiota myös
ääntämiseen
ja
tekstin
sisällön
kannalta
oleellisimpiin rakenteisiin
Ruotsin kielen B1-oppimäärän oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät tavoitteet vuosiluokilla 7
9
Tavoitteena on, että kielenkäyttö olisi mahdollisimman asianmukaista, luonnollista ja oppilaille
merkityksellistä. Työskentelyssä korostuu pari- ja pienryhmätyö sekä yhdessä oppiminen
erityyppisissä
oppimisympäristöissä.
Monikielisyysja
kielikasvatuksen
tavoitteiden
saavuttamiseksi tarvitaan opettajien yhteistyötä. Pelillisyyden, musiikin ja draaman avulla oppilaat
saavat mahdollisuuden kokeilla kasvavaa kielitaitoaan ja käsitellä myös asenteita. Opetuksessa
käytetään monipuolisesti eri oppimisympäristöjä, viestintäkanavia ja -välineitä. Oppilaita ohjataan
aktiiviseen toimijuuteen ja itsenäiseen vastuun ottoon omasta oppimisestaan. Oppilaille tarjotaan
myös mahdollisuuksia harjoitella kansainvälistä yhteydenpitoa. Ruotsin kieltä käytetään aina kun
se on mahdollista.

Ohjaus, eriyttäminen ja tuki ruotsin kielen B1-oppimäärässä vuosiluokilla 7 - 9

Oppilaita ohjataan käyttämään kielitaitoaan rohkeasti. Runsas viestinnällinen harjoittelu tukee
oppilaiden kielitaidon kehittymistä. Oppilaita kannustetaan opiskelemaan myös muita koulun
tarjoamia kieliä. Oppilaille, joilla on kieliin liittyviä oppimisvaikeuksia, tarjotaan tukea. Opetus
suunnitellaan niin, että se tarjoaa haasteita myös muita nopeammin edistyville tai ruotsin kieltä
entuudestaan osaaville oppilaille.
Ruotsin kielen B1-oppimäärän opetuksen tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet vuosiluokilla
7-9

S1 Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen: Tehdään ja raportoidaan
havaintoja pohjoismaisista kielenkäyttöympäristöistä, Suomen, Ruotsin ja muiden Pohjoismaiden
kulttuurin
ominaispiirteistä
sekä
Pohjoismaita
yhdistävistä
tekijöistä.
Havainnoidaan
suomenruotsin ja ruotsinruotsin eroja sekä verrataan ruotsin kieltä oppilaiden aiemmin
opiskelemiin kieliin. Käytetään sellaisia kielitiedon käsitteitä, jotka auttavat oppilaita kielten
välisessä
vertailussa
ja
ruotsin
kielen
opiskelussa.
S2 Kielenopiskelutaidot:
Käytetään
erilaisia opiskelustrategioita,
oppimateriaaleja
ja
oppimisympäristöjä tehokkaasti ja opiskelumotivaatiota vahvistavalla tavalla. Käytetään
itsenäiseen, pitkäjänteiseen työskentelyyn ja kriittiseen tiedonhankintaan ohjaavia toimintatapoja.

Harjoitetaan vuorovaikutustaitoja ja
harjoittamiseen erilaisissa tilanteissa.

rohkaistaan

oppilaita

monipuoliseen

kielen

käytön

S3 Kehittyvä kielitaito: taito toimia vuorovaikutuksessa, taito tulkita tekstejä, taito tuottaa
tekstejä: Sisältöjä valittaessa näkökulmana on nuoren toiminta ruotsin kielellä eri yhteisöissä,
ajankohtaisuus, oppilaiden kiinnostuksen kohteet, suuntautuminen toisen asteen opintoihin sekä
tutustuminen nuorten työelämässä ja opiskelussa tarvittavaan kielitaitoon. Sanastoa ja rakenteita
opetellaan monenlaisista teksteistä. Harjoitellaan runsaasti erilaisia vuorovaikutustilanteita eri
viestintäkanavia hyödyntäen.
Vuosiluokka 7
Aiheet: mm. perhe, vapaa-aika, koulu, kaverit
Rakenteet: substantiivien yksikkö ja monikko, kysymyslause, preesens sekä myönteisenä että
kielteisenä, päälause, adjektiivit, omistussanat, apuverbit (T1, T2, T3, T5, T7, T9, S1, S2, S3, L1,
L2,L3,L7)
Vuosiluokka 8
Aiheet: mm. media, matkailu, elokuva, harrastukset, matkustus
Rakenteet: omistussanat, imperfekti, osoittavat pronominit, imperatiivi,
objektimuodot, sivulause (T4, T5, T6, T7, T8, T9, S1, S2, S3, L2, L4, L5, L7)

perfekti,

adverbejä,

Vuosiluokka 9
Aiheet: mm. raha, sosiaaliset mediat, tulevaisuus, työ
Rakenteet: att+perusmuoto -rakenne, man-rakenne, jälkilause,
adjektiivien vertailu (T4, T5, T6, T7, T8, S1, S2, S3,L2, L4, L5, L7)

konditionaali,

pronomineja,

Oppilaan oppimisen arviointi ruotsin kielen B1-oppimäärässä vuosiluokilla 7-9
Oppimista arvioidaan monin eri tavoin myös itse- ja vertaisarvioinnin keinoin. Arviointi kohdistuu
kaikkiin tavoitteisiin ja arvioinnissa otetaan huomioon kaikki kielitaidon osa-alueet. Niiden arviointi
perustuu Eurooppalaiseen viitekehykseen ja sen pohjalta laadittuun suomalaiseen sovellukseen.
Arvioinnissa välineenä voidaan käyttää esimerkiksi Eurooppalaista kielisalkkua. Arviointi on
monipuolista ja antaa oppilaille mahdollisuuden painottaa itselleen luontevia ilmaisumuotoja.
Oppimista ohjaavan ja kannustavan palautteen avulla oppilaita autetaan tulemaan tietoisiksi
omista taidoistaan ja kehittämään niitä. Oppilaita rohkaistaan käyttämään oppimaansa erilaisissa
viestintätilanteissa. Monipuolinen arviointi tarjoaa mahdollisuuksia osoittaa osaamistaan myös
oppilaille, joilla on kieleen liittyviä oppimisvaikeuksia tai joilla on muulla tavoin kielellisesti erilaiset
lähtökohdat.
Päättöarviointi sijoittuu siihen lukuvuoteen, jona oppiaineen opiskelu päättyy kaikille yhteisenä
oppiaineena. Päättöarvioinnilla määritellään, miten oppilas on opiskelun päättyessä saavuttanut

ruotsin kielen B1-oppimäärän tavoitteet. Päättöarvosana muodostetaan suhteuttamalla oppilaan
osaamisen taso oppiaineen valtakunnallisiin ruotsin kielen B1-oppimäärän päättöarvioinnin
kriteereihin. Osaaminen kielitaidon eri osa-alueilla kehittyy kumuloituvasti. Päättöarvosanan
muodostamisessa otetaan huomioon kaikki valtakunnalliset päättöarvioinnin kriteerit riippumatta
siitä, mille vuosiluokalle vastaava tavoite on asetettu paikallisessa opetussuunnitelmassa. Oppilas
saa arvosanan kahdeksan (8), mikäli hän osoittaa keskimäärin kriteerien määrittämää osaamista.
Arvosanan kahdeksan tason ylittäminen joidenkin tavoitteiden osalta voi kompensoida tasoa
heikomman
suoriutumisen
joidenkin
muiden
tavoitteiden
osalta.
Ruotsin kielen B1-oppimäärän päättöarvioinnin kriteerit hyvälle osaamiselle (arvosanalle 8)
oppimäärän päättyessä
Opetuksen tavoite

Sisältöalueet

Arvioinnin
kohteet
oppiaineessa

Arvosanan
kahdeksan osaaminen

S1

Pohjoismaisen
kieliympäristön ja
arvojen hahmottaminen

Oppilas osaa kertoa, mitä
kieliä Pohjoismaissa
puhutaan ja kuvailla
Pohjoismaita yhdistäviä
arvoja.

Kasvu
kulttuuriseen
moninaisuuteen ja
kielitietoisuuteen
T1 ohjata oppilasta
tutustumaan
pohjoismaiseen
kieliympäristöön sekä
Pohjoismaita yhdistäviin
arvoihin
T2 ohjata oppilasta
havaitsemaan, millaisia
säännönmukaisuuksia
ruotsin kielessä on,
miten samoja asioita
ilmaistaan muissa
kielissä
sekä
käyttämään kielitiedon
käsitteitä oppimisensa
tukena

S1

Kelellinen
päättely

Oppilas osaa tehdä
havaintojensa perusteella
johtopäätöksiä ruotsin
kielen
säännönmukaisuuksista
ja soveltaa
johtopäätöksiään sekä
verrata sitä, miten sama
asia ilmaistaan jossakin
muussa kielessä. Oppilas
tuntee ruotsin kielen
keskeisiä kielitiedon
käsitteitä.

Kielenopiskelutaidot
T3 rohkaista oppilasta
asettamaan tavoitteita,
hyödyntämään
monipuolisia tapoja oppia
kieliä ja arvioimaan
oppimistaan itsenäisesti
ja yhteistyössä sekä
ohjata oppilasta

S2

Tavoitteiden
asettaminen,
oppimisen reflektointi ja
yhteistyö

Oppilas osaa asettaa omia
kielenopiskelutavoitteitaan
ja arvioida
opiskelutapojaan. Oppilas
osaa toimia
vuorovaikutustilanteessa
toisia kannustaen.

myönteiseen
vuorovaikutukseen, jossa
tärkeintä on viestin
välittyminen

T4 kannustaa ja ohjata
oppilasta huomaamaan
mahdollisuuksia käyttää
ruotsin kieltä omassa
elämässään sekä
käyttämään ruotsia
rohkeasti erilaisissa
tilanteissa koulussa ja
koulun ulkopuolella

S2

Elinikäisen
kielenopiskelun
valmiuksien
kehittyminen

Kehittyvä kielitaito, taito
toimia
vuorovaikutuksessa

Oppilas huomaa, mihin
hän voi käyttää ruotsin
taitoaan myös koulun
ulkopuolella ja osaa
pohtia, miten hän voi
käyttää taitoaan koulun
päätyttyä.

Taitotaso: A1.3
T6 – T7

T5 järjestää oppilaalle
tilaisuuksia harjoitella eri
viestintäkanavia käyttäen
suullista ja kirjallista
vuorovaikutusta

S3

Vuorovaikutus
erilaisissa tilanteissa

Oppilas selviytyy monista
rutiininomaisista
viestintätilanteista
tukeutuen joskus
viestintäkumppaniin.

T6 tukea oppilasta
kielellisten
viestintästrategioiden
käytössä

S3

Viestintästrategioiden
käyttö

Oppilas osallistuu
viestintään, mutta
tarvitsee vielä usein
apukeinoja. Oppilas osaa
reagoida suppein
sanallisin ilmauksin,
pienin elein
(esim.
nyökkäämällä),
äännähdyksin, tai
muunlaisella
minimipalautteella. Joutuu
pyytämään selvennystä
tai toistoa hyvin usein.

T7 auttaa oppilasta
laajentamaan
kohteliaaseen
kielenkäyttöön kuuluvien
ilmausten tuntemustaan

S3

Viestinnän
kulttuurinen sopivuus

Oppilas osaa käyttää
yleisimpiä kohteliaaseen
kielenkäyttöön kuuluvia
ilmauksia monissa
rutiininomaisissa
sosiaalisissa tilanteissa.
A1.3 T7

S3

Tekstien tulkintataidot

Oppilas ymmärtää
yksinkertaista, tuttua
sanastoa ja ilmaisuja
sisältävää kirjoitettua
tekstiä ja hidasta puhetta
asiayhteyden tukemana.

Kehittyvä kielitaito, taito
tulkita tekstejä
T8 rohkaista oppilasta
tulkitsemaan ikätasolleen
sopivia ja itseään
kiinnostavia puhuttuja ja
kirjoitettuja tekstejä

Oppilas pystyy löytämään
tarvitsemansa
yksinkertaisen tiedon
lyhyestä tekstistä
A1.3

Kehittyvä kielitaito, taito
tuottaa tekstejä
T9 tarjota oppilaalle
runsaasti tilaisuuksia
harjoitella pienimuotoista
puhumista ja
kirjoittamista erilaisista
aiheista kiinnittäen
huomiota myös
ääntämiseen ja tekstin
sisällön kannalta
oleellisimpiin rakenteisiin

S3

Tekstien
tuottamistaidot

Oppilas osaa rajallisen
määrän lyhyitä, ulkoa
opeteltuja ilmauksia,
keskeistä sanastoa ja
perustason
lauserakenteita. Oppilas
pystyy kertomaan
arkisista ja itselleen
tärkeistä asioista käyttäen
suppeaa ilmaisuvarastoa
ja kirjoittamaan
yksinkertaisia viestejä.
Oppilas ääntää harjoitellut
ilmaisut ymmärrettävästi.

14.2.3 ENGLANTI (A1) LUOKILLA 1-9
Vuosiluokat 1-2

Vuosiluokilla 1-2 opetuksen tehtävänä on ikäkauden ja yksilöllisten edellytysten pohjalta runojen,
leikkien, laulujen ja muun materiaalin avulla tutustua englannin kieleen ja englanninkielisten
maiden kulttuureihin. Opetuksessa pyritään aina kiinnostuksen ja innostuksen vahvistamiseen, ja
pääpaino opiskelussa on suullisilla harjoituksilla koko luokan kanssa yhdessä, pienissä ryhmissä
tai pareittain.
Englannin A-oppimäärän oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät tavoitteet vuosiluokilla 1-2
Vuosiluokilla 1-2 oppiaineen tavoitteena on eläytyä englannin kielen laatuun ja omaksua kieltä
kokonaisvaltaisesti jäljittelemällä. Työtapoina ovat mm. kuorolausunta, laulut, runot, leikit,
sanastoharjoitukset teemoittain sekä pelit ulkona ja sisällä.

Ohjaus, eriyttäminen ja tuki englannin A-oppimäärässä vuosiluokilla 1-2
Oppilasta kannustetaan käyttämään kieltä rohkeasti. Ääntämistä harjoitellaan yhdessä opettajan
kanssa erilaisten äänneharjoitusten avulla. Opettaja varmentaa oikeaa ääntämistä joko kiertämällä
luokassa yhteisen tekemisen aikana tai myös kuuntelemalla pienryhmien/yksittäisten oppilaiden
ääntämistä.

Englannin A-oppimäärän opetuksen tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet vuosiluokilla 1-2

Sisältöalueina jokapäiväiseen elämään ja lähiympäristöön liittyvää sanastoa ja rakenteita (mm.
tervehtiminen, yleisimmät toivotukset, luokkahuoneessa olevat esineet ja ruumiinjäsenet.) (T5, T7,
T1,
S3,
S1,
L1,
L2,
L5,
L7)
Oppilaan oppimisen arviointi englannin A-oppimäärässä vuosiluokilla 1-2
Jatkuvaa palautetta annetaan sekä koko ryhmälle yhteisesti että myös tarpeen vaatiessa
oppilaalle henkilökohtaisesti. Arvioinnissa kiinnitetään erityisesti huomioita ryhmässä toimimiseen
ja toisten huomioimiseen.

Englannin A-oppimäärän opetuksen tavoitteet vuosiluokilla 3-6
Opetuksen tavoitteet

Tavoitteisiin
liittyvät
sisältöalueet

Laaja-alainen osaaminen

Kasvu kulttuuriseen
moninaisuuteen ja
kielitietoisuuteen
T1 ohjata oppilasta havaitsemaan
lähiympäristön ja maailman
kielellinen ja kulttuurinen runsaus
sekä englannin asema globaalin
viestinnän kielenä

S1

L2

T2 motivoida oppilasta arvostamaan
omaa kieli- ja kulttuuritaustaansa
sekä maailman kielellistä ja
kulttuurista moninaisuutta ja
kohtaamaan ihmisiä ilman arvottavia
ennakko-oletuksia

S1

L1, L2

T3 ohjata oppilasta havaitsemaan
kieliä yhdistäviä ja erottavia ilmiöitä
sekä tukea oppilaan kielellisen
päättelykyvyn kehittymistä

S1

L1, L2

T4 ohjata oppilasta ymmärtämään,
että englanniksi on saatavilla
runsaasti aineistoa ja valitsemaan
niistä omaa oppimistaan edistävää,
sisällöltään ja vaikeustasoltaan
sopivaa aineistoa

S1

L2, L3

Kielenopiskelutaidot

T5 tutustua yhdessä opetuksen
tavoitteisiin ja luoda salliva
opiskeluilmapiiri, jossa tärkeintä
on viestin välittyminen sekä
kannustava yhdessä oppiminen

S2

L1, L3

T6 ohjata oppilasta ottamaan
vastuuta omasta kielenopiskelustaan
ja kannustaa
harjaannuttamaan kielitaitoaan
rohkeasti ja myös tieto- ja
viestintäteknologiaa käyttäen sekä
kokeilemaan, millaiset tavat oppia
kieliä sopivat hänelle parhaiten

S2

L1, L4, L5, L6

T7 ohjata oppilasta harjoittelemaan
vuorovaikutusta aihepiiriltään
monenlaisissa tilanteissa rohkaisten
viestinnän jatkumiseen mahdollisista
katkoksista huolimatta

S3

L2, L4, L5, L7

T8 rohkaista oppilasta pitämään yllä
viestintätilannetta käyttäen
monenlaisia viestinnän jatkamisen
keinoja

S3

L4

T9 tukea oppilaan viestinnän
kulttuurista sopivuutta tarjoamalla
mahdollisuuksia harjoitella
monipuolisia sosiaalisia tilanteita

S3

L2, L4

S3

L4

Kehittyvä kielitaito, taito toimia
vuorovaikutuksessa

Kehittyvä kielitaito, taito tulkita
tekstejä
T10 ohjata oppilasta
työskentelemään vaativuudeltaan
monentasoisten puhuttujen ja
kirjoitettujen tekstien parissa
käyttäen erilaisia
ymmärtämisstrategioita

T11 tarjota oppilaalle mahdollisuuksia
tuottaa puhetta ja kirjoitusta
aihepiirejä laajentaen sekä kiinnittäen
huomiota myös keskeisiin rakenteisiin
ja ääntämisen perussääntöihin

S3

L3, L4, L5, L7

Englannin A-oppimäärän oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät tavoitteet vuosiluokilla 3-6
Tavoitteena on, että kielenkäyttö olisi mahdollisimman asianmukaista, luonnollista ja oppilaille
merkityksellistä. Työskentelyssä korostuu pari- ja pienryhmätyö sekä yhdessä oppiminen
erityyppisissä
oppimisympäristöissä.
Monikielisyysja
kielikasvatuksen
tavoitteiden
saavuttamiseksi tarvitaan opettajien yhteistyötä. Leikin, laulun, pelillisyyden ja draaman avulla
oppilaat saavat mahdollisuuden kokeilla kasvavaa kielitaitoaan ja käsitellä myös asenteita.
Opetuksessa käytetään monipuolisesti eri viestintäkanavia ja -välineitä. Oppilaita ohjataan
aktiiviseen toimijuuteen ja itsenäiseen vastuun ottoon omasta oppimisestaan Eurooppalaisen
kielisalkun tai vastaavan työvälineen avulla. Oppilaat tutustuvat ympäröivän yhteisön
monikielisyyteen ja -kulttuurisuuteen kotikansainvälisyyden avulla. Heille tarjotaan myös
mahdollisuuksia harjoitella kansainvälistä yhteydenpitoa. Englantia käytetään aina kun se on
mahdollista.

Ohjaus, eriyttäminen ja tuki englannin A-oppimäärässä vuosiluokilla 3-6
Oppilaita ohjataan käyttämään kielitaitoaan rohkeasti. Runsas viestinnällinen harjoittelu tukee
oppilaiden kielitaidon kehittymistä. Oppilaita kannustetaan opiskelemaan myös muita koulun
tarjoamia kieliä. Oppilaille, joilla on kieliin liittyviä oppimisvaikeuksia, tarjotaan tukea. Opetus
suunnitellaan niin, että se tarjoaa haasteita myös muita nopeammin edistyville tai englannin kieltä
entuudestaan osaaville oppilaille.

Englannin A-oppimäärän opetuksen tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet vuosiluokilla 3-6
S1 Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen: Tutustutaan kielten ja kulttuurien
moninaisuuteen sekä englannin levinneisyyteen mm. internetissä. Pohditaan omaa kieli- ja
kulttuuritaustaa. Hankitaan tietoa kielen ja kulttuurin merkityksestä yksilölle ja yhteisölle.
Harjoitellaan arvostavaa kielenkäyttöä vuorovaikutustilanteissa. Kuunnellaan eri kieliä, katsellaan
eri tapoja kirjoittaa, tehdään havaintoja sanojen lainautumisesta kielestä toiseen. Pohditaan, miten
voi toimia, jos osaa kieltä vain vähän.

S2 Kielenopiskelutaidot: Opetellaan suunnittelemaan toimintaa yhdessä, antamaan ja ottamaan
vastaan palautetta ja ottamaan vastuuta. Opetellaan tehokkaita kielenopiskelutapoja, kuten uusien
sanojen ja rakenteiden aktiivista käyttöä omissa ilmaisuissa, muistiinpainamiskeinoja,
tuntemattoman sanan merkityksen päättelemistä asiayhteydestä. Totutellaan arvioimaan omaa
kielitaitoa esimerkiksi Eurooppalaista kielisalkkua käyttäen.

S3 Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa, taito tulkita tekstejä, taito tuottaa
tekstejä: Opetellaan kuulemaan, puhumaan, lukemaan ja kirjoittamaan englantia monenlaisista
aiheista. Keskeisiä aiheita ovat minä itse, perheeni, ystäväni, koulu, harrastukset ja vapaa-ajan
vietto sekä elämä ja toiminta englanninkielisessä ympäristössä. Lisäksi valitaan aiheita yhdessä.
Sisältöjen valinnassa lähtökohtana on oppilaiden jokapäiväinen elämänpiiri, kiinnostuksen kohteet
sekä
ajankohtaisuus,
näkökulmana
minä,
me
ja
maailma.
Valitaan
erilaisia
kielenkäyttötarkoituksia, kuten esimerkiksi tervehtiminen, avun pyytäminen tai mielipiteen
ilmaiseminen. Sanastoa ja rakenteita opetellaan monenlaisten tekstien, kuten pienten tarinoiden,
näytelmien, haastattelujen ja sanoitusten yhteydessä. Tarjotaan mahdollisuuksia harjoitella
vaativampia kielenkäyttötilanteita. Opetellaan löytämään englanninkielistä aineistoa esimerkiksi
ympäristöstä, verkosta ja kirjastosta. Valittaessa tekstejä ja aiheita otetaan huomioon englannin
kielen levinneisyys ja asema globaalin kommunikaation kielenä. Havainnoidaan ja harjoitellaan
runsaasti ääntämistä sekä sana- ja lausepainoa, puherytmiä ja intonaatiota. Harjoitellaan
tunnistamaan englannin kielen foneettisen tarkekirjoituksen merkkejä.

Vuosiluokka 3
Vihkotyö alkaa ja aikaisemmin suullisesti opittua aletaan kirjoittaa. Englannin kielen kirjoittamiseen
käytetään paljon aikaa, tavoitteena on, että oppilas oivaltaa äänne- ja kirjoitusasun eroja englannin
kielessä.
Aihepiirit: mm. minä -itse, perhe, sekä ammatti- ja työskentelysanastoa. Harjoitellaan mm.
numeraaleja ja aikaan liittyviä ilmauksia. ( T1, T2, T5, T7 S1, S2, S3, L1, L2, L5, L6, L7)

Vuosiluokka 4
Tavoitteena on oppia kertomaan itsestä ja omasta lähiympäristöstään laajemmin.
Aihepiirit: mm. harrastukset ja perhe.
Rakenteet: kerrataan ja omaksutaan perusrakenteita mm. olla ja omistaa – verbit, artikkelien
käyttö, substantiivin säännöllinen monikko, kellonajat. (T2, T5, T7, T8, T9, T11, S1, S2, S3, L1,
L2)

Vuosiluokka 5
Opitaan viestimään monipuolisemmin. Jo opittu sanavarasto laajenee ja syvenee, opitaan
arvioimaan omaa työskentelyä ja asetetaan tavoitteita.
Aihepiirit: mm. harrastukset, perhe, ammatit, koulu, maita ja kieliä
Rakenteet: preesens, säännöllinen imperfekti, persoonapronominien omistus ja objekti-muodot.
(T5,
T6,
T7,
T8,
T9,
T11,
S1,
S2,
S3,
L4,
L7)
Vuosiluokka 6
Aihepiirit: englanninkieliset maat ja kulttuurit eri puolilla maailmaa

Rakenteet: verbien preesens ja imperfektimuodot. (S1, S3, T7, T8, T9, T10, T11, L2, L4, L5, L7)

Oppilaan oppimisen arviointi englannin A-oppimäärässä vuosiluokilla 3-6
Arviointi on luonteeltaan kannustavaa ja antaa oppilaille mahdollisuuden tulla tietoisiksi omista
taidoistaan, kehittää niitä ja painottaa itselleen luontevia ilmaisumuotoja. Monipuolinen arviointi
tarjoaa mahdollisuuksia osoittaa osaamistaan myös oppilaille, joilla on kieleen liittyviä
oppimisvaikeuksia tai joilla on muulla tavoin kielellisesti erilaiset lähtökohdat.
Englannin arviota antaessaan opettaja arvioi oppilaiden osaamista suhteessa paikallisessa
opetussuunnitelmassa asetettuihin tavoitteisiin. Määritellessään osaamisen tasoa 6. vuosiluokan
arviointilomaketta
varten
opettaja
käyttää
englannin
A-oppimäärän
valtakunnallisia
arviointikriteereitä. Opinnoissa edistymisen kannalta on keskeistä, että oppimista arvioidaan monin
eri tavoin myös itse- ja vertaisarvioinnin keinoin ja että arviointi kohdistuu kaikkiin arvioitaviin
tavoitteisiin. Arvioinnissa otetaan huomioon kaikki kielitaidon osa-alueet. Niiden arviointi perustuu
Eurooppalaiseen viitekehykseen ja sen pohjalta laadittuun suomalaiseen sovellukseen.

Englannin A-oppimäärän arviointikriteerit 6. vuosiluokan päätteeksi hyvää osaamista kuvaavaa
sanallista arviota/arvosanaa kahdeksan varten
Opetuksen tavoite

Sisältöalueet

Arvioinnin kohteet
oppiaineessa

Hyvä/arvosanan
kahdeksan
osaaminen

T1 ohjata oppilasta
havaitsemaan lähiympäristön
ja maailman kielellinen ja
kulttuurinen runsaus sekä
englannin asema
globaalin viestinnän kielenä.

S1

Kielellisen ympäristön
hahmottaminen

Oppilas osaa kuvata
pääpiirteissään,
millaisia kieliä on
hänen
lähiympäristössään,
mitkä ovat maailman
eniten puhutut
kielet ja miten laajalti
levinnyt englannin
kieli on.

T2 motivoida oppilasta
arvostamaan omaa kieli- ja
kulttuuritaustaansa sekä
maailman kielellistä ja
kulttuurista moninaisuutta ja

S1

Kasvu kulttuuriseen
moninaisuuteen ja
kielitietoisuuteen

Ei käytetä arvosanan
muodostamisen
perusteena.
Oppilasta ohjataan
pohtimaan

kohtaamaan ihmisiä ilman
arvottavia ennakko-oletuksia

kokemuksiaan osana
itsearviointia.

T3 ohjata oppilasta
havaitsemaan kieliä
yhdistäviä ja erottavia
ilmiöitä sekä tukea oppilaan
kielellisen päättelykyvyn
kehittymistä

S1

Kielellinen päättely

T4 ohjata oppilasta
ymmärtämään, että
englanniksi on saatavilla
runsaasti aineistoa ja
valitsemaan niistä omaa
oppimistaan edistävää,
sisällöltään ja
vaikeustasoltaan sopivaa
aineistoa

S1

Englanninkielisen
aineiston
löytäminen

Oppilas osaa tehdä
havaintoja englannin
kielen ja äidinkielensä
tai muun osaamansa
kielen
rakenteellisista,
sanastollisista tai
muista eroista ja
yhtäläisyyksistä.

Oppilas osaa kertoa,
millaista
englanninkielistä
hänen omaa
oppimistaan
edistävää
aineistoa on
saatavilla.

Kielenopiskelutaidot
T5 tutustua yhdessä
opetuksen tavoitteisiin ja
luoda salliva
opiskeluilmapiiri, jossa
tärkeintä on viestin
välittyminen sekä
kannustava yhdessä
oppiminen

S2

Tietoisuus tavoitteista ja
toiminta ryhmässä

Oppilas osaa kuvata
opiskelun tavoitteita
ja osallistuu ryhmän
yhteisten tehtävien
tekoon.

T6 ohjata oppilasta ottamaan
vastuuta omasta
kielenopiskelustaan ja
kannustaa harjaannuttamaan
kielitaitoaan rohkeasti ja
myös tieto- ja
viestintäteknologiaa
käyttäen sekä kokeilemaan,
millaiset tavat oppia kieliä
sopivat hänelle parhaiten

S2

Kielenopiskelutavoitteiden
asettaminen ja
löytäminen

Oppilas asettaa
tavoitteita
kielenopiskelulleen,
harjoittelee erilaisia
tapoja opiskella
kieliä käyttäen myös
tieto- ja
viestintäteknologiaa,
harjaannuttaa ja
arvioi taitojaan

Kehittyvä kielitaito,
taito
toimia vuorovaikutuksessa

Taitotaso A2.1

T7 ohjata oppilasta
harjoittelemaan
vuorovaikutusta aihepiiriltään
monenlaisissa tilanteissa
rohkaisten viestinnän
jatkumiseen mahdollisista
katkoksista huolimatta

S3

Vuorovaikutus erilaisissa
tilanteissa

Oppilas osallistuu
enenevässä määrin
viestintään. Oppilas
turvautuu harvemmin
ei-kielellisiin
ilmaisuihin. Oppilas
joutuu pyytämään
toistoa tai
selvennystä melko
usein. Oppilas osaa
jonkin verran soveltaa
viestintäkumppanin
ilmaisuja omassa
viestinnässään.

T8 rohkaista oppilasta
pitämään yllä
viestintätilannetta käyttäen
monenlaisia viestinnän
jatkamisen keinoja

T9 tukea oppilaan
viestinnän kulttuurista
sopivuutta tarjoamalla
mahdollisuuksia harjoitella
monipuolisia sosiaalisia
tilanteita

Kehittyvä kielitaito,
tulkita tekstejä

S3

Viestinnän kulttuurinen
sopivuus

taito

T10 ohjata oppilasta
työskentelemään
vaativuudeltaan
monentasoisten puhuttujen
ja kirjoitettujen tekstien
parissa käyttäen erilaisia
ymmärtämisstrategioita

Oppilas pystyy
vaihtamaan
ajatuksia tai tietoja
tutuissa ja
jokapäiväisissä
tilanteissa
sekä
toisinaan
ylläpitämään
viestintätilannetta.

Oppilas selviytyy
lyhyistä
sosiaalisista
tilanteista. Oppilas
osaa käyttää
yleisimpiä
kohteliaita
tervehdyksiä ja
puhuttelumuotoja
sekä esittää
kohteliaasti
esimerkiksi pyyntöjä,
kutsuja, ehdotuksia ja
anteeksipyyntöjä ja
vastata sellaisiin
Taitotaso A2.1

S3

Tekstien tulkintataidot

Oppilas ymmärtää
helppoja, tuttua
sanastoa ja ilmaisuja
sekä selkeää puhetta
sisältäviä tekstejä.
Oppilas ymmärtää
lyhyiden,
yksinkertaisten,
itseään kiinnostavien
viestien ydinsisällön
ja tekstin

pääajatukset tuttua
sanastoa
sisältävästä,
ennakoitavasta
tekstistä. Oppilas
pystyy hyvin
yksinkertaiseen
päättelyyn
asiayhteyden
tukemana
Kehittyvä kielitaito,
tuottaa tekstejä

taito

T11 tarjota oppilaalle
mahdollisuuksia tuottaa
puhetta ja kirjoitusta
laajenevasta aihepiiristä
kiinnittäen huomiota myös
keskeisiin rakenteisiin
ja
ääntämisen perussääntöihin

Taitotaso A2.1

S3

Tekstien tuottamistaidot

Oppilas pystyy
kertomaan
jokapäiväisistä ja
konkreettisista sekä
itselleen tärkeistä
asioista käyttäen
yksinkertaisia lauseita
ja konkreettista
sanastoa.
Oppilas osaa helposti
ennakoitavan
perussanaston ja
monia keskeisimpiä
rakenteita.
Oppilas
osaa soveltaa joitakin
ääntämisen
perussääntöjä
muissakin kuin
harjoitelluissa
ilmauksissa.

ENGLANTI, A-OPPIMÄÄRÄ VUOSILUOKILLA 7-9

Oppilaita
rohkaistaan
käyttämään
englantia
monipuolisessa
vuorovaikutuksessa
ja
tiedonhankinnassa. Opetuksen tavoitteena on tukea oppilasta vuosiluokilla 3-6 saavutettujen
taitojen syventämisessä, kehittää oppilaan kielellistä päättelykykyä ja samalla edistää hänen
kielenopiskelutaitojaan. Kulttuurisen moninaisuuden ymmärtämistä syvennetään pohtimalla
erilaisia kieliyhteisöihin liittyviä arvosidonnaisia ilmiöitä. Myös tunteiden käsittelylle annetaan tilaa,
ja tarpeen mukaan vaikeita asioita voidaan käsitellä myös koulun opetuskielellä.

Useat oppilaat käyttävät englantia kasvavassa määrin vapaa-aikanaan. Tämä oppilaiden
informaalin oppimisen kautta hankkima taito otetaan huomioon opetuksen suunnittelussa ja
sisältöjä valittaessa.
Englannin opetusta voidaan integroida eri oppiaineiden ja monialaisten oppimiskokonaisuuksien
opetukseen ja päinvastoin. Oppilaita rohkaistaan tiedonhakuun englannin kielellä eri oppiaineissa.

Englannin A-oppimäärän opetuksen tavoitteet vuosiluokilla 7-9

Opetuksen tavoitteet

Tavoitteisiin
liittyvät
sisältöalueet

Laaja-alainen osaaminen

T1 edistää oppilaan taitoa pohtia
englannin asemaan ja variantteihin
liittyviä ilmiöitä ja arvoja antaa
oppilaalle valmiuksia kehittää
kulttuurienvälistä toimintakykyä

S1

L1, L2

T2 kannustaa löytämään kiinnostavia
englanninkielisiä sisältöjä ja
toimintaympäristöjä, jotka laajentavat
käsitystä globalisoituvasta
maailmasta ja siinä toimimisen
mahdollisuuksista

S1

L1, L2

T3 ohjata oppilasta havaitsemaan,
millaisia säännönmukaisuuksia
englannin kielessä on, miten samoja
asioita ilmaistaan muissa kielissä
sekä käyttämään kielitiedon käsitteitä
oppimisensa tukena

S1

L1, L3

T4 rohkaista oppilasta asettamaan
tavoitteita, hyödyntämään
monipuolisia tapoja oppia englantia ja
arvioimaan oppimistaan itsenäisesti
ja yhteistyössä sekä ohjata oppilasta
myönteiseen vuorovaikutukseen,
jossa tärkeintä on viestin välittyminen

S2

L1, L3

T5 kehittää oppilaan itsenäisyyttä
soveltaa luovasti kielitaitoaan sekä
elinikäisen kieltenopiskelun
valmiuksia

S2

L1

Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen
ja kielitietoisuuteen

Kielenopiskelutaidot

Kehittyvä kielitaito, taito toimia
vuorovaikutuksessa

T6 rohkaista oppilasta osallistumaan
keskusteluihin monenlaisista
oppilaiden ikätasolle ja
elämänkokemukseen sopivista
aiheista, joissa käsitellään myös
mielipiteitä

S3

L4

T7 tukea oppilaan aloitteellisuutta
viestinnässä, kompensaatiokeinojen
käytössä ja merkitysneuvottelun
käymisessä

S3

L4, L6

T8 auttaa oppilasta tunnistamaan
viestinnän kulttuurisia piirteitä ja
tukea oppilaan rakentavaa
kulttuurienvälistä viestintää

S3

L2

S3

L4

S3

L5, L6

Kehittyvä kielitaito, taito tulkita
tekstejä

T9 tarjota oppilaalle mahdollisuuksia
kuulla ja lukea monenlaisia itselleen
merkityksellisiä yleiskielisiä ja
yleistajuisia tekstejä erilaisista
lähteistä sekä tulkita niitä käyttäen
erilaisia strategioita

Kehittyvä kielitaito, taito tuottaa
tekstejä

T10 ohjata oppilasta tuottamaan sekä
puhuttua että kirjoitettua tekstiä
erilaisiin tarkoituksiin yleisistä ja
itselleen merkityksellisistä aiheista
kiinnittäen huomiota rakenteiden
monipuolisuuteen ja ohjaten hyvään
ääntämiseen

Englannin A-oppimäärän oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät tavoitteet vuosiluokilla 7 - 9

Tavoitteena on, että kielenkäyttö olisi mahdollisimman asianmukaista, luonnollista ja oppilaille
merkityksellistä. Työskentelyssä korostuu pari- ja pienryhmätyö sekä yhdessä oppiminen
erityyppisissä
oppimisympäristöissä.
Monikielisyysja
kielikasvatuksen
tavoitteiden
saavuttamiseksi tarvitaan opettajien yhteistyötä. Pelillisyyden, musiikin ja draaman avulla oppilaat
saavat mahdollisuuden kokeilla kasvavaa kielitaitoaan ja käsitellä myös asenteita. Opetuksessa
käytetään monipuolisesti eri oppimisympäristöjä, viestintäkanavia ja -välineitä. Teksteistä

hankitaan tietoa, niitä jaetaan ja julkaistaan. Oppilaita ohjataan aktiiviseen toimijuuteen ja
itsenäiseen vastuun ottoon omasta oppimisestaan Eurooppalaisen kielisalkun tai vastaavan
työvälineen avulla. Oppilaat tutustuvat ympäröivän yhteisön monikielisyyteen ja -kulttuurisuuteen
kotikansainvälisyyden avulla. Heille tarjotaan myös mahdollisuuksia harjoitella kansainvälistä
yhteydenpitoa. Englantia käytetään aina kun se on mahdollista.

Ohjaus, eriyttäminen ja tuki englannin A-oppimäärässä vuosiluokilla 7 - 9

Oppilaita ohjataan käyttämään kielitaitoaan rohkeasti. Runsas viestinnällinen harjoittelu tukee
oppilaiden kielitaidon kehittymistä. Oppilaita kannustetaan opiskelemaan myös muita koulun
tarjoamia kieliä. Oppilaille, joilla on kieliin liittyviä oppimisvaikeuksia, tarjotaan tukea. Opetus
suunnitellaan niin, että se tarjoaa haasteita myös muita nopeammin edistyville tai englantia
entuudestaan osaaville oppilaille.
Englannin A-oppimäärän opetuksen tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet vuosiluokilla 7-9
S1 Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen: Rakennetaan ymmärrystä
maailman moni- ja rinnakkaiskielisyydestä sekä kielellisistä oikeuksista. Tutkitaan englannin kielen
kehittymistä globaaliksi lingua francaksi. Otetaan selkoa joidenkin sellaisten maiden kulttuureista
ja elämänmuodoista, joissa englanti on keskeisin yhteiskunnassa käytetty kieli. Käytetään sellaisia
kielitiedon käsitteitä, jotka auttavat oppilaita englannin kielen opiskelussa sekä kielten välisessä
vertailussa. Hankitaan tietoa joistakin englannin kielen varianteista.
S2
Kielenopiskelutaidot:
Vahvistetaan
edelleen
kieltenopiskelutaitoja.
Harjoitellaan
oppimateriaalin monipuolista käyttöä, sanastojen käyttöä, kokonaisuuksien hahmottamista,
ryhmittelyä, tiedon hakemista ja tiedon luotettavuuden arviointia.

S3 Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa, taito tulkita tekstejä, taito tuottaa
tekstejä: Sisältöjä yhdessä valittaessa näkökulmana on nuoren toiminta englannin kielellä eri
yhteisöissä, ajankohtaisuus, oppilaiden kiinnostuksen kohteet, suuntautuminen toisen asteen
opintoihin sekä tutustuminen nuorten työelämässä ja opiskelussa tarvittavaan kielitaitoon sekä
oppilaiden osallisuus ja toimijuus paikallisesti ja globaalisti. Otetaan huomioon englannin kielen
levinneisyys ja asema globaalin kommunikaation kielenä. Sanastoa ja rakenteita opetellaan
monenlaisista teksteistä, kuten kertovista, kuvaavista tai vaikuttavista teksteistä. Havainnoidaan ja
harjoitellaan runsaasti erilaisia vuorovaikutustilanteita eri viestintäkanavia hyödyntäen.
Vuosiluokka 7

Aihepiirit: nuori ja hänen elinpiirinsä, harrastukset, koulu meillä ja muualla
Rakenteet: verbien perusaikamuodot, adjektiivit

(T1, T2, T5, S1, S2, L1, L2)

Vuosiluokka 8

Aihepiirit: matkailu, maantiede, USA
Rakenteet: verbien aikamuodot, konditionaaleja, substantiivien eri muotoja, adverbit
(T1, T4, S1, S2, L1, L2, L3)

Vuosiluokka 9
Aihepiirit: opiskelu, työelämä, media, ympäristö, kulttuuri
Rakenteet: passiivi, konditionaaleja, epäsuora esitys (T5, T8, T10, S3, L1, L2, L5, L6)
Oppilaan oppimisen arviointi englannin A-oppimäärässä vuosiluokilla 7-9

Oppimista arvioidaan monin eri tavoin myös itse- ja vertaisarvioinnin keinoin. Arviointi kohdistuu
kaikkiin tavoitteisiin, ja arvioinnissa otetaan huomioon kaikki kielitaidon osa-alueet. Niiden arviointi
perustuu Eurooppalaiseen viitekehykseen ja sen pohjalta laadittuun suomalaiseen sovellukseen.
Arvioinnissa välineenä voidaan käyttää esimerkiksi Eurooppalaista kielisalkkua.

Arviointi on monipuolista ja antaa oppilaille mahdollisuuden painottaa itselleen luontevia
ilmaisumuotoja. Oppimista ohjaavan ja kannustavan palautteen avulla oppilaita autetaan tulemaan
tietoisiksi omista taidoistaan ja kehittämään niitä. Heitä rohkaistaan käyttämään oppimaansa
erilaisissa viestintätilanteissa. Monipuolinen arviointi tarjoaa mahdollisuuksia osoittaa osaamistaan
myös oppilaille, joilla on kieleen liittyviä oppimisvaikeuksia tai joilla on muulla tavoin kielellisesti
erilaiset lähtökohdat.

Päättöarviointi sijoittuu siihen lukuvuoteen, jona oppiaineen opiskelu päättyy kaikille yhteisenä
oppiaineena. Päättöarvioinnilla määritellään, miten oppilas on opiskelun päättyessä saavuttanut
englannin kielen A-oppimäärän tavoitteet. Päättöarvosana muodostetaan suhteuttamalla oppilaan
osaamisen taso englannin kielen A-oppimäärän valtakunnallisiin päättöarvioinnin kriteereihin.
Osaaminen kielitaidon eri osa-alueilla kehittyy kumuloituvasti. Päättöarvosanan muodostamisessa
otetaan huomioon kaikki valtakunnalliset päättöarvioinnin kriteerit riippumatta siitä, mille
vuosiluokalle vastaava tavoite on asetettu paikallisessa opetussuunnitelmassa. Oppilas saa
arvosanan kahdeksan (8), mikäli hän osoittaa keskimäärin kriteerien määrittämää osaamista.
Arvosanan kahdeksan tason ylittäminen joidenkin tavoitteiden osalta voi kompensoida tasoa
heikomman suoriutumisen joidenkin muiden tavoitteiden osalta.

Englannin A-oppimäärän päättöarvioinnin kriteerit hyvälle osaamiselle (arvosanalle 8) oppimäärän
päättyessä
Opetuksen tavoite

Sisältöalueet

Arvioinnin kohteet
oppiaineessa

Arvosanan kahdeksan
osaaminen

T2 kannustaa löytämään
kiinnostavia
englanninkielisiä sisältöjä
ja toimintaympäristöjä,
jotka laajentavat
käsitystä
globalisoituvasta
maailmasta ja siinä
toimimisen
mahdollisuuksista

S1

Maailmankansalaisen
taitojen kehittäminen
englannin kieltä
hyödyntämällä

Oppilas osaa tehdä
havaintoja
mahdollisuuksista toimia
ja oppia
englanninkielisissä
toimintaympäristöissä.

T3 ohjata oppilasta
havaitsemaan, millaisia
säännönmukaisuuksia
englannin kielessä on,
miten samoja asioita
ilmaistaan muissa
kielissä sekä käyttämään
kielitiedon käsitteitä
oppimisensa tukena

S1

Kielellinen päättely

Oppilas osaa tehdä
havaintojensa perusteella
johtopäätöksiä englannin
kielen
säännönmukaisuuksista
ja soveltaa
johtopäätöksiään sekä
verrata sitä, miten sama
asia ilmaistaan jossakin
muussa kielessä. Oppilas
tuntee englannin kielen
keskeisiä kielitiedon
käsitteitä.

S2

Tavoitteiden
asettaminen,
oppimisen reflektointi ja
yhteistyö

Oppilas osaa asettaa omia
kielenopiskelutavoitteitaan
ja arvioida

Kasvu
kulttuuriseen
moninaisuuteen
ja kielitietoisuuteen
T1 edistää oppilaan
taitoa pohtia englannin
asemaan ja
variantteihin liittyviä
ilmiöitä ja arvoja antaa
oppilaalle valmiuksia
kehittää
kulttuurienvälistä
toimintakykyä

Kielenopiskelutaidot
T4 rohkaista oppilasta
asettamaan tavoitteita,
hyödyntämään
monipuolisia tapoja oppia

englantia ja arvioimaan
oppimistaan itsenäisesti
ja yhteistyössä sekä
ohjata oppilasta
myönteiseen
vuorovaikutukseen, jossa
tärkeintä on viestin
välittyminen
T5 kehittää oppilaan
itsenäisyyttä soveltaa
luovasti kielitaitoaan sekä
elinikäisen
kieltenopiskelun
valmiuksia

opiskelutapojaan. Oppilas
osaa toimia
vuorovaikutustilanteessa
toisia kannustaen.

S2

Elinikäisen
kielenopiskelun
valmiuksien
kehittyminen

Kehittyvä kielitaito,
taito toimia
vuorovaikutuksessa

T6 rohkaista oppilasta
osallistumaan
keskusteluihin
monenlaisista oppilaiden
ikätasolle ja
elämänkokemukseen
sopivista aiheista, joissa
käsitellään myös
mielipiteitä

Oppilas huomaa, mihin
hän voi käyttää englannin
taitoaan myös koulun
ulkopuolella ja osaa
pohtia, miten hän voi
käyttää taitoaan koulun
päätyttyä.
Taitotaso

B1.1

T6 – T8

S3

Vuorovaikutus
erilaisissa tilanteissa

T7 tukea oppilaan
aloitteellisuutta
viestinnässä,
kompensaatiokeinojen
käytössä ja
merkitysneuvottelun
käymisessä

S3

Viestintästrategioiden
käyttö

T8 auttaa oppilasta
tunnistamaan viestinnän
kulttuurisia piirteitä ja
tukea oppilaiden
rakentavaa
kulttuurienvälistä

S3

Viestinnän kulttuurinen
sopivuus

Oppilas pystyy
viestimään,
osallistumaan
keskusteluihin ja
ilmaisemaan
mielipiteitään melko
vaivattomasti
jokapäiväisissä
viestintätilanteissa.
Oppilas pystyy jossain
määrin olemaan
aloitteellinen viestinnän
eri vaiheissa ja osaa
varmistaa, onko
viestintäkumppani
ymmärtänyt viestin sekä
kiertää tai korvata
tuntemattoman sanan tai
muotoilla viestinsä
uudelleen. Oppilas pystyy
neuvottelemaan
tuntemattomien
ilmauksien
merkityksistä.
Oppilas osoittaa
tuntevansa
tärkeimmät
kohteliaisuussäännöt.
Oppilas pystyy ottamaan
vuorovaikutuksessaan
huomioon joitakin

viestintää

tärkeimpiä kulttuurisiin
käytänteisiin liittyviä
näkökohtia.

Kehittyvä kielitaito,
taito tulkita tekstejä

Taitotaso B1.1

T9 tarjota oppilaalle
mahdollisuuksia kuulla ja
lukea monenlaisia
itselleen merkityksellisiä
yleiskielisiä ja
yleistajuisia tekstejä
erilaisista lähteistä sekä
tulkita niitä käyttäen
erilaisia strategioita

S3

Tekstien tulkintataidot

Kehittyvä kielitaito,
taito tuottaa tekstejä
T10 ohjata oppilasta
tuottamaan sekä
puhuttua että kirjoitettua
tekstiä
erilaisiin
tarkoituksiin yleisistä ja
itselleen
merkityksellisistä aiheista
kiinnittäen huomiota
rakenteiden
monipuolisuuteen ja
ohjaten hyvään
ääntämiseen

Taitotaso B1.1

S3

Tekstien tuottamistaidot

14.2.4 SAKSA (A2) LUOKILLA 1-9

Vuosiluokat 1-2

Oppilas ymmärtää
pääasiat ja joitakin
yksityiskohtia selkeästä ja
lähes
normaalitempoisesta
yleiskielisestä puheesta
tai yleistajuisesta
kirjoitetusta tekstistä ja
ymmärtää yhteiseen
kokemukseen tai
yleistietoon perustuvaa
puhetta tai kirjoitettua
tekstiä. Oppilas löytää
pääajatukset, avainsanat
ja tärkeitä yksityiskohtia
myös valmistautumatta.

Oppilas osaa kertoa
ydinkohdat ja myös
hiukan yksityiskohtia
erilaisista jokapäiväiseen
elämään liittyvistä itseään
kiinnostavista todellisista
tai kuvitteellisista aiheista
käyttäen melko laajaa
sanastoa ja
rakennevalikoimaa sekä
joitakin yleisiä fraaseja ja
idiomeja. Oppilas osaa
soveltaa useita
ääntämisen
perussääntöjä
muissakin kuin
harjoitelluissa
ilmauksissa.

Vuosiluokilla 1-2 opetuksen tehtävänä on ikäkauden ja yksilöllisten edellytysten pohjalta runojen,
leikkien, laulujen ja muun materiaalin avulla tutustua saksan kieleen ja saksankielisten maiden
kulttuureihin. Opetuksessa pyritään aina kiinnostuksen ja innostuksen vahvistamiseen, ja
pääpaino opiskelussa on suullisilla harjoituksilla koko luokan kanssa yhdessä, pienissä ryhmissä
tai pareittain.
Saksan A-oppimäärän oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät tavoitteet vuosiluokilla 1-2
Vuosiluokilla 1-2 oppiaineen tavoitteena on eläytyä saksan kielen laatuun ja omaksua kieltä
kokonaisvaltaisesti jäljittelemällä. Työtapoina ovat mm. kuorolausunta, laulut, runot, leikit,
sanastoharjoitukset teemoittain sekä pelit ulkona ja sisällä.

Ohjaus, eriyttäminen ja tuki saksan A-oppimäärässä vuosiluokilla 1-2
Oppilasta kannustetaan käyttämään kieltä rohkeasti. Ääntämistä harjoitellaan yhdessä opettajan
kanssa erilaisten äänneharjoitusten avulla. Opettaja varmentaa oikeaa ääntämistä joko kiertämällä
luokassa yhteisen tekemisen aikana tai myös kuuntelemalla pienryhmien/yksittäisten oppilaiden
ääntämistä.

Saksan A-oppimäärän opetuksen tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet vuosiluokilla 1-2
Sisältöalueina jokapäiväiseen elämään ja lähiympäristöön liittyvää sanastoa ja rakenteita (mm.
tervehtiminen, yleisimmät toivotukset, luokkahuoneessa olevat esineet ja ruumiinjäsenet.) (T5, T7,
T1, S3, S1, L1, L2, L5, L7)

Oppilaan oppimisen arviointi saksan A-oppimäärässä vuosiluokilla 1-2
Jatkuvaa palautetta annetaan sekä koko ryhmälle yhteisesti että myös tarpeen vaatiessa
oppilaalle henkilökohtaisesti. Arvioinnissa kiinnitetään erityisesti huomioita ryhmässä toimimiseen
ja toisten huomioimiseen.

Saksan A2-oppimäärän opetuksen tavoitteet vuosiluokilla 3-6
Opetuksen tavoitteet

Tavoitteisiin
liittyvät
sisältöalueet

Laaja-alainen

S1

L2

Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen
ja kielitietoisuuteen

T1 ohjata oppilasta havaitsemaan
lähiympäristön ja maailman
kielellinen ja kulttuurinen runsaus
sekä saksan kielen asema siinä

osaaminen

T2 motivoida oppilasta arvostamaan
omaa kieli- ja kulttuuritaustaansa
sekä maailman kielellistä ja
kulttuurista moninaisuutta ja
kohtaamaan ihmisiä ilman arvottavia
ennakko-oletuksia

S1

L1, L2

T3 ohjata oppilasta havaitsemaan
kieliä yhdistäviä ja erottavia ilmiöitä
sekä tukea oppilaan kielellisen
uteliaisuuden ja päättelykyvyn
kehittymistä

S1

L1, L2

T4 ohjata oppilasta löytämään
kohdekielistä aineistoa

S1

L2, L3

T5 tutustua yhdessä opetuksen
tavoitteisiin ja luoda salliva
opiskeluilmapiiri, jossa tärkeintä on
viestin välittyminen sekä kannustava
yhdessä oppiminen

S2

L1, L3

T6 ohjata oppilasta ottamaan
vastuuta omasta kielenopiskelustaan
ja kannustaa harjaannuttamaan
kielitaitoaan rohkeasti ja myös tietoja viestintäteknologiaa käyttäen sekä
kokeilemaan, millaiset tavat oppia
kieliä sopivat hänelle parhaiten

S2

L1, L4, L5, L6

Kielenopiskelutaidot

Kehittyvä kielitaito, taito toimia
vuorovaikutuksessa
T7 järjestää oppilaalle tilaisuuksia
harjoitella eri viestintäkanavia
käyttäen suullista ja kirjallista
viestintää ja vuorovaikutusta

S3

L2, L4, L5, L7

T8 tukeaoppilasta kielellisten
viestintästrategioiden käytössä

S3

L2,

T9 auttaa oppilasta laajentamaan
kohteliaaseen kielenkäyttöön
kuuluvien ilmausten tuntemustaan

S3

L2, L4

Kehittyvä kielitaito, taito tulkita
tekstejä

L4

T10 rohkaista oppilasta tulkitsemaan
ikätasolleen sopivia ja itseään
kiinnostavia puhuttuja ja kirjoitettuja
tekstejä

S3

L4

S3

L3, L4, L5, L7

Kehittyvä kielitaito, taito tuottaa
tekstejä
T11 tarjota oppilaalle runsaasti
tilaisuuksia harjoitella ikätasolle
sopivaa pienimuotoista puhumista ja
kirjoittamista kiinnittäen huomiota
myös ääntämiseen ja tekstin sisällön
kannalta oleellisimpiin
rakenteisiin

Saksan A-oppimäärän oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät tavoitteet vuosiluokilla 3-6
Tavoitteena on, että kielenkäyttö olisi mahdollisimman asianmukaista, luonnollista ja oppilaille
merkityksellistä. Työskentelyssä korostuu pari- ja pienryhmätyö sekä yhdessä oppiminen
erityyppisissä
oppimisympäristöissä.
Monikielisyysja
kielikasvatuksen
tavoitteiden
saavuttamiseksi tarvitaan opettajien yhteistyötä. Leikin, laulun, pelillisyyden ja draaman avulla
oppilaat saavat mahdollisuuden kokeilla kasvavaa kielitaitoaan ja käsitellä myös asenteita.
Opetuksessa käytetään monipuolisesti eri viestintäkanavia ja -välineitä. Oppilaita ohjataan
aktiiviseen toimijuuteen ja itsenäiseen vastuun ottoon omasta oppimisestaan Eurooppalaisen
kielisalkun tai vastaavan työvälineen avulla. Oppilaat tutustuvat ympäröivän yhteisön
monikielisyyteen ja -kulttuurisuuteen kotikansainvälisyyden avulla. Heille tarjotaan myös
mahdollisuuksia harjoitella kansainvälistä yhteydenpitoa. Saksaa käytetään aina kun se on
mahdollista.
Ohjaus, eriyttäminen ja tuki saksan A-oppimäärässä vuosiluokilla 3-6
Oppilaita ohjataan käyttämään kielitaitoaan rohkeasti. Runsas viestinnällinen harjoittelu tukee
oppilaiden kielitaidon kehittymistä. Oppilaita kannustetaan opiskelemaan myös muita koulun
tarjoamia kieliä. Oppilaille, joilla on kieliin liittyviä oppimisvaikeuksia, tarjotaan tukea. Opetus
suunnitellaan niin, että se tarjoaa haasteita myös muita nopeammin edistyville tai kieltä
entuudestaan osaaville oppilaille.

Saksan A-oppimäärän opetuksen tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet vuosiluokilla 3-6
S1 Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen: Tutustutaan kielten ja kulttuurien
moninaisuuteen sekä saksan levinneisyyteen mm. internetissä. Pohditaan omaa kieli- ja
kulttuuritaustaa. Hankitaan tietoa kielen ja kulttuurin merkityksestä yksilölle ja yhteisölle.
Harjoitellaan arvostavaa kielenkäyttöä vuorovaikutustilanteissa. Kuunnellaan eri kieliä, katsellaan
eri tapoja kirjoittaa, tehdään havaintoja sanojen lainautumisesta kielestä toiseen. Pohditaan, miten
voi toimia, jos osaa kieltä vain vähän.

S2 Kielenopiskelutaidot: Opetellaan suunnittelemaan toimintaa yhdessä, antamaan ja ottamaan
vastaan palautetta ja ottamaan vastuuta. Opetellaan tehokkaita kielenopiskelutapoja, kuten uusien
sanojen ja rakenteiden aktiivista käyttöä omissa ilmaisuissa, muistiinpainamiskeinoja,
tuntemattoman sanan merkityksen päättelemistä asiayhteydestä. Totutellaan arvioimaan omaa
kielitaitoa esimerkiksi Eurooppalaista kielisalkkua käyttäen.

S3 Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa, taito tulkita tekstejä, taito tuottaa
tekstejä: Opetellaan kuulemaan, puhumaan, lukemaan ja kirjoittamaan saksaa monenlaisista
aiheista. Keskeisiä aiheita ovat minä itse, perheeni, ystäväni, koulu, harrastukset ja vapaa-ajan
vietto sekä elämä ja toiminta saksankielisessä ympäristössä. Lisäksi valitaan aiheita yhdessä.
Sisältöjen valinnassa lähtökohtana on oppilaiden jokapäiväinen elämänpiiri, kiinnostuksen kohteet
sekä
ajankohtaisuus,
näkökulmana
minä,
me
ja
maailma.
Valitaan
erilaisia
kielenkäyttötarkoituksia, kuten esimerkiksi tervehtiminen, avun pyytäminen tai mielipiteen
ilmaiseminen. Sanastoa ja rakenteita opetellaan monenlaisten tekstien, kuten pienten tarinoiden,
näytelmien, haastattelujen ja sanoitusten yhteydessä. Tarjotaan mahdollisuuksia harjoitella
vaativampia kielenkäyttötilanteita. Opetellaan löytämään saksankielistä aineistoa esimerkiksi
ympäristöstä, verkosta ja kirjastosta. Valittaessa tekstejä ja aiheita otetaan huomioon saksan
kielen levinneisyys ja asema globaalin kommunikaation kielenä. Havainnoidaan ja harjoitellaan
runsaasti ääntämistä sekä sana- ja lausepainoa, puherytmiä ja intonaatiota. Harjoitellaan
tunnistamaan saksan kielen foneettisen tarkekirjoituksen merkkejä.

Vuosiluokka 3
Vihkotyö alkaa ja aikaisemmin suullisesti opittua aletaan kirjoittaa. Saksan kielen kirjoittamiseen
käytetään paljon aikaa, tavoitteena on, että oppilas oivaltaa äänne- ja kirjoitusasun eroja saksan
kielessä.
Aihepiirit: mm. minä -itse, perhe, sekä ammatti- ja työskentelysanastoa. Harjoitellaan mm.
numeraaleja ja aikaan liittyviä ilmauksia. ( T1, T2, T5, T7 S1, S2, S3, L1, L2, L5, L6, L7)

Vuosiluokka 4
Tavoitteena on oppia kertomaan itsestä ja omasta lähiympäristöstään laajemmin. Jatketaan
edelleen myös suullisesti opitun kirjoittamista vihkoon.
Aihepiirit: mm. harrastukset ja perhe.
Rakenteet: mm. säännöllisten verbien preesens sekä olla ja omistaa – verbit, artikkelien käyttö ja
kellonajat. (T2, T5, T7, T8, T9, T11, S1, S2, S3, L1, L2)

Vuosiluokka 5
Viidennellä luokalla tavoitteena on oppia viestimään monipuolisemmin tutuissa tilanteissa saksan
kielellä sekä kirjallisesti että suullisesti.

Aihepiirit: Tutustutaan saksankieliseen kielialueeseen ja sen kulttuuriin nuorten omaa elämää
koskevien aiheiden kautta.
Rakenteet: mm. yleisimmät epäsäännölliset verbit, apuverbeihin tutustumista, alustavaa
adjektiivien vertailua, harjoitellaan edelleen artikkelien käyttöä ja tutustutaan yleisimpiin
prepositioihin sekä adverbeihin.
(T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9, T11, S1, S2, S3, L1, L2, L3, L4, L6)

Vuosiluokka 6
Aihepiirit: mm. saksankieliset maat ja niiden kulttuuri sekä arkiset kielenkäyttötilanteet
Rakenteet: mm. akkusatiivi, man-rakenne ja säännöllisten verbien perfekti (S1, S3, T3, T7, T8, T9,
T10, T11, L2, L4, L5, L7)

Oppilaan oppimisen arviointi saksan A-oppimäärässä vuosiluokilla 3-6
Arviointi on luonteeltaan kannustavaa ja antaa oppilaille mahdollisuuden tulla tietoisiksi omista
taidoistaan, kehittää niitä ja painottaa itselleen luontevia ilmaisumuotoja. Monipuolinen arviointi
tarjoaa mahdollisuuksia osoittaa osaamistaan myös oppilaille, joilla on kieleen liittyviä
oppimisvaikeuksia tai joilla on muulla tavoin kielellisesti erilaiset lähtökohdat.
Saksan arviota antaessaan opettaja arvioi oppilaiden osaamista suhteessa paikallisessa
opetussuunnitelmassa asetettuihin tavoitteisiin. Määritellessään osaamisen tasoa 6. vuosiluokan
arviointilomaketta
varten
opettaja
käyttää
saksan
A-oppimäärän
valtakunnallisia
arviointikriteereitä. Opinnoissa edistymisen kannalta on keskeistä, että oppimista arvioidaan monin
eri tavoin myös itse- ja vertaisarvioinnin keinoin ja että arviointi kohdistuu kaikkiin arvioitaviin
tavoitteisiin. Arvioinnissa otetaan huomioon kaikki kielitaidon osa-alueet. Niiden arviointi perustuu
Eurooppalaiseen viitekehykseen ja sen pohjalta laadittuun suomalaiseen sovellukseen.

Saksan A-oppimäärän arviointikriteerit 6. vuosiluokan päätteeksi hyvää osaamista kuvaavaa
sanallista arviota/arvosanaa kahdeksan varten

Opetuksen tavoite

Sisältöalueet

Arvioinnin
oppiaineessa

kohteet

S1

Kielellisen ympäristön
sekä kohdekielen aseman

Hyvä/arvosanan
kahdeksan osaaminen

Kasvu
kulttuuriseen
moninaisuuteen ja
kielitietoisuuteen
T1 ohjata oppilasta
havaitsemaan

Oppilas tietää, että
maailman kielet

lähiympäristön ja
maailman kielellinen ja
kulttuurinen runsaus
sekä opiskeltavan kielen
asema siin

ja merkityksen
hahmottaminen

jakautuvat kielikuntiin ja
osaa kertoa, mihin
kielikuntaan opiskeltava
kieli kuuluu. Oppilas
osaa kuvata, mitä kieliä
lähiympäristössä
puhutaan.

T2 motivoida oppilasta
arvostamaan omaa kielija kulttuuritaustaansa
sekä maailman kielellistä
ja kulttuurista
monimuotoisuutta ja
kohtaamaan ihmisiä
ilman arvottavia
ennakko-oletuksia

S1

Ei käytetä arvosanan
muodostamisen
perusteena. Oppilasta
ohjataan pohtimaan
kokemuksiaan osana
itsearviointia.

T3 ohjata oppilasta
havaitsemaan kieliä
yhdistäviä ja erottavia
ilmiöitä sekä tukea
oppilaan kielellisen
uteliaisuuden ja
päättelykyvyn
kehittymistä

S1

Kielellinen

T4 ohjata oppilasta
löytämään
kohdekielistä aineistoa

S1

Kohdekielisen
aineiston löytäminen

Oppilas osaa kertoa,
missä opiskeltavaa
kieltä voi nähdä tai
kuulla.

T5 tutustua yhdessä
opetuksen tavoitteisiin ja
luoda salliva
opiskeluilmapiiri, jossa
tärkeintä on viestin
välittyminen sekä
kannustava yhdessä
oppiminen

S2

Tietoisuus
tavoitteista ja toiminta
ryhmässä

Oppilas
osaa
kuvata opiskelun
tavoitteita ja osallistuu
ryhmän yhteisten
tehtävien tekemiseen

T6 ohjata oppilasta
ottamaan vastuuta
omasta
kielenopiskelustaan ja
kannustaa
harjaannuttamaan
kielitaitoaan rohkeasti ja
myös tieto- ja
viestintäteknologiaa
käyttäen sekä

S2

Kielenopiskelutavoitteiden
asettaminen ja
opiskelutottumusten
löytäminen

Oppilas asettaa
tavoitteita
kielenopiskelulleen,
harjoittelee erilaisia
tapoja opiskella kieliä
käyttäen myös tieto- ja
viestintäteknologiaa
sekä harjaannuttaa ja
arvioi taitojaan.

päättely

Oppilas osaa tehdä
havaintoja opiskeltavan
kielen ja äidinkielensä
tai muun osaamansa
kielen rakenteellisista,
sanastollisista tai muista
eroista ja
yhtäläisyyksistä.

Kielenopiskelutaidot

kokeilemaan, millaiset
tavat oppia kieliä
sopivat hänelle parhaiten

Kehittyvä kielitaito, taito
toimia
vuorovaikutuksessa

Taitotaso

A1.3

T7 – T9

T7 järjestää oppilaalle
tilaisuuksia harjoitella eri
viestintäkanavia käyttäen
suullista ja kirjallista
viestintää ja
vuorovaikutusta

S3

Vuorovaikutus
erilaisissa tilanteissa

Oppilas selviytyy
monista
rutiininomaisista
viestintätilanteista
tukeutuen joskus
viestintäkumppaniin.

T8 tukea oppilasta
kielellisten
viestintästrategioiden
käytössä

S3

Viestintästrategioiden
käyttö

Oppilas osallistuu
viestintään, mutta
tarvitsee vielä usein
apukeinoja. Oppilas
osaa reagoida suppein
sanallisin ilmauksin,
pienin elein
(esim.
nyökkäämällä),
äännähdyksin, tai
muunlaisella
minimipalautteella.
Oppilas joutuu
pyytämään selvennystä
tai toistoa hyvin usein.

T9 auttaa oppilasta
laajentamaan
kohteliaaseen
kielenkäyttöön kuuluvien
ilmausten tuntemustaan

S3

Viestinnän
kulttuurinen sopivuus

Oppilas osaa käyttää
yleisimpiä
kohteliaaseen
kielenkäyttöön
kuuluvia ilmauksia
monissa
rutiininomaisissa
sosiaalisissa
tilanteissa.

Kehittyvä kielitaito,
taito tulkita tekstejä
T10 rohkaista oppilasta
tulkitsemaan ikätasolleen
sopivia ja itseään
kiinnostavia puhuttuja ja
kirjoitettuja tekstejä

Taitotaso

S3

Tekstien
tulkintataidot

A1.3

Oppilas ymmärtää
yksinkertaista, tuttua
sanastoa ja ilmaisuja
sisältävää kirjoitettua
tekstiä ja hidasta
puhetta asiayhteyden
tukemana. Oppilas
pystyy löytämään
tarvitsemansa

yksinkertaisen tiedon
lyhyestä
tekstistä.
Kehittyvä kielitaito,
taito tuottaa tekstejä
T11 tarjota oppilaalle
runsaasti tilaisuuksia
harjoitella ikätasolle
sopivaa pienimuotoista
puhumista ja
kirjoittamista kiinnittäen
huomiota myös
ääntämiseen ja tekstin
sisällön kannalta
oleellisimpiin
rakenteisiin

Taitotaso

S3

Tekstien
tuottamistaidot

A1.2

Oppilas pystyy
kertomaan joistakin
tutuista ja itselleen
tärkeistä asioista
käyttäen suppeaa
ilmaisuvarastoa ja
kirjoittaa muutaman
lyhyen lauseen
harjoitelluista aiheista.
Oppilas ääntää
useimmat harjoitellut
ilmaisut
ymmärrettävästi.
Oppilas hallitsee
hyvin suppean
perussanaston ja
muutaman
tilannesidonnaisen
ilmauksen sekä
peruskieliopin aineksia.

SAKSA, A-OPPIMÄÄRÄ VUOSILUOKILLA 7-9

Oppilaita
rohkaistaan
käyttämään
saksaa
monipuolisessa
vuorovaikutuksessa
ja
tiedonhankinnassa. Opetuksen tavoitteena on tukea oppilasta vuosiluokilla 3-6 saavutettujen
taitojen syventämisessä, kehittää oppilaan kielellistä päättelykykyä ja samalla edistää hänen
kielenopiskelutaitojaan. Kulttuurisen moninaisuuden ymmärtämistä syvennetään pohtimalla
erilaisia kieliyhteisöihin liittyviä arvosidonnaisia ilmiöitä. Myös tunteiden käsittelylle annetaan tilaa,
ja tarpeen mukaan vaikeita asioita voidaan käsitellä myös koulun opetuskielellä.

Saksan opetusta voidaan integroida eri oppiaineiden ja monialaisten oppimiskokonaisuuksien
opetukseen ja päinvastoin. Oppilaita rohkaistaan tiedonhakuun saksan kielellä eri oppiaineissa.

Saksan A-oppimäärän opetuksen tavoitteet vuosiluokilla 7-9

Opetuksen tavoitteet

Kasvu
kulttuuriseen
moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen

Tavoitteisiin liittyvät
sisältöalueet

Laaja-alainen

osaaminen

T1 edistää oppilaan taitoa pohtia
saksan kielen asemaan liittyviä
arvoja ja ilmiöitä ja antaa oppilaalle
valmiuksia kehittää kulttuurien
välistä toimintakykyään

S1

L1, L2

T2 kannustaa löytämään
kiinnostavia kohdekielisiä
toimintaympäristöjä, jotka
laajentavat oppilaan maailmankuvaa
T3 ohjata oppilasta havaitsemaan,
millaisia säännönmukaisuuksia
kohdekielessä on, miten samoja
asioita ilmaistaan muissa kielissä
sekä käyttämään kielitiedon
käsitteitä oppimisensa tukena

S1

L1,

S1

L1, L4

T4 rohkaista oppilasta asettamaan
tavoitteita, hyödyntämään
monipuolisia tapoja oppia kieliä ja
arvioimaan oppimistaan itsenäisesti
ja yhteistyössä sekä ohjata
oppilasta myönteiseen
vuorovaikutukseen, jossa tärkeintä
on viestin välittyminen

S2

L1, L3

T5 tukea oppilaan itsenäisyyttä ja
taitoa soveltaa luovasti kielitaitoaan
sekä kehittää elinikäisen
kieltenopiskelun
valmiuksiaan

S2

L1

T6 rohkaista oppilasta
harjoittelemaan monenlaisia
jokapäiväisiä viestintätilanteita sekä
toimimaan niissä aloitteellisesti

S3

L4

T7 ohjata oppilasta olemaan
aktiivinen viestintätilanteessa sekä
syventämään taitoaan käyttää
kohdekielisiä viestinnän keinoja,
vakiintuneita fraaseja, kierto- ja
täyteilmauksia ja muuta

S3

L4, L6

L2

Kielenopiskelutaidot

Kehittyvä kielitaito, taito toimia
vuorovaikutuksessa

kompensaatiota
T8 ohjata oppilasta kiinnittämään
huomiota kulttuurisesti sopivaan
kielenkäyttöön viestinnässä, johon
liittyy mielipiteiden ja asenteiden
esiin tuomista

S3

L2

S3

L4

S3

L5, L6

Kehittyvä kielitaito, taito tulkita
tekstejä
T9 tarjota oppilaalle mahdollisuuksia
tulkita erilaisia tekstejä, myös
selväpiirteisiä asiatekstejä, joista
hankitaan tietoa, ja ohjata
käyttämään tulkinnassa
päättelytaitoa ja keskeisen sisällön
ymmärtämistä
Kehittyvä kielitaito, taito tuottaa
tekstejä

T10 tarjota oppilaalle
mahdollisuuksia tuottaa puhetta ja
kirjoitusta aihepiirejä laajentaen
sekä kiinnittäen huomiota myös
keskeisiin rakenteisiin ja ääntämisen
perussääntöihin

Saksan A-oppimäärän oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät tavoitteet vuosiluokilla 7 - 9

Tavoitteena on, että kielenkäyttö olisi mahdollisimman asianmukaista, luonnollista ja oppilaille
merkityksellistä. Työskentelyssä korostuu pari- ja pienryhmätyö sekä yhdessä oppiminen
erityyppisissä
oppimisympäristöissä.
Monikielisyysja
kielikasvatuksen
tavoitteiden
saavuttamiseksi tarvitaan opettajien yhteistyötä. Pelillisyyden, musiikin ja draaman avulla oppilaat
saavat mahdollisuuden kokeilla kasvavaa kielitaitoaan ja käsitellä myös asenteita. Opetuksessa
käytetään monipuolisesti eri oppimisympäristöjä, viestintäkanavia ja -välineitä. Teksteistä
hankitaan tietoa, niitä jaetaan ja julkaistaan. Oppilaita ohjataan aktiiviseen toimijuuteen ja
itsenäiseen vastuun ottoon omasta oppimisestaan Eurooppalaisen kielisalkun tai vastaavan
työvälineen avulla. Oppilaat tutustuvat ympäröivän yhteisön monikielisyyteen ja -kulttuurisuuteen
kotikansainvälisyyden avulla. Heille tarjotaan myös mahdollisuuksia harjoitella kansainvälistä
yhteydenpitoa. Saksaa käytetään aina kun se on mahdollista.

Ohjaus, eriyttäminen ja tuki saksan A-oppimäärässä vuosiluokilla 7 - 9

Oppilaita ohjataan käyttämään kielitaitoaan rohkeasti. Runsas viestinnällinen harjoittelu tukee
oppilaiden kielitaidon kehittymistä. Oppilaita kannustetaan opiskelemaan myös muita koulun
tarjoamia kieliä. Oppilaille, joilla on kieliin liittyviä oppimisvaikeuksia, tarjotaan tukea. Opetus
suunnitellaan niin, että se tarjoaa haasteita myös muita nopeammin edistyville tai saksaa
entuudestaan osaaville oppilaille.

Saksan A-oppimäärän opetuksen tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet vuosiluokilla 7-9

S1 Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen: Rakennetaan ymmärrystä
maailman moni- ja rinnakkaiskielisyydestä sekä kielellisistä oikeuksista. Otetaan selkoa niiden
maiden tai alueiden kulttuureista ja elämänmuodoista, joissa saksan kieltä puhutaan. Käytetään
sellaisia kielitiedon käsitteitä, jotka auttavat oppilaita kielten välisessä vertailussa ja kohdekielen
opiskelussa.

S2
Kielenopiskelutaidot:
Vahvistetaan
edelleen
kieltenopiskelutaitoja.
Harjoitellaan
oppimateriaalin monipuolista käyttöä, sanastojen käyttöä, kokonaisuuksien hahmottamista,
ryhmittelyä, tiedon hakemista ja tiedon luotettavuuden arviointia.

S3 Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa, taito tulkita tekstejä, taito tuottaa
tekstejä: Sisältöjä yhdessä valittaessa näkökulmana on nuoren toiminta saksan kielellä eri
yhteisöissä, ajankohtaisuus, oppilaiden kiinnostuksen kohteet, suuntautuminen toisen asteen
opintoihin sekä tutustuminen nuorten työelämässä ja opiskelussa tarvittavaan kielitaitoon sekä
oppilaiden osallisuus ja toimijuus paikallisesti ja globaalisti. Otetaan huomioon saksan kielen
levinneisyys ja asema globaalin kommunikaation kielenä. Sanastoa ja rakenteita opetellaan
monenlaisista teksteistä, kuten kertovista, kuvaavista tai vaikuttavista teksteistä. Havainnoidaan ja
harjoitellaan runsaasti erilaisia vuorovaikutustilanteita eri viestintäkanavia hyödyntäen.

Vuosiluokka 7

Aihepiirit: nuori ja hänen elinpiirinsä, harrastukset, koulu meillä ja muualla
Rakenteet: mm. muutosverbit, persoonapronominit ja omistuspronominit
(T1, T2, T5, S1, S2, L1, L2)
Vuosiluokka 8

Aihepiirit: matkailu, perhe ja ihmissuhteet
Rakenteet: mm. epäsäännöllisten verbien perfekti, sivulause ja genetiivi

(T1, T4, S1, S2, L1, L2, L3)

Vuosiluokka 9
Aihepiirit: opiskelu, työelämä, media, ympäristö, kulttuuri
Rakenteet: mm. imperfekti ja pluskvamperfekti sekä adjektiivin taivutus
(T5, T8, T10, S3, L1, L2, L5, L6)

Oppilaan oppimisen arviointi saksan A-oppimäärässä vuosiluokilla 7-9

Oppimista arvioidaan monin eri tavoin myös itse- ja vertaisarvioinnin keinoin. Arviointi kohdistuu
kaikkiin tavoitteisiin, ja arvioinnissa otetaan huomioon kaikki kielitaidon osa-alueet. Niiden arviointi
perustuu Eurooppalaiseen viitekehykseen ja sen pohjalta laadittuun suomalaiseen sovellukseen.
Arvioinnissa välineenä voidaan käyttää esimerkiksi Eurooppalaista kielisalkkua.

Arviointi on monipuolista ja antaa oppilaille mahdollisuuden painottaa itselleen luontevia
ilmaisumuotoja. Oppimista ohjaavan ja kannustavan palautteen avulla oppilaita autetaan tulemaan
tietoisiksi omista taidoistaan ja kehittämään niitä. Heitä rohkaistaan käyttämään oppimaansa
erilaisissa viestintätilanteissa. Monipuolinen arviointi tarjoaa mahdollisuuksia osoittaa osaamistaan
myös oppilaille, joilla on kieleen liittyviä oppimisvaikeuksia tai joilla on muulla tavoin kielellisesti
erilaiset lähtökohdat.
Päättöarviointi sijoittuu siihen lukuvuoteen, jona oppiaineen opiskelu päättyy kaikille yhteisenä
oppiaineena. Päättöarvioinnilla määritellään, miten oppilas on opiskelun päättyessä saavuttanut
saksan kielen A-oppimäärän tavoitteet. Päättöarvosana muodostetaan suhteuttamalla oppilaan
osaamisen taso saksan kielen A-oppimäärän valtakunnallisiin päättöarvioinnin kriteereihin.
Osaaminen kielitaidon eri osa-alueilla kehittyy kumuloituvasti. Päättöarvosanan muodostamisessa
otetaan huomioon kaikki valtakunnalliset päättöarvioinnin kriteerit riippumatta siitä, mille
vuosiluokalle vastaava tavoite on asetettu paikallisessa opetussuunnitelmassa. Oppilas saa
arvosanan kahdeksan (8), mikäli hän osoittaa keskimäärin kriteerien määrittämää osaamista.
Arvosanan kahdeksan tason ylittäminen joidenkin tavoitteiden osalta voi kompensoida tasoa
heikomman suoriutumisen joidenkin muiden tavoitteiden osalta.

Saksan A-oppimäärän päättöarvioinnin kriteerit hyvälle osaamiselle (arvosanalle 8) oppimäärän
päättyessä

Opetuksen tavoiteet

Kasvu

Sisältöalueet

Arvioinnin kohteet
oppiaineessa

Arvosanan
kahdeksan osaaminen

kulttuuriseen
moninaisuuteen ja
kielitietoisuuteen

T1 edistää oppilaan taitoa
pohtia opiskeltavan kielen
asemaan liittyviä arvoja ja
ilmiöitä, ja antaa
oppilaalle valmiuksia
kehittää kulttuurien välistä
toimintakykyään

S1

Kielten
statuksiin
liittyvien kysymysten
huomaaminen ja
kulttuurienvälinen
toimintakyky

Oppilas
osaa
pohtia opiskeltavan kielen
asemaan liittyviä ilmiöitä.

T2 kannustaa löytämään
kiinnostavia kohdekielisiä
toimintaympäristöjä, jotka
laajentavat oppilaan
maailmankuvaa

S1

Maailmankansalaisen
taitojen kehittyminen
opiskeltavaa kieltä
käyttämällä

Oppilas osaa tehdä
havaintoja
mahdollisuuksista oppia
kohdekielisissä
toimintaympäristöissä

T3 ohjata oppilasta
havaitsemaan, millaisia
säännönmukaisuuksia
kohdekielessä on, miten
samoja asioita ilmaistaan
muissa kielissä
sekä
käyttämään kielitiedon
käsitteitä oppimisensa
tukena

S1

Kielellinen
päättely

Oppilas
osaa tehdä
havaintojensa perusteella
johtopäätöksiä
kohdekielen
säännönmukaisuuksista
ja soveltaa
johtopäätöksiään
sekä
verrata sitä, miten sama
asia ilmaistaan jossakin
muussa kielessä. Oppilas
tuntee kohdekielen
keskeisiä kielitiedon
käsitteitä

T4 rohkaista oppilasta
asettamaan tavoitteita,
hyödyntämään
monipuolisia tapoja oppia
kieliä ja arvioimaan
oppimistaan
itsenäisesti ja
yhteistyössä sekä ohjata
oppilasta myönteiseen
vuorovaikutukseen, jossa
tärkeintä on viestin
välittyminen

S2

Tavoitteiden
asettaminen, oppimisen
reflektointi ja yhteistyö

Oppilas osaa asettaa omia
kielenopiskelutavoitteitaan
ja arvioida
opiskelutapojaan. Oppilas
osaa toimia
vuorovaikutustilanteessa
toisia kannustaen.

T5 tukea oppilaan
itsenäisyyttä ja taitoa
soveltaa luovasti
kielitaitoaan sekä kehittää
elinikäisen
kieltenopiskelun
valmiuksiaan

S2

Elinikäisen
kielenopiskelun
valmiuksien kehittyminen

Oppilas huomaa, mihin
hän voi käyttää
kielitaitoaan myös koulun
ulkopuolella ja osaa
pohtia, miten hän voi
käyttää taitoaan koulun
päätyttyä.

Kielenopiskelutaidot

Kehittyvä
kielitaito,
taito toimia
vuorovaikutuksessa

Taitotaso

A2.2

T6 – T8

T6 rohkaista
oppilasta harjoittelemaan
monenlaisia jokapäiväisiä
viestintätilanteita sekä
toimimaan niissä
aloitteellisesti

S3

Vuorovaikutus
erilaisissa tilanteissa

Oppilas selviää jo
kohtalaisesti
monenlaisista
jokapäiväisistä
viestintätilanteista.
Oppilas pystyy
enenevässä määrin
olemaan aloitteellinen
viestintätilanteessa.

T7 ohjata oppilasta
olemaan aktiivinen
viestintätilanteessa sekä
syventämään taitoaan
käyttää kohdekielisiä
viestinnän keinoja,
vakiintuneita fraaseja,
kierto- ja täyteilmauksia ja
muuta kompensaatiota

S3

Viestintästrategioiden
käyttö

Oppilas osallistuu
enenevässä määrin
viestintään käyttäen
tarvittaessa
vakiosanontoja
pyytäessään tarkennusta
avainsanoista. Oppilas
joutuu pyytämään toistoa
tai selvennystä silloin
tällöin ja käyttää esim.
lähikäsitettä tai
yleisempää käsitettä, kun
ei tiedä täsmällistä
(koira/eläin tai talo/mökki)

T8 ohjata oppilasta
kiinnittämään huomiota
kulttuurisesti sopivaan
kielenkäyttöön
viestinnässä, johon liittyy
mielipiteiden ja
asenteiden esiin tuomista

S3

Viestinnän
kulttuurinen sopivuus

Oppilas osaa käyttää
kieltä yksinkertaisella
tavalla kaikkein
keskeisimpiin
tarkoituksiin, kuten
tiedonvaihtoon sekä
mielipiteiden ja
asenteiden
asianmukaiseen
ilmaisemiseen. Oppilas
pystyy keskustelemaan
kohteliaasti käyttäen
tavanomaisia
ilmauksia ja perustason
viestintärutiineja.

Kehittyvä kielitaito, taito
tulkita tekstejä

T9 tarjota oppilaalle
mahdollisuuksia tulkita
erilaisia tekstejä, myös

Taitotaso

S3

Tekstien
tulkintataidot

A2.2

Oppilas pystyy
seuraamaan hyvin
summittaisesti

selväpiirteisiä
asiatekstejä, joista
hankitaan tietoa, ja
ohjata käyttämään
tulkinnassa
päättelytaitoa ja
keskeisen sisällön
ymmärtämistä

selväpiirteisen asiapuheen
pääkohtia,
tunnistaa usein
ympärillään käytävän
keskustelun aiheen,
ymmärtää pääasiat tuttua
sanastoa
sisältävästä
yleiskielisestä tekstistä tai
hitaasta
puheesta.
Oppilas
osaa
päätellä tuntemattomien
sanojen merkityksiä
asiayhteydestä.
Taitotaso
A2.1

Kehittyvä kielitaito, taito
tuottaa tekstejä
T10 tarjota oppilaalle
mahdollisuuksia tuottaa
puhetta ja kirjoitusta
aihepiirejä laajentaen
sekä kiinnittäen huomiota
myös keskeisiin
rakenteisiin ja ääntämisen
perussääntöihin

S3

Tekstien
tuottamistaidot

Oppilas pystyy kertomaan
jokapäiväisistä ja
konkreettisista sekä
itselleen tärkeistä asioista
käyttäen yksinkertaisia
lauseita
ja konkreettista
sanastoa.
Oppilas osaa
helposti ennakoitavan
perussanaston ja monia
keskeisimpiä
rakenteita. Oppilas osaa
soveltaa joitakin
ääntämisen
perussääntöjä muissakin
kuin harjoitelluissa
ilmauksissa.

14.3 MATEMATIIKKA LUOKILLA 1-9
Oppiaineen tehtävä
Yleisesti
Matematiikan opetuksen tehtävänä on kehittää oppilaan loogista, täsmällistä ja luovaa
matemaattista ajattelua. Opetus luo pohjan matemaattisten käsitteiden ja rakenteiden
ymmärtämiselle sekä kehittää oppilaan kykyä käsitellä tietoa ja ratkaista ongelmia.
Matematiikan kumulatiivisesta luonteesta johtuen opetus etenee systemaattisesti. Konkretia ja
toiminnallisuus ovat keskeinen osa matematiikan opetusta ja opiskelua. Matematiikan opetus
tukee oppilaan myönteistä asennetta matematiikkaa kohtaan ja positiivista minäkuvaa matemtiikan
oppijana. Se kehittää myös viestintä-, vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja.
Opetus ohjaa oppilasta ymmärtämään matematiikan hyödyllisyyden omassa elämässään. Opetus
kehittää oppilaan kykyä käyttää ja soveltaa matematiikkaa monipuolisesti.
Oppiaineisiin liittyvien taitojen, tietojen ja tekniikan vahvistamista opetetaan lisäämällä tehtävien
vaikeusastetta iän karttuessa ja osittain oppiaineiden rajoja ylittäen. Esimerkiksi tietojenkäsittelyn
perusasioita opetellaan eurytmiassa toiminnallisin leikein ja harjoittein 1.-6.luokilla.
Laskeminen ei ole mahdollista ilman säännöllistä harjoitusta, mikä tekee siitä erinomaisen
välineen tahdon kasvatukselle. Sisäinen liikkuvuus johtaa mielikuvituksen kykyyn matemaattisten
probleemoiden ratkaisemiseksi.
Vuosiluokilla 1-2
Vuosiluokkien 1−2 matematiikan opetuksessa oppilaalle tarjotaan monipuolisia kokemuksia
matemaattisten käsitteiden ja rakenteiden muodostumisen perustaksi. Luvut opetellaan lukujen
laatujen kautta, opetuksessa hyödynnetään eri aisteja. Opetus kehittää oppilaan kykyä ilmaista
matemaattista ajatteluaan konkreettisin välinein, suullisesti, kirjallisesti ja piirtäen sekä kuvia
tulkiten. Matematiikan opetus luo vahvan pohjan lukukäsitteen ja kymmenjärjestelmän
ymmärtämiseksi sekä laskutaidolle.
Vuosiluokilla 3-6
Vuosiluokkien 3−6 matematiikan opetuksessa tarjotaan kokemuksia, joita oppilas hyödyntää
matemaattisten käsitteiden ja rakenteiden muodostamisessa. Opetus kehittää oppilaan taitoja
esittää matemaattista ajatteluaan ja ratkaisujaan eri tavoilla ja välineillä. Monipuolisten ongelmien
ratkaisu yksin ja ryhmässä sekä erilaisten ratkaisutapojen vertailu ovat opetuksessa keskeistä.
Matematiikan
opetuksessa
varmennetaan
ja laajennetaan
oppilaan lukukäsitteen
ja
kymmenjärjestelmän ymmärtämistä. Lisäksi kehitetään laskutaidon sujuvuutta.
Muotopiirustus tukee matematiikan taitojen oppimista. Se kehittää käden koordinaatiota ja silmän
kykyä hahmottaa ja erotella eri muotoja. Muotopiirustus on rinnastettavissa matemaattisiin
ongelmanasetteluihin, ja sen avulla oppilas oppii keskittymään, tekemään tehtävän loppuun asti ja
viimeistelemään sen. Muotopiirustuksesta siirrytään vapaan käden geometriaan ja geometriaan.

Vuosiluokilla 7-9

Vuosiluokkien 7−9 matematiikan opetuksen tehtävänä on vahvistaa matemaattista yleissivistystä.
Opetuksessa syvennetään matemaattisten käsitteiden ja niiden välisten yhteyksien ymmärtämistä.
Opetus innostaa oppilasta löytämään ja hyödyntämään matematiikkaa omassa elämässään.
Oppilaan valmiuksiin kuuluvat ongelmien matemaattinen mallintaminen ja ratkaiseminen.
Matematiikan opetus ohjaa oppilasta tavoitteelliseen, täsmälliseen, keskittyneeseen ja
pitkäjänteiseen toimintaan. Oppilasta rohkaistaan esittämään ratkaisujaan ja keskustelemaan
niistä. Opetuksessa kehitetään oppilaan yhteistyötaitoja. Geometristen kuvioiden tarkkuus ja
kauneus johdattavat oppilaat yhä suurempaan tietoisuuteen. Se, mitä on koettu 5. ja 6. luokalla
geometriassa ihmetyksen kautta, työstetään edelleen ajatteluksi luokilla 7, 8 ja 9.
Algebrassa siirrytään laskemisesta prosessien havainnointiin ja sieltä yleisten suhteiden
löytämiseen. Käytännön harjoitukset tuovat oppilaat kohti elämää ja todellisuutta ja myös
perusyhteyksien kuvausta. Laskeminen on tahdon kasvatusta ajattelun alueella. On tärkeää liittää
ajattelu maailmassa oleviin mielenkiinnon kohteisiin käytännöllisissä ja tarpeellisissa
elämäntilanteissa. Matematiikka vetää oppilaiden huomion paitsi numeeriseen aineistoon niin
myös heidän omaan ajatteluunsa. Jos oppilaat alkavat luottaa matemaattisiin lakeihin, he oppivat
itsevarmuutta. Kun tämä saavutetaan, nuoret ihmiset ovat matkalla kohti matematiikan opetuksen
tärkeintä tavoitetta: ajatteluun luottamisen saavuttamista.

Matematiikan opetuksen tavoitteet
Vuosiluokka 1:
Merkitys, arvot ja asenteet S1-S4
T1 herättää ja tukea oppilaan innostusta ja kiinnostusta matematiikkaa kohtaan sekä myönteisen
minäkuvan ja itseluottamuksen kehittymistä S1-S4 L1, L3, L4

Työskentelyn taidot S1-S4
T2 ohjata oppilasta tekemään havaintoja matematiikasta L4
Ohjata oppilasta alustavasti päättely- ja ongelmanratkaisutaitojen kehittämisessä

L1, L4, L6

T3 ohjata ja kannustaa oppilasta tekemään ratkaisuja ja päätelmiä konkreettisin välinein,
piirroksin, suullisin ja kirjallisin keinoin L2, L4, (L5)

Käsitteelliset ja tiedonalakohtaiset tavoitteet S1-S4
T5 ohjata oppilasta ymmärtämään matemaattisia käsitteitä ja merkintätapoja
L1, L4
T6 tukea oppilasta
ymmärtämisessä

lukukäsitteen

kehittymisessä

ja

kymmenjärjestelmän

periaatteen

T7 perehdyttää oppilasta peruslaskutoimitusten periaatteisiin ja tutustuttaa niiden ominaisuuksiin

T8 ohjata oppilasta kehittämään sujuvaa peruslaskutaitoa luonnollisilla luvuilla ja käyttämään
erilaisia päässälaskustrategioita S1, S2 L1, L4
T9 tutustuttaa geometrisiin muotoihin ja ohjaa havainnoimaan niiden ominaisuuksia esimerkiksi
hahmottamalla suoran ja kaarevan viivan laadun. S3 L1, L4, L5
T10 ohjata oppilasta ymmärtämään mittaamisen periaate
T11 harjaannuttaa oppilasta erilaisten leikkien kautta laatimaan vaiheittaisia toimintaohjeita ja
toimimaan ohjeen mukaan S1, S4 L1, L2, L4, L5

Vuosiluokka 2:
Merkitys, arvot ja asenteet S1-S4
T1 herättää ja tukea oppilaan innostusta ja kiinnostusta matematiikkaa kohtaan sekä myönteisen
minäkuvan ja itseluottamuksen kehittymistä S1-S4 L1, L3, L4

Työskentelyn taidot S1-S4
T2 ohjata oppilasta tekemään havaintoja matematiikasta L4
Ohjata oppilasta alustavasti päättely- ja ongelmanratkaisutaitojen kehittämisessä

L1, L4, L6

T3 ohjata ja kannustaa oppilasta tekemään ratkaisuja ja päätelmiä konkreettisin välinein,
piirroksin, suullisin ja kirjallisin keinoin L2, L4, (L5)
T4 ohjata oppilasta kehittämään päättely- ja ongelmanratkaisutaitojaan L1, L2, L4, L5

Käsitteelliset ja tiedonalakohtaiset tavoitteet S1-S4
T5 ohjata oppilasta ymmärtämään matemaattisia käsitteitä ja merkintätapoja ja vahvistaa näitä
taitoja L1, L4
T6 tukea oppilasta
ymmärtämisessä

lukukäsitteen

kehittymisessä

ja

kymmenjärjestelmän

periaatteen

T7 perehdyttää oppilasta peruslaskutoimitusten periaatteisiin ja tutustuttaa niiden ominaisuuksiin
T8 ohjata oppilasta kehittämään sujuvaa peruslaskutaitoa luonnollisilla luvuilla ja käyttämään
erilaisia päässälaskustrategioita S1, S2 L1, L4
T9 tutustuttaa geometrisiin muotoihin ja ohjaa havainnoimaan niiden ominaisuuksia.
Lisäksi tavoitteena on kehittää oppilaan sisäistä havainnointia siten, että hän pystyy täydentämään
puolikkaan symmetriseksi muodoksi ja tekemään myös virtaavia ornamenttimuotoja S1, S3 L1,
L4, L5
T10 ohjata oppilasta ymmärtämään mittaamisen periaate
T11 tutustuttaa oppilas taulukoihin ja diagrammeihin S4 L5

T12 harjaannuttaa oppilasta erilaisten leikkien kautta laatimaan vaiheittaisia toimintaohjeita ja
toimimaan ohjeen mukaan S1, S4 L1, L2, L4, L5

Vuosiluokka 3:
Merkitys, arvot ja asenteet S1-S4
T1 pitää yllä oppilaan innostusta ja kiinnostusta matematiikkaa kohtaan sekä tukee positiivista
minäkuvaa ja itseluottamusta L1, L3

Työskentelyn taidot S1-S4
T2 ohjata oppilasta havaitsemaan yhteyksiä oppimiensa asioiden välillä.
T3 Lisäksi tavoitteena on kehittää tietoisuutta muodosta. L1, L4
T4 ohjata oppilasta kehittämään taitoaan esittää kysymyksiä ja tehdä perusteltuja päätelmiä
havaintojensa pohjalta L1, L3, L4, L5
T5 ohjata ja tukea oppilasta ongelmanratkaisutaitojen kehittämisessä L1, L2

Käsitteelliset ja tiedonalakohtaiset tavoitteet S1-S4
T6 ohjata oppilasta käyttämään ja ymmärtämään matemaattisia käsitteitä ja merkintöjä.
T7 tukea ja ohjata oppilasta vahvistamaan ja laajentamaan ymmärrystään kymmenjärjestelmästä
T8 opastaa oppilasta saavuttamaan
laskutoimitusten ominaisuuksia

sujuva laskutaito päässä ja kirjallisesti hyödyntäen

T9 ohjata oppilasta arvioimaan mittauskohteen suuruutta ja valitsemaan mittaamiseen sopivan
välineen ja mittayksikön sekä pohtimaan mittaustuloksen järkevyyttä. L2, L3
T10 innostaa oppilasta laatimaan toimintaohjeita ohjelmointikieltä simuloiden myös yhteistyössä
toisten kanssa. Tämä voi alkaa ja jatkua eurytmian- ja luokan/matematiikanopettajan yhteistyöstä
eurytmia/eurytmialiikuntatuntien koodauksen puitteissa. L1, L2, L4, L5

Vuosiluokka 4:
Merkitys, arvot ja asenteet S1-S4
T1 pitää yllä oppilaan innostusta ja kiinnostusta matematiikkaa kohtaan sekä tukee positiivista
minäkuvaa ja itseluottamusta L1, L3

Työskentelyn taidot S1-S4
T2 ohjata oppilasta havaitsemaan yhteyksiä oppimiensa asioiden välillä.

T3Lisäksi tavoitteena on kehittää
tietoisuutta muodosta ja harjaannuttaa keskittymiskykyä
vaativissa solmupiirustuksissa ja toisiaan leikkaavissa muodoissa.
L1, L4
T4 ohjata oppilasta kehittämään taitoaan esittää kysymyksiä ja tehdä perusteltuja päätelmiä
havaintojensa pohjalta L1, L3, L4, L5
T5 ohjata ja tukea oppilasta ongelmanratkaisutaitojen kehittämisessä L1, L2

Käsitteelliset ja tiedonalakohtaiset tavoitteet S1-S4
T6 ohjata oppilasta käyttämään ja ymmärtämään matemaattisia käsitteitä ja merkintöjä.
T7 tukea ja ohjata oppilasta vahvistamaan ja laajentamaan ymmärrystään kymmenjärjestelmästä
T8 opastaa oppilasta saavuttamaan
laskutoimitusten ominaisuuksia

sujuva laskutaito päässä ja kirjallisesti hyödyntäen

T9 ohjata oppilasta arvioimaan mittauskohteen suuruutta ja valitsemaan mittaamiseen sopivan
välineen ja mittayksikön sekä pohtimaan mittaustuloksen järkevyyttä. L2, L3
T10 innostaa oppilasta laatimaan toimintaohjeita ohjelmointikieltä simuloiden myös yhteistyössä
toisten kanssa. Tämä voi alkaa ja jatkua eurytmian- ja luokan/matematiikanopettajan yhteistyöstä
eurytmia/eurytmialiikuntatuntien koodauksen puitteissa. L1, L2, L4, L5
Vuosiluokka 5

Merkitys, arvot ja asenteet S1, S2, S4, S5
T1 Pitää yllä oppilaan innostusta ja kiinnostusta matematiikkaa kohtaan sekä tukee positiivista
minäkuvaa ja itseluottamusta

Työskentelyn taidot S1, S2, S4, S5
T2 ohjata oppilasta havaitsemaan yhteyksiä oppimiensa asioiden välillä
T3 ohjata oppilasta kehittämään taitoaan esittää kysymyksiä ja tehdä perusteltuja päätelmiä
havaintojensa pohjalta
T4 kannustaa oppilasta esittämään päättelyään ja ratkaisujaan muille konkreettisin välinein,
piirroksin, suullisesti ja kirjallisesti myös tieto- ja viestintäteknologiaa hyödyntäen
T5 ohjata ja tukea oppilasta ongelmanratkaisutaitojen kehittämisessä

Käsitteelliset ja tiedonalakohtaiset tavoitteet S1, S2, S4, S5
T7 ohjata oppilasta käyttämään ja ymmärtämään matemaattisia käsitteitä ja merkintöjä.
3 - 6 luokalla tavoitteena on ohjata oppilasta käyttämään ja ymmärtämään matemaattisia käsitteitä
ja merkintöjä esim. pituus-, paino- ja tilavuusmitoissa.

T8 tukea ja ohjata oppilasta vahvistamaan ja laajentamaan ymmärrystään kymmenjärjestelmästä
T9 tukea oppilasta lukukäsitteen kehittymisessänegatiivisiin kokonaislukuihin
T10 opastaa oppilasta saavuttamaan sujuva laskutaito päässä ja kirjallisesti hyödyntäen
laskutoimitusten ominaisuuksia
T11 ohjata oppilasta havainnoimaan ja kuvailemaan kappaleiden ja kuvioiden geometrisia
ominaisuuksia sekä tutustuttaa oppilas geometrisiin käsitteisiin
Lisäksi tavoitteena on ohjata oppilasta piirtämään geometrisia kuvioita sekä tiedostamaan
käsitteet mm. piste, suora, ympyrä (halkaisija, säde), nelikulmio ja kolmio.
T12 ohjata oppilasta arvioimaan mittauskohteen suuruutta ja valitsemaan mittaamiseen sopivan
välineen ja mittayksikön sekä pohtimaan mittaustuloksen järkevyyttä.
T13 ohjata oppilasta laatimaan ja tulkitsemaan taulukoita ja diagrammeja sekä käyttämään
tilastollisia tunnuslukuja sekä tarjota kokemuksia todennäköisyydestä.
Ohjata oppilasta alustavasti laatimaan ja tulkitsemaan taulukoita sekä diagrammeja sekä
alustavasti tarjota kokemuksia todennäköisyydestä

Vuosiluokka 6

Merkitys, arvot ja asenteet S1-S4
T1 Pitää yllä oppilaan innostusta ja kiinnostusta matematiikkaa kohtaan sekä tukee positiivista
minäkuvaa ja itseluottamusta

Työskentelyn taidot S1-S4
T2 ohjata oppilasta havaitsemaan yhteyksiä oppimiensa asioiden välillä
T3 ohjata oppilasta kehittämään taitoaan esittää kysymyksiä ja tehdä perusteltuja päätelmiä
havaintojensa pohjalta
T4 kannustaa oppilasta esittämään päättelyään ja ratkaisujaan muille konkreettisin välinein,
piirroksin, suullisesti ja kirjallisesti myös tieto- ja viestintäteknologiaa hyödyntäen
T5 ohjata ja tukea oppilasta ongelmanratkaisutaitojen kehittämisessä
T6 ohjata oppilasta kehittämään taitoaan arvioida ratkaisun järkevyyttä ja tuloksen mielekkyyttä

Käsitteelliset ja tiedonalakohtaiset tavoitteet S1-S4
T7 ohjata oppilasta käyttämään ja ymmärtämään matemaattisia käsitteitä ja merkintöjä.
3 - 6 luokalla tavoitteena on ohjata oppilasta käyttämään ja ymmärtämään matemaattisia käsitteitä
ja merkintöjä esim. pituus-, paino- ja tilavuusmitoissa.
T9 tukea oppilasta lukukäsitteen kehittymisessä positiivisiin rationaalilukuihin

T10 opastaa oppilasta saavuttamaan sujuva laskutaito päässä ja kirjallisesti hyödyntäen
laskutoimitusten ominaisuuksia
T14 ohjata ja innostaa oppilasta käyttämään tietokonetta myös matematiikan tehtävissä
sekä innostaa oppilaita yhdistämään oppimiaan ja- tai-, ei- portteja kokonaisuuksiksi eurytmiantai/ja matematiikantunnilla.
T14
innostaa
oppilasta
ohjelmointiympäristössä

laatimaan

toimintaohjeita

tietokoneohjelmina

graafisessa

ohjata oppilasta käyttämään ja ymmärtämään tietokoneohjelmia matematiikan tehtävissä, myös
graafisessa ohjelmointiympäristössä

Vuosiluokka 7

Merkitys, arvot ja asenteet S1-S3, S5
T1 vahvistaa oppilaan motivaatiota, myönteistä minäkuvaa ja itseluottamusta matematiikan
oppijana.
T2 kannustaa oppilasta ottamaan vastuuta matematiikan oppimisesta sekä yksin että yhdessä
toimien

T3 ohjata oppilasta havaitsemaan ja ymmärtämään oppimiensa asioiden välisiä yhteyksiä
T4 kannustaa oppilasta harjaantumaan täsmälliseen matemaattiseen ilmaisuun suullisesti ja
kirjallisesti
T5 tukea oppilasta loogista ja luovaa ajattelua vaativien matemaattisten tehtävien ratkaisemisessa
ja siinä tarvittavien taitojen kehittämisessä
Tukemisen lisäksi tavoitteena on kehittää oppilaan taitoa ratkaista loogista ja luovaa ajattelua
vaativia matemaattisia ongelmia. L1, L3, L4, L5, L6
T6 ohjata oppilasta arvioimaan ja kehittämään matemaattisia ratkaisujaan sekä tarkastelemaan
kriittisesti tuloksen mielekkyyttä
T7 rohkaista oppilasta soveltamaan matematiikkaa muissakin oppiaineissa ja ympäröivässä
yhteiskunnassa
T8 ohjata oppilasta kehittämään tiedonhallinta- ja analysointitaitojaan sekä opastaa tiedon
kriittiseen tarkasteluun
T9 opastaa oppilasta soveltamaan tieto- ja viestintäteknologiaa matematiikan opiskelussa sekä
ongelmien ratkaisemisessa

Käsitteelliset ja tiedonalakohtaiset tavoitteet S1-S3, S5

T10 ohjata oppilasta vahvistamaan päättely- ja päässälaskutaitoa ja kannustaa oppilasta
käyttämään laskutaitoaan eri tilanteissa
T12 tukea oppilasta laajentamaan lukukäsitteen ymmärtämistä reaalilukuihin
T14 ohjata oppilasta ymmärtämään tuntemattoman käsite ja kehittämään yhtälönratkaisutaitojaan
T16 tukea oppilasta ymmärtämään geometrian käsitteitä ja niiden välisiä yhteyksiä. Tavoitteena on
laajentaa oppilaan ymmärrystä geometrian käsitteistä ja niiden välisistä yhteyksistä.
T18 kannustaa oppilasta kehittämään taitoaan laskea pinta-aloja. S14 L1 L4

Vuosiluokka 8

Merkitys, arvot ja asenteet S1-S6
T1 vahvistaa oppilaan motivaatiota, myönteistä minäkuvaa ja itseluottamusta matematiikan
oppijana.
T2 kannustaa oppilasta ottamaan vastuuta matematiikan oppimisesta sekä yksin että yhdessä
toimien

T3 ohjata oppilasta havaitsemaan ja ymmärtämään oppimiensa asioiden välisiä yhteyksiä
T4 kannustaa oppilasta harjaantumaan täsmälliseen matemaattiseen ilmaisuun suullisesti ja
kirjallisesti
T5 tukea oppilasta loogista ja luovaa ajattelua vaativien matemaattisten tehtävien ratkaisemisessa
ja siinä tarvittavien taitojen kehittämisessä
Tukemisen lisäksi tavoitteena on kehittää oppilaan taitoa ratkaista loogista ja luovaa ajattelua
vaativia matemaattisia ongelmia. L1, L3, L4, L5, L6
T6 ohjata oppilasta arvioimaan ja kehittämään matemaattisia ratkaisujaan sekä tarkastelemaan
kriittisesti tuloksen mielekkyyttä
T7 rohkaista oppilasta soveltamaan matematiikkaa muissakin oppiaineissa ja ympäröivässä
yhteiskunnassa
T8 ohjata oppilasta kehittämään tiedonhallinta- ja analysointitaitojaan sekä opastaa tiedon
kriittiseen tarkasteluun
T9 opastaa oppilasta soveltamaan tieto- ja viestintäteknologiaa matematiikan opiskelussa sekä
ongelmien ratkaisemisessa

Käsitteelliset ja tiedonalakohtaiset tavoitteet S1-S6
T10 ohjata oppilasta vahvistamaan päättely- ja päässälaskutaitoa ja kannustaa oppilasta
käyttämään laskutaitoaan eri tilanteissa

T11 ohjata oppilasta kehittämään kykyään laskea peruslaskutoimituksia rationaaliluvuilla.
Kehittämisen lisäksi tavoitteena on vahvistaa oppilaan kykyä laskea peruslaskutoimituksia
rationaaliluvuilla S11 L1, L4
T13 tukea oppilasta laajentamaan ymmärrystään prosenttilaskennasta
T14 kehitetään oppilaan yhtälönratkaisutaitoja
T16 tukea oppilasta ymmärtämään geometrian käsitteitä ja niiden välisiä yhteyksiä
T17 ohjata oppilasta ymmärtämään ja hyödyntämään suorakulmaiseen kolmioon ja ympyrään
liittyviä ominaisuuksia

Vuosiluokka 9

Merkitys, arvot ja asenteet S1-S6
T1 vahvistaa oppilaan motivaatiota, myönteistä minäkuvaa ja itseluottamusta matematiikan
oppijana.
T2 kannustaa oppilasta ottamaan vastuuta matematiikan oppimisesta sekä yksin että yhdessä
toimien
T3 ohjata oppilasta havaitsemaan ja ymmärtämään oppimiensa asioiden välisiä yhteyksiä
T4 kannustaa oppilasta harjaantumaan täsmälliseen matemaattiseen ilmaisuun suullisesti ja
kirjallisesti
T5 tukea oppilasta loogista ja luovaa ajattelua vaativien matemaattisten tehtävien ratkaisemisessa
ja siinä tarvittavien taitojen kehittämisessä
Tukemisen lisäksi tavoitteena on kehittää oppilaan taitoa ratkaista loogista ja luovaa ajattelua
vaativia matemaattisia ongelmia. L1, L3, L4, L5, L6
T6 ohjata oppilasta arvioimaan ja kehittämään matemaattisia ratkaisujaan sekä tarkastelemaan
kriittisesti tuloksen mielekkyyttä
T7 rohkaista oppilasta soveltamaan matematiikkaa muissakin oppiaineissa ja ympäröivässä
yhteiskunnassa
T8 ohjata oppilasta kehittämään tiedonhallinta- ja analysointitaitojaan sekä opastaa tiedon
kriittiseen tarkasteluun
T9 opastaa oppilasta soveltamaan tieto- ja viestintäteknologiaa matematiikan opiskelussa sekä
ongelmien ratkaisemisessa

Käsitteelliset ja tiedonalakohtaiset tavoitteet S1-S6
T14kehitetään oppilaan yhtälönratkaisutaitoja sekä oppilaan yhtälönratkaisutaitoja laajentaen
yhtälöpareihin

T15 ohjata oppilasta ymmärtämään muuttujan käsite ja tutustuttaa funktion käsitteeseen. Ohjata
oppilasta harjoittelemaan funktion kuvaajan tulkitsemista ja tuottamista
T16kerrataan geometriaa ja perehdytään trigonometriaan. S14 L1, L4, L5
T18 kannustaa oppilasta kehittämään taitoaan laskea pinta-aloja ja tilavuuksia
T19 ohjata oppilasta määrittämään tilastollisia tunnuslukuja ja laskemaan todennäköisyyksiä
T20 ohjata oppilasta kehittämään algoritmista ajatteluaan sekä taitojaan soveltaa matematiikkaa ja
ohjelmointia ongelmien ratkaisemiseen.

Matematiikan tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet
Vuosiluokalla 1
S1 Ajattelun taidot
Oppilaille tarjotaan mahdollisuuksia löytää yhtäläisyyksiä, eroja ja säännönmukaisuuksia.
Vertaillaan, luokitellaan ja asetetaan järjestykseen sekä havaitaan syy- ja seuraussuhteita.
Harjoitellaan tarkastelemaan matemaattisia tilanteita eri näkökulmista.
S2 Luvut ja laskutoimitukset
Laskutoimituksissa käytetään luonnollisia lukuja. Varmistetaan, että oppilaat hallitsevat
lukumäärän, lukusanan ja numeromerkinnän välisen yhteyden. Ymmärrystä luvuista laajennetaan
laskemalla, hahmottamalla ja arvioimalla lukumääriä. Harjoitellaan lukujonotaitoja sekä taitoa
vertailla ja asettaa lukuja järjestykseen. Tutkitaan lukujen ominaisuuksia kuten parillisuutta,
monikertoja ja puolittamista. Perehdytään lukujen 1 – 10 hajotelmiin.
Ohjataan oppilaita käyttämään lukuja tarkoituksenmukaisella tavalla eri tilanteissa, lukumäärän,
järjestyksen ja mittaustuloksen ilmaisemisessa sekä laskutoimituksissa.
Perehdytään kymmenjärjestelmän periaatteeseen konkreettisten mallien avulla.
Kehitetään oppilaiden yhteen- ja vähennyslaskutaitoja ensin lukualueella 0 – 20 ja sitten
lukualueella 0 – 100. Harjoitellaan erilaisia päässälaskustrategioita laskutaidon sujuvoittamiseksi.
Yhteen- ja vähennyslaskut konkretisoidaan erilaisissa sovellustilanteissa. Opitaan hyödyntämään
vaihdannaisuutta ja liitännäisyyttä yhteenlaskussa.
S3 Geometria ja mittaaminen
Kehitetään oppilaiden taitoa hahmottaa kolmiulotteista ympäristöä
geometriaa. Harjoitellaan suunta- ja sijaintikäsitteiden käyttöä.

ja havaita siinä tason

Tutkitaan yhdessä kappaleita ja tasokuvioita. Tunnistamisen lisäksi rakennetaan ja piirretään.
Ohjataan oppilaita löytämään ja nimeämään ominaisuuksia, joiden mukaan kappaleita ja
tasokuviota myös luokitellaan.
Harjoitellaan mittaamista ja ohjataan oppilaita oivaltamaan mittaamisen periaate.
Muotopiirustuksessa piirretään sekä vaaka- että pystysuorassa olevia suoria ja kaarevia viivoja
S4 Tietojenkäsittely ja tilastot

Pohjustetaan oppilaiden taitoja kerätä ja tallentaa tietoja kiinnostavista aihepiireistä.

Vuosiluokalla 2
S1 Ajattelun taidot
Oppilaille tarjotaan mahdollisuuksia löytää yhtäläisyyksiä, eroja ja säännönmukaisuuksia.
Vertaillaan, luokitellaan ja asetetaan järjestykseen sekä havaitaan syy- ja seuraussuhteita.
Harjoitellaan tarkastelemaan matemaattisia tilanteita eri näkökulmista. Tutustuminen ohjelmoinnin
alkeisiin aloitetaan tekemällä erilaisia toimintaohjeita ja harjoittelemalla ohjeen mukaan toimimista.
S2 Luvut ja laskutoimitukset
Laskutoimituksissa käytetään luonnollisia lukuja. Varmistetaan, että oppilaat hallitsevat
lukumäärän, lukusanan ja numeromerkinnän välisen yhteyden. Ymmärrystä luvuista laajennetaan
laskemalla, hahmottamalla ja arvioimalla lukumääriä. Harjoitellaan lukujonotaitoja sekä taitoa
vertailla ja asettaa lukuja järjestykseen. Tutkitaan lukujen ominaisuuksia kuten parillisuutta,
monikertoja ja puolittamista. Perehdytään lukujen 1 – 10 hajotelmiin.
Ohjataan oppilaita käyttämään lukuja tarkoituksenmukaisella tavalla eri tilanteissa, lukumäärän,
järjestyksen ja mittaustuloksen ilmaisemisessa sekä laskutoimituksissa.
Perehdytään kymmenjärjestelmän periaatteeseen konkreettisten mallien avulla.
Kehitetään oppilaiden yhteen- ja vähennyslaskutaitoja ensin lukualueella 0 – 20 ja sitten
lukualueella 0 – 100. Harjoitellaan erilaisia päässälaskustrategioita laskutaidon sujuvoittamiseksi.
Yhteen- ja vähennyslaskut konkretisoidaan erilaisissa sovellustilanteissa. Opitaan hyödyntämään
vaihdannaisuutta ja liitännäisyyttä yhteenlaskussa.
Ohjataan oppilaita ymmärtämään kertolaskun käsite konkretian avulla ja opetellaan kertotaulut 1-5
ja 10. Luodaan pohja ymmärtää jakolasku sekä kerto- ja jakolaskun yhteys. Hyödynnetään
vaihdannaisuutta kertolaskussa ja tutustutaan kertolaskun liitännäisyyteen.
Pohjustetaan murtoluvun käsitettä jakamalla kokonainen yhtä suuriin osiin.
S3 Geometria ja mittaaminen
Kehitetään oppilaiden taitoa hahmottaa kolmiulotteista ympäristöä
geometriaa. Harjoitellaan suunta- ja sijaintikäsitteiden käyttöä.

ja havaita

siinä tason

Tutkitaan yhdessä kappaleita ja tasokuvioita. Tunnistamisen lisäksi rakennetaan ja piirretään.
Ohjataan oppilaita löytämään ja nimeämään ominaisuuksia, joiden mukaan kappaleita ja
tasokuviota myös luokitellaan.
Harjoitellaan mittaamista ja ohjataan oppilaita oivaltamaan mittaamisen periaate. Käsitellään
suureita pituus, massa, tilavuus ja aika sekä harjoitellaan niihin liittyvien mittayksiköiden käyttöä.
Keskeisiä mittayksiköitä ovat metri ja senttimetri, kilogramma ja gramma sekä litra ja desilitra.
Harjoitellaan kellonaikoja ja ajanyksiköitä.
Muotopiirustuksessa tehdään peilausharjoituksia pystysuoran ja vaakasuoran symmetria-akselin
suhteen.

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

Vuosiluokalla 3
S1 Ajattelun taidot
Kehitetään oppilaiden taitoja löytää yhtäläisyyksiä, eroja ja säännönmukaisuuksia. Syvennetään
taitoa vertailla, luokitella ja asettaa järjestykseen, etsiä vaihtoehtoja systemaattisesti, havaita syyja seuraussuhteita sekä yhteyksiä matematiikassa.
S2 Luvut ja laskutoimitukset
Syvennetään ja varmennetaan oppilaiden ymmärrys kymmenjärjestelmästä. Käsitystä lukujen
rakenteesta, yhteyksistä ja jaollisuudesta monipuolistetaan tutkimalla ja luokittelemalla lukuja.
Harjaannutetaan taitoa laskea peruslaskutoimituksia
päässä. Harjoitellaan yhteen- ja
vähennyslaskualgoritmeja sekä varmistetaan niiden osaaminen. Varmistetaan kertolaskun
käsitteen ymmärtäminen ja opitaan kertotaulut 6-9. Varmistetaan kertotaulujen 1-10 osaaminen.
Opiskellaan jakolaskua sekä sisältö- että ositusjakotilanteissa. Harjoitellaan lukuyksiköittäin
jakamista. Hyödynnetään laskutoimitusten ominaisuuksia ja niiden välisiä yhteyksiä.
S3 Algebra
Tutkitaan lukujonon säännönmukaisuutta sekä jatketaan lukujonoa säännön mukaan.
S4 Geometria ja mittaaminen
Rakennetaan, piirretään, tutkitaan ja luokitellaan kappaleita ja kuvioita. Tasokuvioista tutkitaan
kolmioita, nelikulmioita ja ympyrää. Kappaleet luokitellaan lieriöihin, kartioihin ja muihin
kappaleisiin..
Harjoitellaan mittaamista ja kiinnitetään huomiota mittaustarkkuuteen, mittaustuloksen arviointiin ja
mittauksen tarkistamiseen.
Muotopiirustuksessa piirretään virtaavia ja rytmisiä ornamentteja.

Vuosiluokalla 4
S1 Ajattelun taidot
Kehitetään oppilaiden taitoja löytää yhtäläisyyksiä, eroja ja säännönmukaisuuksia. Syvennetään
taitoa vertailla, luokitella ja asettaa järjestykseen, etsiä vaihtoehtoja systemaattisesti, havaita syyja seuraussuhteita sekä yhteyksiä matematiikassa.
S2 Luvut ja laskutoimitukset
Syvennetään ja varmennetaan oppilaiden ymmärrys kymmenjärjestelmästä. Käsitystä lukujen
rakenteesta, yhteyksistä ja jaollisuudesta monipuolistetaan tutkimalla ja luokittelemalla lukuja.

Harjaannutetaan taitoa laskea peruslaskutoimituksia
päässä. Harjoitellaan yhteen- ja
vähennyslaskualgoritmeja sekä varmistetaan niiden osaaminen. Varmistetaan kertolaskun
käsitteen ymmärtäminen ja opitaan kertotaulut 6-9. Varmistetaan kertotaulujen 1-10 osaaminen.
Opiskellaan jakolaskua sekä sisältö- että ositusjakotilanteissa. Harjoitellaan lukuyksiköittäin
jakamista. Hyödynnetään laskutoimitusten ominaisuuksia ja niiden välisiä yhteyksiä. Opitaan
murtoluvun käsite ja harjoitellaan murtolukujen peruslaskutoimituksia eri tilanteissa. Kerto- ja
jakolaskussa pitäydytään luonnollisella luvulla kertomisessa ja jakamisessa.
S3 Algebra
Tutkitaan lukujonon säännönmukaisuutta sekä jatketaan lukujonoa säännön mukaan.
S4 Geometria ja mittaaminen
Rakennetaan, piirretään, tutkitaan ja luokitellaan kappaleita ja kuvioita. Tasokuvioista tutkitaan
kolmioita, nelikulmioita ja ympyrää. Kappaleet luokitellaan lieriöihin, kartioihin ja muihin
kappaleisiin.
Tutustutaan
tarkemmin
suorakulmaiseen
särmiöön,
ympyrälieriöön,
ympyräpohjaiseen kartioon ja pyramidiin.
Harjoitellaan mittaamista ja kiinnitetään huomiota mittaustarkkuuteen, mittaustuloksen arviointiin ja
mittauksen tarkistamiseen.
Muotopiirustuksessa tehdään ja piirretään punoksia, ornamentteja ja solmuja.

Vuosiluokalla 5
S1 Ajattelun taidot
Kehitetään oppilaan loogista ajattelua.
S2 Luvut ja laskutoimitukset
Pohjustetaan negatiivisen luvun käsite ja laajennetaan lukualuetta negatiivisilla kokonaisluvuilla.
Perehdytään desimaalilukuihin osana kymmenjärjestelmää ja harjoitellaan peruslaskutoimituksia
desimaaliluvuilla.
S4 Geometria ja mittaaminen
Luokitellaan tasokuviot monikulmioihin ja muihin kuvioihin sekä tutkitaan niiden ominaisuuksia.
Perehdytään tarkemmin kolmioihin, nelikulmioihin ja ympyrään. Perehdytään pisteen, janan,
suoran ja kulman käsitteisiin. Harjoitellaan kulmien piirtämistä, mittaamista ja luokittelemista.
Tarkastellaan symmetriaa suoran suhteen. Ohjataan oppilaita havaitsemaan myös kierto- ja
siirtosymmetrioita ympäristössä esimerkiksi osana taidetta.
S5 Tietojenkäsittely, tilastot ja todennäköisyys
Kehitetään oppilaiden taitoja kerätä tietoa järjestelmällisesti kiinnostavista aihepiireistä.
Tallennetaan ja esitetään tietoa taulukoiden ja diagrammien avulla. Käsitellään tilastollisista
tunnusluvuista suurin ja pienin arvo, keskiarvo ja tyyppiarvo.
Tutustutaan todennäköisyyteen arkitilanteiden
mahdoton, mahdollinen vai varma.

perusteella

päättelemällä,

onko

tapahtuma

Vuosiluokalla 6
S1 Ajattelun taidot
Suunnitellaan ja toteutetaan ohjelmia graafisessa ohjelmointiympäristössä.
S2 Luvut ja laskutoimitukset
Oppilaita ohjataan pyöristämään lukuja ja laskemaan likiarvoilla siten, että he oppivat arvioimaan
tuloksen suuruusluokan. Kaikkia laskutoimituksia harjoitellaan monipuolisissa tilanteissa
hyödyntäen tarvittavia välineitä. Perehdytään prosentin käsitteeseen. Pohjustetaan prosenttiluvun
ja -arvon ymmärtämistä ja harjoitellaan niiden laskemista yksinkertaisissa tapauksissa.
Hyödynnetään murtoluvun, desimaaliluvun ja prosentin välisiä yhteyksiä.
S3 Algebra
Tutustutaan tuntemattoman käsitteeseen.
päättelemällä ja kokeilemalla.

Tutkitaan

yhtälöä

ja etsitään

yhtälön

ratkaisuja

S4 Geometria ja mittaaminen
Käsitellään koordinaatistosta
neljänneksiin.

ensin ensimmäinen

neljännes

ja laajennetaan

sitten kaikkiin

Tutustutaan mittakaavan käsitteeseen ja käytetään sitä suurennoksissa ja pienennöksissä.
Ohjataan oppilaita hyödyntämään mittakaavaa kartan käytössä.
Mitataan ja lasketaan erimuotoisten kuvioiden piirejä ja pinta-aloja sekä suorakulmaisten
särmiöiden tilavuuksia. Ohjataan oppilaita ymmärtämään, miten mittayksikköjärjestelmä rakentuu.
Harjoitellaan yksikönmuunnoksia yleisimmin käytetyillä mittayksiköillä.

Vuosiluokalla 7
S1 Ajattelun taidot ja menetelmät
Harjoitellaan loogista ajattelua vaativia toimintoja kuten sääntöjen ja riippuvuuksien etsimistä ja
esittämistä täsmällisesti. Pohditaan ja määritetään vaihtoehtojen lukumääriä. Vahvistetaan
oppilaiden päättelykykyä ja taitoa perustella. Harjoitellaan matemaattisen tekstin tulkitsemista ja
tuottamista.
S2 Luvut ja laskutoimitukset
Harjoitellaan peruslaskutoimituksia
myös negatiivisilla luvuilla. Tutustutaan vastaluvun,
käänteisluvun ja itseisarvon käsitteisiin. Lukualuetta laajennetaan reaalilukuihin. Perehdytään
lukujen
jaollisuuteen
ja jaetaan
lukuja alkutekijöihin.
Syvennetään
desimaalilukujen
laskutoimituksien osaamista. Vahvistetaan ymmärrystä tarkan arvon ja likiarvon erosta sekä
pyöristämisestä. Opiskellaan potenssit, joissa eksponenttina luonnollinen luku.
S3 Algebra
Perehdytään muuttujan käsitteeseen ja lausekkeen arvon laskemiseen. Tutustutaan polynomin
käsitteeseen ja harjoitellaan polynomien yhteen-, vähennys- ja kertolaskua. Harjoitellaan

muodostamaan lausekkeita ja sieventämään niitä. Muodostetaan ja ratkaistaan ensimmäisen
asteen yhtälöitä. Syvennetään oppilaiden taitoa tutkia ja muodostaa lukujonoja.
S5 Geometria
Laajennetaan pisteen, janan, suoran ja kulman käsitteiden ymmärtämistä ja perehdytään viivan ja
puolisuoran käsitteisiin. Tutkitaan suoriin, kulmiin ja monikulmioihin liittyviä ominaisuuksia.
Lasketaan monikulmioiden piirejä ja pinta-aloja. Varmennetaan ja laajennetaan mittayksiköiden ja
yksikkömuunnosten hallintaa. Harjoitellaan koordinaatiston käyttöä. Tutustutaan geometristen
muotojen ja säännönmukaisuuksien kauneuteen kuvataiteiden ja luonnon avulla.
Vuosiluokalla 8
S1 Ajattelun taidot ja menetelmät
Harjoitellaan matemaattisen tekstin tulkitsemista ja tuottamista.
S2 Luvut ja laskutoimitukset
Vahvistetaan laskutaitoa murtoluvuilla ja opitaan murtoluvun kertominen ja jakaminen
murtoluvulla. Vahvistetaan ymmärrystä tarkan arvon ja likiarvon erosta sekä pyöristämisestä.
Varmistetaan prosentin käsitteen ymmärtäminen. Harjoitellaan prosenttiosuuden laskemista ja
prosenttiluvun osoittaman määrän laskemista kokonaisuudesta. Lisäksi opitaan laskemaan
muuttunut arvo, perusarvo sekä muutos- ja vertailuprosentti. Harjoitellaan potenssilaskentaa, kun
eksponenttina on kokonaisluku. Perehdytään neliöjuuren käsitteeseen (mahdollisesti samalla
myös muut juuret) ja käytetään neliöjuurta laskutoimituksissa. Kerrataan potenssin käsite.
Opiskellaan potenssit, joissa eksponenttina kokonaisluku (negatiiviset ja 0 potenssit uutena).
Harjoitellaan potenssilausekkeiden sieventämistä.
S3 Algebra
Kerrataan polynomien yhteen-, vähennys- ja kertolasku. Muodostetaan
ensimmäisen asteen yhtälöitä ja vaillinaisia toisen asteen yhtälöitä.

ja

ratkaistaan

S4 Funktiot
Tutustutaan suoraan ja verrannollisuuksiin. Piirretään suoria koordinaatistoon. Opitaan suoran
kulmakertoimen ja vakiotermin käsitteet.
S5 Geometria
Vahvistetaan yhdenmuotoisuuden ja yhtenevyyden käsitteiden ymmärtämistä. Harjoitellaan
geometrista konstruointia. Opitaan käyttämään Pythagoraan lausetta, Pythagoraan lauseen
käänteislausetta ja trigonometrisia funktioita. Opitaan kehä- ja keskuskulma sekä tutustutaan
Thaleen lauseeseen. Harjoitellaan laskemaan ympyrän pinta-ala, kehän ja kaaren pituus sekä
sektorin pinta-ala.
S6 Tietojen käsittely ja tilastot sekä todennäköisyys
Syvennetään oppilaiden taitoja kerätä, jäsentää ja analysoida tietoa. Varmistetaan keskiarvon ja
tyyppiarvon ymmärtäminen. Harjoitellaan määrittämään frekvenssi, suhteellinen frekvenssi ja
mediaani. Tutustutaan hajonnan käsitteeseen. Tulkitaan ja tuotetaan erilaisia diagrammeja.

Vuosiluokalla 9
S1 Ajattelun taidot ja menetelmät
Harjoitellaan loogista ajattelua vaativia toimintoja kuten sääntöjen ja riippuvuuksien etsimistä ja
esittämistä täsmällisesti. Pohditaan ja määritetään vaihtoehtojen lukumääriä. Vahvistetaan
oppilaiden päättelykykyä ja taitoa perustella. Harjoitellaan matemaattisen tekstin tulkitsemista ja
tuottamista. Tutustutaan todistamisen perusteisiin. Harjoitellaan väitelauseiden totuusarvon
päättelyä. Syvennetään algoritmista ajattelua. Ohjelmoidaan ja samalla harjoitellaan hyviä
ohjelmointikäytäntöjä. Sovelletaan itse tehtyjä tai valmiita tietokoneohjelmia osana matematiikan
opiskelua.
S2 Luvut ja laskutoimitukset
Vahvistetaan ymmärrystä tarkan arvon ja likiarvon erosta sekä pyöristämisestä.
S3 Algebra
Syvennetään ensimmäisen asteen yhtälöiden ratkaisutaitoja ja ratkaistaan yhtälöitä, joissa on
murtolukuja. Ratkaistaan yhtälöpareja graafisesti ja algebrallisesti. Tutustutaan ensimmäisen
asteen epäyhtälöihin ja ratkaistaan niitä. Käytetään verrantoa tehtävien ratkaisussa.
S4 Funktiot
Kuvataan riippuvuuksia sekä graafisesti että algebrallisesti. Kerrataan suoran ja verrannollisuuden
käsitteet. Perehdytään funktion käsitteeseen. Piirretään suoria ja paraabeleja koordinaatistoon.
Tulkitaan kuvaajia esimerkiksi tutkimalla funktion kasvamista ja vähenemistä. Määritetään
funktioiden nollakohtia.
S5 Geometria
Tutkitaan kolmiulotteisia kappaleita. Opitaan laskemaan pallon, lieriön ja kartion pinta-aloja ja
tilavuuksia. Varmennetaan ja laajennetaan mittayksiköiden ja yksikkömuunnosten hallintaa.
S6 Tietojen käsittely ja tilastot sekä todennäköisyys
Lasketaan todennäköisyyksiä. Harjoitellaan käyttämään todennäköisyyden laskusääntöjä kuten
yhteenlasku- ja kertolaskusääntö sekä tuloperiaate.

Matematiikan oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät tavoitteet
Vuosiluokilla 1-2
Opetuksen lähtökohtana käytetään oppilaalle tuttuja ja kiinnostavia aiheita ja ongelmia.
Tavoitteena on luoda oppimisympäristö, jossa matematiikkaa opiskellaan toiminnallisesti ja
välineiden avulla. Opetuksessa käytetään vaihtelevia työtapoja. Oppilasta kannustetaan
työskentelemään sekä itsenäisesti että yhdessä. Pedagogisesti ohjatut leikit ja pelit ovat yksi
tärkeä työtapa. Luokan-/matematiikan opettaja voi myös käydä eurytmiatunnilla seuraamassa
tietojenkäsittelyn peruskäsitteiden opettamista toiminnallisin harjoittein ja leikein: peräkkäisyys,
valinta ja toisto, bitti ja erilaisia algoritmileikkejä.

Muotopiirustuksessa on tilava oppimisympäristö, jossa on mahdollisuus kokea muotoja liikkeestä
käsin. Voi hyödyntää myös ulkomahdollisuuksia. Muotoja voi tehdä esimerkiksi lumeen, hiekkaan
tai liidulla asfalttiin.
Vuosiluokilla 3-6
Opetuksen lähtökohtana käytetään oppilaalle tuttuja ja kiinnostavia aiheita ja ongelmia.
Matematiikkaa opiskellaan edelleen oppimisympäristössä, jossa konkretisointi ja välineet ovat
keskeisessä asemassa. Välineet tulee olla helposti saatavilla. Opetuksessa käytetään vaihtelevia
työtapoja. Työskennellään sekä yhdessä että itsenäisesti. Oppimispelit ja –leikit ovat yksi tärkeä ja
oppilaita motivoiva työtapa. Tieto- ja viestintäteknologiaa hyödynnetään opetuksessa ja
opiskelussa ikäkauden mukaisesti.
Luokan-/matematiikan opettaja voi tehdä yhteistyötä eurytmian opettajan kanssa ja käydä
eurytmiatunnilla seuraamassa tietojenkäsittelyn peruskäsitteiden opettamista toiminnallisin
harjoittein ja leikein:uusina harjoitteina esimerkiksi 3.luokalla Boolen algoritmit: ja, tai ja ei ja
6.luokalla binäärihaku leikkinä. Matematiikan opettaja voi palata esim. binäärihaku-leikkiin lukion
1. luokalla, leikkiä sen kerran oppitunnilla oppilaiden/opiskelijoiden kanssa ja viedä sen sitten
logaritmin käsitteeseen.
Vuosiluokilla 7-9
Opetuksen lähtökohdat valitaan oppilaita kiinnostavista aiheista, ilmiöistä ja niihin liittyvistä
ongelmista. Konkretia toimii edelleen tärkeänä osana matematiikan opiskelua. Rohkaistaan
oppilaita käyttämään ajattelua tukevia piirroksia ja välineitä. Opetuksessa käytetään vaihtelevia
työtapoja. Ongelmia matematisoidaan, ratkaistaan ja tulkitaan yksin ja yhdessä. Yhdessä
työskennellessä jokainen toimii sekä itsensä että ryhmän hyväksi. Oppimispelit ovat yksi motivoiva
työtapa.
Tietoja
viestintäteknologiaa,
kuten
taulukkolaskentaa
ja
dynaamista
geometriaohjelmistoa, hyödynnetään opetuksen, oppimisen, tuottamisen, arvioinnin sekä
luovuuden välineenä.

Ohjaus, eriyttäminen ja tuki matematiikassa
Vuosiluokilla 1-2
Ensimmäisen luokan aikana selvitetään, mitä oppilaat osaavat ja millaisia eroja osaamisessa on.
Kumulatiivisena oppiaineena matematiikan perusasioiden hallinta on välttämätön edellytys uusien
sisältöjen oppimiselle. Oppilaalle tarjotaan tukea aiemmin opittujen tietojen ja taitojen
täydentämiseen sekä uusien sisältöjen oppimiseen. Matematiikan oppimisen valmiuksien
kehittämiselle ja matematiikan oppimiselle varataan riittävästi aikaa ja systemaattista tukea.
Oppilaan matematiikan osaamista ja taitojen kehittymistä seurataan jatkuvasti. Tarjottava tuki
antaa oppilaalle mahdollisuuden kehittää taitojaan niin, että oppimisen ja osaamisen ilo säilyvät.
Oppilaalle tarjotaan sopivia välineitä oppimisen tueksi ja hänelle luodaan mahdollisuuksia oivaltaa
ja ymmärtää itse. Oppilaalle turvataan mahdollisuus riittävään harjoitteluun. Taitavalle oppilaalle
tarjotaan mahdollisuus erilaisten lisätehtävien tekemiseen. Muotopiirustuksella
tuetaan
hahmottamisen taitojen lisäksi oppilaan kirjoittamaan ja lukemaan oppimista.

Vuosiluokilla 3-6

Tuetaan oppilaan mahdollisuutta saada opetusta myös aiempien vuosiluokkien keskeisimmistä
sisällöistä, jos hän ei hallitse niitä riittävästi. Lisäksi annetaan ennakoivaa tukea uusien sisältöjen
oppimiseksi. Matematiikan oppimiselle varataan riittävästi aikaa ja systemaattista tukea. Oppilaan
matematiikan osaamista ja taitojen kehittymistä seurataan jatkuvasti. Tarjottava tuki antaa
oppilaalle mahdollisuuden kehittää taitojaan niin, että myönteinen asenne ja kyvykkyyden tunne
vahvistuvat. Oppilaalle tarjotaan sopivia välineitä oppimisen tueksi ja hänelle tarjotaan
mahdollisuuksia oivaltaa ja ymmärtää itse. Oppilaalle turvataan mahdollisuus riittävään
harjoitteluun. Taitavaa oppilasta tuetaan tarjoamalla hänelle vaihtoehtoisia työskentelymuotoja ja
rikastuttamalla käsiteltäviä sisältöjä.

Vuosiluokilla 7-9
Oppilaalla tulee olla mahdollisuus saada opetusta myös aiempien vuosiluokkien keskeisimmistä
sisällöistä, jos hän ei hallitse niitä riittävästi. Lisäksi annetaan ennakoivaa tukea tarvittaessa
uusien sisältöjen oppimiseksi. Oppilaan matematiikan osaamista ja taitojen kehittymistä seurataan
jatkuvasti yhdessä oppilaan kanssa. Oppilaalle korostetaan asioiden ymmärtämisen tärkeyttä.
Oppilasta tuetaan suurempien asiakokonaisuuksien hahmottamisessa ja yhteyksien löytämisessä.
Eriyttämisessä otetaan huomioon oppilaan osaaminen ja annetaan mahdollisuus onnistumisen
elämyksiin. Sisältöjä voidaan rikastuttaa syventämällä yhteisesti käsiteltävää aihetta oppilaan
kiinnostuksen ja taitotason mukaan. Taitavaa oppilasta tuetaan tarjoamalla hänelle vaihtoehtoisia
työskentelymuotoja.

Oppilaan oppimisen arviointi matematiikassa
Vuosiluokat 1 ja 2
•

Matematiikan oppimisen arviointi on kannustavaa. Oppilasta rohkaistaan vahvuuksien
ylläpitämiseen ja kehittymässä olevien taitojen harjoittelemiseen.

•

Arvioidaan oppilaan kykyjä ja minäkuvaa oppijana.

•

Arvioinnin kohteena on sekä keskeisten sisältöjen oppiminen että soveltuvin osin laajaalaisten taitojen kehittyminen.

•

Oppilaan matematiikan ymmärtämisen ja osaamisen tasoa voidaan selvittää puheen,
välineiden, piirtämisen tai kirjallisen työskentelyn avulla. Oppilaalla on oltava mahdollisuus
osoittaa edistymistään eri tavoin. On tärkeää arvioida ratkaisujen oikeellisuuden lisäksi
tekemisen tapaa ja sujuvuutta.

•

Arvioidaan oppilaan kykyä noudattaa annettuja toimintaohjeita.

•

Oppimisprosessin kannalta keskeisiä arvioinnin ja palautteen antamisen kohteita
matematiikassa ovat: lukukäsitteen ymmärtäminen ja lukujonotaidot, kymmenjärjestelmän
ymmärtäminen, laskutaidon sujuvuus.

Lisäksi vuosiluokalla 2:

•

Arvioidaan oppilaan kykyä ymmärtää neljää peruslaskutapaa.

•

Arvioidaan oppilaan kykyä mittaamisen perusperiaatteita.

Vuosiluokat 3 ja 4
•

Arvioinnin on oltava rakentavaa. Sen tulee tukea oppilaan matemaattisten
kehittymistä ja rohkaista tarvittaessa uuteen yrittämiseen.

taitojen

•

Arvioinnin kohteena on sekä keskeisten sisältöjen oppiminen että soveltuvin osin laajaalaisten taitojen kehittyminen.

•

Oppilasta ohjataan arvioimaan omaa oppimistaan ja tiedostamaan vahvuuksiaan. Palaute
auttaa oppilasta ymmärtämään, mitä tietoja ja taitoja tulisi edelleen kehittää. Lisäksi
oppilasta ohjataan kiinnittämään huomiota tapaansa työskennellä sekä tarvittaessa
tiedostamaan asennettaan matematiikan opiskelua kohtaan.

•

Arvioinnin kohteena ovat tekemisen tapa ja ratkaisujen oikeellisuus.

•

Yhdessä työskenneltäessä arvioidaan sekä ryhmän jäsenten että koko ryhmän toimintaa ja
tuotosta. Palautteella ohjataan oppilasta ymmärtämään jokaisen ryhmän jäsenen
työskentelyn ja kehittymisen merkitys. Oppilasta ohjataan tuotosten ja toiminnan
arvioimiseen.

•

Arvioidaan oppilaat taitoja piirtää erilaisia muotoja.

•

Arvioidaan oppilaan kykyä antaa tarkkoja toimintaohjeita ja toimia itse muiden antamien
ohjeiden mukaisesti (T14).

Lisäksi vuosiluokalla 4:
•

Aletaan arvioida matemaattisen ajattelun esille tuomista.

Vuosiluokat 5 ja 6
•

Arvioinnin on oltava rakentavaa. Sen tulee tukea oppilaan matemaattisten
kehittymistä ja rohkaista tarvittaessa uuteen yrittämiseen.

taitojen

•

Arvioinnin kohteena on keskeisten sisältöjen oppiminen, opitun soveltaminen ja ratkaisun
mielekkyyden arvioiminen sekä soveltuvin osin laaja-alaisten taitojen kehittyminen.

•

Oppilasta ohjataan arvioimaan omaa oppimistaan ja tiedostamaan vahvuuksiaan. Palaute
auttaa oppilasta ymmärtämään, mitä tietoja ja taitoja tulisi edelleen kehittää ja miten.
Lisäksi oppilasta ohjataan kiinnittämään huomiota tapaansa työskennellä sekä
tiedostamaan asennettaan matematiikan opiskelua kohtaan.

•

Yhdessä työskenneltäessä arvioidaan sekä ryhmän jäsenten että koko ryhmän toimintaa ja
tuotosta. Palautteella ohjataan oppilasta ymmärtämään jokaisen ryhmän jäsenen
työskentelyn ja kehittymisen merkitys. Oppilasta ohjataan tuotosten ja toiminnan
arvioimiseen.

•

Arvioidaan oppilaan taitoja piirtää ja nimetä erilaisia geometrisia muotoja.

Lisäksi vuosiluokalla 5:
•

Arvioidaan matemaattisen ajattelun esille tuomista. Arvioinnin kohteena ovat tekemisen
tapa, ratkaisujen oikeellisuus sekä taito soveltaa oppimaansa.

•

Arvioidaan
käyttäen.

oppilaan kykyä tarttua matematiikan

tehtäviin myös tietokonetta

apuna

Lisäksi vuosiluokalla 6:
•

Oppilaalta
edellytetään
aiempaa
enemmän
kykyä
matemaattisen
ajattelunsa
esilletuomiseen puheen, välineiden, piirtämisen ja kirjallisen työskentelyn avulla. Arvioinnin
kohteena ovat tekemisen tapa, ratkaisujen oikeellisuus sekä taito soveltaa oppimaansa.

•

Arvioidaan oppilaan kykyä tarttua matematiikan tehtäviin myös tietokonetta apuna käyttäen
ja ymmärtää yksinkertaisia tietokoneohjelmia.

Matematiikan arviointikriteerit 6. vuosiluokan päätteeksi hyvää osaamista kuvaavaa sanallista
arviota / arvosanaa kahdeksan varten
Opetuksen tavoite

Sisältöalueet

Arvioinnin kohteet
oppiaineessa

Hyvä / arvosanan
kahdeksan osaaminen

Merkitys, arvot, asenteet
T1 pitää yllä oppilaan
innostusta ja kiinnostusta
matematiikkaa kohtaan
sekä tukea myönteistä
minäkuvaa ja
itseluottamusta

S1-S5

Ei vaikuta arvion tai
arvosanan
muodostamiseen.
Oppilaita ohjataan
pohtimaan
kokemuksiaan osana
itsearviointia.

Työskentelyn taidot
T2 ohjata oppilasta
havaitsemaan yhteyksiä
oppimiensa asioiden
välillä
T3 ohjata oppilasta
kehittämään taitoaan
esittää kysymyksiä ja
tehdä perusteltuja
päätelmiä havaintojensa
pohjalta
T4 kannustaa oppilasta
esittämään päättelyään ja
ratkaisujaan muille
konkreettisin välinein,
piirroksin, suullisesti ja

S1-S5

Opittujen asioiden
yhteydet

S1-S5

Kysymysten
esittäminen ja
päättelytaidot

S1-S5

Ratkaisujen ja
päätelmien esittäminen

Oppilas tunnistaa ja
antaa esimerkkejä
oppimiensa asioiden
välisistä yhteyksistä
Oppilas osaa esittää
matematiikan kannalta
mielekkäitä kysymyksiä
ja päätelmiä.
Oppilas esittää
ratkaisujaan ja
päätelmiään eri tavoin.

kirjallisesti myös tieto- ja
viestintäteknologiaa
hyödyntäen
T5 ohjata ja tukea
oppilasta
ongelmanratkaisutaitojen
kehittämisessä
T6 ohjata oppilasta
kehittämään taitoaan
arvioida ratkaisun
järkevyyttä ja tuloksen
mielekkyyttä
Käsitteelliset ja
tiedonalakohtaiset
tavoitteet
T7 ohjata oppilasta
käyttämään ja
ymmärtämään
matemaattisia käsitteitä ja
merkintöjä
T8 tukea ja ohjata
oppilasta vahvistamaan ja
laajentamaan
ymmärrystään
kymmenjärjestelmästä
T9 tukea oppilasta
lukukäsitteen
kehittymisessä positiivisiin
rationaalilukuihin ja
negatiivisiin
kokonaislukuihin
T10 opastaa oppilasta
saavuttamaan sujuva
laskutaito päässä ja
kirjallisesti hyödyntäen
laskutoimitusten
ominaisuuksia
T11 ohjata oppilasta
havainnoimaan ja
kuvailemaan kappaleiden
ja kuvioiden geometrisia
ominaisuuksia sekä
tutustuttaa oppilas
geometrisiin käsitteisiin
T12 ohjata oppilasta
arvioimaan
mittauskohteen suuruutta
ja valitsemaan
mittaamiseen sopivan
välineen ja mittayksikön
sekä pohtimaan
mittaustuloksen
järkevyyttä
T13 ohjata oppilasta

S1-S5

Ongelmaratkaisutaidot

Oppilas käyttää
ongelmanratkaisussaan
erilaisia strategioita.

S1-S5

Taito arvioida ratkaisua

Oppilas osaa
pääsääntöisesti arvioida
ratkaisun järkevyyttä ja
tuloksen mielekkyyttä.

S1-S5

Matemaattisten
käsitteiden
ymmärtäminen ja käyttö

Oppilas käyttää
pääsääntöisesti oikeita
käsitteitä ja merkintöjä.

S2

Kymmenjärjes-telmän
ymmärtäminen

Oppilas hallitsee
kymmenjärjestelmän
periaatteen, myös
desimaalilukujen osalta.

S2

Lukukäsite

Oppilas osaa käyttää
positiivisia
rationaalilukuja ja
negatiivisia
kokonaislukuja

S2

Laskutaidot ja
peruslaskutoimitusten
ominaisuuksien
hyödyntäminen

Oppilas laskee melko
sujuvasti päässä ja
kirjallisesti.

S4

Geometrian käsitteet ja
geometristen
ominaisuuksien
havainnointi

S4

Mittaaminen

S5

Taulukoiden ja

Oppilas osaa luokitella ja
tunnistaa kappaleita ja
kuvioita. Oppilas osaa
käyttää mittakaavaa
sekä tunnistaa suoran ja
pisteen suhteen
symmetrisiä kuvioita.
Oppilas osaa valita
sopivan mittavälineen,
mitata ja arvioida
mittaustuloksen
järkevyyttä. Oppilas osaa
laskea pinta-aloja ja
tilavuuksia. Hän hallitsee
yleisimmät
mittayksikkömuunnokset.
Oppilas osaa laatia

laatimaan ja tulkitsemaan
taulukoita ja diagrammeja
sekä käyttämään
tilastollisia tunnuslukuja
sekä tarjota kokemuksia
todennäköisyydestä
T14 innostaa oppilasta
laatimaan toimintaohjeita
tietokoneohjelmina
graafisessa
ohjelmointiympäristössä

diagrammien laatiminen
ja tulkinta

S1

Ohjelmointi graafisessa
ohjelmointiympäristössä

taulukon annetusta
aineistosta sekä tulkita
taulukoita ja
diagrammeja. Oppilas
osaa laskea keskiarvon
ja määrittää tyyppiarvon.
Oppilas osaa ohjelmoida
toimivan ohjelman
graafisessa
ohjelmointiympäristössä.

Vuosiluokat 7 ja 8
•

Arvioinnin on oltava rakentavaa. Arviointi ohjaa oppilasta kehittämään matematiikan
osaamistaan ja ymmärtämistään sekä ohjaa pitkäjänteiseen työskentelyyn. Palaute auttaa
oppilasta ymmärtämään, mitä tietoja ja taitoja tulisi edelleen kehittää ja miten. Lisäksi
palaute tukee oppilaan positiivista minäkuvaa matematiikan oppijana.

•

Oppilaalla tulee olla aktiivinen rooli arvioinnissa. Itsearvioinnissa oppilas oppii asettamaan
tavoitteita oppimiselleen.

•

Lisäksi oppilasta ohjataan kiinnittämään huomiota tapaansa
tiedostamaan asennettaan matematiikan opiskelua kohtaan.

•

Yhdessä työskenneltäessä arvioidaan sekä ryhmän jäsenten että koko ryhmän toimintaa ja
tuotosta. Tuotoksen arvioinnissa kiinnitetään huomiota tuotoksen matemaattiseen sisältöön
ja esitystapaan. Palautteella ohjataan oppilasta ymmärtämään jokaisen ryhmän jäsenen
työskentelyn ja kehittymisen merkitys. Oppilasta ohjataan tuotosten ja toiminnan
arvioimiseen.

työskennellä

sekä

Lisäksi vuosiluokalla 7:
•

Oppilaalla on oltava mahdollisuus osoittaa osaamistaan eri tavoin. Arvioinnin kohteena
ovat matemaattiset tiedot ja taidot, erityisesti yhtälönratkaisun ymmärtäminen sekä tietojen
soveltaminen. Lisäksi arvioinnissa kiinnitetään huomiota tekemisen tapaan ja taitoon
perustella ratkaisuja sekä ratkaisujen rakenteeseen ja oikeellisuuteen. Arvioinnissa otetaan
huomioon myös taito hyödyntää välineitä mukaan lukien tieto- ja viestintäteknologiaa.

Lisäksi vuosiluokalla 8:
•

Oppilaalla on oltava mahdollisuus osoittaa osaamistaan eri tavoin. Arvioinnin kohteena
ovat matemaattiset tiedot ja taidot, erityisesti geometria sekä tietojen soveltaminen. Lisäksi
arvioinnissa kiinnitetään huomiota tekemisen tapaan ja taitoon perustella ratkaisuja sekä
ratkaisujen rakenteeseen ja oikeellisuuteen. Arvioinnissa otetaan huomioon myös taito
hyödyntää välineitä mukaan lukien tieto- ja viestintäteknologiaa.

Vuosiluokka 9

•

Arvioinnin on oltava rakentavaa. Arviointi ohjaa oppilasta kehittämään matematiikan
osaamistaan ja ymmärtämistään sekä ohjaa pitkäjänteiseen työskentelyyn. Palaute auttaa
oppilasta ymmärtämään, mitä tietoja ja taitoja tulisi edelleen kehittää ja miten. Lisäksi
palaute tukee oppilaan positiivista minäkuvaa matematiikan oppijana.

•

Oppilaalla tulee olla aktiivinen rooli arvioinnissa. Itsearvioinnissa oppilas oppii asettamaan
tavoitteita oppimiselleen.

•

Lisäksi oppilasta ohjataan kiinnittämään huomiota tapaansa
tiedostamaan asennettaan matematiikan opiskelua kohtaan.

•

Oppilaalla on oltava mahdollisuus osoittaa osaamistaan eri tavoin. Arvioinnin kohteena
ovat matemaattiset tiedot kokonaisvaltaisesti sekä niiden soveltaminen. Lisäksi
arvioinnissa kiinnitetään huomiota tekemisen tapaan ja taitoon perustella ratkaisuja sekä
ratkaisujen rakenteeseen ja oikeellisuuteen. Arvioinnissa otetaan huomioon myös taito
hyödyntää välineitä mukaan lukien tieto- ja viestintäteknologiaa.

•

Yhdessä työskenneltäessä arvioidaan sekä ryhmän jäsenten että koko ryhmän toimintaa ja
tuotosta. Tuotoksen arvioinnissa kiinnitetään huomiota tuotoksen matemaattiseen sisältöön
ja esitystapaan. Palautteella ohjataan oppilasta ymmärtämään jokaisen ryhmän jäsenen
työskentelyn ja kehittymisen merkitys. Oppilasta ohjataan tuotosten ja toiminnan
arvioimiseen.

työskennellä

sekä

Matematiikan päättöarvioinnin kriteerit hyvälle osaamiselle (arvosanalle 8) oppimäärän päättyessä
Opetuksen tavoitteet

Tavoitteisiin
liittyvät
sisältöalueet

Arvioinnin kohteet
oppiaineessa

Arvosanan
kahdeksan
osaaminen

Merkitys, arvot ja asenteet
T1 vahvistaa oppilaan
motivaatiota, myönteistä
minäkuvaa ja itseluottamusta
matematiikan oppijana

S1 – S6

T2 kannustaa oppilasta
ottamaan vastuuta
matematiikan oppimisesta
sekä yksin että yhdessä
toimien
Työskentelyn taidot

S1 – S6

Vastuunottaminen
opiskelusta

T3 ohjata oppilasta
havaitsemaan ja
ymmärtämään oppimiensa
asioiden välisiä yhteyksiä
T4 kannustaa oppilasta
harjaantumaan täsmälliseen
matemaattiseen ilmaisuun
suullisesti ja kirjallisesti

S1 – S6

Opittujen asioiden
yhteydet

S1 – S6

Matemaattinen ilmaisu

T5 tukea oppilasta loogista ja

S1 – S6

Ongelmanratkaisutaito

Ei vaikuta arvosanan
muodostamiseen.
Oppilaita ohjataan
pohtimaan
kokemuksiaan osana
itsearviointia.
Oppilas ottaa vastuuta
omasta oppimisestaan
ja osallistuu
rakentavasti ryhmän
toimintaan.

Oppilas havaitsee ja
selittää oppimiensa
asioiden välisiä
yhteyksiä
Oppilas osaa ilmaista
matemaattista
ajatteluaan sekä
suullisesti että
kirjallisesti.
Oppilas osaa

luovaa ajattelua vaativien
matemaattisten tehtävien
ratkaisemisessa ja siinä
tarvittavien taitojen
kehittämisessä
T6 ohjata oppilasta
arvioimaan ja kehittämään
matemaattisia ratkaisujaan
sekä tarkastelemaan
kriittisesti tuloksen
mielekkyyttä
T7 rohkaista oppilasta
soveltamaan matematiikkaa
muissakin oppiaineissa ja
ympäröivässä
yhteiskunnassa
T8 ohjata oppilasta
kehittämään tiedonhallinta- ja
analysointitaitojaan sekä
opastaa tiedon kriittiseen
tarkasteluun
T9 opastaa oppilasta
soveltamaan tieto- ja
viestintäteknologiaa
matematiikan opiskelussa
sekä ongelmien
ratkaisemisessa
Käsitteelliset ja
tiedonalakohtaiset tavoitteet
T10 ohjata oppilasta
vahvistamaan päättely- ja
päässälaskutaitoa ja
kannustaa oppilasta
käyttämään laskutaitoaan eri
tilanteissa
T11 ohjata oppilasta
kehittämään kykyään laskea
peruslaskutoimituksia
rationaaliluvuilla
T12 tukea oppilasta
laajentamaan lukukäsitteen
ymmärtämistä reaalilukuihin
T13 tukea oppilasta
laajentamaan ymmärrystään
prosenttilaskennasta

jäsentää ongelmia ja
ratkaista niitä
hyödyntäen
matematiikkaa.
S1 – S6

Taito arvioida ja kehittää
matemaattisia ratkaisuja

Oppilas osaa arvioida
matemaattista
ratkaisuaan ja
tarkastelee kriittisesti
tuloksen mielekkyyttä

S1 – S6

Matematiikan
soveltaminen

Oppilas osaa soveltaa
matematiikkaa eri
ympäristöissä

S1, S4, S6

Tiedon analysointi ja
kriittinen tarkastelu

Oppilas osaa itse
hankkia, käsitellä ja
esittää tilastotietoa

S1 – S6

Tieto- ja
viestintäteknologian
käyttö

Oppilas osaa soveltaa
tieto- ja
viestintäteknologiaa
matematiikan
opiskelussa

S1, S2

Päättely- ja laskutaito

Oppilas käyttää
aktiivisesti päättely- ja
päässälaskutaitoa eri
tilanteissa

S2

Peruslaskutoimitukset
rationaaliluvuilla

S2

Lukukäsite

S2, S6

Prosentin käsite ja
prosenttilaskenta

Oppilas osaa
sujuvasti
peruslaskutoimitukset
rationaaliluvuilla
Oppilas tunnistaa
reaaliluvut ja osaa
kuvailla niiden
ominaisuuksia
Oppilas osaa kertoa
prosentin käsitteen
käytöstä. Oppilas
osaa laskea
prosenttiosuuden,
prosenttiluvun
osoittaman määrän
kokonaisuudesta
sekä muutos- ja
vertailuprosentin.
Oppilas osaa käyttää

T14 ohjata oppilasta
ymmärtämään
tuntemattoman käsite ja
kehittämään
yhtälönratkaisutaitojaan

S3, S4

Tuntemattoman käsite
ja yhtälönratkaisutaidot

T15 ohjata oppilasta
ymmärtämään muuttujan
käsite ja tutustuttaa funktion
käsitteeseen. Ohjata
oppilasta harjoittelemaan
funktion kuvaajan
tulkitsemista ja tuottamista

S3, S4

Muuttujan ja funktion
käsitteet sekä kuvaajien
tulkitseminen ja
tuottaminen

T16 tukea oppilasta
ymmärtämään geometrian
käsitteitä ja niiden välisiä
yhteyksiä

S5

Geometrian käsitteiden
ja niiden välisten
yhteyksien
hahmottaminen

T17 ohjata oppilasta
ymmärtämään ja
hyödyntämään
suorakulmaiseen kolmioon ja
ympyrään liittyviä
ominaisuuksia

S5

Suorakulmaisen
kolmion ja ympyrän
ominaisuuksien
hahmottaminen

T18 kannustaa oppilasta
kehittämään taitoaan laskea
pinta-aloja ja tilavuuksia

S5

Pinta-alojen ja
tilavuuksien laskutaito

T19 ohjata oppilasta
määrittämään tilastollisia
tunnuslukuja ja laskemaan
todennäköisyyksiä

S6

Tilastolliset tunnusluvut
ja
todennäköisyyslaskenta

T20 ohjata oppilasta
kehittämään algoritmista
ajatteluaan sekä taitojaan

S1

Algoritminen ajattelu ja
ohjelmointitaidot

tietojaan eri
tilanteissa.
Oppilas osaa
ratkaista
ensimmäisen asteen
yhtälön symbolisesti.
Oppilas osaa
ratkaista vaillinaisen
toisen asteen yhtälön
esimerkiksi
päättelemällä tai
symbolisesti.
Oppilas ymmärtää
muuttujan ja funktion
käsitteen sekä osaa
piirtää ensimmäisen
ja toisen asteen
funktion kuvaajan.
Oppilas osaa tulkita
kuvaajia
monipuolisesti.
Oppilas osaa nimetä
ja kuvailla suoriin,
kulmiin ja
monikulmioihin
liittyviä ominaisuuksia
sekä niiden välisiä
yhteyksiä
Oppilas osaa käyttää
Pythagoraan lausetta
ja trigonometrisia
funktioita. Oppilas
ymmärtää
kehäkulman ja
keskuskulman
käsitteet.
Oppilas osaa laskea
tasokuvioiden pintaaloja ja kappaleiden
tilavuuksia. Oppilas
osaa pinta-ala- ja
tilavuusyksiköiden
muunnoksia.
Oppilas hallitsee
keskeiset tilastolliset
tunnusluvut ja osaa
antaa niistä
esimerkkejä. Oppilas
osaa määrittää sekä
klassisia että
tilastollisia
todennäköisyyksiä.
Oppilas osaa soveltaa
algoritmisen ajattelun
periaatteita ja osaa

soveltaa matematiikkaa ja
ohjelmointia ongelmien
ratkaisemiseen.

ohjelmoida
yksinkertaisia
ohjelmia.

Laaja-alainen osaaminen
Vuosiluokka 1
•

L 1 Elävästi kerrotut, kuvilla ja esittämisellä havainnollistetut opetuskuvat ovat tärkeä osa
matematiikan oppimista

•

L 3 ja 4. Numeroiden ja lukujen tunnistaminen sujuvoittaa arkielämää.

Vuosiluokka 2
•

L 3 ja 4. Aikakäsitteen oppiminen ja alustavat taidot mittaamisessa sujuvoittavat
arkielämää.

Vuosiluokka 3
•

L 2, 6 ja 7. Talonpoikaiselämään ja vanhoihin ammatteihin tutustumisen yhteydessä
voidaan harjoitella yhteistyötä, mittaamista ja laskemista.

•

L 5. Kirjastokäynnit.

Vuosiluokka 4
•

L 4. Karttojen ja ilmansuuntien ymmärtämistä hyödynnetään kotiseutuopin yhteydessä.

•

L 5. Esitelmien tekemisen yhteydessä tiedon hankkiminen.

Vuosiluokka 5
•

L 2. Pidempien aikajaksojen ymmärtäminen historian kautta.

•

L 4. Karttataitoja syvennetään maantiedossa ja historiassa.

Vuosiluokka 6
•

L1 Matemaattisen ajattelun syveneminen jatkuu esimerkiksi prosentin ja negatiivisen luvun
käsitteiden kautta

Vuosiluokka 7
•

L 1. Tuntemattoman käsite johdattaa abstraktiin ajatteluun.

Vuosiluokka 8
•

L1 Abstraktia ajattelua harjoitetaan mm. yhtälönratkaisussa

•

L3 Geometrian merkitys historiallisesti ja edelleen mm. rakentamisessa

Vuosiluokka 9
•

L1 Todennäköisyyden käsite kehittää ajattelua

•

L3 ja L4 Tilastojen perusteellinen lukutaito kuuluu kansalaistaitoihin

14.4 YMPÄRISTÖOPPI LUOKILLA 1-6

Oppiaineen tehtävät

Yleisesti

Ympäristöoppi on biologian, maantiedon, fysiikan, kemian ja terveystiedon tiedonaloista koostuva
oppiaine. Ympäristöopin kokonaisuuteen sisältyy keskeisesti kestävän kehityksen näkökulma.
Ympäristöopin perustana on luontosuhteen rakentaminen luontoa ja ihmisyyttä kunnioittaen sekä
maailmankuvan kehittymisen ja ihmisenä kasvamisen tukeminen.
Ympäristöopin tavoitteena on ohjata oppilasta ymmärtämään ihmisen ja luonnon vuorovaikutusta
ja suhdetta laajasta näkökulmasta. Keskeisenä tavoitteena on auttaa oppilasta ymmärtämään
ihmisen tekojen vaikutukset niin luontoon kuin ympäristöön nyt ja tulevaisuudessa.
Monitieteinen lähestyminen oppimiseen harjaannuttaa tiedonkäsittelyn taitoja monipuolisesti.
Opetuksessa kiinnitetään huomiota oppilaan ikäkausi huomioiden oman kriittisen ajattelun
kehittymisen tukemiseen.
Ympäristöopissa rakennetaan perustaa ympäristöopin eri tiedonalojen osaamiselle. Biologian
kannalta keskeistä on oppia tuntemaan ja ymmärtämään luonnonympäristöä,ihmistä, elämää, sen
kehittymistä ja reunaehtoja maapallolla. Maantiedon kannalta keskeistä on tutkia omaa
lähiympäristöä sekä ymmärtää erilaisia alueita maapallolla, niillä esiintyviä ilmiöitä ja alueilla
asuvien ihmisten elämää. Fysiikan kannalta keskeistä on ymmärtää luonnon perusrakenteita ja
ilmiöitä, ja selittää näitä ilmiöitä käyttäen myös omissa tutkimuksissa saatavaa tietoa. Kemian
kannalta keskeistä on havaita erilaisia aineita ympärillämme sekä tutkia, kuvailla ja selittää niiden
ominaisuuksia, rakenteita ja niissä tapahtuvia muutoksia. Terveystiedon kannalta keskeistä on
oppia ymmärtämään terveyttä tukevia ja suojaavia tekijöitä ympäristössä ja ihmisten toiminnassa,
ja edistää terveyttä, hyvinvointia ja turvallisuutta tukevaa osaamista.

Vuosiluokilla 1-2
Luontoon ja ympäristöön tutustumisessa painotetaan erityisesti kokemuksellista lähestymistapaa,
jossa lähtökohtana ovat oppilaan omat havainnot ja elämykset ympäröivästä maailmasta.
Opetuksessa painotetaan oppilaan omien havaintojen tärkeyttä ja asioita lähestytään ilmiöstä
itsestään käsin. Leikkeihin perustuvien ongelmanratkaisujen ja tutkimustehtävien avulla

herätetään kiinnostusta ja uteliaisuutta ympäristön ilmiöitä kohtaan. Lisäksi harjoitellaan
ympäristön nimeämistä ja jäsentämistä sekä omaan hyvinvointiin, terveyteen ja turvallisuuteen
liittyviä asioita.

Vuosiluokilla 3-6
Ympäristöopissa tarkastellaan ympäröivää monimuotoista maailmaa sekä oppilaita ja heidän
toimintaansa yhteisön jäsenenä. Oppilaita ohjataan tunnistamaan omaa kasvuaan ja kehitystään.
Ongelmanratkaisu- ja tutkimustehtävien avulla syvennetään kiinnostusta ympäristön ilmiöitä
kohtaan. Vuosiluokkakokonaisuuden
loppupuolella
pohditaan
myös eri tieteenalojen
ominaispiirteitä.

Ympäristöopin tavoitteet vuosiluokalla 1.

Tavoitteen
numero

Opetuksen tavoitteet

Tavoitteisiin
liittyvät
sisältöalueet

T
T1

Merkitys, arvot ja asenteet
Tarjota oppilaalle mahdollisuuksia
toteuttaa luontaista uteliaisuuttaan ja
auttaa oppilasta kokemaan ympäristöopin
asiat merkitykselliseksi itselleen
Kannustaa oppilasta iloitsemaan
ympäristöopin oppimisesta,omasta
osaamisesta ja uusista haasteista sekä
harjoittelemaan pitkäjänteistä työskentelyä
Tutkimisen ja toimimisen taidot

S
S1-S6

Ohjata oppilasta tutkimaan ja toimimaan
sekä liikkumaan ja retkeilemään
lähiympäristössään
Kannustaa oppilasta ihmettelemään ja
kyselemään sekä käyttämään yhteisiä
pohdintoja mm. pienten tutkimusten
lähtökohtana
Ohjata oppilasta toimimaan turvallisesti,
noudattamaan annettuja ohjeita ja
hahmottamaan niiden perusteluita
Ohjata oppilasta harjoittelemaan
ryhmässä toimimisen taitoja ja
tunnetaitoja sekä
vahvistamaan itsensä ja muiden
arvostamista
Ohjata oppilasta hankkimaan tietoa,
tekemään arjen havaintoja ja esittämään
niitä
Käsitteelliset tavoitteet

S2-S4, S6

L4

S1-S6

L2

S1-S6

L3

S1-S6

L2

S1-S6

L6

T2

T4

T5

T8

T10

T11

Laajaalain.osaaminen,
johon tavoite
liittyy
L
L1

S1-S6

L1

L4

T14

Rohkaista oppilasta ilmaisemaan itseään

S1-S6

L2

T15

Ohjata oppilasta pohtimaan kasvua ja
kehitystä, terveyttä ja hyvinvointia tukevia
tekijöitä sekä elämän perusedellytyksiä

S1-S2,S5

L7

Ympäristöopin tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet vuosiluokalla 1

S1 Kasvu ja kehitys
Leikitään leikkejä, joissa oppilas oppii hahmottamaan omaa kehoaan ja sen toimintaa.
Tunnetaitojen harjoittelu yhdessä toimien, kokemusten, elämysten, satujen ja leikkien avulla.

S2 Kotona ja koulussa toimiminen
Kiinnitetään huomiota sään mukaiseen pukeutumiseen ja omista koulutavaroista huolehtimiseen.
Harjoitellaan turvallista työskentelyä ja liikkumista liikenteessä esim. koulumatkoilla. Harjoitellaan
myös avun pyytämistä/hakemista sekä yksinkertaisia itsehoitotaitoja. Oppilaat osallistuvat
mahdollisiin koulun poistumisharjoituksiin ja niissä toimimiseen. Harjoitellaan hyviä tapoja, toisten
huomioon ottamista, luokan omia ja koulun sääntöjä, yhteistyötaitoja sekä arjessa toimimista.
Kiinnitetään huomiota siihen, että oppilaat oppivat kunnioittamaan toisiaan kaikin tavoin.
Tarvittaessa esim. Kiva-koulu tai Verso-toiminta auttavat ristiriitatilanteissa.

S3 Lähiympäristön ja sen muutosten havainnointi
Tehdään retkiä lähiympäristöön ja opitaan havainnoimaan sitä. Tutustutaan luontoon eri
vuodenaikoina ja tehdään havaintoja lähiympäristön kasveista ja eläimistä. Harjoitellaan
kertomaan omista luontohavainnoista ja kuuntelemaan toisten kertomia havaintoja.

S4 Tutkiminen ja kokeileminen
Harjoitellaan pienimuotoisia yhteisiä tutkimuksia lähiympäristöön liittyen. Pohditaan arjen pulmia ja
etsitään niihin ratkaisuja. Havainnoidaan omaa hyvinvointia ja yhteiseen hyvinvointiin liittyviä
teemoja kuten onnea, iloa ja hyvää mieltä edistäviä toimia.

S5 Elämän perusedellytysten pohtiminen
Kiinnitetään huomiota elämän perusedellytyksiin: ravintoon, veteen, ilmaan, lämpöön ja
huolenpitoon. Keskustellaan arjen terveystottumuksista ja harjoitellaan niitä. Tarkastellaan
koulupäivän toimintoja terveyden, hyvinvoinnin ja oppimisen kannalta.

S6 Kestävän elämäntavan harjoittelu

Harjoitellaan omista ja yhteisistä tavaroista huolehtimista. Harjoitellaan myös lajittelua,
uusiokäyttöä ja kierrätystä omassa luokassa. Kiinnitetään huomiota omien tekojen merkitykseen
itselle, toisille ja lähiympäristölle.

Ympäristöopin tavoitteet vuosiluokalla 2.

Tavoitteen
numero

Opetuksen tavoitteet

Tavoitteisiin
liittyvät
sisältöalueet

T
T1

Merkitys, arvot ja asenteet
Tarjota oppilaalle mahdollisuuksia toteuttaa
luontaista uteliaisuuttaan ja auttaa oppilasta
kokemaan ympäristöopin asiat
merkitykselliseksi itselleen
Kannustaa oppilasta iloitsemaan
ympäristöopin oppimisesta,omasta
osaamisesta ja uusista haasteista sekä
harjoittelemaan pitkäjänteistä työskentelyä
Tukea oppilaan ympäristöherkkyyden
kehittymistä ja ohjata oppilasta toimimaan
kestävällä tavalla
Tutkimisen ja toimimisen taidot

S
S1-S6

Laajaalain.osaaminen,
johon tavoite
liittyy
L
L2

S1-S6

L6

S1-S6

L7

Ohjata oppilasta tutkimaan ja toimimaan sekä
liikkumaan ja retkeilemään
lähiympäristössään
Kannustaa oppilasta ihmettelemään ja
kyselemään sekä käyttämään yhteisiä
pohdintoja mm. pienten tutkimusten
lähtökohtana
Ohjata oppilasta tekemään havaintoja ja
kokeiluja koulussa ja lähiympäristössä eri
aisteja ja yksinkertaisia tutkimusvälineitä
käyttäen sekä esittelemään tuloksiaan eri
tavoin
Ohjata oppilasta kuvailemaan,nimeämään,
vertailemaan ja luokittelemaan monipuolisesti
lähiympäristön eliöitä, ilmiöitä, materiaaleja ja
tilanteita
Ohjata oppilasta tutustumaan arjen
teknologiaan sekä innostaa kokeilemaan,
keksimään, rakentamaan ja luomaan uutta
yhdessä toimien
Ohjata oppilasta hankkimaan tietoa, tekemään
arjen havaintoja ja esittämään niitä
Käsitteelliset tavoitteet

S2-S4, S6

L2

S1-S6

L6

S1-S6

L6

S4

L2

S1-S6

L5

S1-S6

L5

Ohjata oppilasta jäsentämään ympäristöä,
ihmisten toimintaa ja niihin liittyviä ilmiöitä
ympäristöopin eri tiedonalojen käsitteiden

S1-S6

L4

T2

T3

T4

T5

T6

T7

T9

T11

T12

L4

T13
T14

avulla
Ohjata oppilasta ymmärtämään yksinkertaisia
kuvia, malleja ja karttoja ympäristön kuvaajina
Rohkaista oppilasta ilmaisemaan itseään

S2-S6

L4

S1-S6

L2

Ympäristöopin tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet vuosiluokalla 2

S1 Kasvu ja kehitys
Käydään läpi omaa kehitystä ja kasvua ikäkaudelle sopivalla tavalla. Harjoitellaan tunnetaitoja ja
mielen hyvinvoinnin edistämistä kuten itsensä ja muiden arvostamista ikäkauden mukaisesti.

S2 Kotona ja koulussa toimiminen
Jatketaan edelleen harjoittelua turvallisesti toimimisesta sekä koulussa että kotona. Harjoitellaan
liikenteessä liikkumista. Kiinnitetään edelleen huomiota luokan omiin ja koulun sääntöihin, pyritään
ehkäisemään kiusaamista sekä kunnioitetaan toisen fyysistä koskemattomuutta.

S3 Lähiympäristön ja sen muutosten havainnointi
Tehdään retkiä lähiympäristöön ja kiinnitetään huomiota luontoon eri vuodenaikoina. Laajennetaan
lähiympäristön kasvien ja eläinten tuntemusta. Tehdään havaintoja ja jaetaan kokemuksia sekä
elämyksiä. Harjoitellaan kertomista sekä kuvailua omista luonto- ja säähavainnoista. Harjoitellaan
kartan piirtämistä omasta lähiympäristöstä.

S4 Tutkiminen ja kokeileminen
Harjoitellaan pienten tutkimusten tekemistä liittyen luontoon. Tutustutaan vuorokaudenaikojen
vaihteluun. Havainnoidaan liikennettä ja pohditaan liikenteeseen liittyviä ilmiöitä.

S5 Elämän perusedellytysten pohtiminen
Jatketaan perehtymistä elämän perusedellytyksiin. Keskustellaan ravinnon tuotannosta ja veden
merkityksestä kasvien kasvulle. Kiinnitetään huomiota asioihin, jotka edistävät hyvinvointia ja
viihtyvyyttä koulussa.

S6 Kestävän elämäntavan harjoittelu
Harjoitellaan omien, toisten ja yhteisen omaisuuden kunnioittamista. Harjoitellaan myös lajittelua,
uusiokäyttöä ja kierrätystä. Osallistutaan oman lähiympäristön tilan edistämiseen ja siitä
huolehtimiseen.

Ympäristöopin tavoitteet vuosiluokalla 3.

Tavoitteen
numero

Opetuksen tavoitteet

Tavoitteisiin
liittyvät
sisältöalueet

T
T3

Merkitys, arvot ja asenteet
Tukea oppilaan ympäristötietoisuuden
kehittymistä sekä ohjata oppilasta toimimaan
ja vaikuttamaan lähiympäristössään ja yhteisöissään kestävän kehityksen
edistämiseksi ja arvostamaan kestävän
kehityksen merkitystä itselle ja maailmalle.
Tutkimisen ja toimimisen taidot

S
S1-S6

T4

Rohkaista oppilasta muodostamaan
kysymyksiä eri aihepiireistä sekä
käyttämään niitä
tutkimusten ja muun toiminnan lähtökohtana
Ohjata oppilasta suunnittelemaan ja
toteuttamaan pieniä tutkimuksia, tekemään
havaintoja ja mittauksia monipuolisissa
oppimisympäristöisä eri aisteja ja tutkimusja mittausvälineitä käyttäen
Kannustaa oppilasta edistämään
hyvinvointia ja turvallisuutta toiminnassaan
ja
lähiympäristössään ja ohjata oppilasta
toimimaan turvallisesti,
tarkoituksenmukaisesti,vastuullisesti ja
itseään suojellen
Ohjata oppilasta tutkimaan ja toimimaan
sekä liikkumaan ja retkeilemään luonnossa
ja
rakennetussa ympäristössä
Tarjota oppilaalle mahdollisuuksia harjoitella
ryhmässä toimimista erilaisissa rooleissa ja
vuorovaikutustilanteissa, innostaa oppilasta
ilmaisemaan itseään ja kuuntelemaan muita
sekä tukea oppilaan valmiuksia tunnistaa,
ilmaista ja säädellä tunteitaan
Tiedot ja ymmärrys

T5

T8

T9

T10

T13

T15

T19

Ohjata oppilasta ymmärtämään, käyttämään
ja tekemään erilaisia malleja, joiden avulla
voidaan tulkita ja selittää ihmistä, ympäristöä
ja niiden ilmiöitä
Ohjata oppilasta luonnon tutkimiseen sekä
eliöiden ja elinympäristöjen tunnistamiseen
sekä ohjata oppilasta ihmisen rakenteen,
elintoimintojen ja kehityksen ymmärtämiseen
Ohjata oppilasta ymmärtämään terveyden
osa-alueita, arjen terveystottumusten

Laajaalain.osaaminen,
johon tavoite
liittyy
L

merkitystä sekä elämänkulkua, lapsuuden ja
nuoruuden yksilöllistä kasvua ja kehitystä
(mm.
seksuaaliterveyden osalta) sekä rohkaista
oppilasta harjoittelemaan ja soveltamaan
terveysosaamistaan arjessa
Ympäristöopin tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet vuosiluokalla 3.

S1 Minä ihmisenä
Keskustellaan ihmisen rakenteesta, keskeisistä elintoiminnoista sekä ihmisen kasvusta ja
kehityksen eri vaiheista. Harjoitellaan tunnistamaan omia ajatuksia ja tunteita. Keskustellaan
terveellisistä elämäntavoista sekä terveellisestä ravinnosta. Lisäksi harjoitellaan tunteiden
tunnistamista, ilmaisua ja säätelyä. Tunnistetaan omaa oppimista tukevia asioita.
S2 Arjen tilanteissa ja yhteisöissä toimiminen
Harjoitellaan turvallisuuden edistämistä ja turvataitoja esimerkiksi seuraavilla osa-alueilla: liikenneja paloturvallisuus, kiusaamisen ehkäisy, fyysinen ja henkinen koskemattomuus sekä toiminta
vaaratilanteissa. Harjoitellaan toimimista erilaisissa yhteisöissä ja pohditaan yhteisöjen merkitystä
hyvinvoinnille.

S3 Löytöretkelle monimuotoiseen maailmaan
Oppilaat
tutustutetaan
monimuotoiseen
maailmaan
perehdyttämällä
heidät
entisajan
maanviljelyskulttuuriin sekä vanhoihin käsityöammatteihin. Näistä johdetaan silta nykyajan
vastaavien ilmiöiden hahmottamiseen. Keskeisiä näkökulmia ovat luonnon ja vanhan kulttuurin
moninaisuuden arvostaminen sekä globaalin ymmärryksen vahvistaminen. Karttataitoihin
tutustuminen.

S4 Ympäristön tutkiminen
Tutkitaan ympäristöä ja kasvien kasvua perehtymällä esimerkiksi viljelyyn, jolloin tarkastellaan
myös mm. sään ja maaperän vaikutuksesta sadon onnistumiseen. Laajennetaan kasvilajiston
tuntemusta hyötykasveilla. Verrataan, kuinka nykyajan rakentaminen on muuttunut entisajan
talonpoikaisrakentamisesta. Katsotaan, kuinka nykyiset juhlat/tapahtumat ovat muodostaneet
vanhoista juhlatraditioista.

S5 Luonnon rakenteet, periaatteet ja kiertokulut
Tarkastellaan erilaisten materiaalien ja aineiden avulla niiden käyttäytymistä ja muuntumista.
Seurataan veden ja lämpötilan vaikutukseen viljelyssä. Seurataan edelleen vuodenaikoja,
vuorokausirytmiä ja niiden vaikutusta kasveihin, eläimiin ja ihmisiin. Tutustutaan viljelyn kautta
ravinnontuotantoon ja ruoan reitteihin omia havaintoja hyödyntäen ja kokemuksia kartuttaen.

S6 Kestävän tulevaisuuden rakentaminen
Kiinnitetään huomiota oman toiminnan vaikutukseen lähiympäristössä esimerkiksi kierrätystä
harjoittelemalla. Vaalitaan kulttuuriperintöä mm. talonpoikais- ja vanhojen ammattien tapoihin
tutustuen.

Ympäristöopin tavoitteet vuosiluokalla 4.

Tavoitteen
numero

Opetuksen tavoitteet

Tavoitteisiin
liittyvät
sisältöalueet

T
T3

Merkitys, arvot ja asenteet
Tukea oppilaan ympäristötietoisuuden
kehittymistä sekä ohjata oppilasta
toimimaan ja
vaikuttamaan lähiympäristössään ja yhteisöissään kestävän kehityksen
edistämiseksi ja
arvostamaan kestävän kehityksen
merkitystä itselle ja maailmalle
Tutkimisen ja toimimisen taidot

S

T4

Rohkaista oppilasta muodostamaan
kysymyksiä eri aihepiireistä sekä
käyttämään niitä
tutkimusten ja muun toiminnan
lähtökohtana
Ohjata oppilasta suunnittelemaan ja
toteuttamaan pieniä tutkimuksia, tekemään
havaintoja ja mittauksia monipuolisissa
oppimisympäristöissä eri aisteja ja
tutkimus- ja
mittausvälineitä käyttäen
Kannustaa oppilasta edistämään
hyvinvointia ja turvallisuutta toiminnassaan
ja
lähiympäristössään ja ohjata oppilasta
toimimaan turvallisesti,
tarkoituksenmukaisesti,vastuullisesti ja
itseään suojellen
Tarjota oppilaalle mahdollisuuksia
harjoitella ryhmässä toimimista erilaisissa
rooleissa ja
vuorovaikutustilanteissa, innostaa oppilasta
ilmaisemaan itseään ja kuuntelemaan
muita sekä tukea oppilaan valmiuksia
tunnistaa, ilmaista ja säädellä tunteitaan
Tiedot ja ymmärrys

T5

T8

T10

Laajaalain.osaaminen,
johon tavoite
liittyy
L

T13

T14

T15

T19

Ohjata oppilasta ymmärtämään,
käyttämään ja tekemään erilaisia malleja,
joiden avulla
voidaan tulkita ja selittää ihmistä,
ympäristöä ja niiden ilmiöitä
Ohjata oppilasta hankkimaan luotettavaa
tietoa, ilmaisemaan perustellen erilaisia
näkemyksiä sekä tulkitsemaan ja
arvioimaan kriittisesti tietolähteitä ja
näkökulmia
Ohjata oppilasta luonnon tutkimiseen sekä
eliöiden ja elinympäristöjen tunnistamiseen
sekä ohjata oppilasta ihmisen rakenteen,
elintoimintojen ja kehityksen
ymmärtämiseen
Ohjata oppilasta ymmärtämään terveyden
osa-alueita, arjen terveystottumusten
merkitystä sekä elämänkulkua, lapsuuden
ja nuoruuden yksilöllistä kasvua ja
kehitystä (mm.
seksuaaliterveyden osalta) sekä rohkaista
oppilasta harjoittelemaan ja soveltamaan
terveysosaamistaan arjessa

Ympäristöopin tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet vuosiluokalla 4.

S1 Minä ihmisenä
Keskustellaan ihmisen moninaisuudesta eri fyysisten toimintojen ja aistien alueella. Tuodaan esille
kuinka eläimet ovat erikoistuneet tietyillä elintoimintojen ja aistien alueilla. Tutustutaan erilaisten
eläimien laadullisiin ominaisuuksiin.

S2 Arjen tilanteissa ja yhteisöissä toimiminen
Harjoitellaan itsenäistä työskentelyä, yhteistyötä ja tiedon hakemista. Kiinnitetään edelleen
huomiota turvallisuuden ja liikennetaitojen edistämiseen.

S3 Löytöretkelle monimuotoiseen maailmaan
Perehdytään laajasti ja monipuolisesti Kalevalaan, Eddaan ja/tai Niebelungin tarinaan. Kalevalaa
tutkiessa perehdytään myös Suomen historiaan ja Pohjolan asuttamiseen. Näitä voidaan syventää
myös mm. monialaisessa opintokokonaisuudessa.

S4 Ympäristön tutkiminen
Tutustutaan monipuolisten esimerkkien kautta kotiseutuun, sen historiaan, kulttuuriin sekä
liikenteeseen. Perehdytään Suomen asuttamiseen esihistoriallisella aikakaudella omaan

asuinpaikkakuntaan ja lähialueen menneisyyteen tutustuen. Käytetään ja laaditaan karttoja.
Tutustutaan elolliseen ja elottomaan luontoon, rakennettuun ja sosiaaliseen ympäristöön sekä
ympäristön ilmiöihin, materiaaleihin ja teknologisiin sovelluksiin. Laajennetaan lähiympäristön
lajituntemusta.

S5 Luonnon rakenteet, periaatteet ja kiertokulut
Tutustutaan oman lähiympäristön ekosysteemiin mm. ravintoketjuihin, eliöiden ja kasvien
lisääntymiseen sekä metsän hyötykäyttöön. Tutustutaan oman lähiympäristön yksinkertaisiin
fysikaalisiin ilmiöihin, kuten lämpötilan mittaus, veden kiertokulku ym. Tutkitaan eliöiden ja niiden
elinympäristöjen sekä ihmisen toiminnan vuorovaikutussuhteita.

S6 Kestävän tulevaisuuden rakentaminen
Harjoitellaan ympäristövastuullista toimintaa omassa lähiympäristössä. Kiinnitetään huomiota
oman toiminnan vaikutuksiin itseen, muihin ihmisiin ja luontoon.

Ympäristöopin tavoitteet vuosiluokalla 5.

Tavoitteen
numero

Opetuksen tavoitteet

Tavoitteisiin
liittyvät
sisältöalueet

T
T1

Merkitys, arvot ja asenteet
synnyttää ja ylläpitää oppilaan kiinnostusta
ympäristöön ja ympäristöopin opiskeluun
sekä auttaa oppilasta kokemaan kaikki
ympäristöopin tiedonalat merkityksellisiksi
itselleen,
ohjata ja kannustaa oppilasta asettamaan
omia opiskelutavoitteita ja työskentelemään
pitkäjänteisesti niiden saavuttamiseksi sekä
tunnistamaan omaa ympäristöopin
osaamistaan,S1-S6
Tutkimisen ja toimimisen taidot

S

T2

T8

T10

Kannustaa oppilasta edistämään
hyvinvointia ja turvallisuutta toiminnassaan
ja
lähiympäristössään ja ohjata oppilasta
toimimaan turvallisesti,
tarkoituksenmukaisesti,vastuullisesti ja
itseään suojellen
Tarjota oppilaalle mahdollisuuksia harjoitella
ryhmässä toimimista erilaisissa rooleissa ja
vuorovaikutustilanteissa, innostaa oppilasta
ilmaisemaan itseään ja kuuntelemaan muita
sekä tukea oppilaan valmiuksia tunnistaa,

Laajaalain.osaaminen,
johon tavoite
liittyy
L

T11

T12

T16

T17

T18

T19

ilmaista ja säädellä tunteitaan
Ohjata oppilasta käyttämään tieto- ja
viestintäteknologiaa tiedon hankinnassa,
käsittelyssä, tulkinnassa ja esittämisessä
sekä vuorovaikutuksen välineenä
vastuullisesti, turvallisesti ja ergonomisesti
Tiedot ja ymmärrys
Ohjata oppilasta hahmottamaan ympäristöä,
ihmisten toimintaa ja niihin liittyviä ilmiöitä
ympäristöopin käsitteiden avulla sekä
kehittämään käsiterakenteitaan
ennakkokäsityksistä
kohti käsitteiden täsmällistä käyttöä
Ohjata oppilasta maantieteelliseen
ajatteluun, hahmottamaan omaa ympäristöä
ja kokomaailmaa sekä harjaannuttamaan
kartankäyttö- ja muita geomediataitoja
Ohjata oppilasta tutkimaan, kuvaamaan ja
selittämään fysikaalisia ilmiöitä
arjessa,luonnossa ja teknologiassa sekä
rakentamaan perustaa energian säilymisen
periaatteen
ymmärtämiselle
Ohjata oppilasta tutkimaan, kuvaamaan ja
selittämään kemiallisia ilmiöitä, aineiden
ominaisuuksia ja muutoksia sekä
rakentamaan perustaa aineen säilymisen
periaatteen
ymmärtämiselle,
Ohjata oppilasta ymmärtämään terveyden
osa-alueita, arjen terveystottumusten
merkitystä sekä elämänkulkua, lapsuuden ja
nuoruuden yksilöllistä kasvua ja kehitystä
(mm.
seksuaaliterveyden osalta) sekä rohkaista
oppilasta harjoittelemaan ja soveltamaan
terveysosaamistaan arjessa

Ympäristöopin tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet vuosiluokalla 5.
S1 Minä ihmisenä
Sisältöjä valitaan siten, että ne liittyvät ihmisen rakenteeseen ja keskeisiin elintoimintoihin sekä
ihmisen kasvun ja kehityksen eri vaiheisiin. Sisällöissä kiinnitetään huomiota kehityksen
ajankohtaisiin muutoksiin ja niiden yksilöllisen luonteen ymmärtämiseen. Käsitellään ikäkauden
mukaisesti seksuaalista kehitystä. Harjoitellaan tunnistamaan oman kehon ja mielen viestejä ja
tiedostamaan omia ajatuksia, tarpeita, asenteita ja arvoja. Perehdytään terveyden osa-alueisiin ja
voimavaroihin, arjen terveystottumuksiin, mielenterveystaitoihin, sairauksien ehkäisyyn ja
itsehoitotaitoihin. Lisäksi harjoitellaan tunteiden tunnistamista, ilmaisua ja säätelyä. Tunnistetaan
omaa oppimista tukevia asioita.

S2 Arjen tilanteissa ja yhteisöissä toimiminen
Harjoitellaan yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja erilaisissa projekti- ja ryhmätöissä. Harjoitellaan
itsenäisempää ja vastuullisempaa liikkumista luonnossa. Harjoitellaan turvallisuuden edistämistä
ja turvataitoja esimerkiksi seuraavilla osa-alueilla: liikenne-, palo-, sähköturvallisuus, tapaturmat,
myrkytykset, päihteet, kiusaamisen ehkäisy, fyysinen ja henkinen koskemattomuus sekä toiminta
ensiapu- ja vaaratilanteissa.

S3 Löytöretkelle monimuotoiseen maailmaan
Tutustutaan muinaisiin kulttuurikausiin esim. Intia, Egypti ja Kreikka.

S4 Ympäristön tutkiminen
Perehdytään Suomen sekä Pohjoismaiden maantietoon. Tutustutaan Suomen maaperään,
vesistöihin, kasvillisuuteen (levät, sammalet, jäkälät, sanikkaiset, yksisirkkaiset kasvit sekä
kukkakasvit), sieniin ja eläimistöön. Käydään läpi suurimpia kaupunkeja sekä maakuntien
ominaispiirteitä. Ohjataan oppilasta tulkitsemaan ja luomaan monipuolisesti diagrammeja,
taulukoita ja tilastoja.

S5 Luonnon rakenteet, periaatteet ja kiertokulut
Tutustutaan fysiikan ilmiöihin kuten optiikkaan (pimeys ja valo kokemuksena sekä kontrastina,
valo, värit ja varjo, fysiologisia väri-ilmiöitä, komplementtivärit, valo ja aine) ja lämpöön (lämpö ja
kylmyys kontrasteina,lämmön ja kylmyyden vaikutuksia ihmisessä ja luonnossa, aineen
laajeneminen ja supistuminen, keveneminen ja tiivistyminen, lämmön vaikutus nestemäisiin ja
kiinteisiin aineisiin).

S6 Kestävän tulevaisuuden rakentaminen
Tutustutaan lämmön ja energian tuotantotapoihin.

Ympäristöopin tavoitteet vuosiluokalla 6.

Tavoitteen
numero

Opetuksen tavoitteet

Tavoitteisiin
liittyvät
sisältöalueet

T
T1

Merkitys, arvot ja asenteet
synnyttää ja ylläpitää oppilaan kiinnostusta
ympäristöön ja ympäristöopin opiskeluun
sekä auttaa oppilasta kokemaan kaikki
ympäristöopin tiedonalat merkityksellisiksi
itselleen,

S

Laajaalain.osaaminen,
johon tavoite
liittyy
L

T2

ohjata ja kannustaa oppilasta asettamaan omia
opiskelutavoitteita ja työskentelemään
pitkäjänteisesti niiden saavuttamiseksi sekä
tunnistamaan omaa ympäristöopin
osaamistaan,S1-S6
Tutkimisen ja toimimisen taidot

T6

ohjata oppilasta tunnistamaan syyseuraussuhteita, tekemään johtopäätöksiä
tuloksistaan sekä esittämään tuloksiaan ja
tutkimuksiaan eri tavoin,
ohjata oppilasta käyttämään arjen teknologisia
sovelluksia ja ymmärtämään niiden
merkitystä ja toimintaperiaatteita sekä innostaa
oppilaita kokeilemaan, keksimään ja
luomaan uutta yhdessä toimien,
kannustaa oppilasta edistämään hyvinvointia ja
turvallisuutta toiminnassaan ja
lähiympäristössään ja ohjata oppilasta
toimimaan turvallisesti, tarkoituksenmukaisesti,
vastuullisesti ja itseään suojellen,
tarjota oppilaalle mahdollisuuksia harjoitella
ryhmässä toimimista erilaisissa rooleissa ja
vuorovaikutustilanteissa, innostaa oppilasta
ilmaisemaan itseään ja kuuntelemaan muita
sekä tukea oppilaan valmiuksia tunnistaa,
ilmaista ja säädellä tunteitaan,
ohjata oppilasta käyttämään tieto- ja
viestintäteknologiaa tiedon hankinnassa,
käsittelyssä, tulkinnassa ja esittämisessä sekä
vuorovaikutuksen välineenä vastuullisesti,
turvallisesti ja ergonomisesti
Tiedot ja ymmärrys

T7

T8

T10

T11

T12

T17

T18

T19

ohjata oppilasta hahmottamaan ympäristöä,
ihmisten toimintaa ja niihin liittyviä ilmiöitä
ympäristöopin käsitteiden avulla sekä
kehittämään käsiterakenteitaan
ennakkokäsityksistä
kohti käsitteiden täsmällistä käyttöä
ohjata oppilasta tutkimaan, kuvaamaan ja
selittämään fysikaalisia ilmiöitä arjessa,
luonnossa ja teknologiassa sekä rakentamaan
perustaa energian säilymisen periaatteen
ymmärtämiselle
ohjata oppilasta tutkimaan, kuvaamaan ja
selittämään kemiallisia ilmiöitä, aineiden
ominaisuuksia ja muutoksia sekä rakentamaan
perustaa aineen säilymisen periaatteen
ymmärtämiselle
ohjata oppilasta ymmärtämään terveyden osaalueita, arjen terveystottumusten merkitystä
sekä elämänkulkua, lapsuuden ja nuoruuden
yksilöllistä kasvua ja kehitystä (mm.

seksuaaliterveyden osalta) sekä rohkaista
oppilasta harjoittelemaan ja soveltamaan
terveysosaamistaan arjessa
Ympäristöopin tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet vuosiluokalla 6.

S1 Minä ihmisenä
Käsitellään ikäkauden mukaisesti seksuaalista kehitystä ja ihmisen lisääntymistä. Harjoitellaan
tunnistamaan oman kehon ja mielen viestejä ja tiedostamaan omia ajatuksia, tarpeita, asenteita ja
arvoja. Perehdytään terveyden osa-alueisiin ja voimavaroihin, arjen terveystottumuksiin,
mielenterveystaitoihin, sairauksien ehkäisyyn ja itsehoitotaitoihin. Lisäksi harjoitellaan tunteiden
tunnistamista, ilmaisua ja säätelyä. Tunnistetaan omaa oppimista tukevia asioita.

S2 Arjen tilanteissa ja yhteisöissä toimiminen
Harjoitellaan selittämään arjen tilanteita, ilmiöitä ja teknologiaa eri tiedonalojen käsitteillä ja
malleilla. Tutkitaan tarvittaessa laitteiden toimintaperiaatteita ja erilaisia rakenteita. Harjoitellaan
turvallisuuden edistämistä ja turvataitoja esimerkiksi seuraavilla osa-alueilla: liikenne-, palo-,
sähköturvallisuus, tapaturmat, myrkytykset, päihteet, kiusaamisen ehkäisy, fyysinen ja henkinen
koskemattomuus sekä toiminta ensiapu- ja vaaratilanteissa. Harjoitellaan toimimista erilaisissa
yhteisöissä sekä pohditaan erilaisten vuorovaikutustilanteiden ja yhteisöjen merkitystä
hyvinvoinnille.

S3 Löytöretkelle monimuotoiseen maailmaan
Tutustutaan maapallon meriin ja mantereisiin. Käydään läpi esimerkiksi ilmastoa, merivirtoja,
kasvillisuusvyöhykkeitä, vuoristoja, aavikoita, pisimpiä jokia ja suurimpia järviä. Maailmankuvan ja
sen alueellisen viitekehyksen rakentamisessa käytetään monipuolisesti karttoja ja muuta
geomediaa.

S4 Ympäristön tutkiminen
Tutustutaan lintuihin ja niiden elintapoihin. Laajennetaan lintujen lajituntemusta.Tutustutaan eri
metsätyyppeihin sekä mahdollisuuksien mukaan metsänhoitoon ja hyötykäyttöön sekä metsän
merkitykseen hyvinvoinnille. Opetellaan tunnistamaan eri puulajeja. Perehdytään eri kivilajien
syntyyn. Tutustutaan mineraaleihin, malmeihin ja jalokiviin.

S5 Luonnon rakenteet, periaatteet ja kiertokulut:

Tutustutaan Auringon, Maan ja Kuun liikkeiden suhteista johtuviin havaittaviin vaikutuksiin
Maapallolla (esim. vuorokausi ja vuodenajat). Käydään läpi Aurinkokuntamme planeetat.

Palaminen, yhteyttäminen ja veden kiertokulku muodostavat pohjan aineen muutosten ja aineen
säilymisen periaatteen hahmottamiselle. Tutkitaan ääni-ilmiöitä sekä perehdytään sähkön ja
magnetismin perusteisiin.
S6 Kestävän tulevaisuuden rakentaminen
Lämpötilan mittaamisen, lämpöenergiaan perehtymisen ja energialajien muuntumisen avulla
tutustutaan energian säilymisen periaatteeseen. Tutustutaan energiatuotantoon ja sen
sovelluksiin.
Ympäristöopin oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät tavoitteet

Vuosiluokilla 1-2
Ympäristöopin opetuksessa tavoitteena on tutustua sekä luontoon että rakennettuun ympäristöön
aisteja kokonaisvaltaisesti käyttäen. Oppilaat tekevät säännöllisesti retkiä lähiympäristöön, jossa
tutkivat yksinkertaisia luonnonilmiöitä. Työtapoina ovat luonnon havainnoista keskusteleminen,
erilaiset leikit, sadut ja tarinat sekä luonnon kiertokulun seuraaminen.

Vuosiluokilla 3-6

Tavoitteena ympäristöopin opetuksessa on syventää ymmärrystä lähiluontoon ja rakennettuun
ympäristöön liittyvistä ilmiöistä ja niiden perusteista. Oppimista tuetaan kokonaisvaltaisesti taiteen
avulla. Oppimisympäristöjä
ja työtapoja valitessa otetaan huomioon toiminnallisuus,
kokemuksellisuus, elämyksellisyys, draaman ja tarinoiden käyttö sekä ympäristöopin monitieteinen
perusta. Rakennettuun ympäristöön pyritään perehtymään yhteistyössä erilaisten yhteisöjen ja
kansalaisjärjestöjen kanssa. Oppilaat tutkivat ja tekevät havaintoja luonnossa ja keskustelevat
havainnoistaan. Keskeistä on oppilaiden osallisuus ja vuorovaikutus yksinkertaisten tutkimusten
suunnittelussa ja toteuttamisessa sekä erilaisten näkökulmien ja ratkaisujen pohtimisessa.
Oppilaiden aktiivinen työskentely opiskeltavan ilmiön, teeman tai ajankohtaisen ongelman parissa
tukee ympäristöopin tavoitteiden mukaista oppimista. Tieto- ja viestintätekniikkaa ja -välineitä
hyödynnetään monipuolisesti oppilaiden ikäkauden mukaan. Oppimistilanteita ja -ympäristöjä
järjestetään yhteistyössä erilaisten yhteisöjen ja kansalaisjärjestöjen kanssa. Opetuksessa
voidaan laatia oppikirja opituista asioista, havainnoista, ilmiöistä ja niiden perusteita sekä
selostuksia erilaisten projektien ja tapahtumien etenemisestä. Luonnon ja rakennetun ympäristön
suhdetta tutkitaan projektilähtöisesti oppilaiden kanssa yhteistyössä sekä kirjallisesti yksilö-, parija ryhmätyönä.

Ohjaus, eriyttäminen ja tuki ympäristöopissa

Vuosiluokilla 1-2

Oppilaita ohjataan turvalliseen ja toiset huomioon ottavaan toimintaan erilaisten tarinoiden,
leikkien, pelien ja ryhmätehtävien avulla. Opetuksessa pyritään yhteistoiminnalliseen oppimiseen,
joka mahdollistaa asioiden oppimisen yhdessä, mutta oppilaan omassa tahdissa ja omien
edellytysten mukaan. Lähiympäristöön ja eri luontokohteisiin tehtävillä retkillä vahvistetaan
yhteistyötaitoja ja ympäristön sekä toisten kunnioittamista. Oppilaan kiinnostuksen
heräämistä ympäristöä kohtaan tuetaan luokassa säännöllisillä luontoretkillä ja luonnon ilmiöiden
havainnoimisella. Opetellaan kantamaan vastuuta yhteisten tilojen siisteydestä. Ristiriitatilanteita
pyritään ensisijaisesti käsittelemään draamaharjoitusten ja satujen avulla niin, että lapsissa herää
myötätunto ja ymmärrys toisia kohtaan. Yhdessä luotu fyysinen ja henkinen oppimisympäristö
antaa oppilaalle onnistumisen kokemuksia ja vahvistaa positiivista minäkuvaa ja yhteisöllisyyttä.

Vuosiluokilla 3-6

Ympäristöopin tunneilla tehtävissä projekteissa ohjataan turvalliseen työskentelyyn sekä yksin että
ryhmässä. Projekteissa kokeileva oppiminen ja itse tekeminen sekä töiden valmiiksi saattaminen
ja niiden yhteinen tarkastelu tukevat positiivisen oppijaminäkuvan vahvistumista. Säännölliset
luontoretket tukevat monikanavaista oppimista ja vahvistavat luokan yhteishenkeä sekä oppilaan
luovuutta, itsenäisyyttä, itseluottamusta, keskittymiskykyä, myötätuntoa ja turvallisuuden tunnetta.
Suosimalla yhteistoiminnallisia oppimismenetelmiä ympärisöoppia voidaan eriyttää monipuolisesti.

Laaja-alainen osaaminen ympäristötiedossa
Vuosiluokilla 1-2
Ajattelu ja oppimaan oppiminen (L1)
Ympäristöopin opiskelussa tuetaan oppilasta havainnoimaan ja pohtimaan omia oivalluksiaan
sekä tuomaan niitä yhteisiin ryhmäkeskusteluihin. Liikkuminen lähiluonnossa vahvistaa motorisia
taitoja ja tukee osaltaan ajattelun kehittymistä ja oppimista.
Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu (L2)
Kannustetaan ja rohkaistaan oppilaita yhteistyöhön ja hyvän ryhmässä työskentelyn pariin. Retket
ja lähiympäristön tutkiminen ympäristöopin opetuksessa tukee laaja-alaisen osaamisen tavoitteita.
Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot (L3)
Luonnossa kulkeminen havainnollistaa oppilaille oman varustuksen ja säänmukaisen
pukeutumisen merkitystä. Retkillä harjoitellaan ja tutustutaan turvalliseen liikkumiseen
lähiympäristössä.
Monilukutaito (L4)
Ympäristöopin opetus perustuu moniaistiseen ja kokemuksellisiin toimintatapoihin. Oppilaita
kannustetaan monipuoliseen ilmaisuun liikkuen, leikkien, esittäen ja keskustellen.
Tieto- ja viestintäteknologian osaaminen (L5)

Ympäristöopin opetuksessa voidaan hyödyntää esimerkiksi digikuvaamista koulussa ja
lähiympäristössä. Oppilaat voivat harjoitella opettajan ja/tai kummioppilaiden johdolla tvt:n
hyödyntämistä oppimisensa tueksi.
Työelämätaidot ja yrittäjyys (L6)
Oppilaat harjoittelevat toimimista yhdessä ryhmän tai parin kanssa. Oppilaita ohjataan
huolehtimaan ja kunnioittamaan yhteisiä arvoja ja sopimuksia sekä kantamaan osaltaan vastuuta
ryhmän hyvinvoinnista ja turvallisuudesta.
Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentamien (L7)
Oppilaita kannustetaan aktiiviseen toimintaan turvallisuuden ja oman ryhmän näkökulmasta.

Vuosiluokilla 3-6
Ajattelu ja oppimaan oppiminen (L1)
Oppilaita kannustetaan esittämään kysymyksiä, kyseenalaistamaan vastauksia ja etsimään
monipuolisesti tietoa. Ympäristöopissa pyritään luomaan moniulotteista kuvaa maailmasta ja
tutkimaan sitä mahdollisimman monitieteisesti. Oppilaita rohkaistaan luovaan ajatteluun
mahdollistamalla monenlaiset näkökulmat.
Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu (L2)
Ympäristöopin opetuksessa
Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot (L3)
Luonnossa kulkeminen havainnollistaa oppilaille oman varustuksen ja säänmukaisen
pukeutumisen merkitystä. Retkillä harjoitellaan ja tutustutaan turvalliseen liikkumiseen
lähiympäristössä.
Monilukutaito (L4)
Ympäristöopin opetus perustuu moniaistiseen ja kokemuksellisiin toimintatapoihin. Oppilaita
kannustetaan monipuoliseen ilmaisuun liikkuen, leikkien, esittäen ja keskustellen.
Tieto- ja viestintäteknologian osaaminen (L5)
Ympäristöopin opetuksessa voidaan hyödyntää esimerkiksi digikuvaamista koulussa ja
lähiympäristössä. Oppilaat voivat harjoitella opettajan ja/tai kummioppilaiden johdolla tvt:n
hyödyntämistä oppimisensa tueksi.
Työelämätaidot ja yrittäjyys (L6)
Oppilaat harjoittelevat toimimista yhdessä ryhmän tai parin kanssa. Oppilaita ohjataan
huolehtimaan ja kunnioittamaan yhteisiä arvoja ja sopimuksia sekä kantamaan osaltaan vastuuta
ryhmän hyvinvoinnista ja turvallisuudesta.
Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentamien (L7)
Oppilaita kannustetaan aktiiviseen toimintaan turvallisuuden ja oman ryhmän näkökulmasta.
Oppilaan oppimisen arviointi ympäristöopissa 1-2

Oppilasta ohjataan työskentelyssään kannustavan ja rakentavan palautteen avulla. Myönteisellä
palautteella pyritään tukemaan erityisesti motivaation kehittymistä. Oppilaille tarjotaan
monipuolisesti mahdollisuuksia osoittaa oppimistaan kirjallisesti, suullisesti, toiminnallisesti jne.
Oppilaita ohjataan arvioimaan itse omaa toimintaansa ja työskentelyä.Arvioinnin kohteena eivät
ole oppilaiden arvot, asenteet, terveyskäyttäytyminen, sosiaalisuus, temperamentti tai muut
henkilökohtaiset ominaisuudet.

Oppimisprosessin kannalta keskeisiä arvioinnin ja palautteen antamisen kohteita ympäristöopissa
ovat:

Vuosiluokka 1

● Palautetta annetaan koko ryhmälle.
● Toivottua käyttäytymistä vahvistetaan kannustamalla.
● Turvallinen toimiminen sekä koulun lähiympäristössä että koulumatkoilla.
● Aktiivinen tutkiminen, havaintojen tekeminen ja kokeileminen jokapäiväisessä
elämässä.
● Edistyminen ryhmässä toimimisen taidoissa.

Vuosiluokka 2

● Palautetta annetaan koko ryhmälle ja palaute on kannustavaa.
● Aktiivinen ryhmässä toimiminen ja toisten kunnioittaminen myös fyysisen
koskemattomuuden alueella.
● Eri vuodenaikojen ilmiöiden havainnoiminen ja erojen ymmärtäminen.

Oppilaan oppimisen arviointi ympäristöopissa vuosiluokilla 3-6

Oppilaita ohjataan tunnistamaan omia ennakkotietojaan, -taitojaan ja -käsityksiään. Työskentelyn
etenemistä ohjataan rakentavan palautteen, kysymysten ja konkreettisten kehittämisehdotusten
avulla. Myönteisellä palautteella ja kannustamisella tuetaan oppimisen ilon ja motivaation
kehittymistä.Oppilaille tarjotaan monipuolisia mahdollisuuksia osoittaa oppimistaan. Arviointi
perustuu monimuotoisten tuotosten lisäksi oppilaiden työskentelyn havainnointiin ja keskusteluihin.
Sisällön lisäksi arvioidaan olennaisen

hahmottamista, tiedonhakua ja ilmaisun selkeyttä. Kokonaisuuksien lopussa arvioidaan
asetettujen
tavoitteiden
saavuttamista.
Oppilaat harjoittelevat omien vahvuuksien
ja
kehittämistarpeiden tunnistamista sekä kannustamaan toisiaan oppimisessa. Arvioinnin kohteena
eivät ole oppilaiden arvot, asenteet, terveyskäyttäytyminen, sosiaalisuus, temperamentti tai muut
henkilökohtaiset ominaisuudet.
Ympäristöopin arviota antaessaan opettaja arvioi oppilaan osaamista suhteessa
opetussuunnitelmassa asetettuihin tavoitteisiin. Määritellessään osaamisen tasoa

tässä

6. vuosiluokan lukuvuositodistusta varten opettaja käyttää ympäristöopin valtakunnallisia
arviointikriteereitä. Opinnoissa edistymisen kannalta on keskeistä tutkimisen ja toimimisen taitojen
lisäksi myös tiedonalojen osaaminen.

Oppimisprosessin kannalta keskeisiä arvioinnin ja palautteen antamisen kohteita ympäristöopissa
ovat:

Vuosiluokka 3

● Omien tunteiden tunnistaminen ja niiden ilmaisu ja säätely.
● Ymmärrys oman toiminnan vaikutuksesta ympäristöön ja muihin ihmisiin.
● Oppilaan osaamisesta ja oppimisesta annetaan jatkuvaa palautetta oppitunneilla
kannustavasti ja monipuolisesti.

Vuosiluokka 4

● Oppilaalle annetaan jatkuvaa palautetta suullisesti lukuvuoden aikana ja kirjallinen
palaute lukuvuoden lopussa.
● Kiinnostus ja motivaatio opetettaviin oppisisältöihin.
● Esitelmään liittyvän tiedon hankkiminen ja työn toteutus.

Vuosiluokka 5

● Oppilaan arvioinnissa viidennellä luokalla huomioidaan tiedon hakemiseen,
tavoitteiden asettamiseen ja pitkäjänteiseen työskentelyyn liittyvät taidot.
● Erilaisten kertausten ja kokeiden avulla arvioidaan tietojen omaksumista.
● Opettajan antama palaute on jatkuvaa sekä kirjallisesti että suullisesti.

● Oppilas harjoittelee arvioimaan omaa osaamistaan ja työskentelyään.

Vuosiluokka 6

● Erilaisten kertausten ja kokeiden avulla arvioidaan tietojen omaksumista.
● Opettajan antama palaute on jatkuvaa sekä kirjallisesti että suullisesti.
● Opettaja arvioi oppilaan taidot kirjallisesti kuudennen luokan päätteeksi
valtakunnallisia hyvän osaamisen kriteerejä hyödyntäen.

Ympäristöopin arviointikriteerit 6. vuosiluokan päätteeksi hyvää osaamista kuvaavaa sanallista arviota/arvosanaa kahdeksan varten

Opetuksen tavoite

Sisältöalue

Arvioinnin kohteet
osaamisessa
Ympäristöopin
merkityksen
hahmottaminen

Hyvä osaaminen

Merkitys, arvot ja asenteet

S1-S6

T1 synnyttää ja ylläpitää oppilaan
kiinnostusta ympäristöön ja
ympäristöopin opiskeluun sekä
auttaa
oppilasta kokemaan kaikki
ympäristöopin tiedonalat
merkityksellisiksi
itselleen
T2 ohjata ja kannustaa oppilasta
asettamaan omia
opiskelutavoitteita
ja työskentelemään pitkäjänteisesti
niiden saavuttamiseksi sekä
tunnistamaan omaa ympäristöopin
osaamistaan
T3 tukea oppilaan
ympäristötietoisuuden kehittymistä
sekä ohjata
oppilasta toimimaan ja
vaikuttamaan
lähiympäristössään ja yhteisöissään
kestävän kehityksen edistämiseksi
ja arvostamaan kestävän
kehityksen
merkitystä itselle ja maailmalle

S1-S6

Tavoitteellinen
työskentely ja
oppimaan
oppimine

Oppilas osaa asettaa
omia tavoitteita
pienille
kokonaisuuksille ja
työskennellä
yhteisten tavoitteiden
saavuttamiseksi

S1-S6

Kestävän kehityksen
tiedot ja taidot

Oppilas osaa asettaa
omia tavoitteita
pienille
kokonaisuuksille ja
työskennellä
yhteisten tavoitteiden
saavuttamiseksi.
Oppilas osaa kuvata
esimerkkien
avulla kestävän
tulevaisuuden
rakentamista tukevia
ja uhkaavia
tekijöitä.
Oppilas osaa kuvata
erilaisia keinoja
lähiympäristön ja yhteisöjen

S1-S6

Oppilas osaa antaa
esimerkkejä
ympäristöopin
tiedonalojen
merkityksestä.

vaalimiseen,
kehittämiseen ja
niihin vaikuttamiseen
sekä toimia
ohjatusti yhteisessä
vaikuttamisprojektisa.
Tutkimisen ja toimimisen taidot
T4 rohkaista oppilasta
muodostamaan kysymyksiä eri
aihepiireistä sekä käyttämään niitä
tutkimusten ja muun toiminnan
lähtökohtana

S1-S6

Kysymysten
muodostaminen

T5 ohjata oppilasta
suunnittelemaan
ja toteuttamaan pieniä tutkimuksia,
tekemään havaintoja ja mittauksia
monipuolisissa
oppimisympäristöissä eri aisteja ja
tutkimus- ja mittausvälineitä
käyttäen

S1-S6

Tutkimisen taidot:
suunnittelu,
havainnointi ja
mittaukset

T6 ohjata oppilasta tunnistamaan
syy-seuraussuhteita,
tekemäänjohtopäätöksiä
tuloksistaan sekä
esittämään tuloksiaan ja
tutkimuksiaan eri tavoin

S2-S6

Tutkimisen taidot:
johtopäätösten
tekeminen ja tulosten
esittäminen

T7 ohjata oppilasta ymmärtämään
arjen teknologisten sovellusten
käyttöä, merkitystä ja
toimintaperiaatteita sekä innostaa
oppilaita
kokeilemaan, keksimään ja
luomaan uutta yhdessä toimien

S2-S6

Teknologinen
osaaminen ja
yhteistyö
teknologisessa
ongelmanratkaisussa

T8 kannustaa oppilasta edistämään
hyvinvointia ja turvallisuutta
toiminnassaan ja
lähiympäristössään ja ohjata
oppilasta toimimaan
turvallisesti,tarkoituksenmukaisesti,
vastuullisesti ja itseään suojellen

S1-S6

Turvallisuuden
edistäminen ja
turvataidot

Oppilas osaa
muodostaa
aiheeseen liittyviä
kysymyksiä,joita
voidaan yhdessä
kehittää tutkimusten
ja muun toiminnan
lähtökohdaksi
Oppilas osaa toimia,
havainnoida,mitata ja
dokumentoida
tuloksia ohjeiden
mukaisesti.
Oppilas osaa
suunnitella pieniä
tutkimuksia yksin tai
yhdessä
muiden kanssa.
Oppilas harjoittelee
ohjatusti
syyseuraussuhteiden
tunnistamista ja osaa
tehdä yksinkertaisia
johtopäätöksiä
tuloksista.
Oppilas osaa esittää
tuloksiaan selkeästi
Oppilas osaa kuvata
joidenkin arjen
teknologisten
sovellusten
toimintaperiaatteita ja
antaa esimerkkejä
niiden merkityksestä.
Oppilas osaa
työskennellä
kokeiluissa ja
keksimisessä
yhdessä toimien
Oppilas osaa esitellä
keskeisiä
hyvinvointiin ja
turvallisuuteen
liittyviä tekijöitä
esimerkkien avulla.
Oppilas osaa kuvata

T9 ohjata oppilasta tutkimaan ja
toimimaan sekä liikkumaan ja
retkeilemään luonnossa ja
rakennetussa ympäristössä

S2-S6

Ympäristössä
toimiminen ja
tutkiminen

T10 tarjota oppilaalle
mahdollisuuksia harjoitella
ryhmässä toimimista
erilaisissa rooleissa ja
vuorovaikutustilanteissa, innostaa
oppilasta
ilmaisemaan itseään ja
kuuntelemaan muita sekä tukea
oppilaan valmiuksia tunnistaa,
ilmaista ja
säädellä tunteitaan

S1-S6

Vuorovaikutuksen
taitojen kehittäminen
sekä tunteiden
tunnistaminen ja
säätely

T11 ohjata oppilasta käyttämään
tieto- ja viestintäteknologiaa tiedon
hankinnassa, käsittelyssä ja
esittämisessä sekä
vuorovaikutuksen
välineenä vastuullisesti,
turvallisesti ja ergonomisesti

S1-S6

Tieto- ja
viestintäteknologian
käyttäminen

S1-S6

Käsitteiden käyttö

turvallisuusohjeita ja
toimintatapoja
erilaisissa vaara- ja
ensiaputilanteissa,
osaa käyttää niitä
oppimistilanteissa
sekä harjoittelee
niiden
perustelemista
ympäristöopin eri
tiedonalojen avulla
Oppilas osaa toimia,
liikkua ja
retkeillä luonnossa ja
rakennetussa
ympäristössä
ohjeiden mukaisesti.
Oppilas osaa tehdä
tutkimuksia
ympäristössä
ohjatusti sekä yksin
että ryhmän
jäsenenä
Oppilas osaa kuvata
esimerkkien avulla
ryhmässä
toimimiseen,
kohteliaaseen
käytökseen sekä
tunteiden ilmaisuun
ja niiden säätelyyn
liittyviä
toimintamalleja
ja harjoittelee niiden
soveltamista eri
rooleissa
Oppilas osaa käyttää
tieto- ja
viestintäteknologiaa
tutkimusprosessin eri
vaiheissa ja
vuorovaikutuksen
välineenä.
Oppilas osaa kuvata
tieto- ja
viestintäteknologian
vastuullista,
turvallista ja
ergonomista käyttöä.

Tiedot ja ymmärrys
T12 ohjata oppilasta
hahmottamaan

Oppilas osaa kuvata
ympäristöä, ihmisen

ympäristöä, ihmisten toimintaa ja
niihin liittyviä ilmiöitä ympäristöopin
käsitteiden avulla sekä
kehittämään käsiterakenteitaan
ennakkokäsityksistä kohti
käsitteiden
täsmällistä käyttöä

toimintaa ja niihin
liittyviä ilmiöitä
ympäristöopin
tiedonalojen
keskeisillä käsitteillä
ja omin sanoin.
Oppilas osaa
yhdistää käsitteitä
loogisesti toisiinsa.
Oppilas osaa käyttää
ja tulkita erilaisia
konkreettisia malleja.
Oppilas harjoittelee
abstraktien mallien
käyttöä

T13 ohjata oppilasta
ymmärtämään,
käyttämään ja tekemään erilaisia
malleja, joiden avulla voidaan
tulkita ja selittää ihmistä,
ympäristöä ja
niiden ilmiöitä
T14 ohjata oppilasta hankkimaan
luotettavaa tietoa, ilmaisemaan
perustellen erilaisia näkemyksiä
sekä tulkitsemaan ja arvioimaan
kriittisesti tietolähteitä ja
näkökulmia

S1-S6

Mallien käyttäminen

S1-S6

Näkemyksien
ilmaiseminen ja
kriittinen lukutaito

Oppilas osaa hakea
tietoa erilaisista
tietolähteistä ja valita
joitakin luotettavia
tietolähteitä.
Oppilas harjoittelee
erilaisten näkemysten
perustelemista ja
osaa nimetä eroja eri
näkökulmissa

T15 ohjata oppilasta luonnon
tutkimiseen, eliöiden ja
elinympäristöjen tunnistamiseen ja
ekologiseen ajatteluun sekä ohjata
oppilasta ihmisen rakenteen,
elintoimintojen
ja kehityksen ymmärtämiseen

S1-S3,
S6

Biologian tiedonala:
Luonnon tutkiminen,
eliöiden ja
elinympäristöjen
tunnistaminen,
ihmisen
rakenne,elintoiminnot
ja
kehitys

T16 ohjata oppilasta
maantieteelliseen ajatteluun,
hahmottamaan omaa ympäristöä
ja koko maailmaa
sekä harjaannuttamaan
kartankäyttö- ja muita
geomediataitoja

S3-S6

Maantiedon
tiedonala:
Maapallon
hahmottaminen,
kartta- ja muut
geomediataidot

Oppilas osaa
havainnoida luontoa,
tunnistaa yleisimpiä
kasvilajeja ja niiden
tunnusomaisia
elinympäristöjä.
Oppilas laatii
ohjatusti pienen
kasvion, osaa tutkia
kokeellisesti
kasvien kasvua yksin
ja yhdessä muiden
kanssa sekä osaa
pääpiirteittäin kuvata
ihmisen rakenteen,
elintoiminnat ja
kehityksen
Oppilas osaa
tunnistaa eri
aluetasot, jäsentää
omaa ympäristöään,
hahmottaa
opiskelemiaan
alueita
ja koko maapallon
karttakuvaa
sekä osaa kuvata
alueellista

T17 ohjata oppilasta tutkimaan,
kuvaamaan ja selittämään
fysikaalisia
ilmiöitä arjessa, luonnossa ja
teknologiassa sekä rakentamaan
perustaa
energian säilymisen periaatteen
ymmärtämiselle

S2, S4-S6

Fysiikan tiedonala:
Fysikaalisten
ilmiöiden tutkiminen,
kuvaaminen ja
selittäminen

T18 ohjata oppilasta tutkimaan,
kuvaamaan ja selittämään
kemiallisia
ilmiöitä, aineiden ominaisuuksia ja
muutoksia sekä rakentamaan
perustaa aineen säilymisen
periaatteen ymmärtämiselle

S2, S4-S6

Kemian tiedonala:
Kemiallisten
ilmiöiden
tutkiminen,
kuvaaminen ja
selittäminen

T19 ohjata oppilasta
ymmärtämään
terveyden osa-alueita, arjen
terveystottumusten merkitystä
sekä elämänkulkua, lapsuuden ja
nuoruuden yksilöllistä kasvua ja
kehitystä sekä
rohkaista oppilasta harjoittelemaan
ja soveltamaan
terveysosaamistaan
arjessa

S1-S3,
S6

Terveystiedon
tiedonala:
Terveyden osaalueiden ja arjen
terveystottumuksien
tuntemus sekä niiden
merkityksen
pohtiminen,
ikäkauteen
liittyvän kasvun ja
kehityksen
tunnistaminen ja
kuvaaminen

monimuotoisuutta
maapallolla.
Oppilas osaa käyttää
karttoja ja muita
geomedialähteitä
tiedonhaussa ja
esittämisessä
Oppilas osaa
havainnoida ja
kuvata yksinkertaisia
fysikaalisia ilmiöitä
arjessa, luonnossa ja
teknologiassa sekä
harjoittelee niihin
liittyviä selityksiä.
Oppilas osaa käyttää
energia-,voima- ja
liikekäsitteitä
arkisissa tilanteissa
ja osaa antaa
esimerkkejä
energian säilymisen
periaatteesta.
Oppilas osaa
havainnoida ja
kuvata olomuotoja ja
tuttujen aineiden
ominaisuuksia sekä
harjoittelee niihin
liittyviä selityksiä.
Oppilas osaa selittää
aineen säilymisen
periaatteen avulla
esimerkiksi veden
kiertokulkua tai
kierrätystä
Oppilas osaa kuvata
terveyden osa-alueita
ja antaa esimerkkejä
siitä, miten terveyttä
voidaan arjessa
edistää. Oppilas
osaa kuvata
elämänkulun
eri vaiheita ja selittää
murrosikään liittyviä
keskeisiä kasvun
ja kehityksen
tunnuspiirteitä ja
niiden yksilöllistä
vaihtelua.

14.5 BIOLOGIA LUOKILLA 7-9

Oppiaineen tehtävä

Vuosiluokilla 7-9
Biologian opetuksen tehtävänä on auttaa oppilasta ymmärtämään elämää ja sen kehittymistä,
kartuttaa oppilaan luonnontuntemusta sekä ohjata oppilasta ymmärtämään ekosysteemien
toimintaa, ihmisen elintoimintoja sekä perinnöllisyyden ja evoluution perusteita.

Biologian opetuksessa työskennellään luonnossa ja ohjataan oppilasta tutkivan oppimisen avulla
tutustumaan biologisen tiedonhankinnan luonteeseen. Luonnon tutkimisessa käytetään sekä
maasto-että laboratoriotyömenetelmiä. Elämyksellinen ja kokemuksellinen oppiminen virittää
oppimisen iloa ja herättää kiinnostusta tarkkailla elinympäristön tilaa ja siinä tapahtuvia muutoksia.
Opiskelussa
painotetaan
ilmiöitä
ja
sitä,
miten
ne
voidaan
kokea.
Biologian opetus kehittää oppilaan ympäristötietoisuutta ja halua vaalia luonnon
monimuotoisuutta. Oppilas saa valmiuksia vaikuttaa ja osallistua oman lähiympäristönsä
kehittämiseen ja sen säilymiseen elinvoimaisena. Oppilaita ohjataan kestävään elämäntapaan ja
globaalin vastuun ymmärtämiseen.

Biologian opetuksen tehtävänä on auttaa oppilasta ymmärtämään elämää ja sen
kehittymistä ja ihmisen rakennetta ja elintoimintoja sekä kartuttaa luonnon tuntemusta
monipuolisesti. Kestävä kehitys ja ilmastonmuutos ovat tärkeitä näkökulmia. Opetuksen tulee
vahvistaa mielenkiintoa luontoa kohtaan ja kasvattaa ymmärrystä ihmisen vastuusta.

Biologian opetuksen tavoitteet

Vuosiluokka 7

•

ohjata oppilasta ymmärtämään ekosysteemin perusrakennetta ja toimintaa
vertailemaan erilaisia ekosysteemejä ja tunnistamaan lajeja (T1, S1-4, S6, L4, L5)

•

ohjata oppilasta
kehittämään
luonnontieteellistä
seuraussuhteiden ymmärtämistä (T7, S1-S6, L1)

•

ohjata oppilasta tekemään eettisesti perusteltuja valintoja (T13, S6, L7)

ajattelutaitoa

sekä

syy-

sekä
ja

•

innostaa oppilasta vaikuttamaan ja toimimaan kestävän tulevaisuuden rakentamiseksi
(T14, S6, L5, L7)

•

opastaa oppilasta käyttämään biologian tutkimusvälineistöä ja tieto- ja viestintäteknologiaa
(T8, S1-S5, L1, L5)

•

ohjata oppilasta tekemään tutkimuksia sekä koulussa että koulun ulkopuolella (T10, S1-S6,
L1, L5)

•

kannustaa oppilasta soveltamaan biologian tietoja ja taitoja omassa elämässä
yhteiskunnallisessa keskustelussa ja päätöksenteossa (T11, S6, L2, L3, L7)

•

ohjata oppilasta tutkimaan eliöiden sopeutumista eri elinympäristöihin ja ymmärtämään
erilaisten elinympäristöjen merkitys luonnon monimuotoisuudelle (T3, S1-S4, S6, L4, L7)

•

ohjata oppilasta koostamaan eliökokoelma biologisten ilmiöiden ymmärtämiseksi
S4, S6, L5-L7)

•

ohjata oppilasta arvioimaan luonnon ympäristössä tapahtuvia muutoksia ja ihmisen
vaikutusta ympäristöön sekä ymmärtämään ekosysteemipalvelujen merkitys
(T6,
S6, L4, L7)

sekä

(T9, S1-

Vuosiluokka 8

•

opastaa oppilasta käyttämään biologian tutkimusvälineistöä ja tieto- ja viestintäteknologiaa
(T8, S1-S5, L1, L5)

•

ohjata
oppilasta
kehittämään
luonnontieteellistä
seuraussuhteiden ymmärtämistä (T7, S1-S6, L1)

•

ohjata oppilasta tekemään eettisesti perusteltuja valintoja (T13, S6, L7)

•

ohjata oppilasta tekemään tutkimuksia sekä koulussa että koulun ulkopuolella (T10, S1-S6,
L1, L5)

•

kannustaa oppilasta soveltamaan biologian tietoja ja taitoja omassa elämässä sekä
yhteiskunnallisessa keskustelussa ja päätöksenteossa (T11, S6, L2, L3, L7)

•

innostaa oppilasta syventämään kiinnostusta luontoa ja sen ilmiöitä
vahvistamaan luontosuhdetta ja ympäristötietoisuutta (T12, S1-S6, L7)

•

innostaa oppilasta vaikuttamaan ja toimimaan kestävän tulevaisuuden
(T14, S6, L5, L7)

•

auttaa oppilasta kuvailemaan eliöiden rakenteita ja elintoimintoja sekä ymmärtämään
eliökunnan rakennetta (T2, S1-S5, L4, L5)

•

ohjata oppilasta tutkimaan eliöiden sopeutumista eri elinympäristöihin ja ymmärtämään
erilaisten elinympäristöjen merkitys luonnon monimuotoisuudelle (T3, S1-S4, S6, L4,

ajattelutaitoa

sekä

syy-

ja

kohtaan sekä
rakentamiseksi

•

ohjata oppilasta kasvattamaan kasveja biologisten ilmiöiden ymmärtämiseksi (T9, S1-S4,
S6, L5-L7)

•

ohjata oppilasta arvioimaan luonnon ympäristössä tapahtuvia muutoksia ja ihmisen
vaikutusta ympäristöön sekä ymmärtämään ekosysteemipalvelujen merkitys
(T6,
S6, L4, L7)

Vuosiluokka 9
•

opastaa oppilasta käyttämään biologian tutkimusvälineistöä ja tieto- ja viestintäteknologiaa
(T8, S1-S5, L1, L5)

•

ohjata oppilasta tekemään tutkimuksia sekä koulussa että koulun ulkopuolella (T10, S1-S6,
L1, L5)

•

kannustaa oppilasta soveltamaan biologian tietoja ja taitoja omassa elämässä
yhteiskunnallisessa keskustelussa ja päätöksenteossa (T11, S6, L2, L3, L7)

•

innostaa oppilasta syventämään kiinnostusta luontoa ja sen ilmiöitä kohtaan sekä
vahvistamaan luontosuhdetta ja ympäristötietoisuutta (T12, S1-S6, L7)

•

ohjata oppilasta tekemään eettisesti perusteltuja valintoja (T13, S6, L7)

•

ohjata oppilasta ymmärtämään ihmisen kehitystä ja elimistön perustoimintoja (T5, S5, L3)

•

ohjata oppilasta ymmärtämään perinnöllisyyden ja evoluution perusperiaatteita (T4, S1,
S4, S5, L1)

sekä

Biologian tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet

Vuosiluokka 7
S1 Biologinen tutkimus: Sisältöjä valitaan siten, että biologisen tutkimuksen vaiheet tulevat
oppilaan oman toiminnan kautta tutuiksi.
S2 Tutkimusretkiä luontoon ja lähiympäristöön: Sisältöjä valittaessa painotetaan vastuullista
luonnossa liikkumista, lajintuntemusta sekä metsän ja muiden ekosysteemien tutkimista ja
vertailua. Maastotyöskentelyssä havainnoidaan ja arvioidaan ympäristöä ja siinä tapahtuvia
muutoksia sekä ihmisen vaikutusta niihin.
S3
Ekosysteemin
perusrakenne
ja
toiminta:
Sisällöt
painottuvat
suomalaisen
metsäekosysteemin rakenteeseen ja toimintaan sekä ihmisen toiminnan vaikutuksiin niissä.
Lisäksi käsitellään perustietoja vesi-, suo-, tunturi- ja kaupunkiekosysteemeistä. Tutustutaan lajien
ekologiaan ja niiden välisiin vuorovaikutussuhteisiin.
Opetukseen sisältyy eliökokoelman
koostaminen. Sisältöjä valittaessa painotetaan ekosysteemien monimuotoisuuden tärkeyttä.
Valitaan tarkasteluun ravinto-ja muita hyötykasveja ja tutkitaan erilaisia ravintoketjuja ja -verkkoja.
Opiskellaan
yhteyttäminen
ekosysteemien
toiminnan
perustana.
Tutustutaan
erilaisiin
ravinnontuotantomuotoihin; tehotuotantoon, luomutuotantoon ja lähiruokaan. Vertaillaan eri
ruokien hiilijalanjälkiä ja muita ympäristövaikutuksia. Tarkastellaan ja tutkitaan erilaisia

vesiekosysteemejä toimivina kokonaisuuksina: veden eliöstöä, erityisesti kaloja ja ihmisen
toiminnan vaikutusta vesiympäristöihin. Painotetaan omasta lähiluonnosta löytyvää vesiluontoa:
merta ja/tai järveä, lampea, jokea, puroa, lähdettä sekä erilaisia soita.
Tarkastellaan ja tutkitaan hyönteisiä sekä muita selkärangattomia ja niiden merkitystä
ekosysteemeissään. Tutustutaan mehiläisten ja muiden pölyttäjien merkitykseen luonnolle ja
ihmiselle. Tutustutaan kasvimorfologiaan ja systematiikkaan, kasvien lisääntymiseen ja
jalostukseen.
Perehdytään
luonnon
monimuotoisuuteen,
ekosysteemin
osatekijöihin,
ekosysteemin
energiatalouteen sekä aineiden, kuten hapen ja hiilen kiertoon luonnossa. Eliöiden selviytymisen
ja sopeutumisen kautta tutustutaan evoluution perusteisiin.

Vuosiluokka 8
S1 Biologinen tutkimus: Sisältöjä valitaan siten, että biologisen tutkimuksen vaiheet tulevat
oppilaan oman toiminnan kautta tutuiksi.
S4 Mitä elämä on?: Sisällöissä keskitytään tutkimaan elämän perusilmiöitä biologialle tyypillisin
tutkimusmenetelmin. Perehdytään eläin- ja kasvisoluihin ja niiden rakenteisiin ja eroihin.
Opetukseen sisällytetään kasvien kasvatusta ja esim. vesinäytteiden ottoa. Eliökunnan
rakenteeseen ja monimuotoisuuteen perehdytään vertailemalla eliöiden rakenteita, elintoimintoja
ja elinympäristöjä, ja näin käydään samalla läpi myös eliökunnan luokittelu ja elämän kuusiosainen
sukupuu. Tarkastellaan bioteknologian mahdollisuuksia ja haasteita.
S6 Kohti kestävää tulevaisuutta: Sisällöt liittyvät luonnon monimuotoisuuden säilyttämiseen,
ilmastonmuutokseen, luonnonvarojen kestävään käyttöön ja muutoksiin lähiympäristössä.
Pohditaan luonnonvarojen kestävän käytön ekologisia, sosiaalisia, taloudellisia ja eettisiä
periaatteita, kestävää ravinnontuotantoa sekä eläinten hyvinvointia. Käsitellään biotalouden ja
ekosysteemipalveluiden
mahdollisuuksia
kestävän
tulevaisuuden
kannalta.
Tutustutaan
luonnonsuojelun tavoitteisiin, keinoihin ja saavutuksiin.

Vuosiluokka 9
S1 Biologinen tutkimus: Sisältöjä valitaan siten, että biologisen tutkimuksen vaiheet tulevat
oppilaan oman toiminnan kautta tutuiksi.
S5 Ihminen: Sisällöissä keskitytään tutkimaan ihmiskehon toimintaa ja syvennetään tietämystä
ihmisen rakenteesta, elintoiminnoista ja säätelyjärjestelmistä. Tarkastellaan kasvuun, kehitykseen
ja terveyteen vaikuttavien biologisten tekijöiden perusteita.
Tarkastellaan luuston ja lihaksiston kasvuun, kehitykseen ja terveyteen vaikuttavien biologisten
tekijöiden perusteita. Perehdytään ruuansulatuksen toimintaan ja aineenvaihduntaan, sisäelinten
toimintaan, aisteihin, verenkiertoon, hengitykseen sekä hermoston
ja aivojen rakenteeseen
ja toimintaan. Käydään läpi ihmisen lisääntyminen ja ihmisyksilön varhaiset kehitysvaiheet, solujen
jakaantuminen ja erilaistuminen sekä perinnöllisyyden perusteet. Selvitetään mitä ovat
kromosomit, dna ja geenit, ja tarkastellaan niiden toimintaa. Tutustutaan esimerkein, miten perimä
ja ympäristö vaikuttavat ihmisen ominaisuuksien kehittymiseen.

Mm. ravitsemusbiologian kautta aiheet yhdistyvät myös kemian, terveystiedon ja maantiedon
teemoihin.

Biologian oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät tavoitteet
Vuosiluokilla

7-9

Biologiaa opitaan luokassa, luonnossa eri ympäristöissä ja laboratoriossa. Apuna oppimisessa
ovat biologian oppiaineeseen soveltuvat välineet ja materiaalit. Työtapa on tutkiva, tarkasteleva ja
havainnoiva. Tarkastelu on kokonaisvaltaista ja mahdollisuuksien mukaan ilmiöja
ongelmalähtöistä.
Oppimisessa
korostetaan oppilaan omaa aktiivisuutta. Biologian
työtapoja valittaessa
painotetaan vuorovaikutusta ja yhteisöllisyyttä ottaen huomioon oppilaiden erilaiset tarpeet.
Monipuolisten työtapojen avulla oppilas saa erilaisia
kokemuksia, pystyy omaksumaan
luonnontieteelle luonteenomaisia
tutkimusmenetelmiä ja harjaantuu tekemään johtopäätöksiä
sekä
raportoimaan ja soveltamaan oppimaansa. Biologian opetuksen tavoitteiden mukaisesti
elämyksellisyys, kokemuksellisuus ja
toiminnallisuus kehittävät oppilaan taitoa pohtia omia
arvovalintoja. Lisäksi oppilaalle kehittyy taito tarkastella kriittisesti ilmiöitä ja erilaisia tietolähteitä
Ohjaus, eriyttäminen ja tuki biologiassa
Vuosiluokilla

7-9

Oppilaiden työskentelyssä huomioidaan oppilaiden erilaiset kyvyt havainnoida asioita. Oppilaita
ohjataan turvallisuusnäkökulmat huomioiden tarkkaan havainnointiin niin maasto- kuin
laboratoriotyöskentelyssä. Opetuksen tutkimuksellisuus, kokemuksellisuus ja yhteistoiminnallisuus
tukevat yksilöllisiä oppimistapoja, luontosuhteen syvenemistä ja opittavan asian liittymistä omaan
kokemusmaailmaan. Oppilasta tuetaan työskentelyssä hänen omien vahvuuksiensa pohjalta sekä
tarvittaessa vahvistamalla oppilaan taitoja tuen eri portaita hyödyntäen.

Oppilaan oppimisen arviointi biologiassa

Vuosiluokilla 7-9
Biologian opetuksessa kannustava ja rakentava palaute opintojen aikana tukee oppilaiden
motivaation rakentumista, tutkimustaitojen kehittymistä sekä auttaa jokaista löytämään omat
vahvuutensa. Oppilaille annetaan säännöllisesti tietoa oppimisen edistymisestä ja suoriutumisesta
suhteessa asetettuihin biologian tavoitteisiin. Palautteen avulla oppilaita rohkaistaan toimimaan
aktiivisesti ja vastuullisesti omassa lähiympäristössä ja soveltamaan käytännössä oppimaansa
biologista tietoa. Biologian arvioinnissa oppilailla tulee olla mahdollisuus osoittaa osaamistaan
monipuolisesti. Arviointi kohdistuu sekä oppilaan tiedolliseen osaamiseen että biologisiin taitoihin
erilaisissa oppimistilanteissa ja -ympäristöissä. Opettaja seuraa oppilaan taitoa tehdä havaintoja,
kerätä, käsitellä, tulkita, arvioida ja esittää erilaisia aineistoja. Lisäksi arvioidaan oppilaan taitoa
käyttää biologialle ominaista välineistöä, tieto- ja viestintäteknologiaa sekä taitoa toteuttaa
pienimuotoisia kokeita ja tutkimuksia koulussa ja sen ulkopuolella. Arvioinnin ja palautteen
tehtävänä on osaltaan kehittää jokaisen oppilaan työskentelytaitoja.

Vuosiluokalla 7
Arviointi kohdistuu oppilaan tiedolliseen osaamiseen, kuten esimerkiksi ekosysteemien
rakenteiden ja toimintojen ymmärtämiseen. Arviointi kohdistuu myös biologisiin taitoihin erilaisissa
oppimistilanteissa ja -ympäristöissä. Lisäksi arvioidaan oppilaan taitoa käyttää biologialle
ominaista välineistöä, tieto- ja viestintäteknologiaa sekä taitoa toteuttaa pienimuotoisia kokeita ja
tutkimuksia.

Vuosiluokalla 8
Arviointi kohdistuu oppilaan tiedolliseen osaamiseen, kuten esimerkiksi eliökunnan rakenteiden ja
monimuotoisuuden ymmärtämiseen. Arviointi kohdistuu myös biologisiin taitoihin erilaisissa
oppimistilanteissa ja -ympäristöissä.Lisäksi arvioidaan oppilaan taitoa käyttää biologialle ominaista
välineistöä, tieto- ja viestintäteknologiaa sekä taitoa toteuttaa pienimuotoisia kokeita ja
tutkimuksia.

Vuosiluokalla 9
Arviointi kohdistuu oppilaan tiedolliseen osaamiseen, kuten esimerkiksi ihmisen kasvuun,
kehitykseen ja terveyteen vaikuttavien biologisten tekijöiden ymmärtämisestä. Arviointi kohdistuu
myös biologisiin taitoihin erilaisissa oppimistilanteissa ja -ympäristöissä.Lisäksi arvioidaan
oppilaan taitoa käyttää biologialle ominaista välineistöä, tieto- ja viestintäteknologiaa sekä taitoa
toteuttaa pienimuotoisia kokeita ja tutkimuksia.

Päättöarviointi sijoittuu siihen lukuvuoteen, jona biologian opiskelu päättyy kaikille yhteisenä
oppiaineena. Päättöarvioinnilla määritellään, miten oppilas on opiskelun päättyessä saavuttanut
biologian oppimäärän tavoitteet. Päättöarvosana muodostetaan suhteuttamalla oppilaan
osaamisen taso biologian valtakunnallisiin päättöarvioinnin kriteereihin. Biologiassa oppilaan
osaaminen kehittyy yleensä eri tavoitealueilla oppimäärän päättövaiheeseen saakka.
Päättöarvosanan muodostamisessa otetaan huomioon kaikki valtakunnalliset päättöarvioinnin
kriteerit riippumatta siitä, mille vuosiluokalle vastaava tavoite on asetettu paikallisessa
opetussuunnitelmassa. Oppilas saa arvosanan kahdeksan (8), mikäli hän osoittaa keskimäärin
kriteerien määrittämää osaamista. Arvosanan kahdeksan tason ylittäminen joidenkin tavoitteiden
osalta voi kompensoida tasoa heikomman suoriutumisen joidenkin muiden tavoitteiden osalta.

Biologian päättöarvioinnin kriteerit hyvälle osaamiselle (arvosanalle 8) oppimäärän päättyessä
Biologian opetuksen
tavoitteena on

Sisältöalueet

Arvioinnin kohteet
oppiaineessa

Arvosanan kahdeksan
osaaminen

Biologinen tieto ja
ymmärrys
T1 ohjata oppilasta
ymmärtämään

S1-S4,
S6

Ekosysteemin
ja toiminnan

Oppilas osaa kuvata
metsäekosysteemin

rakenteen

ekosysteemin
perusrakennetta ja
toimintaa sekä
vertailemaan erilaisia
ekosysteemejä ja
tunnistamaan lajeja

hahmottaminen

T2 auttaa oppilasta
kuvailemaan eliöiden
rakenteita ja
elintoimintoja sekä
ymmärtämään
eliökunnan rakennetta

S1-S5

Eliökunnan rakenteen jaa
eliöiden rakenteen ja
elintoimintojen
hahmottaminen

T3 ohjata oppilasta
tutkimaan eliöiden
sopeutumista eri
elinympäristöihin ja
ymmärtämään erilaisten
elinympäristöjen
merkitys luonnon
monimuotoisuudelle

S1S4, S6

Eliöiden sopeutumisen ja
elinympäristöjen
monimuotoisuuden
hahmottaminen

T4 ohjata oppilasta
ymmärtämään
perinnöllisyyden ja
evoluution
perusperiaatteita

S1, S4,
S5

Perinnöllisyyden ja
evoluution
perusperiaatteiden
hahmottaminen

T5 ohjata oppilasta
ymmärtämään ihmisen
kehitystä ja elimistön
perustoimintoja

S5

Ihmiselimistön rakenteen ja
toiminnan hahmottaminen

T6 ohjata oppilasta

S6

Luonnonympäristössä

perusrakennetta ja
toimintaa sekä tunnistaa
erilaisia ekosysteemejä ja
niiden ravintoverkkojen
lajeja. Oppilas osaa
kuvata
monimuotoisuuden
merkitystä ekosysteemien
toiminnalle sekä pohtia
metsien kestävän käytön
merkitystä eliöille ja
ihmiselle.
Oppilas osaa kuvata
eliökunnan luokittelun
periaatteita, osaa nimetä
eliöiden rakenteita sekä
osaa kuvata eliöiden
elintoimintoja.
Oppilas osaa vertailla eri
eliöryhmien sukulaisuutta
rakenteellisten ja
toiminnallisten
sopeutumien pohjalta
sekä tunnistaa, luokittelee
ja vertailee eliöryhmiä.
Oppilas osaa tehdä
havaintoja lajien
esiintymisestä ja osaa
kuvata lajien
sopeutumista eri
elinympäristöihin.
Oppilas tunnistaa
lähiympäristön tyypillisiä
eliölajeja ja ymmärtää
niiden merkityksen
luonnon
monimuotoisuudelle.
Oppilas ymmärtää ja osaa
kuvata perimän ja
ympäristön vaikutusta
eliöiden
yksilönkehityksessä.
Oppilas osaa kuvata
miten elämä ja luonnon
monimuotoisuus ovat
kehittyneet maapallolle
evoluution tuloksena
Oppilas osaa kuvata
ihmiselimistön
perusrakenteita ja
elintoimintoja sekä osaa
selostaa ihmisen kasvun
ja kehittymisen
pääperiaatteita.
Oppilas osaa tehdä

arvioimaan
luonnonympäristössä
tapahtuvia muutoksia ja
ihmisen vaikutusta
ympäristöön sekä
ymmärtämään
ekosysteemipalveluiden
merkitys

tapahtuvien muutosten
havainnointi

T7 ohjata oppilasta
kehittämään
luonnontieteellistä
ajattelutaitoa sekä syyja seuraussuhteiden
ymmärtämistä

S1-S6

Luonnontieteellinen
ajattelutaito

T8 opastaa oppilasta
käyttämään biologian
tutkimusvälineistöä ja
tieto- ja
viestintäteknologiaa

S1-S5

Biologisen
tutkimusvälineistön ja
teknologian käyttö

T9 ohjata oppilasta
koostamaan
eliökokoelma ja
kasvattamaan kasveja
biologisten ilmiöiden
ymmärtämiseksi

S1-S4,
S6

Eliökokoelman laatiminen
ja kasvien kokeellinen
kasvattaminen

T10 ohjata oppilasta
tekemään tutkimuksia
sekä koulussa että
koulun ulkopuolella

S1-S6

Biologisen tutkimuksen
tekeminen

havaintoja ja pieniä
tutkimuksia omassa
lähiympäristössä
tapahtuvista luonnollisista
ja ihmisen toiminnan
aiheuttamista
luonnonympäristön
muutoksista.
Oppilas ymmärtää
maapallon
luonnonvarojen
rajallisuuden ja
ekosysteemipalveluiden
merkityksen sekä tuntee
kestävän elämäntavan
perusteet ja jokamiehen
oikeudet ja velvollisuudet.
Oppilas osaa esittää
mielekkäitä kysymyksiä
luonnosta ja
luonnonilmiöistä, osaa
käyttää biologialle
ominaisia
peruskäsitteitä sekä
tutkimus- ja tiedonhankintamenetelmiä.
Oppilas osaa esittää
perusteltuja
luonnontieteellisiä
käsityksiä ja päätelmiä.
Oppilas osaa
työskennellä
turvallisesti ja
tavoitteellisesti
laboratoriossa ja
maastossa.
Oppilas
osaa käyttää
tarkoituksenmukaisesti
biologian
tutkimusvälineistöä ja
tieto- ja
viestintäteknologiaa.
Oppilas osaa koostaa
ohjeiden mukaisesti
perinteisen tai digitaalisen
kasvikokoelman tai muun
digitaalisen
eliökokoelman.
Oppilas toteuttaa ohjatusti
kasvatuskokeen.
Oppilas osaa havainnoida
ja tallentaa keräämiään
tietoja laboratoriossa ja
maastossa.
Oppilas
osaa esittää hypoteeseja

ja tehdä ohjatusti
pienimuotoisen biologisen
tutkimuksen ja osaa
raportoida sen tuloksia.
T11 kannustaa
oppilasta soveltamaan
biologian tietoja ja
taitoja omassa
elämässä sekä
yhteiskunnallisessa
keskustelussa ja
päätöksenteossa

S6

Biologisten tietojen ja
taitojen soveltaminen
arjessa

Oppilas osaa kuvata,
miten biologisia tietoja ja
taitoja voi hyödyntää
omassa arjessa ja
yhteiskunnassa sekä
osaa perustella
näkemyksiä biologisen
tietämyksen pohjalta.
Oppilas osallistuu
lähiluonnon
vaalimisprojektiin, sen
toteuttamiseen ja tulosten
raportointiin.

Biologian asenne- ja
arvotavoitteet
S1-S6
T12 innostaa oppilasta
syventämään
kiinnostusta luontoa ja
sen ilmiöitä kohtaan
sekä vahvistamaan
luontosuhdetta ja
ympäristötietoisuutta
T13 ohjata oppilasta
tekemään eettisesti
perusteltuja valintoja

T14 innostaa oppilasta
vaikuttamaan ja
toimimaan kestävän
tulevaisuuden
rakentamiseksi

S6

S6

Luontosuhteen ja
ympäristötietoisuuden
merkityksen
hahmottaminen

Eettisten kysymysten
pohdinta

Kestävän tulevaisuuden
rakentamisen tiedot ja
taidot

Oppilaan osaa perustella
esimerkkien avulla miten
luonnossa toimitaan
kestävällä ja luonnon
monimuotoisuutta
säilyttävällä tavalla.
Oppilas osaa hyödyntää
biologian tietoja ja taitoja
ihmiseen ja
ympäristöön liittyvien
vastuu kysymysten
arvioinnissa ja esittää
perusteluja eettisesti
kestäville valinnoille.
Oppilas osaa kuvata,
miten toimitaan kestävän
tulevaisuuden
rakentamiseksi.

Laaja-alainen osaaminen
Vuosiluokilla 7-9

•

L1 Ajattelu ja oppimaan oppiminen: biologisen tutkimuksen vaiheiden läpiajattelu omien
pienten tutkimustöiden kautta, havaintojen teko
ja havaitun sanoittaminen, kirjoittaminen,
pohdinta-aiheet

•

L2 Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu: vierailut, retket, ryhmätyöt, esitykset,
omat kirjalliset tuotokset

•

L3 Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot: retket, toimintakulttuuri luokassa

•

L4 Monilukutaito: havainnot erilaisista luonnonilmiöistä

•

L5 Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen: tiedonhaku,
oppimisalustojen käyttö esim.
ryhmä- ja yksilöllisten töiden
jakamisessa, mahdolliset ilmiöiden äärelle ohjaavat ja
niiden tarkastelua auttavat sovellukset

•

L6 Työelämässä tarvittava osaaminen ja yrittäjyys: oma
aktiviteetti, osallistuminen
luokan tutkimusprojektiin tai
-projekteihin, itsenäisen työskentelyn ja ryhmässä
toimimisen
taidot

•

L7 Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden
rakentaminen: oma
aktiviteetti, oman koulun kestävän kehityksen
toimiin vaikuttaminen, sisällöllisesti
kestävän kehityksen
teemoihin liittyvät työt, keskustelut, projektit

14.6 MAANTIETO LUOKILLA 7-9

Oppiaineen tehtävä

Vuosiluokilla 7-9
Vuosiluokilla 7-9 maantiedon tehtävänä on herättää kiinnostus maailmaa ja sen ilmiöitä kohtaan.
Maantieto auttaa nuorta hahmottamaan maailmaa kokonaisuutena yli oppiainerajojen ja tukee
oppilaiden maailmankuvan rakentumista. Oppilaita ohjataan seuraamaan ajankohtaisia
tapahtumia omassa lähiympäristössä ja koko maailmassa sekä autetaan oppilaita sijoittamaan
uutiset maailman tapahtumista maantiedon opetuksessa saamaansa alueelliseen kehikkoon.

Maantieto on monitieteinen ja eri tiedonaloja integroiva oppiaine, jossa tutkitaan maapalloa ja sen
alueita, luontoa, ihmisen toimintaa sekä erilaisia kulttuureita. Maantiedon opetuksessa otetaan
huomioon luonnontieteiden, ihmistieteiden ja yhteiskuntatieteiden näkökulmat. Näin rakennetaan
eheää kokonaiskuvaa monimuotoisesta maailmasta ja sen toiminnasta.

Maantiedon opetuksessa käsitellään luonnon ja ihmisen toiminnan vuorovaikutusta ja sen yhteyttä
ympäristön tilaan sekä luodaan perustaa ymmärtää erilaisia alueellisia näkökulmia ja ristiriitoja
maapallolla. Maantieteellisten syy- ja seuraussuhteiden sekä ympäristönmuutosten ymmärtäminen
ja analysointi aktivoivat oppilasta toimimaan vastuullisesti omassa arjessa.

Maantiedon opetuksessa otetaan huomioon oppilaiden oma elämismaailma. Opetus tarjoaa
toiminnallisia kokemuksia erilaisissa oppimisympäristöissä, joissa oppilaat tekevät havaintoja ja
tutkimuksia. Opiskelussa hyödynnetään monipuolisesti tieto- ja viestintäteknologiaa. Teknologian
käyttö edistää myös oppilaiden yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa oppimisessa.

Maantiedon opetuksessa vahvistetaan oppilaiden valmiuksia kestävää kehitystä edistävään
toimintatapaan. Opetus harjaannuttaa oppilaiden osallistumis- ja vaikuttamistaitoja ja antaa
oppilaille keinoja aktiiviseen kansalaisuuteen ja kestävän tulevaisuuden rakentamiseen.

Maantiedon opetuksen tavoitteet
Vuosiluokka 7

Maantieteellinen tieto ja ymmärrys
T1 tukea oppilaan jäsentyneen karttakuvan rakentumista maapallosta erityisesti lämpö- ja
kasvillisuusvyöhyketarkasteluin, teemakartoin, uutisseurannalla, pituus- ja leveyspiirien avulla.
(S1-S6, L1, L4, L5)
T2 ohjata
oppilasta
tutkimaan
luonnonmaantieteellisiä
ilmiöitä
luonnonmaisemia Suomessa ja muualla maapallolla. (S1-S6, L2, L4, L5)

sekä

vertailemaan

T3 ohjata oppilasta tutkimaan kultturimaantieteellisiä ilmiöitä ja maisemia Suomessa ja maapallon
eri alueilla sekä ymmärtämään erilaisia kulttuureita, elinkeinoja ja ihmisten elämää Suomessa ja
maapallon eri alueilla. (S1, S2, S4-S6, L2, L4, L5)
T4 kannustaa oppilasta pohtimaan ihmisen toiminnan ja luonnonympäristön välistä
vuorovaikutusta sekä ymmärtämään luonnonvarojen kestävän käytön merkitys sekä omassa
lähiympäristössä että muualla. Tähän perehdytään
erityisesti ravintokysymyksien, ruuan
alkuperän ja eri alueiden ihmisten, myös alkuperäiskansojen elämään tutustumisen kautta. (S1,
S2, S4, S6, L5, L7)

Maantieteelliset taidot
T5 ohjata oppilasta kehittämään maantieteellistä ajattelutaitoa sekä kykyä esittää maantieteellisiä
kysymyksiä kaikissa opetussisällöissä ja erityisesti ajankohtaisia uutisia seuraamalla. (S1-S6, L1)
T6 ohjata oppilasta kehittämään tilatajua sekä symboleiden, mittasuhteiden, suuntien ja
etäisyyksien ymmärrystä: pöytämaapallon teko itse, maasto- ja teemakarttojen lukeminen ja
laatiminen. (S1-S6, L4, L5, L6)
T7 ohjata oppilasta harjaannuttamaan arkielämän geomediataitoja sekä lukemaan, tulkitsemaan ja
laatimaan karttoja ja muita malleja maantieteellisistä ilmiöistä: maasto- ja teemakarttojen
lukeminen ja laatiminen ja lähiseutuun tutustumisen ja tutkimuksien avulla sekä ajankohtaisia
uutisia seuraamalla. (S1-S6, L1, L4, L5, L6)

T8 ohjata oppilasta
kehittämään
maantieteellisiä
lähiympäristössä. (S1-S6, L1, L2, L4, L5, L6)

tutkimustaitoja

esimerkiksi

koulun

T9 harjaannuttaa oppilasta arvioimaan ympäristönmuutoksia sekä aktivoida oppilasta seuraamaan
ajankohtaisia tapahtumia omassa lähiympäristössä, Suomessa ja koko maailmassa.
Osallistuminen johonkin kunnostusprojektiin tai sellaisen suunnittelu ja toteutus. (S1-S6, L4, L5,
L7)
T10 tukea oppilasta kehittämään vuorovaikutus- ja ryhmätyötaitoja sekä argumentoimaan ja
esittämään selkeästi maantieteellistä tietoa. (S1-S6, L2, L3, L5, L6, L7)
T11 kannustaa oppilasta kehittämään ympäristölukutaitoa, ohjata oppilasta vaalimaan luontoa,
rakennettua ympäristöä ja niiden monimuotoisuutta sekä vahvistaa oppilaan osallistumisen ja
vaikuttamisen taitoja. (S1-S6, L2, L3, L4, L5, L6, L7)

Maantiedon asenne- ja arvotavoitteet
T12 tukea oppilasta kasvamaan aktiiviseksi, vastuullisesti toimivaksi ja kestävään elämäntapaan
sitoutuneeksi kansalaiseksi konkreettisen ympäristönkunnostus- ja tutkimusprojektin avulla. (S1S6, L2, L7)
T13 ohjata oppilasta arvostamaan alueellista identiteettiään sekä luonnon, ihmistoiminnan ja
kulttuurien moninaisuutta sekä kunnioittamaan ihmisoikeuksia kaikkialla maailmassa (S1-S6, L2,
L3, L4, L6, L7)

vuosiluokka 8
Maantieteellinen tieto ja ymmärrys
T1 tukea oppilaan jäsentyneen karttakuvan rakentumista maapallosta erityisesti lämpö- ja
ilmastovyöhyketarkasteluin sekä säätilaseurannan avulla, teemakartoin sekä uutisia seuraamalla
(liittyen sisältöihin S1-S6 sekä laaja-alaisiin oppimiskokonaisuuksiin L1, L4, L5)
T2 ohjata oppilasta tutkimaan luonnonmaantieteellisiä ilmiöitä sekä vertailemaan
luonnonmaisemia Suomessa ja muualla maapallolla (S1-S4, L4, L5)
T3 ohjata oppilasta tutkimaan ihmismaantieteellisiä ilmiöitä ja kulttuurimaisemia sekä
ymmärtämään erilaisia kulttuureita, elinkeinoja ja ihmisten elämää Suomessa ja maapallon eri
alueilla (S1, S2, S4-S6, L2, L4, L5)
T4 kannustaa oppilasta pohtimaan ihmisen toiminnan ja luonnonympäristön välistä
vuorovaikutusta sekä ymmärtämään luonnonvarojen kestävän käytön merkitys sekä omassa
lähiympäristössä että muualla erityisesti ravintokysymyksien, ruuan ja muiden luonnonvarojen
alkuperän ja eri alueiden ihmisten, myös alkuperäiskansojen elämään tutustumisen kautta. (S1,
S2, S4, S6, L5, L7)

Maantieteelliset taidot

T5 ohjata oppilasta kehittämään maantieteellistä ajattelutaitoa sekä kykyä esittää
maantieteellisiä kysymyksiä
seuraamalla (S1-S6, L1)

kaikissa

opetussisällöissä

ja

erityisesti

ajankohtaisia

uutisia

T6 ohjata oppilasta kehittämään tilatajua sekä symboleiden, mittasuhteiden, suuntien
etäisyyksien ymmärrystä: maasto- ja teemakarttojen lukeminen ja laatiminen (S1-S6, L4, L5, L6)

ja

T7 ohjata oppilasta harjaannuttamaan arkielämän geomediataitoja sekä lukemaan,
tulkitsemaan ja laatimaan karttoja ja muita malleja maantieteellisistä ilmiöistä: maasto- ja
teemakarttojen lukeminen ja laatiminen ja lähiseutuun tutustumisen ja tutkimuksien avulla sekä
ajankohtaisia uutisia seuraamalla (S1-S6, L1, L4, L5, L6)
T8 ohjata oppilasta kehittämään maantieteellisiä tutkimustaitoja esimerkiksi koulun
lähiympäristössä (S1-S6, L1, L2, L4, L5, L6)
T9 harjaannuttaa oppilasta arvioimaan ympäristönmuutoksia sekä aktivoida oppilasta
seuraamaan ajankohtaisia tapahtumia omassa lähiympäristössä, Suomessa ja koko
maailmassa. (S1-S6, L4, L5, L7)
T10 tukea oppilasta kehittämään vuorovaikutus- ja ryhmätyötaitoja sekä argumentoimaan ja
esittämään selkeästi maantieteellistä tietoa (S1-S6, L2, L3, L5, L6, L7)
T11 kannustaa oppilasta kehittämään ympäristölukutaitoa, ohjata oppilasta vaalimaan luontoa,
rakennettua ympäristöä ja niiden monimuotoisuutta sekä vahvistaa oppilaan osallistumisen ja
vaikuttamisen taitoja globaaleihin ajankohtaisiin ympäristökysymyksiin. (S1-S6, L2, L3, L4, L5, L6,
L7)

Maantiedon asenne- ja arvotavoitteet
T12 tukea oppilasta kasvamaan aktiiviseksi, vastuullisesti toimivaksi ja kestävään
elämäntapaan sitoutuneeksi kansalaiseksi konkreettisen ympäristönkunnostus- ja
tutkimusprojektin avulla (S1-S6, L2, L7)
T13 ohjata oppilasta arvostamaan alueellista identiteettiään sekä luonnon, ihmistoiminnan ja
kulttuurien moninaisuutta sekä kunnioittamaan ihmisoikeuksia kaikkialla maailmassa (S1-S6, L2,
L3, L4, L6, L7)

Vuosiluokka 9
Maantieteellinen tieto ja ymmärrys
T1 tukea oppilaan jäsentyneen karttakuvan rakentumista maapallosta erityisesti Maan
pinnanmuotojen ja maisemien tarkastelulla, teemakartoin, uutisseurannalla (liittyen sisältöihin S1S6 sekä laaja-alaisiin oppimiskokonaisuuksiin L1, L4, L5)
T2 ohjata
oppilasta
tutkimaan
luonnonmaantieteellisiä
ilmiöitä
luonnonmaisemia Suomessa ja muualla maapallolla (S1-S4, L4, L5)

sekä

vertailemaan

T3 ohjata oppilasta tutkimaan ihmismaantieteellisiä ilmiöitä ja kulttuurimaisemia sekä
ymmärtämään erilaisia kulttuureita, elinkeinoja ja ihmisten elämää Suomessa ja maapallon eri
alueilla (S1, S2, S4-S6, L2, L4, L5)
T4 kannustaa oppilasta pohtimaan ihmisen toiminnan ja luonnonympäristön välistä
vuorovaikutusta sekä ymmärtämään luonnonvarojen kestävän käytön merkitys sekä omassa
lähiympäristössä että muualla erityisesti kaivannaisteollisuustuotteiden ja jalostuksen sekä
globaalin kaupankäynnin valossa. (S1, S2, S4, S6, L5, L7)
Maantieteelliset taidot
T5 ohjata oppilasta kehittämään maantieteellistä ajattelutaitoa sekä kykyä esittää maantieteellisiä
kysymyksiä kaikissa opetussisällöissä ja erityisesti ajankohtaisia uutisia seuraamalla (S1-S6, L1)
T6 ohjata oppilasta kehittämään tilatajua sekä symboleiden, mittasuhteiden, suuntien
etäisyyksien ymmärrystä: maasto- ja teemakarttojen lukeminen ja laatiminen (S1-S6, L4, L5, L6)

ja

T7 ohjata oppilasta harjaannuttamaan arkielämän geomediataitoja sekä lukemaan, tulkitsemaan ja
laatimaan karttoja ja muita malleja maantieteellisistä ilmiöistä: maasto- ja teemakarttojen
lukeminen ja laatiminen ja lähiseutuun tutustumisen ja tutkimuksien avulla sekä ajankohtaisia
uutisia seuraamalla (S1-S6, L1, L4, L5, L6)
T8 ohjata oppilasta
kehittämään
maantieteellisiä
lähiympäristössä (S1-S6, L1, L2, L4, L5, L6)

tutkimustaitoja

esimerkiksi

koulun

T9 harjaannuttaa oppilasta arvioimaan ympäristönmuutoksia sekä aktivoida oppilasta seuraamaan
ajankohtaisia tapahtumia omassa lähiympäristössä, Suomessa ja koko maailmassa.
Osallistuminen johonkin kunnostusprojektiin tai sellaisen suunnittelu ja toteutus (S1-S6, L4, L5,
L7)
T10 tukea oppilasta kehittämään vuorovaikutus- ja ryhmätyötaitoja sekä argumentoimaan ja
esittämään selkeästi maantieteellistä tietoa (S1-S6, L2, L3, L5, L6, L7)
T11 kannustaa oppilasta kehittämään ympäristölukutaitoa, ohjata oppilasta vaalimaan luontoa,
rakennettua ympäristöä ja niiden monimuotoisuutta sekä vahvistaa oppilaan osallistumisen ja
vaikuttamisen taitoja (S1-S6, L2, L3, L4, L5, L6, L7)

Maantiedon asenne- ja arvotavoitteet
T12 tukea oppilasta kasvamaan aktiiviseksi, vastuullisesti toimivaksi ja kestävään elämäntapaan
sitoutuneeksi kansalaiseksi oman tutkimusprojektin avulla (S1-S6, L2, L7)
T13 ohjata oppilasta arvostamaan alueellista identiteettiään sekä luonnon, ihmistoiminnan ja
kulttuurien moninaisuutta sekä kunnioittamaan ihmisoikeuksia kaikkialla maailmassa (S1-S6, L2,
L3, L4, L6, L7)
Maantiedon tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet
Vuosiluokka 7

Oman kotiseudun tuntemusta syvennetään itse tutkien ja hyödyntäen paikkatietoa esim. koulun
lähiympäristöstä. Omia kulutustottumuksia ja -valintoja, jätteitä, kestävää elämäntapaa ja toimintaa
vastuullisena kansalaisena pohditaan läpi käsiteltävien teemojen luonnonvarojen riittävyyden ja
kestävän käytön näkökulmasta (S1, S4, S6, T2, T3, T4, T5, T8, T9, T11, T12, T13, L1-7).
Maailmaa tarkastellaan kokonaisuutena, ydinilmiönä seitsemännellä luokalla vesi: erityisesti
lämpö- ja kasvillisuusvyöhykkeet, meret ja vesistöt sekä polariteettina kuivuusalueet.
Tarkastellaan elämän perusedellytyksiä kuten puhdasta ilmaa, vettä ja ravintoa, niiden
esiintymistä ja kestävää käyttöä. Milloin mahdollista, Suomen maantieto pidetään vertailun
pohjana: Miten meillä ilmiöt näkyvät ja ilmentyvät, entä miten muualla (S1, S3, T1, T5, T6, L1, L4,
L5).
Maanosista keskitytään esim. Aasiaan ja Afrikkaan, tutustutaan luonnon- ja kulttuurimaantieteen
keskeiseen nimistöön, luonnon- ja kulttuurimaisemiin,
kasvillisuuteen
ja eläimistöön,
kasvillisuusvyöhykkeisiin ja ravintoon (S1, S3, S4, T1, T2, T4, T5, T9, L1, L4, L5, L7)
Perehdytään valitun maanosan ihmisten elämään, kulttuureihin ja luonnonvarojen käyttöön sekä
alkuperäiskansoihin. Tarkastellaan esimerkkien avulla, miten ympäristö vaikuttaa elinkeinoihin,
asumiseen ja muuhun ihmisen toimintaan. Pohditaan ihmisoikeuksia ja hyvän elämän edellytyksiä
erityisesti lasten ja nuorten näkökulmasta (S5, S6, T4, T5, T12, T13, L1, L2, L3, L5, L7).
Teemoihin liittyen harjoitetaan ja syvennetään geomediataitoja, teema- ja maastokarttojen
lukutaitoa ja tekemistä. (S1, T1, T6, T7, T10, L1, L2, L4, L5).
Seurataan uutisia ja sijoitetaan ne kartalle. Pohditaan uutistapahtumien taustoja ja alueellisia
merkityksiä. Tutustutaan
työelämässä
ja yhteiskunnan
eri osa-alueilla
tarvittavaan
maantieteelliseen osaamiseen (S2, T5, T7 T9, T12, L1-7).
Tähtiopissa tarkastellaan Maan planetaarisuutta, vuorokauden- ja vuodenaikojen
Havainnoidaan auringon, kuun ja planeettojen liikettä sekä tähtiä (S3, T1, T5, L1, L4).

vaihtelua.

Vuosiluokka 8
Oman kotiseudun erityispiirteiden tuntemusta ja tutkimusta syvennetään aiheina työ,
kaupankäynti, palvelut ja teollisuus, sekä tuotteiden elinkaari- ja alkuperäkysymykset. Omia
havaintoja tehdään ja tutkimuksia aiheista toteutetaan paikkatietoaineistojen hyödyntäen. Omia
kulutustottumuksia ja -valintoja, jätteitä, kestävää elämäntapaa ja toimintaa vastuullisena
kansalaisena pohditaan läpi käsiteltävien teemojen luonnonvarojen riittävyyden ja kestävän käytön
näkökulmasta (S2, S4, S5, S6, T3, T4, T5, T8, T9, T11, T12, T13, L1-7).
Maailmaa tarkastellaan kokonaisuutena, erityisenä kahdeksannen
ilmastovyöhykkeet sekä sääilmiöt (S1, S3, T1, T5, T7, L1, L4, L5).

luokan

teemana

ilma,

Maanosista keskitytään esim. Amerikkaan ja Australiaan, Oseaniaan ja napaseutuihin, tutustutaan
luonnon- ja kulttuurimaantieteen keskeiseen nimistöön, luonnon- ja kulttuurimaisemiin,
kasvillisuuteen ja eläimistöön, kasvillisuusvyöhykkeisiin ja ravintoon (S1, S3, S4, T1, T2, T4, T5,
T9, L1, L4, L5, L7)
Perehdytään valitun maanosan ihmisten elämään, kulttuureihin ja luonnonvarojen käyttöön sekä
alkuperäiskansoihin. Tarkastellaan esimerkkien avulla, miten ympäristö vaikuttaa elinkeinoihin,

asumiseen ja muuhun ihmisen toimintaan. Pohditaan ihmisoikeuksia ja hyvän elämän edellytyksiä
erityisesti lasten ja nuorten näkökulmasta (S5, S6, T4, T5, T12, T13, L1, L2, L3, L5, L7).
Pohditaan ihmisoikeuksia ja hyvän elämän edellytyksiä erityisesti lasten ja nuorten näkökulmasta.
Pohditaan esimerkkien avulla globalisaation vaikutuksia ja alueellisia kehityskysymyksiä (S5, S6,
T4, T5, T12, T13, L1, L2, L3, L5, L7).
Teemoihin liittyen harjoitetaan ja syvennetään geomediataitoja, teema- ja maastokarttojen
lukutaitoa ja tekemistä (S1, T1, T6, T7, T10, L1, L2, L4, L5).
Seurataan uutisia ja sijoitetaan ne kartalle. Pohditaan uutistapahtumien taustoja ja alueellisia
merkityksiä. Tutustutaan
työelämässä
ja yhteiskunnan
eri osa-alueilla
tarvittavaan
maantieteelliseen osaamiseen (S2, T5, T7 T9, T12, L1-7).

Vuosiluokka 9
Yhdeksännellä luokalla tarkastellaan Suomen luonnon- ja kulttuurimaantiedettä, maisemia ja
prosesseja, jotka maisemat ovat muovanneet sekä laajemmin maapallon pinnanmuotojen
muutosprosesseja. (S1, S6, T2, T3, T5, T6, T13, L1, L2, L4).
Endogenia tuo tutuksi maapallon geologiset kehitysvaiheet ja kiviaineksen geologisen kierron. (S1,
S3, S5, T1, T5, T7, L1, L2, L4, L5).
Ilmastonmuutos ja sen hillitseminen nostetaan keskeiseksi kysymykseksi. Perehdytään muihinkin
ympäristönmuutoksiin kuten luonnon monimuotoisuuden heikkenemiseen ja ympäristön
pilaantumiseen. Keskitytään luonnonvarojen riittävyyteen ja kestävään käyttöön Suomessa ja
muualla maailmassa. (S6, T4, T12, L1, L2, L7).
Eksogenian opiskelussa tarkastellaan Suomen nykyisiä pinnanmuotoja erityisesti viimeisimmän
jääkauden muotoilemana. Suomen maantietoa ja maisemia, maisemien muutoksia ja ihmisen
vaikutusta muutokseen havainnoidaan ja pohditaan. (S1, S4, S6, T2, T4, T5, T8, T9, T11, L1, L2,
L4, L5).
Maantiedon oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät tavoitteet
Vuosiluokilla 7-9
Maantiedon opetuksen tavoitteiden kannalta keskeistä on käyttää monipuolisia oppimisympäristöjä
sekä koulussa että koulun ulkopuolella. Maastotyöskentely, kenttäretket luonnossa ja
rakennetussa ympäristössä sekä sähköisten oppimisympäristöjen ja paikkatiedon käyttö ovat
olennainen osa maantiedon opetusta. Tutkimuksellinen lähestymistapa tukee maantieteellisen
ajattelun sekä ongelmanratkaisu- ja tutkimustaitojen kehittymistä sekä edistää yhteisöllistä ja
vuorovaikutteista työskentelyä.
Opetuksessa seurataan ajankohtaisia tapahtumia ja ilmiöitä lähiympäristössä ja muualla
maailmassa. Työtapoja valittaessa otetaan huomioon oppilaiden elämismaailma, kansainvälisyys
ja yhteistyö koulun ulkopuolisten tahojen kanssa. Opetuksessa annetaan aikaa oppilaiden
ajattelulle, luovuudelle ja toiminnalle.

Ohjaus, eriyttäminen ja tuki maantiedossa

Vuosiluokilla 7-9
Maantiedon opetuksen tavoitteiden kannalta keskeistä on ohjata oppilaita hahmottamaan
ympäröivää maailmaa ja ymmärtämään sen ilmiöitä. Ajankohtaisella uutisseurannalla tuetaan
kunkin oppilaan maailmankuvan rakentumista. Kenttäopetuksessa lähiympäristöä tulkitaan kaikkia
aisteja hyväksi käyttäen ja jaetaan kokemuksia oppilaiden ja opettajan välillä. Maantiedon
tavoitteiden kannalta tuen järjestämisessä on keskeistä tiedostaa oppilaiden spatiaalisen
hahmottamisen vaikeudet ja erityisesti vaikeudet kartanluvussa ja karttatulkinnassa. Oppilaita
ohjataan ja tuetaan käyttämään paikkatietoa ja muuta geomediaa arjen tilanteissa. Jokaisen
oppilaan taitoja hahmottaa lähiympäristöä ja maailmaa harjaannutetaan tukemalla ja
kannustamalla oppilasta hänen omien vahvuuksiensa pohjalta sekä tarvittaessa vahvistamalla
oppilaan taitoja eri tukimuotoja hyödyntäen. Eriyttämistä voi toteuttaa tutkimustehtävissä, joissa
oppilaat voivat toimia erilaisissa rooleissa sekä harjoituksissa, joissa on mahdollista edetä
yksilöllisesti ajattelun taitojen eri tasoille.

Oppilaan oppimisen arviointi maantiedossa
Maantiedon opetuksessa kannustava ja rakentava palaute opintojen aikana tukee oppilaiden
motivaation rakentumista, tutkimustaitojen kehittymistä sekä auttaa oppilaita löytämään omat
vahvuutensa. Oppilaille annetaan säännöllisesti tietoa oppimisen edistymisestä ja suoriutumisesta
suhteessa asetettuihin maantiedon tavoitteisiin. Palautteen avulla oppilaita rohkaistaan toimimaan
aktiivisesti ja vastuullisesti omassa lähiympäristössä ja soveltamaan käytännössä oppimaansa
tietoa. Maantiedon arvioinnissa oppilailla tulee olla mahdollisuus osoittaa osaamistaan
monipuolisesti. Arviointi kohdistuu sekä oppilaiden tiedolliseen osaamiseen että maantiedon
taitoihin kuten geomediataitoihin ja tiedon kriittiseen arviointitaitoon. Lisäksi arvioidaan taitoa
käyttää maantiedolle ominaista välineistöä sekä tieto- ja viestintäteknologiaa. Arvioinnin ja
palautteen tehtävänä on osaltaan kehittää jokaisen oppilaan työskentelytaitoja.

Vuosiluokka 7
Arviointi kohdistuu sekä oppilaiden tiedolliseen osaamiseen että maantiedon taitoihin kuten Maan
planetaarisuuden ymmärtämiseen. Lisäksi arvioidaan taitoa käyttää maantiedolle ominaista
välineistöä, esimerkiksi karttoja, sekä tieto- ja viestintäteknologiaa.

Vuosiluokka 8
Arviointi kohdistuu sekä oppilaiden tiedolliseen osaamiseen että maantiedon taitoihin kuten
esimerkiksi globalisaation ja sen vaikutusten ymmärtämiseen sekä geomediataitoihin ja tiedon
kriittiseen arviointitaitoon. Lisäksi arvioidaan taitoa käyttää maantiedolle ominaista välineistöä sekä
tieto- ja viestintäteknologiaa.

Vuosiluokka 9
Arviointi kohdistuu sekä oppilaiden tiedolliseen osaamiseen että maantiedon taitoihin, kuten
esimerkiksi endogeenisten
ilmiöiden ja ilmastonmuutoksen
sekä niiden seurausten
ymmärtämiseen. Arviointi kohdistuu myös geomediataitoihin ja tiedon kriittiseen arviointitaitoon.
Lisäksi arvioidaan taitoa käyttää maantiedolle ominaista välineistöä sekä tieto- ja
viestintäteknologiaa.
Päättöarvioinnilla määritellään, miten oppilas on opiskelun päättyessä saavuttanut maantiedon
oppimäärän tavoitteet. Päättöarvosana muodostetaan suhteuttamalla oppilaan osaamisen taso
maantiedon valtakunnallisiin päättöarvioinnin kriteereihin. Maantiedossa oppilaan osaaminen
kehittyy yleensä eri tavoitealueilla oppimäärän päättövaiheeseen saakka. Päättöarvosanan
muodostamisessa otetaan huomioon kaikki valtakunnalliset päättöarvioinnin kriteerit riippumatta
siitä, mille vuosiluokalle vastaava tavoite on asetettu paikallisessa opetussuunnitelmassa. Oppilas
saa arvosanan kahdeksan (8), mikäli hän osoittaa keskimäärin kriteerien määrittämää osaamista
Arvosanan kahdeksan tason ylittäminen joidenkin tavoitteiden osalta voi kompensoida tasoa
heikomman suoriutumisen joidenkin muiden tavoitteiden osalta.

Maantiedon päättöarvioinnin kriteerit hyvälle osaamiselle (arvosanalle 8) oppimäärän päättyessä
Opetuksen tavoite

Sisältö-alueet

Arvioinnin kohteet
oppiaineessa

Arvosanan
kahdeksan
osaaminen

Maapallon karttakuvan
hahmottaminen ja
keskeisen
paikannimistön
tunteminen

Oppilas hahmottaa
maapallon
karttakuvan
peruspiirteet sekä
tietää keskeisten
kohteiden sijainnin ja
nimistön.
Oppilas osaa selittää
esimerkkien avulla
Maan
planetaarisuuden,
vuorokauden- ja
vuodenaikojen
vaihtelun sekä
hahmottaa maapallon
kehät ja
vyöhykkeisyyden.

S1-S6
T1 tukea oppilaan
jäsentyneen
karttakuvan
rakentumista
maapallosta
T2 ohjata oppilasta
tutkimaan
luonnonmaantieteellisiä
ilmiöitä sekä
vertailemaan
luonnonmaisemia
Suomessa ja muualla
maapallolla

S1-S4, S6

Luonnonmaantieteellisten
ilmiöiden hahmottaminen

Oppilas osaa tunnistaa
ja kuvailla
luonnonmaisemia
Suomessa ja
maapallolla sekä osaa
tuoda esille joitakin
niiden syntyyn
vaikuttaneita tekijöitä.

T3 ohjata oppilasta
tutkimaan
ihmismaantieteellisiä
ilmiöitä ja
kulttuurimaisemia sekä
ymmärtämään erilaisia
kulttuureja, elinkeinoja
ja ihmisten elämää
Suomessa ja maapallon
eri alueilla
T4 kannustaa oppilasta
pohtimaan ihmisen
toiminnan ja
luonnonympäristön
välistä vuorovaikutusta
sekä ymmärtämään
luonnonvarojen
kestävän käytön
merkitys

S1-S6

Ihmismaantieteellisten
ilmiöiden hahmottaminen

Oppilas osaa kuvata
ihmisten elämän ja
kulttuurien piirteiden
sekä
kulttuurimaisemien
vaihtelua Suomessa
ja muualla
maailmassa.

S1-S6

Luonnon ja ihmisen
toiminnan välisen
vuorovaikutuksen
ymmärtäminen sekä
luonnonvarojen kestävä
käyttö

T5 ohjata oppilasta
kehittämään
maantieteellistä
ajattelutaitoa sekä
kykyä esittää
maantieteellisiä
kysymyksiä

S1-S6

Maantieteellinen
ajattelutaito

T6 ohjata oppilasta
kehittämään tilatajua
sekä
symboleiden,
mittasuhteiden,
suuntien ja
etäisyyksien
ymmärrystä

S1-S6

Tilatajun kehittyminen

T7 ohjata oppilasta
harjaannuttamaan
arkielämän
geomediataitoja sekä
lukemaan, tulkitsemaan
ja laatimaan karttoja
ja muita malleja

S1-S6

Geomediataidot

Oppilas osaa kuvata,
miten
luonnonympäristö
vaikuttaa ihmisten
elämään ja
elinkeinoihin sekä
millaisia vaikutuksia
ihmisen toiminnalla on
luonnonympäristön
tilaan Suomessa ja eri
puolilla maapalloa.
Oppilas osaa kertoa,
miksi luonnonvarojen
kestävä käyttö on
tärkeää.
Oppilas osaa selittää
että maantiedossa
tutkitaan alueita ja
alueiden välisiä eroja
sekä hahmottaa
kartoilta eri aluetasot:
oma lähiympäristö,
kunta, Suomi,
Eurooppa ja koko
maailma.Oppilas osaa
esittää
maantieteellisiä
kysymyksiä ja pohtia
vastauksia niihin
Oppilas osaa mitata
sekä jana- että
suhdelukumittakaavan
avulla etäisyyksiä
kartalla, suunnata
kartan todellisuuden
mukaisesti ja liikkua
maastossa kartan
avulla.
Oppilas osaa käyttää
kuvia, karttoja,
karttapalveluja sekä
muuta geomediaa
maantiedon sisältöjen
opiskelussa sekä
arkielämässä.

maantieteellisistä
ilmiöistä

T8 ohjata oppilasta
kehittämään
maantieteellisiä
tutkimustaitoja

S1-S6

Tutkimustaidot

T9 harjaannuttaa
oppilasta
havainnoimaan
ympäristöä ja siinä
tapahtuvia muutoksia
sekä aktivoida
oppilasta seuraamaan
ajankohtaisia
tapahtumia omassa
lähiympäristössä,
Suomessa ja koko
maailmassa

S1-S6

Ympäristölukutaito ja
ympäristön muutosten
arvioiminen

T10 tukea oppilasta
kehittämään
vuorovaikutus- ja
ryhmätyötaitoja sekä
argumentoimaan ja
esittämään
selkeästi
maantieteellistä tietoa

S1-S6

Ryhmässä työskentelyn
ja argumentoinnin taidot

T11 ohjata oppilasta
vaalimaan luontoa,
rakennettua ympäristöä
ja niiden

S1-S6

Osallistumisen ja
vaikuttamisen taidot

Oppilas osaa laatia
yksinkertaisia karttoja,
diagrammeja sekä
muita maantieteellisiä
malleja.
Oppilas osaa
toteuttaa
pienimuotoisen
maantieteellisen
tutkimuksen.
Oppilas osaa
havainnollistaa
tutkimustuloksia
geomedian avulla
sekä esittää
tutkimustulokset
suullisesti.
Oppilas osaa
havainnoida
lähiympäristön
muutoksia, osaa
antaa esimerkkejä
Suomessa ja muualla
maailmassa
tapahtuvista
ympäristön
muutoksista ja osaa
nimetä keskeisiä
muutoksia aiheuttavia
tekijöitä.
Oppilas osaa tuoda
esille maantieteellisiin
ilmiöihin liittyvää
ajankohtaista
uutisointia ja osaa
selittää
tapahtumien taustoja.
Oppilas osaa toimia
ryhmän jäsenenä ja
arvioida omaa
toimintaansa
ryhmässä.
Oppilas osaa esittää
mielipiteitä
maantieteellisistä
asioista sekä
kuunnella ja
suhtautua
rakentavasti erilaisiin
näkemyksiin.
Oppilas toimii
projektissa, jossa
yhdessä muiden
kanssa vaikutetaan

monimuotoisuutta sekä
vahvistaa oppilaan
osallistumisen ja
vaikuttamisen taitoja

T12 tukea oppilasta
kasvamaan aktiiviseksi,
vastuullisesti toimivaksi ja
kestävään elämäntapaan
sitoutuneeksi
kansalaiseksi

S1-S6

T13 ohjata oppilasta
arvostamaan alueellista
identiteettiään sekä
luonnon,
ihmistoiminnan ja
kulttuurien
moninaisuutta ja
kunnioittamaan
ihmisoikeuksia
kaikkialla maailmassa

S1-S6

Kestävän kehityksen
edistäminen

Alueellisen
identiteetin sekä luonnon,
ihmistoiminnan ja
kulttuurien
moninaisuuden
tunnistaminen

lähiympäristön
viihtyisyyden
parantamiseen tai
ympäristön
monimuotoisuuden
säilyttämiseen.
Oppilas ymmärtää ja
osaa kuvata globaalin
vastuun merkitystä
omassa
toiminnassaan.
Oppilas osaa kertoa,
miten toimitaan
vastuullisesti koulussa
ja koulun ulkopuolella.
Oppilas osaa ottaa
kantaa kestävän
kehityksen
kysymyksiin ja osaa
antaa esimerkkejä
miten toimitaan
kestävän
elämäntavan
mukaisesti.
Oppilas osaa
luonnehtia
omaan alueelliseen
identiteettiinsä
vaikuttavia tekijöitä
sekä osaa kuvata
lähiympäristön ja sen
monimuotoisuuden
merkitystä.
Oppilas osaa kuvata
kulttuurien ja ihmisten
moninaisuuden
merkitystä sekä osaa
tarkastella
yhteiskunnan ilmiöitä
ihmisoikeuksien
näkökulmasta.

Laaja-alainen osaaminen

Vuosiluokat 7-9
•

L1 Ajattelu ja oppimaan oppiminen: Maapallon kokonaistarkastelu, lämpöja
kasvillisuusvyöhykkeet, kosteus - kuivuus-polariteetti,
karttojen tulkinta ja laatiminen,
elämisen mahdollisuudet eri
ympäristöissä, maisemien muodostuminen, uutisten
seuraaminen,
planetaariset ilmiöt

•

L2 Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu: karttojen tulkinta
ja laatiminen,
ihmisten eläminen ja luonnonvarojen käyttö eri
puolilla maailmaa, kulttuurimaisemien
muodostuminen, mediaseuranta,
kunnostusprojektiin osallistuminen

•

L3 Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot: ihmisten elämä eri
kulttuureissa, luonnonvarojen
käyttö, mediaseuranta, omat kulutustottumukset, kestävä elämäntapa

•

L4 Monilukutaito: maantieteelliset ilmiöt, maisemat, maasto- ja
havainnot ja niiden tulkinta, paikkatietoaineistot

•

L5 Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen: sähköisten
tietolähteiden käyttö,
paikkatietoaineistojen hyödyntäminen,
interaktiiviset oppimisalustat

•

L6 Työelämässä tarvittava osaaminen ja yrittäjyys: oma
aktiviteetti, osallistuminen
kunnostusprojektiin, itsenäisen
työskentelyn ja ryhmätyötaidot

•

L7 Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden
rakentaminen:
Kunnostusprojekti, omat tutkimukset lähiympäristöstä,
ihmisten elämä eri puolilla
maailmaa, ruuan alkuperäkysymykset, omien kulutustottumusten tarkastelu

teemakartat, taide, omat

14.7 FYSIIKKA LUOKILLA 7-9

Oppiaineen tehtävä

Vuosiluokilla 7-9
Fysiikan opetuksen tehtävänä on herättää oppilaiden mielenkiinto ja huomio jokapäiväisessä
elämässä koettujen ja havaittujen ilmiöiden tutkimiseen. Ilmiöitä lähestytään konkreettisesti,
demonstraatioita käyttäen. Omien havaintojen tekemisen ja niiden kokoamisen avulla harjoitellaan
tutkivaa työskentelytapaa ja vahvistetaan ilmiöiden omakohtaista ymmärtämistä. Ilmiöitä pyritään
tarkastelemaan suhteessa ihmiseen, ympäristöön ja teknologiaan. Opetus välittää kuvaa fysiikan
merkityksestä kestävän tulevaisuuden rakentamisessa ja ohjaa oppilasta ottamaan vastuuta
ympäristöstään.

Fysiikan opetuksen tavoitteet

Vuosiluokka 7
Opetuksessa ohjataan oppilasta ymmärtämään fysiikan lainalaisuuksien,yhteys omaan kehoon ja
liikkumiseen sekä mekaanisten laitteiden toimintaan.
Oppilaille opetetaan miten fysiikan lainalaisuudet toimivat työvälineiden ja laitteiden käytössä.
Oppilaita opastetaan hyödyntämään sisältöjä arkielämän toimissa.

Merkitys, arvot ja asenteet
•

T1 kannustaa ja innostaa oppilasta fysiikan opiskeluun

•

T3 ohjata oppilasta ymmärtämään, että kestävän tulevaisuuden rakentamisessa tarvitaan
fysiikan osaamista sekä arvioimaan omia
valintojaan energiavarojen kestävän käytön
kannalta

Työturvallisuus on jatkuvasti osa opetusta ja sen merkitys tulee esille myös yhteistoiminnassa ja
käytännön työtehtävissä.

Tutkimisen taidot
•

T5,T8 kannustaa oppilasta muodostamaan kysymyksiä ilmiöistä sekä kehittämään niitä
edelleen tutkimusten ja muun toiminnan lähtökohdiksi

•

T6, T7 ohjata oppilasta toteuttamaan kokeellisia tutkimuksia yhteistyössä muiden kanssa
sekä työskentelemään johdonmukaisesti ja turvallisesti

•

T9 ohjata oppilasta käyttämään tieto- ja viestintätekniikkaa tiedon ja mittaustulosten
hankkimiseen, käsittelemiseen ja esittämiseen.

Fysiikan tiedot ja niiden käyttäminen
•

T11 ohjata oppilasta käyttämään erilaisia
selittämisessä sekä ennusteiden tekemisessä

malleja ilmiöiden

kuvaamisessa

ja

•

T10, T12, T13 ohjata oppilasta käyttämään ja arvioimaan kriittisesti eri tietolähteitä sekä
ilmaisemaan ja perustelemaan erilaisia näkemyksiä fysiikalle ominaisella tavalla

Oppilasta ohjataan arvioimaan tutkimusprosessin ja tutkimustulosten luotettavuutta.

Merkitys, arvot ja asenteet
•

T2 ohjata oppilasta arvioimaan fysiikan osaamisen merkitystä omassa
elinympäristössä
ja
yhteiskunnassa
sekä
oman
tulevaisuutensa,
ammatinvalinnan ja jatko- opintojen
kannalta

elämässä,
erityisesti

Vuosiluokka 8
Ohjataan oppilasta ymmärtämään
oppimiskokonaisuuksissa.

ja käyttämään fysiikan ilmiöiden sovelluksia erilaisissa

Tutkimisen taidot
•

T6 ohjata oppilasta toteuttamaan kokeellisia tutkimuksia
sekä työskentelemään johdonmukaisesti ja turvallisesti

yhteistyössä muiden kanssa

Fysiikan tiedot ja niiden käyttäminen
•

T15 ohjata oppilasta soveltamaan fysiikan tietojaan ja taitojaan
mahdollisuuksia
tutustua fysiikan käyttämiseen elinkeinoelämässä
luokkahuoneen ulkopuolisissa ympäristöissä

sekä tarjota
tai muissa

Opetetaan oppilasta kuvaamaan fysikaalisia ilmiöitä piirroksin ja kaavioin sekä käyttämään
graafisia malleja ilmiöiden kuvaamisessa.
Tutkimisen taidot
•

T7, T8, T9 ohjata oppilaita käsittelemään, tulkitsemaan ja esittämään omien tutkimustensa
tuloksia sekä arvioimaan tutkimusprosessia ja -tuloksia

Fysiikan tiedot ja niiden käyttäminen
•

T10, T11 ohjata oppilasta käyttämään fysiikan käsitteitä
täsmällisesti sekä jäsentämään
omia käsityksiään kohti luonnontieteellisten teorioiden mukaisia käsityksiä

Ohjataan oppilasta vahvistamaan taitojaan vertailussa, mittaamisessa,
testaamisessa sekä käyttämään ja arvioimaan erilaisia tietolähteitä.

luokittelussa

ja

Fysiikan tiedot ja niiden käyttäminen
•

T12, T13 ohjata oppilasta käyttämään ja arvioimaan kriittisesti eri tietolähteitä sekä
ilmaisemaan ja perustelemaan erilaisia näkemyksiä fysiikalle ominaisella tavalla

Vuosiluokka 9
Opetuksen tavoitteena on ohjata
tulevaisuuden rakentamiseen sekä
kehityksen kannalta.

Merkitys, arvot ja asenteet

oppilasta käyttämään fysiikan osaamistaan
arvioimaan omia valintojaan energiavarojen

kestävän
kestävän

•

T4 ohjata oppilasta asettamaan tavoitteita omalle työskentelylleen ja työskentelemään
pitkäjänteisesti sekä kannustaa oppilasta arvioimaan omaa fysiikan osaamistaan

Ohjataan oppilasta käsittelemään, esittämään ja tulkitsemaan omien tutkimustensa tuloksia, sekä
arvioimaan niiden luotettavuutta.

Tutkimisen taidot
•

T7 ohjata oppilaita käsittelemään, tulkitsemaan ja esittämään omien tutkimustensa tuloksia
sekä arvioimaan tutkimusprosessia ja sen tuloksia

Ohjataan oppilasta hahmottamaan luonnontieteellisen tiedon luonnetta ja kehittymistä.

Fysiikan tiedot ja niiden käyttäminen
•

T13 ohjata oppilasta hahmottamaan luonnontieteellisen tiedon luonnetta ja kehittymistä
sekä tieteellisiä tapoja tuottaa tietoa

Annetaan riittävät tiedot ja taidot jatko-opintojen kannalta.

Fysiikan tiedot ja niiden käyttäminen
•

T14 ohjata oppilasta saavuttamaan riittävät tiedolliset valmiudet jatko-opintoihin

Ohjataan oppilasta soveltamaan fysiikan osaamistaan erilaisissa käytännön tilanteissa sekä
mahdollisuuksien mukaan tutustutaan fysiikan soveltamiseen erilaisissa käytännön tilanteissa.

Fysiikan tiedot ja niiden käyttäminen
•

T15 ohjata oppilasta soveltamaan fysiikan tietojaan ja taitojaan sekä tarjota
mahdollisuuksia tutustua fysiikan käyttämiseen elinkeinoelämässä, tieteellisissä tai muissa
luokkahuoneen ulkopuolisissa ympäristöissä

Fysiikan tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet
Fysiikan tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet vuosiluokilla 7–9
Sisällöt valitaan siten, että ne tukevat tavoitteiden saavuttamista ja hyödyntävät paikallisia
mahdollisuuksia. Sisältöalueet liittyvät toisiinsa siten, että luonnontieteellinen tutkimus (S1)

kytkeytyy kaikkiin
vuosiluokille.

muihin

sisältöalueisiin.

Sisältöalueista

muodostetaan

kokonaisuuksia

eri

S1 Luonnontieteellinen tutkimus:
Eri sisältöalueista ja oppilaiden mielenkiinnon kohteista valitaan sopivia sisältöjä tarkasti
ohjeistettuihin
ja
avoimiin
tutkimuksiin.
Erilaisissa
tutkimuksissa
painotetaan
tarkoituksenmukaisesti tutkimisprosessin vaiheita kuten ongelman tai ilmiön pohtimista,
suunnittelua, koejärjestelyjen rakentamista, havainnointia ja mittaamista, tulosten koontia ja
käsittelyä sekä tulosten arviointia ja esittämistä. Tutustutaan tieto- ja viestintäteknologian
hyödyntämiseen tutkimusten eri vaiheissa.

S2 Fysiikka omassa elämässä ja elinympäristössä:
Sisältöjä valitaan siten, että oman elämän ja elinympäristön ilmiöitä pohditaan erityisesti terveyden
ja turvallisuuden
näkökulmista.
Sisältöjen
valinnassa
otetaan
huomioon
paikallinen
toimintaympäristö. Tutustutaan sähkömagneettisen ja hiukkassäteilyn lajeihin. Joihinkin
lämpöilmiöihin syvennytään kvalitatiivisella tasolla.

S3 Fysiikka yhteiskunnassa:
Fysiikan ilmiöihin ja teknologisiin sovelluksiin liittyviä sisältöjä valitaan erityisesti yhteiskunnan
toiminnan ja kehittymisen näkökulmista. Pääpaino on energiantuotannossa ja kestävässä
energiavarojen käytössä. Tutustutaan erilaisiin koulutuspolkuihin ja ammatteihin, joissa tarvitaan
fysiikan osaamista.

S4 Fysiikka maailmankuvan rakentajana:
Sisältöjä valitaan siten, että niissä tulevat esiin fysiikan luonne tieteenä, energian säilymisen
periaate sekä maailmankaikkeuden rakenteet ja mittasuhteet. Sisältöihin kuuluvat myös
tutustuminen fysiikkaan liittyviin uutisiin, ajankohtaisiin ilmiöihin, sovelluksiin ja nykypäivän
tutkimukseen.

S5 Vuorovaikutus ja liike:
Sisällöt liittyvät erilaisiin vuorovaikutuksiin ja kappaleiden liiketiloihin. Kahden kappaleen
vuorovaikutustilanteista siirrytään yhteen kappaleeseen vaikuttaviin voimiin ja niiden vaikutukseen
kappaleen liikkeeseen. Liiketilaa kuvataan tasaisen ja muuttuvan liikkeen malleilla myös
kvantitatiivisesti. Mekaaninen työ ja teho kytketään kvalitatiivisesti energiaan.

S6 Sähkö:

Virtapiirin tarkastelussa käytetään lähtökohtana jännitteen ja sähkövirran välistä yhteyttä. Sitä
tarkastellaan ensin kvalitatiivisesti ilmiöiden ja ominaisuuksien tasolla, sitten kvantitatiivisesti
mittaamalla suureiden arvoja ja tutkimalla suureiden välisiä riippuvuuksia. Sisältöjä valitaan myös
kodin sähköturvallisuuteen sekä sähkön käyttöön ja tuottamiseen liittyen. Sähköinen varautuminen
ja magnetismi yhdistetään kvalitatiivisesti virtapiirien ilmiömaailmaan.

Vuosiluokka 7

(S1, S5)

Perehdytään
-mekaniikka. Yksinkertaiset koneet ja niiden sovellukset: pyörä ja akseli, väkipyörä ja talja, kalteva
taso, vipu, kiila ja ruuvi. Mekaniikan kultainen sääntö, voiman, matkan ja mekaanisen työn
käsitteet ja niiden välinen yhteys. Kappaleiden liike ja niihin vaikuttavat voimat.
-akustiikka. Äänen nopeus
kielisoittimet ja puhaltimet.

eri

väliaineissa,

aänenkorkeus,

äänen

voimakkuus.

Erilaiset

-optiikka. Valon taittuminen ja heijastuminen. Kokoavat ja hajottavat linssit, Galilein
linssikaukoputki ja Camera Obscura. Kuperat ja koverat peilit, Newtonin peilikaukoputki. Prismat ja
valkoisen valon hajoaminen eri väreiksi.

Vuosiluokka 8
Perehdytään

(S1, S4, S6)

- hydrauliikka. Paineen vaikutukset, esim lumikengät, luistimet, sukset. Hydrostaattinen paine ja
Pascallin laki, Arkhimedeen periaate ja noste. Hydraulinen nosturi.
-meteorologia ja ilmanpaine. Tyhjiön ja alipaineen vaikutuksen tutkiminen. Normaali-ilmanpaine,
matalapaine, korkeapaine, hurrikaanit ja tornadot. Lämpötilan vaikutus ilmanpaineeseen ja tuulen
synty. Coriolisin ilmiö. Maa- ja merituuli, kylmä ja lämmin rintama.
Pilvien ja sumun
muodostuminen ja pilvityypit. Haihtuminen, tiivistyminen ja kastepiste.
-sähkö. Staattinen sähkö ja sähkövaraus. Sähkönjohteet ja eristeet. Virtapiiri ja kytkentäkaaviot.
Sähkövirran kemiallinen vaikutus, sähköpari ja akku. Sähkön lämpövaikutus. Sähkömagneettinen
induktio sovelluksineen (sähkömagneetti, sähkömoottori, dynamo, rele, kaiutin).

vuosiluokka 9

(S1, S2, S3)

Lämpöoppi. Aineen olomuodot ja niiden muutokset, lämpöenergian
eristäminen. Lämmön siirtyminen, johtuminen, eristäminen ja säteily.

siirtyminen

ja

Lämmön lähteisiin tutustuminen. Lämpötila, lämmön mittaaminen ja lämpötila-asteikot.
Lämpölaajeneminen. Energian säilyminen ja huononeminen, lämpö energiamuotona. Mekaanisen
energian,
työn ja lämpöenergian
yhteys laskuineen.
Lämpömäärä,
sulamislämpö,
höyrystymislämpö, ominaislämpökapasiteetti, liukenemislämpö. Kaasulait. Lämpövoimakoneet ja
moottorit. Ydinvoima ja radioaktiivisuus.

Fysiikan oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät tavoitteet

Vuosiluokilla 7-9
Monipuolisilla työtavoilla ja oppimisympäristöillä tuetaan fysiikan tavoitteiden saavuttamista.
Tutkimuksellinen lähestymistapa tukee käsitteiden rakentumista ja tutkimisen taitojen oppimista.
Tavoitteiden kannalta keskeistä on oppilaiden osallisuus ja vuorovaikutus yksinkertaisten
tutkimusten suunnittelussa ja toteuttamisessa. Kokeellisessa työskentelyssä noudatetaan
työturvallisuuslainsäädäntöä ja erityisesti nuoria työntekijöitä koskevia rajoituksia.
Oppimisympäristöissä käytetään tieto- ja viestintäteknologiaa luontevalla ja tarkoituksenmukaisella
tavalla. Jotta fysiikan ja teknologian soveltamiseen voidaan tutustua monipuolisesti, koulun tilojen
lisäksi hyödynnetään paikallisia mahdollisuuksia, kuten lähiympäristöä sekä yhteistyötä yritysten ja
asiantuntijoiden kanssa.

Ohjaus, eriyttäminen ja tuki fysiikassa

Vuosiluokilla 7-9
Oppilaita ohjataan itsenäiseen, aktiiviseen havainnointiin demonstraatiotilanteissa
sekä
havaintojen tarkkaan kirjaamiseen. Muistiin merkitsemisen taitoja harjoitellaan opetusjakson
aikana päivittäin aina havainnointitilanteiden jälkeen. Muistiinpanojen laatimista varten oppilaita
ohjataan kysymyksin, jotka auttavat huomioimaan demonstraation eri vaiheet:
Mitä välineitä käytimme? Mitä teimme? Mitä havaitsimme?
Havaintoihin palataan seuraavina päivinä, kootaan niitä yhteen keskustellen ja tuetaan oppilaita
täydentämään laatimiaan työselostuksia. Demonstraatiot, keskustelut ja yhdessä kertaaminen
vahvistavat kokonaiskuvan hahmottamista kustakin aihealueesta tai ilmiöstä. Keskustelujen kautta
löydetään ilmiöille käsitteet, muotoillaan johtopäätökset ja löydetään lainalaisuuksia.
Oppilaita ohjataan järjestelmälliseen, turvalliseen, suunnitelmalliseen ja sujuvaan työskentelyyn
demonstraatioissa ja tutkimustehtävissä. Oppilaat tekevät kokeita opettajan ohjaamina sekä
suorittavat yksin tai ryhmissä tutkimustehtäviä joko ohjeiden mukaan tai yhdessä suunnitellen tai
kokeillen. Demonstraatioiden ja tutkimustehtävien aikana oppilasta ohjataan ottamaan ja
jakamaan vastuuta ja kokeilemaan erilaisia rooleja tehtäviä jaettaessa tai tehtävän edetessä.
Työtehtävien valintaa ohjaamalla voidaan toisaalta tukea ja toisaalta haastaa oppilasta
valitsemaan itselleen taitoja kehittävät tehtävät. Erilaisilla malleilla ja niiden käyttötavoilla voidaan
tukea oppilaan kehittyviä abstraktin ajattelun taitoja.

Oppilaan oppimisen arviointi fysiikassa

Vuosiluokka 7

Arvioinnin pääpaino on tutkimuksellisen työtavan omaksumisessa.
•

havainnointi

•

mittaaminen

•

tulosten kirjaaminen

•

vihkotyö

Arvioidaan
tuntityöskentelyssä
keskusteluihin.

kokeellisista

tehtävistä

•

ohjeiden ymmärtäminen

•

välineiden asianmukainen ja turvallinen käyttö

•

tavoitteellinen ja pitkäjänteinen työskentely

suoriutumista

ja

osallistumista

Kokonaisuuksien lopussa voidaan arvioida asetettujen tavoitteiden saavuttamista kirjallisin kokein
tai käytännöllisin tehtävin. Oppilaiden itsearviointia ja vertaispalautetta käytetään arvioinnin
tukena.

Vuosiluokka 8
Arvioinnissa painotetaan aiempaa enemmän itsenäistä työskentelyotetta.
•

ryhmätyötaidot, oma-aloitteisuus, vastuunotto

•

fysikaalisen kokeen kannalta olennaisen sisällön tunnistaminen ja kirjaaminen

Arvioidaan tuntityöskentelyssä
keskusteluihin.

projektiluonteisista

tehtävistä

•

kirjallisten ohjeiden ymmärtäminen

•

välineiden sujuva, asianmukainen ja turvallinen käyttö

•

mittaaminen ja laskeminen

•

tavoitteellinen ja pitkäjänteinen työskentely

•

johtopäätösten teko havaintojen pohjalta

suoriutumista

ja osallistumista

Vuosiluokka 9
Aikaisempien lisäksi arvioidaan tuntityöskentelyä, keskusteluihin osallistumista, oppilaan itsenäisiä
kirjallisia tehtäviä ja työselostuksia, itsenäistä kysymysten asettelua, omien johtopäätösten

tekemistä ja ryhmässä toimimista. Lisäksi otetaan huomioon pitkäjänteinen itsenäinen ja
ryhmätyöskentely entistä laajemmissa projekteissa.

Päättöarviointi tehdään valtakunnallisten päättöarvioinnin kriteerien mukaisesti. Päättöarvioinnissa
otetaan huomioon oppilaan kehittyminen kaikilla tavoitealueilla.

Fysiikan päättöarvioinnin kriteerit hyvälle osaamiselle (arvosanalle 8) oppimäärän päättyessä

Opetuksen tavoite
Merkitys, arvot ja
asenteet
T1 kannustaa ja innostaa
oppilasta fysiikan
opiskeluun

T2 ohjata ja kannustaa
oppilasta tunnistamaan
omaa fysiikan
osaamistaan, asettamaan
tavoitteita omalle
työskentelylleen sekä
työskentelemään
pitkäjänteisesti

T3 ohjata oppilasta
ymmärtämään
fysiikanosaamisen
merkitystä omassa
elämässä,
elinympäristössä ja
yhteiskunnassa

T4 ohjata oppilasta
käyttämään fysiikan
osaamistaan kestävän
tulevaisuuden
rakentamisessa sekä
arvioimaan omia

Sisältöalueet

Arvioinnin kohteet
oppiaineessa

S1-S6

S1-S6

S1-S6

S1-S6

Tavoitteellinen
työskentely ja
oppimaan oppimisen
taidot

Fysiikan merkityksen
arvioiminen

Kestävän kehityksen
tiedot ja taidot
fysiikan kannalta

Arvosanan kahdeksan
osaaminen

Ei käytetä arvosanan
muodostamisen
perusteena. Oppilasta
ohjataan pohtimaan
kokemuksiaan osana
itsearviointia.
Oppilas osaa asettaa
omia tavoitteita pienten
kokonaisuuksien osalta
ja työskennellä niiden
saavuttamiseksi.
Oppilas osaa kuvata
omaa osaamistaan
opettajan antaman
palautteen,
vertaispalautteen ja
itsearvioinnin
perusteella.
Oppilas osaa kuvata
esimerkkien avulla,
miten fysiikan tietoja ja
taitoja tarvitaan
erilaisissa tilanteissa.
Oppilas osaa kuvata
fysiikan osaamisen
merkitystä eri
ammateissa ja jatkoopinnoissa.
Oppilas osaa kuvata
esimerkkien avulla,
miten fysiikan osaamista
tarvitaan kestävän
tulevaisuuden
rakentamiseksi.

valintojaan
energiavarojen kestävän
käytön kannalta

Oppilas osaa kuvata
erilaisia valintoja
energiavarojen kestävän
käytön kannalta.

Tutkimisen taidot
T5 kannustaa oppilasta
muodostamaan
kysymyksiä
tarkasteltavista ilmiöistä
sekä kehittämään
kysymyksiä edelleen
tutkimusten ja muun
toiminnan lähtökohdiksi

T6 ohjata oppilasta
toteuttamaan kokeellisia
tutkimuksia yhteistyössä
muiden kanssa sekä
työskentelemään
turvallisesti ja
johdonmukaisesti

T7 ohjata oppilasta
käsittelemään,
tulkitsemaan ja
esittämään omien
tutkimustensa tuloksia
sekä arvioimaan niitä ja
koko tutkimusprosessia

T8 ohjata oppilasta
ymmärtämään
teknologisten
sovellusten
toimintaperiaatteita ja
merkitystä sekä innostaa
osallistumaan
yksinkertaisten
teknologisten ratkaisujen
ideointiin, suunnitteluun,
kehittämiseen ja
soveltamiseen
yhteistyössä muiden
kanssa
T9 opastaa oppilasta
käyttämään tieto- ja

S1-S6

S1-S6

S1-S6

S1-S6

Kysymysten
muodostaminen sekä
tutkimusten ja muun
toiminnan suunnittelu

Kokeellisen
tutkimuksen
toteuttaminen

Tutkimusten tulosten
käsittely, esittäminen
ja arviointi

Teknologinen
osaaminen ja
yhteistyö
teknologisessa
ongelmanratkaisussa

Oppilas osaa muodostaa
kysymyksiä
tarkasteltavasta ilmiöstä.
Oppilas osaa tarkentaa
kysymyksiä tutkimuksen
tai muun toiminnan
kohteeksi esimerkiksi
rajaamalla muuttujia.
Oppilas osaa
työskennellä turvallisesti
sekä tehdä havaintoja ja
mittauksia ohjeiden tai
suunnitelman mukaan.
Oppilas osaa toteuttaa
yhteistyössä muiden
kanssa erilaisia
tutkimuksia.
Oppilas osaa käsitellä,
tulkita ja esittää
tutkimusten tuloksia.
Oppilas osaa arvioida
tulosten oikeellisuutta ja
luotettavuutta sekä osaa
kuvata
tutkimusprosessin
toimivuutta.
Oppilas osaa kuvata
joitakin teknologisia
sovelluksia ja niiden
toimintaperiaatteita.
Oppilas osaa
työskennellä
yhteistyössä
teknologisen ratkaisun
ideoinnissa,
suunnittelussa,
kehittämisessä ja
soveltamisessa.

S1-S6

Tieto- ja
viestintäteknologian

Oppilas osaa käyttää
tieto- ja

viestintäteknologiaa
tiedon ja mittaustulosten
hankkimiseen,
käsittelemiseen ja
esittämiseen sekä tukea
oppilaan oppimista
havainnollistavien
simulaatioiden avulla

käyttö

viestintäteknologisia
välineitä tai sovelluksia
tiedon ja mittaustulosten
hankkimiseen,
käsittelemiseen ja
esittämiseen.
Oppilas osaa tehdä
havaintoja ja päätelmiä
simulaatiosta.

Fysiikan tiedot ja niiden
käyttäminen
T10 ohjata oppilasta
käyttämään fysiikan
käsitteitä täsmällisesti
sekä jäsentämään omia
käsiterakenteitaan kohti
luonnontieteellisten
teorioiden mukaisia
käsityksiä.

T11 ohjata oppilasta
käyttämään erilaisia
malleja ilmiöiden
kuvaamisessa ja
selittämisessä sekä
ennusteiden tekemisessä

T12 ohjata oppilasta
käyttämään ja arvioimaan
kriittisesti eri tietolähteitä
sekä ilmaisemaan ja
perustelemaan erilaisia
näkemyksiä fysiikalle
ominaisella tavalla

T13 ohjata oppilasta
hahmottamaan
luonnontieteellisen tiedon
luonnetta ja kehittymistä
sekä tieteellisiä tapoja
tuottaa tietoa

S1-S6

Käsitteiden käyttö ja
jäsentyminen

Mallien käyttäminen
S1-S6

S1-S6

S1, S4

Argumentointitaidot
ja tietolähteiden
käyttäminen

Luonnontieteellisen
tiedon luonteen
hahmottaminen

Oppilas osaa kuvata ja
selittää ilmiöitä fysiikan
keskeisten käsitteiden
avulla.
Oppilas osaa yhdistää
ilmiöön siihen liittyvät
ominaisuudet ja
ominaisuuksia kuvaavat
suureet.
Oppilas osaa käyttää
yksinkertaisia malleja ja
tehdä ennusteita sekä
harjoittelee
yksinkertaisten mallien
muodostamista
mittaustuloksista.
Oppilas osaa kuvata
mallia ja nimetä mallin
rajoituksia tai puutteita
Oppilas osaa hakea
tietoa erilaisista
tietolähteistä ja valita
joitakin luotettavia
tietolähteitä.

Oppilas osaa ilmaista ja
perustella erilaisia
näkemyksiä fysiikalle
ominaisella tavalla.
Oppilas osaa kuvata
fysiikkaan liittyvien
esimerkkien avulla
luonnontieteellisen
tiedon luonnetta ja
kehittymistä.

Oppilas osaa kuvata
esimerkkien avulla
tieteellisiä tapoja tuottaa
tietoa.
T14 ohjata oppilasta
saavuttamaan riittävät
tiedolliset valmiudet
jatko-opintoja varten
vuorovaikutuksesta ja
liikkeestä sekä sähköstä

T15 ohjata oppilasta
soveltamaan fysiikan
tietojaan ja taitojaan
monialaisissa
oppimiskokonaisuuksissa
sekä tarjota
mahdollisuuksia tutustua
fysiikan soveltamiseen
erilaisissa tilanteissa
kuten luonnossa,
elinkeinoelämässä,
järjestöissä tai
tiedeyhteisöissä

S5, S6

Tiedollisten jatkoopintovalmiuksien
saavuttaminen

S1-S6

Tietojen ja taitojen
soveltaminen eri
tilanteissa

Oppilas osaa käyttää
vuorovaikutuksen ja
liikkeen sekä sähkön
keskeisiä käsitteitä,
olioita, ilmiöitä,
ominaisuuksia, suureita,
malleja ja lakeja tutuissa
tilanteissa.
Oppilas osaa käyttää
fysiikan tietojaan ja
taitojaan monialaisessa
oppimiskokonaisuudessa
tai tilanteessa,
jossa
fysiikkaa sovelletaan eri
ympäristöissä.

Laaja-alainen osaaminen
Vuosiluokka 7
•

L1 Fysiikan opetuksen eräs ydin on opettajan johdattaman ilmiön tarkka
aistiminen,
koetapahtuman
muistiin merkitseminen,
mieleen palauttaminen
ja muistikuvan
vahvistaminen. Opetuksessa yhdistetään opittua arkielämän ilmiöihin ja opitaan
kuuntelemaan toisten
näkemyksiä. Opetuksessa korostuu oppilaan arkiympäristössä
tapahtuvien fysiikan ilmiöiden tiedostava ymmärtäminen. Mekaniikan opiskelu pohjustaa
kahdeksannen luokan ihmisopin opintoja.

•

L2 Fysiikan opetukseen sisällytetään runsaasti tilaisuuksia harjaantua
esittämään
huomionsa rakentavasti. Oppilaita rohkaistaan vuorovaikutukseen ja monipuolisten
mahdollisuuksien käyttämiseen erilaiseen käsillä tekemiseen. Koulutyössä rohkaistaan
käytännön kekseliäisyyteen ja ideoiden ilmaisemiseen.

•

L3 Oppilaat saavat perustiedot teknologiasta ja opastusta järkeviin
valintoihin. Työkalujen ja apuvälineiden käyttötaidot kehittyvät.
mahdollisuuden kantaa vastuuta omasta ja yhteisestä työstä.

•

L4 Monilukutaidossa huomioidaan numeraalinen ja kuvanlukutaito.
noudattaminen kehittää näitä taitoja.

teknologisiin
Oppilaat saavat
Työohjeiden

•

L7 Ryhmässä
toimiminen kehittää yhteisöllisiä taitoja, järjestelmällisyyttä
ja
pitkäjänteisyyttä. Perusopetuksessa luodaan edellytykset
oppilaiden kiinnostuksen
heräämiselle kouluyhteisöään kohtaan.

Vuosiluokka 8
•

L1 Tehdään asioista johtopäätökset ja tiedostetaan niihin liittyvät lainalaisuudet ja
sovellukset. Oppilaita ohjataan pohtimaan asioita eri näkökulmista, hakemaan uutta tietoa
ja siltä pohjalta
tarkastelemaan ajattelutapojaan. Heidän kysymyksilleen annetaan tilaa,
heitä innostetaan etsimään vastauksia ja kuuntelemaan toisten näkemyksiä ja
rakentamaan uutta tietoa. Opetusta integroidaan mahdollisuuksien mukaan muihin
oppiaineisiin. Oppilaat oppivat tuntemaan ja arvostamaan elinympäristöään ja sen
kulttuuriperintöä.

•

L2 Fysiikan

•

L3 Opetuksessa perehdytään sähköturvallisuuteen. Heitä ohjataan
ennakoimaan
vaaratilanteita ja toimimaan niissä
tarkoituksenmukaisesti. Heitä opetetaan
tunnistamaan keskeiset sähköturvallisuuteen liittyvät symbolit. Oppilaita ohjataan
kehittämään kuluttajataitojaan sekä omien oikeuksien ja toisaalta vastuiden tuntemiseen ja
eettiseen käyttöön.

•

L7 Opetuksessa luodaan edellytykset
yhteiskunnan asioita kohtaan.

opetuksessa harjaannutaan omin käsin tekemiseen.

oppilaiden

kiinnostuksen

heräämiselle

Vuosiluokka 9
•

L1 Fysiikan opetuksessa korostuu sovellusten
erityisesti liikenteessä ja energiantuotannossa.

historiallinen

ja

nykyinen

•

L2 Fysiikan opetukseen sisällytetään runsaasti
huomionsa rakentavasti ja toimimaan eettisesti.

tilaisuuksia

•

L3 Oppilaita ohjataan tuntemaan omia oikeuksiaan ja vastuitaan sekä
oikeuksiensa
eettistä käyttöä. Oppilaat saavat perustiedot
teknologiasta ja opastusta järkeviin
teknologisiin valintoihin, teknologian vastuulliseen käyttöön ja siihen liittyviin eettisiin
pohdintoihin.

•

L4 Monilukutaidossa huomioidaan media- ja digitaalista lukutaitoa.

•

L5 Huolehditaan siitä, että kaikilla oppilailla on mahdollisuudet
tieto- ja
viestintäteknologisen osaamisen kehittämiseen. Tekniikkaa voidaan käyttää mallintamisen
ja tallentamisen apuna.

harjaantua

merkitys

esittämään

•

L6 Edellä mainittujen lisäksi vuosiluokalla 9 oppilaita ohjataan tuntemaan lähialueen
yhteiskunnallisia ja taloudellisia rakenteita
ja toimintatapoja esimerkiksi työelämään
tutustumisen avulla.

14.8 KEMIA VUOSILUOKILLA 7-9
Oppiaineen tehtävä
Kemian opetuksen tehtävänä on tukea oppilaiden luonnontieteellisen ajattelun sekä
maailmankuvan kehittymistä. Kemian opetus auttaa ymmärtämään kemian ja sen sovellusten
merkitystä jokapäiväisessä elämässä, elinympäristössä, yhteiskunnassa ja teknologiassa. Opetus
tukee oppilaiden valmiuksia tehdä valintoja sekä käyttää tietoja ja taitoja elämän eri tilanteissa.
Opetus välittää kuvaa kemian merkityksestä kestävän tulevaisuuden rakentamisessa: kemiaa
tarvitaan uusien ratkaisujen kehittämisessä sekä ympäristön ja ihmisten hyvinvoinnin
turvaamisessa. Opetus ohjaa oppilaita ottamaan vastuuta ympäristöstään.
Kemian opetuksen tehtävänä on tukea kemiaan liittyvien käsitteiden rakentumista sekä ilmiöiden
ymmärtämistä. Vuosiluokilla 7-9 opiskelun pääpaino on makroskooppisella tasolla, mutta
oppilaiden abstraktin ajattelun kehittyessä yhteyttä submikroskooppisiin ja symbolisiin malleihin
vahvistetaan. Oppilaiden aikaisemmista kokemuksista ja havainnoista edetään ilmiöiden
kuvaamiseen ja selittämiseen sekä aineen rakenteen ja kemiallisten reaktioiden mallintamiseen
kemian merkkikielellä. Opetus ohjaa luonnontieteille ominaiseen ajatteluun, tiedonhankintaan,
tietojen käyttämiseen, ideointiin, vuorovaikutukseen sekä tiedon luotettavuuden ja merkityksen
arviointiin eri tilanteissa.
Kemian opetuksen lähtökohtana on elinympäristöön liittyvien aineiden ja ilmiöiden havainnointi ja
tutkiminen. Tutkimusten tekemisellä on oleellinen merkitys käsitteiden sisäistämisessä, tutkimisen
taitojen oppimisessa ja luonnontieteiden luonteen hahmottamisessa. Tutkimusten tekeminen
kehittää työskentelyn ja yhteistyön taitoja, luovaa ja kriittistä ajattelua sekä innostaa oppilaita
kemian opiskeluun.
Opetuksen tehtävänä on ohjata oppilaita hahmottamaan kemian osaamisen merkitystä myös
jatko-opintojen ja työelämän kannalta. Yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa edistetään tarjoamalla
oppilaille mahdollisuuksia soveltaa kemiaa erilaisissa konteksteissa sekä tutustua monipuolisesti
ammatteihin, joissa tarvitaan kemian osaamista.

Kemian opetuksen tavoitteet vuosiluokilla 7-9
Vuosiluokka 7

Ohjataan ymmärtämään
muuntavina prosesseina.
•

yhdistävinä, erottavina ja

Merkitys, arvot ja asenteet
o

•

kemiallisia ilmiöitä aineissa tapahtuvina

T1 kannustaa ja innostaa oppilasta kemian opiskeluun

Kemian tiedot ja niiden käyttäminen
o

T14 ohjata oppilasta saavuttamaan riittävät tiedolliset valmiudet jatko-opintoihin
erityisesti sisältöalueilla S5 ja S6

Ohjataan ymmärtämään kemiallisia prosesseja ja aineiden kiertokulkua maaperässä, kasveissa,
eläimissä ja ihmisen elimistössä.
•

Merkitys, arvot ja asenteet
o

T1 kannustaa ja innostaa oppilasta kemian opiskeluun

o

T3 ohjata oppilasta ymmärtämään, että kestävän tulevaisuuden rakentamisessa
tarvitaan kemian osaamista sekä arvioimaan omia valintojaan luonnonvarojen
kestävän käytön ja tuotteen elinkaaren kannalta

Opitaan havaintojen tekemisen tarkkuutta ja ilmiöiden kuvaamista.
•

Merkitys, arvot ja asenteet
o

•

T2 ohjata oppilasta arvioimaan kemian osaamisen merkitystä omassa elämässä,
elinympäristössä ja yhteiskunnassa sekä oman tulevaisuutensa, erityisesti
ammatinvalinnan ja jatko-opintojen kannalta

Tutkimisen taidot
o

T7 ohjata oppilaita käsittelemään, tulkitsemaan ja esittämään omien tutkimustensa
tuloksia sekä arvioimaan tutkimusprosessia ja -tuloksia

Opitaan ymmärtämään ja käyttämään luonnontieteen
tutkimusmenetelmiä,
yksinkertaisia kemiallisia kokeita, tulkitsemaan tutkimusta ja esittämään tuloksia.
•

Merkitys, arvot ja asenteet
o

•

tekemään

T2 ohjata oppilasta arvioimaan kemian osaamisen merkitystä omassa elämässä,
elinympäristössä ja yhteiskunnassa sekä oman tulevaisuutensa, erityisesti
ammatinvalinnan ja jatko-opintojen kannalta

Tutkimisen taidot
o

T5 kannustaa oppilasta muodostamaan kysymyksiä tarkasteltavista ilmiöistä sekä
kehittämään kysymyksiä edelleen tutkimusten ja muun toiminnan lähtökohdiksi

o

T6 ohjata oppilasta toteuttamaan kokeellisia tutkimuksia yhteistyössä muiden
kanssa sekä työskentelemään johdonmukaisesti ja turvallisesti

o

T7 ohjata oppilaita käsittelemään, tulkitsemaan ja esittämään omien tutkimustensa
tuloksia sekä arvioimaan tutkimusprosessia ja -tuloksia

Ymmärretään kemiallisten ilmiöiden sovelluksia teknologiaan ja teolliseen tuotantoon.
•

Tutkimisen taidot
o

T8 ohjata oppilasta hahmottamaan teknologisten sovellusten ja kemian teknologian
merkitystä sekä osallistumaan yksinkertaisten teknologisten ratkaisujen ideointiin,
suunnitteluun, kehittämiseen ja soveltamiseen yhteistyössä muiden kanssa

•

Kemian tiedot ja niiden käyttäminen
o

T15 ohjata oppilasta soveltamaan kemian tietojaan ja taitojaan monialaisissa
oppimiskokonaisuuksissa
sekä tarjota
mahdollisuuksia
tutustua
kemian
käyttämiseen elinkeinoelämässä, tiedeyhteisöissä tai muissa luokkahuoneen
ulkopuolisissa ympäristöissä

Opitaan ymmärtämään ympäristönsuojelun
kulutukseen liittyviä haittoja.
•

merkitys

ja

uusiutumattomien

luonnonvarojen

Merkitys, arvot ja asenteet
o

T4 ohjata oppilasta
asettamaan
tavoitteita
omalle työskentelylleen
ja
työskentelemään pitkäjänteisesti sekä kannustaa oppilasta tunnistamaan omaa
kemian osaamistaan

Opitaan tuntemaan aineiden ominaisuuksia ja niiden hyödyntämismahdollisuuksia.
•

Tutkimisen taidot
o

T8 ohjata oppilasta hahmottamaan teknologisten sovellusten ja kemian teknologian
merkitystä sekä osallistumaan yksinkertaisten teknologisten ratkaisujen ideointiin,
suunnitteluun, kehittämiseen ja soveltamiseen yhteistyössä muiden kanssa

Opitaan aineita ja prosesseja kuvaavia kemiallisia käsitteitä.
•

Kemian tiedot ja niiden käyttäminen
o

T10 ohjata oppilasta käyttämään kemian käsitteitä täsmällisesti sekä jäsentämään
omia käsiterakenteitaan kohti luonnontieteellisten teorioiden mukaisia käsityksiä

Opitaan tuntemaan tutkimusvälineitä ja -laitteita sekä käyttämään niitä turvallisesti ja ohjeita
noudattaen.
•

Tutkimisen taidot
o

T6 ohjata oppilasta toteuttamaan kokeellisia tutkimuksia yhteistyössä muiden
kanssa sekä työskentelemään johdonmukaisesti ja turvallisesti

o

T8 ohjata oppilasta hahmottamaan teknologisten sovellusten ja kemian teknologian
merkitystä sekä osallistumaan yksinkertaisten teknologisten ratkaisujen ideointiin,
suunnitteluun, kehittämiseen ja soveltamiseen yhteistyössä muiden kanssa

Vuosiluokka 8

Opitaan tuntemaan elimistön kemiallisia prosesseja sekä ymmärtämään ravintoaineiden merkitys
elimistön toiminnassa, kehityksessä ja kasvussa.
•

Merkitys, arvot ja asenteet
o

T3 ohjata oppilasta ymmärtämään, että kestävän tulevaisuuden rakentamisessa
tarvitaan kemian osaamista sekä arvioimaan omia valintojaan luonnonvarojen
kestävän käytön ja tuotteen elinkaaren kannalta

Opitaan tuntemaan orgaanisten aineiden kemiallinen kierto luonnossa.
•

Merkitys, arvot ja asenteet
o

T3 ohjata oppilasta ymmärtämään, että kestävän tulevaisuuden rakentamisessa
tarvitaan kemian osaamista sekä arvioimaan omia valintojaan luonnonvarojen
kestävän käytön ja tuotteen elinkaaren kannalta

o

T4 ohjata oppilasta
asettamaan
tavoitteita
omalle työskentelylleen
ja
työskentelemään pitkäjänteisesti sekä kannustaa oppilasta tunnistamaan omaa
kemian osaamistaan

Opitaan ymmärtämään kemian yhteys käytännön ruoanvalmistukseen, kodinhoitoon ja hygieniaan,
elintarvikkeiden tuotantoon ja jalostukseen sekä rakennusmateriaaleihin.
•

•

Merkitys, arvot ja asenteet
o

T3 ohjata oppilasta ymmärtämään, että kestävän tulevaisuuden rakentamisessa
tarvitaan kemian osaamista sekä arvioimaan omia valintojaan luonnonvarojen
kestävän käytön ja tuotteen elinkaaren kannalta

o

T4 ohjata oppilasta
asettamaan
tavoitteita
omalle työskentelylleen
ja
työskentelemään pitkäjänteisesti sekä kannustaa oppilasta tunnistamaan omaa
kemian osaamistaan

Tutkimisen taidot
o

•

T8 ohjata oppilasta hahmottamaan teknologisten sovellusten ja kemian teknologian
merkitystä sekä osallistumaan yksinkertaisten teknologisten ratkaisujen ideointiin,
suunnitteluun, kehittämiseen ja soveltamiseen yhteistyössä muiden kanssa

Kemian tiedot ja niiden käyttäminen
o

T14 ohjata oppilasta saavuttamaan riittävät tiedolliset valmiudet jatko-opintoihin
erityisesti sisältöalueilla S5 ja S6

Vahvistetaan ja
tutkimustuloksia.
•

monipuolistetaan

Merkitys, arvot ja asenteet

tutkimuksen

ja

tulkitsemisen

taitoja

ja

kykyä

esittää

o

•

•

T2 ohjata oppilasta arvioimaan kemian osaamisen merkitystä omassa elämässä,
elinympäristössä ja yhteiskunnassa sekä oman tulevaisuutensa, erityisesti
ammatinvalinnan ja jatko-opintojen kannalta

Tutkimisen taidot
o

T5 kannustaa oppilasta muodostamaan kysymyksiä tarkasteltavista ilmiöistä sekä
kehittämään kysymyksiä edelleen tutkimusten ja muun toiminnan lähtökohdiksi

o

T7 ohjata oppilaita käsittelemään, tulkitsemaan ja esittämään omien tutkimustensa
tuloksia sekä arvioimaan tutkimusprosessia ja -tuloksia

Kemian tiedot ja niiden käyttäminen
o

T13 ohjata oppilasta hahmottamaan luonnontieteellisen
kehittymistä sekä tieteellisiä tapoja tuottaa tietoa

tiedon

luonnetta

ja

Opitaan käyttämään aihepiiriin liittyviä kemiallisia käsitteitä ja tuntemaan tutkimuksessa käytettyjen
aineiden ominaisuuksia ja vaikutuksia toisiinsa.
•

Tutkimisen taidot
o

•

T6 ohjata oppilasta toteuttamaan kokeellisia tutkimuksia yhteistyössä muiden
kanssa sekä työskentelemään johdonmukaisesti ja turvallisesti

Kemian tiedot ja niiden käyttäminen
o

T10 ohjata oppilasta käyttämään kemian käsitteitä täsmällisesti sekä jäsentämään
omia käsiterakenteitaan kohti luonnontieteellisten teorioiden mukaisia käsityksiä.

Otetaan huomioon turvallisuuskysymykset kemiallisten aineiden käsittelyssä sekä ymmärretään
kemikaalien vastuuttomasta käytöstä aiheutuvat haitat ja vaarat luonnolle, ympäristölle ja
ihmiselle.
•

Merkitys, arvot ja asenteet
o

•

T4 ohjata oppilasta
asettamaan
tavoitteita
omalle työskentelylleen
ja
työskentelemään pitkäjänteisesti sekä kannustaa oppilasta tunnistamaan omaa
kemian osaamistaan

Tutkimisen taidot
o

T6 ohjata oppilasta toteuttamaan kokeellisia tutkimuksia yhteistyössä muiden
kanssa sekä työskentelemään johdonmukaisesti ja turvallisesti

Opitaan soveltamaan omaksuttuja tietoja ja taitoja sekä valmistamaan perusraaka-aineista esim.
elintarvikkeita ja hygieniatuotteita.
•

Tutkimisen taidot

o
•

T6 ohjata oppilasta toteuttamaan kokeellisia tutkimuksia yhteistyössä muiden
kanssa sekä työskentelemään johdonmukaisesti ja turvallisesti

Tutkimisen taidot
o

T8 ohjata oppilasta hahmottamaan teknologisten sovellusten ja kemian teknologian
merkitystä sekä osallistumaan yksinkertaisten teknologisten ratkaisujen ideointiin,
suunnitteluun, kehittämiseen ja soveltamiseen yhteistyössä muiden kanssa

Vuosiluokka 9

Opitaan tuntemaan orgaanisia aineita ja niiden valmistusprosesseja sekä muuntumisprosesseja.
•

Merkitys, arvot ja asenteet
o

•

T3 ohjata oppilasta ymmärtämään, että kestävän tulevaisuuden rakentamisessa
tarvitaan kemian osaamista sekä arvioimaan omia valintojaan luonnonvarojen
kestävän käytön ja tuotteen elinkaaren kannalta

Kemian tiedot ja niiden käyttäminen
o

T14 ohjata oppilasta saavuttamaan riittävät tiedolliset valmiudet jatko-opintoihin
erityisesti sisältöalueilla S5 ja S6

Vahvistetaan ja monipuolistetaan edelleen luonnontieteellisen tutkimuksen ja tulkitsemisen taitoja.
•

Merkitys, arvot ja asenteet
o

T2 ohjata oppilasta arvioimaan kemian osaamisen merkitystä omassa elämässä,
elinympäristössä ja yhteiskunnassa sekä
ammatinvalinnan ja jatko-opintojen kannalta

o

•

oman

tulevaisuutensa,

erityisesti

T3 ohjata oppilasta ymmärtämään, että kestävän tulevaisuuden rakentamisessa
tarvitaan kemian osaamista sekä arvioimaan omia valintojaan luonnonvarojen
kestävän käytön ja tuotteen elinkaaren kannalta

Tutkimisen taidot
o

T7 ohjata oppilaita käsittelemään, tulkitsemaan ja esittämään omien tutkimustensa
tuloksia sekä arvioimaan tutkimusprosessia ja -tuloksia

o

T9 ohjata oppilasta käyttämään tieto- ja viestintätekniikkaa tiedon ja mittaustulosten
hankkimiseen, käsittelemiseen ja esittämiseen sekä tukea havainnollistavien
simulaatioiden avulla oppilaan oppimista

Kehitetään tutkimuksen tulosten tarkastelua ja johdetaan niistä lainalaisuuksia kemiallisten
prosessien yhä perusteellisempaan ymmärtämiseen.
•

Kemian tiedot ja niiden käyttäminen

o

T10 ohjata oppilasta käyttämään kemian käsitteitä täsmällisesti sekä jäsentämään
omia käsiterakenteitaan kohti luonnontieteellisten teorioiden mukaisia käsityksiä.

o

T13 ohjata oppilasta hahmottamaan luonnontieteellisen
kehittymistä sekä tieteellisiä tapoja tuottaa tietoa

o

T15 ohjata oppilasta soveltamaan kemian tietojaan ja taitojaan monialaisissa
oppimiskokonaisuuksissa
sekä tarjota
mahdollisuuksia
tutustua
kemian
käyttämiseen elinkeinoelämässä, tiedeyhteisöissä tai muissa luokkahuoneen
ulkopuolisissa ympäristöissä

tiedon

luonnetta

ja

Opitaan tutkimusmenetelmien avulla aineiden laadullisuuksien muuntumista prosesseissa.
•

Kemian tiedot ja niiden käyttäminen
o

T14 ohjata oppilasta saavuttamaan riittävät tiedolliset valmiudet jatko-opintoihin
erityisesti sisältöalueilla S5 ja S6

Hallitaan aineiden turvallinen käyttö ja erityisesti palavien aineiden asialliset käsittelytavat.
•

Tutkimisen taidot
o

T6 ohjata oppilasta toteuttamaan kokeellisia tutkimuksia yhteistyössä muiden
kanssa sekä työskentelemään johdonmukaisesti ja turvallisesti

Opitaan tuntemaan alan teollisuutta.
•

Tutkimisen taidot
o

•

T8 ohjata oppilasta hahmottamaan teknologisten sovellusten ja kemian teknologian
merkitystä sekä osallistumaan yksinkertaisten teknologisten ratkaisujen ideointiin,
suunnitteluun, kehittämiseen ja soveltamiseen yhteistyössä muiden kanssa

Kemian tiedot ja niiden käyttäminen
o

T15 ohjata oppilasta soveltamaan kemian tietojaan ja taitojaan monialaisissa
oppimiskokonaisuuksissa
sekä tarjota
mahdollisuuksia
tutustua
kemian
käyttämiseen elinkeinoelämässä, tiedeyhteisöissä tai muissa luokkahuoneen
ulkopuolisissa ympäristöissä

Tutustutaan kemian merkkikieleen ja mallintamiseen.
•

Kemian tiedot ja niiden käyttäminen
o

T10 ohjata oppilasta käyttämään kemian käsitteitä täsmällisesti sekä jäsentämään
omia käsiterakenteitaan kohti luonnontieteellisten teorioiden mukaisia käsityksiä.

o

T11 ohjata oppilasta käyttämään
kuvaamisessa ja selittämisessä

malleja

aineen

rakenteen

ja

ilmiöiden

o

T14 ohjata oppilasta saavuttamaan riittävät tiedolliset valmiudet jatko-opintoihin
erityisesti sisältöalueilla S5 ja S6

Kemian tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet vuosiluokilla 7-9
Sisällöt valitaan siten, että ne tukevat tavoitteiden saavuttamista ja hyödyntävät paikallisia
mahdollisuuksia. Sisältöalueet liittyvät toisiinsa siten, että luonnontieteellinen tutkimus (S1)
kytkeytyy muihin sisältöalueisiin. Sisältöalueista muodostetaan kokonaisuuksia eri vuosiluokille.
S1 Luonnontieteellinen tutkimus: Turvallisen työskentelyn periaatteet ja perustyötaidot luovat
pohjan kokeelliselle työskentelylle. Eri sisältöalueista ja oppilaiden mielenkiinnon kohteista valitaan
sopivia aihepiirejä suljettuihin ja avoimiin tutkimuksiin. Erilaisissa tutkimuksissa painotetaan
tarkoituksenmukaisesti tutkimusprosessin eri vaiheita kuten ongelman tai ilmiön pohtimista,
suunnittelua, koejärjestelyn toteuttamista, havainnointia, tulosten koontia ja käsittelyä sekä
tulosten arviointia ja esittämistä. Tutustutaan tieto- ja viestintäteknologian hyödyntämiseen
tutkimusten eri vaiheissa.
S2 Kemia omassa elämässä ja elinympäristössä: Sisältöjä valitaan siten, että oman elämän ja
elinympäristön ilmiöitä pohditaan erityisesti terveyden ja turvallisuuden näkökulmista. Sisältöjen
valinnassa otetaan huomioon paikallinen toimintaympäristö ja lähiympäristön tila. Tutustutaan
kodin kemikaaleihin ja paloturvallisuuteen. Tutkitaan olomuotojen muutoksia.
S3 Kemia yhteiskunnassa: Kemian ilmiöihin ja sovelluksiin liittyviä sisältöjä valitaan erityisesti
ihmiskunnan hyvinvoinnin ja teknologian näkökulmista. Pääpaino on kestävässä luonnonvarojen
käytössä, ja tuotteiden elinkaariajattelu on yhtenä tarkastelutapana. Tutustutaan erilaisiin
koulutuspolkuihin ja ammatteihin, joissa tarvitaan kemian osaamista.
S4 Kemia maailmankuvan rakentajana: Sisältöjä valitaan siten, että niissä tulee esiin kemian
luonne tieteenä, aineen ja energian säilymisen periaatteet sekä luonnon mittasuhteet. Sisältöihin
kuuluvat myös tutustuminen kemiaan liittyviin uutisiin, ajankohtaisiin ilmiöihin, sovelluksiin ja
nykypäivän tutkimukseen.
S5 Aineiden ominaisuudet ja rakenne: Tutkitaan monipuolisesti seosten ja puhtaiden aineiden
ominaisuuksia kuten vesi- ja rasvaliukoisuutta. Alkuaineiden ominaisuuksien pohjalta tutustutaan
aineen koostumiseen atomeista, atomin rakenteeseen ja jaksolliseen järjestelmään. Malleja ja
simulaatioita käytetään yhdisteiden rakentumisen hahmottamisessa. Tutustutaan hiileen, sen
yhdisteisiin ja ravintoaineisiin. Perehdytään johonkin orgaaniseen yhdisteryhmään.
S6 Aineiden ominaisuudet ja muutokset: Tutustutaan energian ja aineiden muuttumiseen
kemiallisissa reaktioissa. Havainnoidaan reaktionnopeutta ja pohditaan siihen vaikuttavia tekijöitä.
Perehdytään hiilen kiertokulkuun ja sen merkitykseen elämälle.
Tutustutaan pitoisuuteen ja
happamuuteen arkisten esimerkkien yhteydessä. Harjoitellaan kemian merkkikielen ja
yksinkertaisten reaktioyhtälöiden tulkitsemista.
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•

Tutustutaan tulen ja lämmön käytön historiaan, erilaisiin lämmitysjärjestelmiin,
luonnonvaroihin ja niiden käyttöön ja ympäristön huomioimiseen energiamuodon
valinnassa. S2-S3

•

Palamisreaktiot, happo- ja emäsreaktiot, kalkin kierto sekä tärkeimmät metallit S1-S3, S6

•

Käydään läpi työturvallisuussäädöksiä ja -määräyksiä ja opitaan tekemään kemiallisia
kokeita turvallisesti. Opetuksessa tutustutaan myös paloturvallisuuteen. S1,S3

Vuosiluokka 8

•

Kemian opetuksessa perehdytään orgaaniseen kemiaan elintarvikekemian kautta. S2,S3

•

Tutustutaan käsitteisiin puhdas aine, seos ja liuos. S1

•

Opetuksessa tutkitaan hiilihydraatteja, rasvoja, proteiineja sekä kivennäis- ja hivenaineita.
S2,S3

•

Tutkitaan näiden aineiden merkitystä ihmisen ravitsemuksessa ja aineenvaihdunnassa
sekä niiden käyttöä elintarviketeollisuudessa. S2,S3

Vuosiluokka 9

•

Kemian opetuksessa tutustutaan alkoholien
esimerkiksi teollisuudessa. S1-S3, S5

reaktioihin,

ominaisuuksiin

ja

käyttöön

•

Alkoholeista ja karboksyylihapoista edetään muihin orgaanisiin yhdisteisiin. Tutustutaan
niiden käyttöön elintarvike- ja kosmetiikkateollisuudessa sekä kemianteollisuudessa. S1S3, S5

•

Alkuaineista käsitellään hiili, vety, typpi ja happi sekä niiden yhdisteitä ja kiertoa luonnossa.
S1-S3, S5

•

Syvennetään käsitystä eri alkuaineista ja alkuaineiden jaksollisesta järjestelmästä. S5, S6

•

Opiskellaan yksinkertaisten reaktioyhtälöiden tulkitsemista ja käyttöä. S6

Kemian oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät tavoitteet vuosiluokilla 7-9
Monipuolisilla työtavoilla ja oppimisympäristöillä tuetaan kemian tavoitteiden saavuttamista.
Tutkimuksellinen lähestymistapa tukee käsitteiden rakentumista ja tutkimisen taitojen oppimista.
Tavoitteiden kannalta keskeistä on oppilaiden osallisuus ja vuorovaikutus yksinkertaisten
tutkimusten suunnittelussa ja toteuttamisessa. Kokeellisessa työskentelyssä noudatetaan
kemikaali- ja jätelainsäädäntöä sekä työturvallisuuslainsäädäntöä ja erityisesti nuoria työntekijöitä
koskevia rajoituksia.

Oppimisympäristöissä käytetään tieto- ja viestintäteknologiaa luontevalla tavalla. Jotta kemian ja
teknologian soveltamiseen voidaan tutustua monipuolisesti, koulun tilojen lisäksi hyödynnetään
paikallisia mahdollisuuksia kuten lähiympäristöä sekä yhteistyötä asiantuntijoiden kanssa.
Ohjaus, eriyttäminen ja tuki kemiassa vuosiluokilla 7-9
Kemian tavoitteiden kannalta keskeistä on ohjata oppilaita itsenäiseen ja pitkäjänteiseen
työskentelyyn sekä tunnistamaan oppimistapojaan. Käsitteiden omaksumista ja ymmärtämistä
tuetaan, jotta oppilaille muodostuu käsitteistä selkeitä kokonaisuuksia. Kokeellisessa
työskentelyssä oppilaita ohjataan turvalliseen ja sujuvaan työskentelyyn. Tutkimustehtävillä
voidaan eriyttää opetusta, jolloin oppilaat voivat toimia erilaisissa rooleissa tai edetä yksilöllisesti
ajattelutaitojen eri tasoille. Erilaisilla malleilla ja niiden käyttötavoilla voidaan myös haastaa
oppilaiden kehittyviä abstraktin ajattelun taitoja. Ohjaus ja tuki, työtapojen valinta, osallisuus
toiminnan suunnittelussa sekä onnistumisen kokemukset tukevat oppilaiden oppijaminäkuvan
vahvistumista.
Oppilaan oppimisen arviointi kemiassa vuosiluokilla 7-9

Vuosiluokka 7
Arvioinnin pääpaino on tutkimuksellisen työtavan omaksumisessa.
•

havainnointi

•

mittaaminen

•

tulosten kirjaaminen

•

vihkotyö

Arvioidaan tuntityöskentelyssä
keskusteluihin.

kokeellisista

tehtävistä

•

ohjeiden ymmärtäminen

•

välineiden asianmukainen ja turvallinen käyttö

•

tavoitteellinen ja pitkäjänteinen työskentely

suoriutumista

ja

osallistumista

Kokonaisuuksien lopussa voidaan arvioida asetettujen tavoitteiden saavuttamista kirjallisin kokein
tai käytännöllisin tehtävin. Oppilaiden itsearviointia ja vertaispalautetta käytetään arvioinnin
tukena.
Vuosiluokka 8
Arvioinnissa painotetaan aiempaa enemmän itsenäistä työskentelyotetta.
•

ryhmätyötaidot, oma-aloitteisuus, vastuunotto

•

kemiallisen kokeen kannalta olennaisen sisällön tunnistaminen ja kirjaaminen

Arvioidaan tuntityöskentelyssä
keskusteluihin.

projektiluonteisista

tehtävistä

•

kirjallisten ohjeiden ymmärtäminen

•

välineiden sujuva, asianmukainen ja turvallinen käyttö

•

mittaaminen ja havainnointi

•

tavoitteellinen ja pitkäjänteinen työskentely

suoriutumista

ja

osallistumista

Vuosiluokka 9
Aikaisempien lisäksi arvioidaan tuntityöskentelyä, keskusteluihin osallistumista, oppilaan itsenäisiä
kirjallisia tehtäviä ja työselostuksia, itsenäistä kysymysten asettelua, omien johtopäätösten
tekemistä ja ryhmässä toimimista.

Päättöarviointi tehdään valtakunnallisten päättöarvioinnin kriteerien mukaisesti. Päättöarvioinnissa
otetaan huomioon oppilaan kehittyminen kaikilla tavoitealueilla.

Kemian päättöarvioinnin kriteerit hyvälle osaamiselle (arvosanalle 8) oppimäärän päättyessä
Opetuksen tavoite
Merkitys, arvot ja
asenteet
T1 kannustaa ja innostaa
oppilasta kemian
opiskeluun

Sisältöalueet

Arvioinnin kohteet
oppiaineessa

S1-S6

T2 ohjata ja kannustaa
oppilasta tunnistamaan
omaa kemian
osaamistaan, asettamaan
tavoitteita omalle
työskentelylleen sekä
työskentelemään
pitkäjänteisesti

S1-S6

Tavoitteellinen
työskentely ja
oppimaan oppimisen
taidot

T3 ohjata oppilasta
ymmärtämään kemian
osaamisen merkitystä
omassa elämässä,
elinympäristössä ja
yhteiskunnassa

S1-S6

Kemian merkityksen
arvioiminen

Arvosanan kahdeksan
osaaminen

Ei käytetä arvosanan
muodostamisen
perusteena. Oppilasta
ohjataan pohtimaan
kokemuksiaan osana
itsearviointia.
Oppilas osaa asettaa
omia tavoitteita pienten
kokonaisuuksien osalta
ja työskennellä niiden
saavuttamiseksi.
Oppilas osaa kuvata
omaa osaamistaan
opettajan antaman
palautteen,
vertaispalautteen ja
itsearvioinnin
perusteella.
Oppilas osaa kuvata
esimerkkien avulla,
miten kemian tietoja ja
taitoja tarvitaan
erilaisissa tilanteissa.
Oppilas osaa kuvata

T4 ohjata oppilasta
käyttämään kemian
osaamistaan kestävän
tulevaisuuden
rakentamisessa sekä
arvioimaan omia
valintojaan
luonnonvarojen kestävän
käytön ja tuotteen
elinkaaren kannalta

S1-S6

Kestävän kehityksen
tiedot ja taidot
kemian kannalta

T5 kannustaa oppilasta
muodostamaan
kysymyksiä
tarkasteltavista ilmiöistä
sekä kehittämään
kysymyksiä edelleen
tutkimusten ja muun
toiminnan lähtökohdiksi
T6 ohjata oppilasta
toteuttamaan kokeellisia
tutkimuksia yhteistyössä
muiden kanssa sekä
työskentelemään
turvallisesti ja
johdonmukaisesti

S1-S6

Kysymysten
muodostaminen sekä
tutkimusten ja muun
toiminnan suunnittelu

S1-S6

Kokeellisen
tutkimuksen
toteuttaminen

T7 ohjata oppilasta
käsittelemään,
tulkitsemaan ja
esittämään omien
tutkimustensa tuloksia
sekä arvioimaan niitä ja
koko tutkimusprosessia

S1-S6

Tutkimusten tulosten
käsittely, esittäminen
ja arviointi

T8 ohjata oppilasta
hahmottamaan kemian
soveltamista
teknologiassa sekä
osallistumaan kemiaa
soveltavien ratkaisujen
ideointiin, suunnitteluun,
kehittämiseen ja
soveltamiseen
yhteistyössä muiden
kanssa

S1-S6

Teknologinen
osaaminen ja
yhteistyö
teknologisessa
ongelmanratkaisussa

kemian osaamisen
merkitystä eri
ammateissa ja jatkoopinnoissa.
Oppilas osaa kuvata
esimerkkien avulla,
miten kemian osaamista
tarvitaan kestävän
tulevaisuuden
rakentamiseksi.
Oppilas osaa kuvata
erilaisia valintoja
luonnonvarojen kestävän
käytön ja tuotteen
elinkaaren kannalta.

Tutkimisen taidot
Oppilas osaa muodostaa
kysymyksiä
tarkasteltavasta ilmiöstä.
Oppilas osaa tarkentaa
kysymyksiä tutkimuksen
tai muun toiminnan
kohteeksi esimerkiksi
rajaamalla muuttujia.
Oppilas hallitsee
perustyötaidot, osaa
työskennellä turvallisesti
sekä tehdä havaintoja
ohjeiden tai
suunnitelman mukaan.
Oppilas osaa toteuttaa
yhteistyössä muiden
kanssa suljettuja ja
avoimia tutkimuksia.
Oppilas osaa käsitellä,
tulkita ja esittää
tutkimusten tuloksia.
Oppilas osaa arvioida
tulosten oikeellisuutta ja
luotettavuutta sekä osaa
kuvata
tutkimusprosessin
toimivuutta.
Oppilas osaa kuvata
joitakin esimerkkejä
kemian soveltamisesta
teknologiassa.
Oppilas osaa
työskennellä
yhteistyössä
yksinkertaisen kemiaa
soveltavan ratkaisun
ideoinnissa,
suunnittelussa,

T9 ohjata oppilasta
käyttämään tieto- ja
viestintäteknologiaa
tiedon ja tutkimustulosten
hankkimiseen,
käsittelemiseen ja
esittämiseen sekä tukea
oppilaan oppimista
havainnollistavien
simulaatioiden avulla

S1-S6

Tieto- ja
viestintäteknologian
käyttö

S1-S6

Käsitteiden käyttö ja
jäsentyminen

T11 ohjata oppilasta
käyttämään erilaisia
malleja kuvaamaan ja
selittämään aineen
rakennetta ja kemiallisia
ilmiöitä
T12 ohjata oppilasta
käyttämään ja arvioimaan
kriittisesti eri tietolähteitä
sekä ilmaisemaan ja
perustelemaan erilaisia
näkemyksiä kemialle
ominaisella tavalla

S1-S6

Mallien käyttäminen

S1-S6

Argumentointitaidot
ja tietolähteiden
käyttäminen

T13 ohjata oppilasta
hahmottamaan
luonnontieteellisen tiedon
luonnetta ja kehittymistä
sekä tieteellisiä tapoja
tuottaa tietoa

S1, S4

Luonnontieteellisen
tiedon luonteen
hahmottaminen

T14 ohjata oppilasta
ymmärtämään
perusperiaatteita aineen
ominaisuuksista,
rakenteesta ja aineiden

S5, S6

Tiedollisten jatkoopintovalmiuksien
saavuttaminen

Kemian tiedot ja niiden
käyttäminen
T10 ohjata oppilasta
käyttämään kemian
käsitteitä täsmällisesti
sekä jäsentämään omia
käsiterakenteitaan kohti
luonnontieteellisten
teorioiden mukaisia
käsityksiä.

kehittämisessä ja
soveltamisessa.
Oppilas osaa käyttää
tieto- ja
viestintäteknologisia
välineitä tai sovelluksia
tiedon ja
tutkimustulosten
hankkimiseen,
käsittelemiseen ja
esittämiseen.
Oppilas osaa tehdä
havaintoja ja päätelmiä
simulaatiosta.

Oppilas osaa käyttää
kemian keskeisiä
käsitteitä oikeassa
asiayhteydessä ja
yhdistää niitä toisiinsa.
Oppilas osaa kuvata ja
selittää ilmiöitä kemian
keskeisten käsitteiden
avulla.
Oppilas osaa kuvata
aineen rakennetta ja
kemiallisia ilmiöitä
malleilla tai kuvauksilla.

Oppilas osaa hakea
tietoa erilaisista
tietolähteistä ja valita
joitakin luotettavia
tietolähteitä.
Oppilas osaa ilmaista ja
perustella erilaisia
näkemyksiä kemialle
ominaisella tavalla.
Oppilas osaa kuvata
kemiaan liittyvien
esimerkkien avulla
luonnontieteellisen
tiedon luonnetta ja
kehittymistä.
Oppilas osaa kuvata
esimerkkien avulla
tieteellisiä tapoja tuottaa
tietoa.
Oppilas osaa käyttää
aineen ominaisuuksien,
rakenteiden ja aineiden
muutoksien keskeisiä
käsitteitä, ilmiöitä ja

muutoksista
T15 ohjata oppilasta
soveltamaan kemian
tietojaan ja taitojaan
monialaisissa
oppimiskokonaisuuksissa
sekä tarjota
mahdollisuuksia tutustua
kemian soveltamiseen
erilaisissa tilanteissa
kuten luonnossa,
elinkeinoelämässä,
järjestöissä tai
tiedeyhteisöissä

S1-S6

Tietojen ja taitojen
soveltaminen eri
tilanteissa

malleja tutuissa
tilanteissa.
Oppilas osaa käyttää
kemian tietojaan ja
taitojaan monialaisessa
oppimiskokonaisuudessa
tai tilanteessa, jossa
kemiaa sovelletaan eri
ympäristöissä.

14.9 TERVEYSTIETO LUOKILLA 7-9

Oppiaineen tehtävä
Terveystieto on monitieteiseen tietoperustaan pohjautuva oppiaine. Terveystiedon opetuksen
tehtävänä on oppilaiden monipuolisen terveysosaamisen kehittäminen. Lähtökohtana on elämän
kunnioittaminen ja ihmisoikeuksien mukainen arvokas elämä. Terveyteen, hyvinvointiin ja
turvallisuuteen liittyviä ilmiöitä tarkastellaan ikäkaudelle sopivalla tavalla terveysosaamisen eri
osa-alueiden kautta. Näitä ovat terveyteen liittyvät tiedot, taidot, itsetuntemus, kriittinen ajattelu
sekä eettinen vastuullisuus.

Terveystieto antaa käsityksen terveyteen ja hyvinvointiin vaikuttavista asioista kokonaisvaltaisesti.
Oppilas pääsee pohtimaan oman elämänsä hallintaan liittyviä asioita: terveyttä tarkastellaan unen
ja levon, ravinnon ja liikunnan merkityksen näkökulmasta. Myös mielenterveyden ja
seksuaaliterveyden merkitys hyvinvoinnille nostetaan esiin.
Sosiaalisen verkoston merkitys osana mielen hyvinvointia on niin ikään tarkastelun kohteena.
Oppilas oppii tunnistamaan riskejä ja kehittää niiden hallintakykyä. Hän oppii hankkimaan tietoa ja
tarkastelemaan tietoa kriittisesti ja harkitusti sekä hakemaan tarvittaessa apua.

Ihminen on laaja-alainen kokonaisuus, jonka hyvinvoinnin edellytys on fyysinen, psyykkinen ja
sosiaalinen terveys. Oppiaineen tehtävä on lisätä oppilaan itsetuntemusta ja lujittaa siten
itseluottamusta ja luottamusta elämään ja oman elämän hallintaan. Jokainen ihminen on arvokas,
itsensä ja toisen ihmisen kunnioitus ja suvaitsevaisuus ovat kulmakiviä itse kunkin hyvinvoinnille.

Opetuksessa huomioidaan terveyteen liittyvien ilmiöiden moniulotteisuus ja -tasoisuus: terveyttä
tukevat ja kuluttavat fyysiset, psyykkiset ja sosiaaliset tekijät sekä näiden väliset yhteydet ja syyseuraussuhteet. Terveyttä tarkastellaan ihmisen elämänkulun eri vaiheissa, yksilön, perheen,
yhteisön ja yhteiskunnan tasolla sekä soveltuvin osin myös globaalisti. Oppilaiden kehittyessä ja
elinpiirin kasvaessa terveyteen liittyvien kysymysten tarkastelu laajenee ja syvenee. Keskeistä on
ohjata oppilaita ymmärtämään terveyttä voimavarana jokapäiväisessä elämässä, elinympäristössä
ja yhteiskunnassa. Opetuksen tulee tukea oppilaiden yksilöllistä ja yhteisöllistä tiedon hankintaa,
rakentamista, arviointia ja käyttämistä. Lisäksi tuetaan turvallisuustaitoihin, sosiaalisiin taitoihin
sekä tunteiden tunnistamiseen ja säätelyyn liittyvien valmiuksien kehittymistä.
Terveysosaamisen avulla oppilaat hahmottavat terveyden laaja-alaisuutta ja saavat valmiuksia
tehdä tarkoituksenmukaisia ja perusteltuja terveyteen liittyviä valintoja ja päätöksiä. Terveysosaaminen lisää kykyä tunnistaa ja muokata tekijöitä, jotka mahdollistavat oppilaiden oman ja
ympäristönsä terveyden ja hyvinvoinnin arvostamisen, ylläpitämisen ja edistämisen. Opetuksessa
hyödynnetään mahdollisuuksia havainnoida ja tutkia terveyteen ja turvallisuuteen liittyviä ilmiöitä
omassa elin-, ja oppimisympäristössä, tehdä yhteistyötä eri oppiaineiden kanssa sekä harjoitella ja
soveltaa osaamista käytännössä.

Terveystietoa opetetaan vuosiluokilla 1-6 osana ympäristöoppia. Vuosiluokilla 7–9 opetuksessa
syvennetään ja laajennetaan alempien vuosiluokkien aikana käsiteltyjä teemoja ikäkauden
mukaisesti. Opetuksessa pyritään aiempaa tarkempaan tiedonalakohtaiseen käsitteiden käyttöön
ja vahvistetaan kriittiseen ajatteluun, itsetuntemukseen ja eettiseen pohdintaan liittyvää osaamista
ikäkauden mukaisesti. Opetuksessa eri vuosiluokilla otetaan huomioon opetettavan aineksen ja
siihen liittyvän osaamisen merkitys oppilaiden ikäkauden ja kehitysvaiheen näkökulmasta.
Terveystiedon opetuksen tavoitteet vuosiluokka 7
Terveyttä tukeva kasvu ja kehitys
T1 ohjata oppilasta ymmärtämään terveyden laaja-alaisuutta,
elämänkulkua, kasvua ja kehitystä voimavaralähtöisesti.

terveyden

edistämistä

sekä

Käydään läpi tietoa terveyden perusteista, unen, ravinnon, liikunnan ja hygienian merkityksestä
voimavaralähtöisesti.
S1-S3
L1, L2, L3, L7
T2 ohjata oppilasta kehittämään valmiuksiaan tunne- ja vuorovaikutus- taidoissa ja kykyä toimia
erilaisissa ristiriita- ja kriisitilanteissa
S1
L2, L3, L4, L7
T3 ohjata oppilasta kehittämään itsetuntemustaan, omien arvojen ja asenteiden sekä kehon ja
mielen viestien tunnistamista ja tunnistamaan ja säätelemään käyttäytymistään, oppimistaan ja
opiskeluaan tukevia tekijöitä
S1
L1, L3, L4, L6
T4 ohjata oppilasta pohtimaan yksilöllisyyteen, yhteisöllisyyteen ja yhdenvertaisuuteen liittyviä
kysymyksiä terveyden näkökulmasta sekä tukea oppilaan valmiuksia luoda vastuullisia ratkaisuja
ihmisten välisis- sä vuorovaikutustilanteissa
S1, S3
L1, L2, L3, L4, L6, L7
Terveyttä tukevat ja kuluttavat tekijät sekä sairauksien ehkäisy
T5 ohjata oppilasta syventämään ymmärrystään fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta
terveydestä ja niitä vahvistavista ja vaarantavista teki- jöistä ja mekanismeista sekä tukea oppilaan
valmiuksia käyttää näihin liittyviä käsitteitä asianmukaisesti
S1-S3
L1, L2, L3, L4
T6 tukea oppilaan kehittymistä terveyteen ja sairauteen liittyvän tiedon hankkijana ja käyttäjänä
sekä edistää valmiuksia toimia tarkoituksen- mukaisesti terveyteen, turvallisuuteen ja sairauksiin
liittyvissä tilanteissa

S2, S3
L2, L3, L5, L6, L7
T7 ohjata oppilasta tunnistamaan ja arvioimaan omia terveyteen ja turvallisuuteen liittyviä
tottumuksiaan, valintojaan ja niiden perusteluja sekä rohkaista oppilasta pohtimaan oman
terveyden kannalta merki- tyksellisiä voimavaroja
S1, S2
L2, L3, L4, L7
T8 ohjata oppilasta tunnistamaan ja tarkastelemaan kriittisesti tervey- teen ja sairauteen liittyviä
ilmiöitä, niihin liittyviä arvoja ja normeja sekä arvioimaan tiedon luotettavuutta ja merkitystä
S1-S3
L1-L7
Terveys, yhteisöt, yhteiskunta ja kulttuuri
T9 ohjata oppilasta ymmärtämään
ympäristön, yhteisöjen,
viestintäteknologian merkitystä terveydelle ja hyvinvoinnille

kulttuurin

ja

tieto-

ja

S3
L2, L4, L5, L7
T10 ohjata oppilasta luomaan perustaa opiskelu-, toiminta- ja työkyvylle ja sen ylläpitämiselle sekä
kuvaamaan terveyspalvelujen asianmu- kaista käyttöä
S1, S2
L1, L3, L6
T11 ohjata oppilasta ymmärtämään ja arvioimaan perheen ja omaan elämänpiiriin kuuluvien
ihmisten ja yhteisöjen edustamia terveyskä- sityksiä, tunnistamaan niiden merkitystä itselle sekä
muodostamaan kuvaa itselle sopivista oppimisen keinoista
S1-S3
L1, L2, L3, L7
T12 tukea oppilaan valmiuksia arvioida kriittisesti terveyteen ja sai- rauteen liittyvää viestintää
sekä eritellä yksilön oikeuksia, vastuita ja vaikuttamiskeinoja terveyttä ja turvallisuutta koskevissa
asioissa omassa oppimisympäristössä ja lähiyhteisöissä
S3
L1-L7
Terveystiedon tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet vuosiluokka 7
Tavoitteiden
pohjalta
luodaan
ehyitä,
ikätasoisesti
eteneviä
opetuskokonaisuuksia.
Opintokokonaisuudet rakentavat monipuolista tietoa ja osaamista terveydestä voimavarana, sen
fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta osa-alueesta sekä näiden välisestä vuorovaikutuksesta.
Opintokokonaisuuksissa otetaan huomioon elämänkulku, lapsuuden ja nuoruuden kasvu, kehitys

sekä niiden kehitystehtävät. Sisältöjen valinnoissa hyödynnetään
ajankohtaisia aiheita ja sovelletaan niitä tavoitteiden mukaisesti.

paikallisia ja globaaleja

S1 Terveyttä tukeva kasvu ja kehitys: Sisällöissä painotetaan terveyden eri osa-alueiden
kokonaisvaltaista hahmottamista terveyden edistämisen ja sairauksien ehkäisyn näkökulmasta.
Opetuksessa käsitellään elämänkulun sekä kasvun ja kehityksen yleisiä tunnuspiirteitä,
monimuotoisuutta ja henkilökohtaisuutta. Kasvun ja kehityksen sisällöissä painottuvat identiteetin,
minäkuvan ja itsetuntemuksen rakentuminen, seksuaalinen kehittyminen, huolenpidon sekä
perheen ja läheisten merkitys, mielen hyvinvointi ja itsensä arvostaminen sekä turvataidot. Tunneja vuorovaikutustaitojen sisällöissä kiinnitetään huomiota vuorovaikutustilanteissa toimimiseen,
tunteiden ilmaisuun ja niiden säätelyyn. Lisäksi perehdytään ristiriitojen, ongelmatilanteiden,
stressin ja kriisien rakentavaan käsittelyyn.
S2 Terveyttä tukevat ja kuluttavat tekijät sekä sairauksien ehkäisy: Sisältöjä valitaan
syventäen tietoa ja ymmärrystä terveyttä tukevista voimavaroista ja sairauksia ehkäisevistä
tekijöistä. Terveyteen liittyvistä tottumuksista käsitellään arkirytmi, uni, ravitsemus ja liikunta.
Sisällöissä perehdytään seksuaalisuuteen, seksuaaliterveyden eri osa-alueisiin ja seksuaalisen
kehityksen
monimuotoisuuteen.
Terveyden
voimavaroista
tarkastellaan
mielenterveyttä,
hyvinvointia tukevia ympäristöjä ja yhteisöjä sekä mielekästä vapaa-ajan toimintaa. Lisäksi
käsitellään turvallisuustaitoja ja -valmiuksia, ensiaputaitoja, itsehoitoa sekä tuen ja avun
hakemista. Sisältöjä valittaessa otetaan huomioon myös ajankohtaisia terveysilmiöitä sekä
tarkastellaan terveyteen liittyvän tiedon luotettavuutta.
Terveyden vaaratekijöistä nostetaan esiin liikkumattomuus ja passiivinen elämäntapa,
ravitsemuksen ja nukkumisen ongelmat, kiusaaminen ja stressi. Sisällöissä otetaan huomioon
nuoren mielen pahoinvointi, riippuvuudet sekä päihteet ja niiden käytön ehkäisy.
S3 Terveys, yhteisöt, yhteiskunta ja kulttuuri: Sisällöissä otetaan esille opiskelu-, työ- ja
toimintakyky nuoruudessa. Kestävää elämäntapaa tarkastellessa otetaan huomioon sosiaalinen
kestävyys ja vastuullinen kuluttaminen. Elinympäristön terveysvaikutuksia käsiteltäessä nostetaan
esille keskeisiä terveyden edistämisen ja sairauksien ehkäisyn keinoja, terveyspalvelut,
kansalaistoiminta ja ympäristön terveysriskit.
Tietolähteitä, erilaisia terveysmarkkinoinnin ja vaikuttamisen keinoja tarkastellaan erityisesti tiedon
luotettavuuden ja terveysvaikutusten näkökulmasta. Terveyden edistämisen sisällöissä otetaan
huomioon kulttuurin terveyttä edistävä merkitys ja kulttuurinen herkkyys, kestävä elämäntapa,
kansalaisten yhdenvertaisuus ja osallisuus sekä ihmisoikeuksien kunnioittaminen. Sisältöjä
käsiteltäessä otetaan huomioon eri näkökulmia kuten lapsuus ja lasten oikeudet, vanhuus,
vammaisuus tai pitkäaikaissairaus.
Terveystiedon oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät tavoitteet vuosiluokka 7
Terveystiedossa hyödynnetään keskustelevaa, tutkivaa ja kokemuksellista oppimista, jossa
oppilaiden omien kysymysten kautta lähestytään ajankohtaisia arjen terveysilmiöitä. Näin luodaan
perusta kriittiselle ajattelulle, oman osaamisen soveltamiselle ja oppimisen taitojen kehittymiselle.
Oppilaita rohkaistaan esittämään kysymyksiä ja tuomaan oman kokemuksellisen tietonsa esiin,
niitä pohditaan yhdessä. Keskustelujen tavoitteena on tunnistaa omat mielipiteet, näkemykset,
tunteet ja havainnot sekä pohtia niiden taustalla olevia konkreettisia asioita. Tämänlainen pohdinta
kehittää eettisen valmiuden lisäksi tunne-, vuorovaikutus-, ajattelu- ja yhteistyötaitoja.

Tärkein oppimisympäristö on ihmisten väliset vuorovaikutustilanteet, mutta myös erilaiset yhteisöt
ja sähköiset ympäristöt.
Erilaisia työtapoja hyödyntävä tutkiva oppiminen, arjen terveysilmiöiden käsitteleminen ja
ajankohtaisuuden huomioiminen luovat perustaa oppimiselle, osaamisen soveltamiselle sekä
kriittisen ajattelun ja oppimisen taitojen kehittymiselle.

Oppimisympäristöjä
ja työtapoja valitessa tulee huomioida, että ne mahdollistavat tiedon
rakentamisen yksin ja yhdessä, toiminnallisuuden, liikunnallisuuden, kokemuksellisuuden,
draaman ja tarinoiden käytön sekä terveyteen yhteydessä olevien ilmiöiden tutkimisen
mahdollisimman luonnollisissa tilanteissa ja ympäristöissä.

Ohjaus, eriyttäminen ja tuki terveystiedossa vuosiluokka 7
Monet terveystiedon aihepiirit koskettavat oppilaiden kehitysvaihetta, yksilöllisiä kokemuksia ja
elämäntilannetta. Opetuksessa ja työtapojen valinnassa otetaan huomioon oppilaiden
kehitykseen, elämäntilanteeseen ja kulttuuriin liittyvät erityistarpeet. Oppilaita ohjataan
ymmärtämään ja kunnioittamaan jokaisen oikeutta yksityisyyteen ja koskemattomuuteen itseään
koskevissa terveyteen ja sairauteen liittyvissä kysymyksissä.
Opetus
suunnitellaan
siten,
että
se
mahdollistaa
yhteistyön
eri
oppiaineiden,
kouluterveydenhuollon ja muun oppilashuollon kanssa ja tarjoaa mahdollisuuksia harjoitella ja
soveltaa terveysosaamiseen eri osa-alueita osana yhteisöllistä oppilashuoltoa ja koulun
toimintakulttuuria. Yhteistyöllä varmistetaan myös oppilaan tarvitsema henkilökohtainen tuki
oppimiseen ja elämäntilanteeseen liittyvissä kysymyksissä.

Oppilaan oppimisen arviointi terveystiedossa vuosiluokka 7
Terveystiedon arvioinnin kohteena on terveysosaamisen eri osa-alueiden arviointi. Arvioinnin ja
palautteen tehtävänä on tukea oppimista ja kannustaa oppilaita kehittämään terveysosaamistaan
sekä soveltamaan sitä arjessa. Oppilailla tulee olla mahdollisuus osoittaa osaamistaan
monipuolisesti, opetuksen eri vaiheissa ja osaamisalueen ominaispiirteet huomioon ottaen.
Oppimisen tukena käytetään myös itsearviointia ja vertaispalautetta. Terveystiedossa on erityisen
tärkeätä
huolehtia
siitä, että arviointi
ei kohdistu
oppilaan
arvoihin,
asenteisiin,
terveyskäyttäytymiseen,
sosiaalisuuteen,
temperamenttiin
tai
muihin
henkilökohtaisiin
ominaisuuksiin. Eettistä pohdintaa ja itsetuntemusta koskevissa tavoitteissa kiinnitetään huomiota
siihen, miten oppilas pohtii ja perustelee käsiteltävää aihetta terveyden näkökulmasta, tiedonalan
käsitteitä ja erilaisia lähteitä käyttäen

Terveystiedon opetuksen tavoitteet vuosiluokka 8

Terveyttä tukeva kasvu ja kehitys

T1 ohjata oppilasta ymmärtämään terveyden laaja-alaisuutta,
elämänkulkua, kasvua ja kehitystä voimavaralähtöisesti

terveyden

edistämistä

sekä

S1-S3
L1, L2, L3, L7
T2 ohjata oppilasta kehittämään valmiuksiaan tunne- ja vuorovaikutus- taidoissa ja kykyä toimia
erilaisissa ristiriita- ja kriisitilanteissa
S1
L2, L3, L4, L7
T3 ohjata oppilasta kehittämään itsetuntemustaan, omien arvojen ja asenteiden sekä kehon ja
mielen viestien tunnistamista ja tunnistamaan ja säätelemään käyttäytymistään, oppimistaan ja
opiskeluaan tukevia tekijöitä
S1
L1, L3, L4, L6
T4 ohjata oppilasta pohtimaan yksilöllisyyteen, yhteisöllisyyteen ja yhdenvertaisuuteen liittyviä
kysymyksiä terveyden näkökulmasta sekä tukea oppilaan valmiuksia luoda vastuullisia ratkaisuja
ihmisten välisis- sä vuorovaikutustilanteissa
S1, S3
L1, L2, L3, L4, L6, L7
Terveyttä tukevat ja kuluttavat tekijät sekä sairauksien ehkäisy
T5 ohjata oppilasta syventämään ymmärrystään fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta
terveydestä ja niitä vahvistavista ja vaarantavista teki- jöistä ja mekanismeista sekä tukea oppilaan
valmiuksia käyttää näihin liittyviä käsitteitä asianmukaisesti
S1-S3
L1, L2, L3, L4
T6 tukea oppilaan kehittymistä terveyteen ja sairauteen liittyvän tiedon hankkijana ja käyttäjänä
sekä edistää valmiuksia toimia tarkoituksen- mukaisesti terveyteen, turvallisuuteen ja sairauksiin
liittyvissä tilanteissa
S2, S3
L2, L3, L5, L6, L7
T7 ohjata oppilasta tunnistamaan ja arvioimaan omia terveyteen ja turvallisuuteen liittyviä
tottumuksiaan, valintojaan ja niiden perusteluja sekä rohkaista oppilasta pohtimaan oman
terveyden kannalta merki- tyksellisiä voimavaroja
S1, S2
L2, L3, L4, L7
T8 ohjata oppilasta tunnistamaan ja tarkastelemaan kriittisesti tervey- teen ja sairauteen liittyviä
ilmiöitä, niihin liittyviä arvoja ja normeja sekä arvioimaan tiedon luotettavuutta ja merkitystä

S1-S3
L1-L7
Terveys, yhteisöt, yhteiskunta ja kulttuuri
T9 ohjata oppilasta ymmärtämään
ympäristön, yhteisöjen,
viestintäteknologian merkitystä terveydelle ja hyvinvoinnille

kulttuurin

ja

tieto-

ja

S3
L2, L4, L5, L7
T10 ohjata oppilasta luomaan perustaa opiskelu-, toiminta- ja työkyvylle ja sen ylläpitämiselle sekä
kuvaamaan terveyspalvelujen asianmu- kaista käyttöä
S1, S2
L1, L3, L6
T11 ohjata oppilasta ymmärtämään ja arvioimaan perheen ja omaan elämänpiiriin kuuluvien
ihmisten ja yhteisöjen edustamia terveyskä- sityksiä, tunnistamaan niiden merkitystä itselle sekä
muodostamaan kuvaa itselle sopivista oppimisen keinoista
S1-S3
L1, L2, L3, L7
T12 tukea oppilaan valmiuksia arvioida kriittisesti terveyteen ja sai- rauteen liittyvää viestintää
sekä eritellä yksilön oikeuksia, vastuita ja vaikuttamiskeinoja terveyttä ja turvallisuutta koskevissa
asioissa omassa oppimisympäristössä ja lähiyhteisöissä
S3
L1-L7
Terveystiedon tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet vuosiluokka 8

Tavoitteiden
pohjalta
luodaan
ehyitä,
ikätasoisesti
eteneviä
opetuskokonaisuuksia.
Opintokokonaisuudet rakentavat monipuolista tietoa ja osaamista terveydestä voimavarana, sen
fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta osa-alueesta sekä näiden välisestä vuorovaikutuksesta.
Opintokokonaisuuksissa otetaan huomioon elämänkulku, lapsuuden ja nuoruuden kasvu, kehitys
sekä niiden kehitystehtävät. Sisältöjen valinnoissa hyödynnetään paikallisia ja globaaleja
ajankohtaisia aiheita ja sovelletaan niitä tavoitteiden mukaisesti.
S1 Terveyttä tukeva kasvu ja kehitys: Sisällöissä painotetaan terveyden eri osa-alueiden
kokonaisvaltaista hahmottamista terveyden edistämisen ja sairauksien ehkäisyn näkökulmasta.
Opetuksessa käsitellään elämänkulun sekä kasvun ja kehityksen yleisiä tunnuspiirteitä,
monimuotoisuutta ja henkilökohtaisuutta. Kasvun ja kehityksen sisällöissä painottuvat identiteetin,
minäkuvan ja itsetuntemuksen rakentuminen, seksuaalinen kehittyminen, huolenpidon sekä
perheen ja läheisten merkitys, mielen hyvinvointi ja itsensä arvostaminen sekä turvataidot. Tunneja vuorovaikutustaitojen sisällöissä kiinnitetään huomiota vuorovaikutustilanteissa toimimiseen,

tunteiden ilmaisuun ja niiden säätelyyn. Lisäksi perehdytään ristiriitojen, ongelmatilanteiden,
stressin ja kriisien rakentavaan käsittelyyn.
S2 Terveyttä tukevat ja kuluttavat tekijät sekä sairauksien ehkäisy: Sisältöjä valitaan
syventäen tietoa ja ymmärrystä terveyttä tukevista voimavaroista ja sairauksia ehkäisevistä
tekijöistä. Terveyteen liittyvistä tottumuksista käsitellään arkirytmi, uni, ravitsemus ja liikunta.
Sisällöissä perehdytään seksuaalisuuteen, seksuaaliterveyden eri osa-alueisiin ja seksuaalisen
kehityksen monimuotoisuuteen.
Terveyden voimavaroista tarkastellaan mielenterveyttä, hyvinvointia tukevia ympäristöjä ja
yhteisöjä sekä mielekästä vapaa-ajan toimintaa. Lisäksi käsitellään turvallisuustaitoja ja valmiuksia, ensiaputaitoja, itsehoitoa sekä tuen ja avun hakemista. Sisältöjä valittaessa otetaan
huomioon myös ajankohtaisia terveysilmiöitä sekä tarkastellaan terveyteen liittyvän tiedon
luotettavuutta.
Terveyden vaaratekijöistä nostetaan esiin liikkumattomuus ja passiivinen elämäntapa,
ravitsemuksen ja nukkumisen ongelmat, kiusaaminen ja stressi. Sisällöissä otetaan huomioon
nuoren mielen pahoinvointi, riippuvuudet sekä päihteet ja niiden käytön ehkäisy.
S3 Terveys, yhteisöt, yhteiskunta ja kulttuuri: Sisällöissä otetaan esille opiskelu-, työ- ja
toimintakyky nuoruudessa. Kestävää elämäntapaa tarkastellessa otetaan huomioon sosiaalinen
kestävyys ja vastuullinen kuluttaminen. Elinympäristön terveysvaikutuksia käsiteltäessä nostetaan
esille keskeisiä terveyden edistämisen ja sairauksien ehkäisyn keinoja, terveyspalvelut,
kansalaistoiminta ja ympäristön terveysriskit.
Tietolähteitä, erilaisia terveysmarkkinoinnin ja vaikuttamisen keinoja tarkastellaan erityisesti tiedon
luotettavuuden ja terveysvaikutusten näkökulmasta. Terveyden edistämisen sisällöissä otetaan
huomioon kulttuurin terveyttä edistävä merkitys ja kulttuurinen herkkyys, kestävä elämäntapa,
kansalaisten yhdenvertaisuus ja osallisuus sekä ihmisoikeuksien kunnioittaminen. Sisältöjä
käsiteltäessä otetaan huomioon eri näkökulmia kuten lapsuus ja lasten oikeudet, vanhuus,
vammaisuus tai pitkäaikaissairaus.
Terveystiedon oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät tavoitteet vuosiluokka 8
Terveystiedossa hyödynnetään keskustelevaa, tutkivaa ja kokemuksellista oppimista, jossa
oppilaiden omien kysymysten kautta lähestytään ajankohtaisia arjen terveysilmiöitä. Näin luodaan
perusta kriittiselle ajattelulle, oman osaamisen soveltamiselle ja oppimisen taitojen kehittymiselle.
Oppilaita rohkaistaan esittämään kysymyksiä ja tuomaan oman kokemuksellisen tietonsa esiin,
niitä pohditaan yhdessä. Keskustelujen tavoitteena on tunnistaa omat mielipiteet, näkemykset,
tunteet ja havainnot sekä pohtia niiden taustalla olevia konkreettisia asioita. Tämänlainen pohdinta
kehittää eettisen valmiuden lisäksi tunne-, vuorovaikutus-, ajattelu- ja yhteistyötaitoja.

Tärkein oppimisympäristö on ihmisten väliset vuorovaikutustilanteet, mutta myös erilaiset yhteisöt
ja sähköiset ympäristöt.

Erilaisia työtapoja hyödyntävä tutkiva oppiminen, arjen terveysilmiöiden käsitteleminen ja
ajankohtaisuuden huomioiminen luovat perustaa oppimiselle, osaamisen soveltamiselle sekä
kriittisen ajattelun ja oppimisen taitojen kehittymiselle.

Oppimisympäristöjä
ja työtapoja valitessa tulee huomioida, että ne mahdollistavat tiedon
rakentamisen yksin ja yhdessä, toiminnallisuuden, liikunnallisuuden, kokemuksellisuuden,
draaman ja tarinoiden käytön sekä terveyteen yhteydessä olevien ilmiöiden tutkimisen
mahdollisimman luonnollisissa tilanteissa ja ympäristöissä.

Ohjaus, eriyttäminen ja tuki terveystiedossa vuosiluokka 8
Monet terveystiedon aihepiirit koskettavat oppilaiden kehitysvaihetta, yksilöllisiä kokemuksia ja
elämäntilannetta. Opetuksessa ja työtapojen valinnassa otetaan huomioon oppilaiden
kehitykseen, elämäntilanteeseen ja kulttuuriin liittyvät erityistarpeet. Oppilaita ohjataan
ymmärtämään ja kun- nioittamaan jokaisen oikeutta yksityisyyteen ja koskemattomuuteen itseään
koskevissa terveyteen ja sairauteen liittyvissä kysymyksissä.
Opetus suunnitellaan siten, että se mahdollistaa yhteistyön eri oppiaineiden, kouluterveydenhuollon ja muun oppilashuollon kanssa ja tarjoaa mahdollisuuksia harjoitella ja soveltaa terveysosaamiseen eri osa-alueita osana yhteisöllistä oppilashuoltoa ja koulun toimintakulttuuria. Yhteistyöllä
varmistetaan myös oppilaan tarvitsema henkilökohtainen tuki oppimiseen ja elämäntilanteeseen
liittyvissä kysymyksissä.
Oppilaan oppimisen arviointi terveystiedossa vuosiluokka 8
Terveystiedon arvioinnin kohteena on terveysosaamisen eri osa-alueiden arviointi. Arvioinnin ja
palautteen tehtävänä on tukea oppimista ja kannustaa oppilaita kehittämään terveysosaamistaan
sekä soveltamaan sitä arjessa. Oppilailla tulee olla mahdollisuus osoittaa osaamistaan
monipuolisesti, opetuksen eri vaiheissa ja osaamisalueen ominaispiirteet huomioon ottaen.
Oppimisen tukena käytetään myös itsearviointia ja vertaispalautetta. Terveystiedossa on erityisen
tärkeätä
huolehtia
siitä, että arviointi
ei kohdistu
oppilaan
arvoihin,
asenteisiin,
terveyskäyttäytymiseen,
sosiaalisuuteen,
temperamenttiin
tai
muihin
henkilökohtaisiin
ominaisuuksiin. Eettistä pohdintaa ja itsetuntemusta koskevissa tavoitteissa kiinnitetään huomiota
siihen, miten oppilas pohtii ja perustelee käsiteltävää aihetta terveyden näkökulmasta, tiedonalan
käsitteitä ja erilaisia lähteitä käyttäen.

Terveystiedon opetuksen tavoitteet vuosiluokka 9
Terveyttä tukeva kasvu ja kehitys
T1 ohjata oppilasta ymmärtämään terveyden laaja-alaisuutta,
elämänkulkua, kasvua ja kehitystä voimavaralähtöisesti
S1-S3
L1, L2, L3, L7

terveyden

edistämistä

sekä

T2 ohjata oppilasta kehittämään valmiuksiaan tunne- ja vuorovaikutus- taidoissa ja kykyä toimia
erilaisissa ristiriita- ja kriisitilanteissa
S1
L2, L3, L4, L7
T3 ohjata oppilasta kehittämään itsetuntemustaan, omien arvojen ja asenteiden sekä kehon ja
mielen viestien tunnistamista ja tunnistamaan ja säätelemään käyttäytymistään, oppimistaan ja
opiskeluaan tukevia tekijöitä
S1
L1, L3, L4, L6
T4 ohjata oppilasta pohtimaan yksilöllisyyteen, yhteisöllisyyteen ja yhdenvertaisuuteen liittyviä
kysymyksiä terveyden näkökulmasta sekä tukea oppilaan valmiuksia luoda vastuullisia ratkaisuja
ihmisten välisis- sä vuorovaikutustilanteissa
S1, S3
L1, L2, L3, L4, L6, L7
Terveyttä tukevat ja kuluttavat tekijät sekä sairauksien ehkäisy
T5 ohjata oppilasta syventämään ymmärrystään fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta
terveydestä ja niitä vahvistavista ja vaarantavista teki- jöistä ja mekanismeista sekä tukea oppilaan
valmiuksia käyttää näihin liittyviä käsitteitä asianmukaisesti
S1-S3
L1, L2, L3, L4
T6 tukea oppilaan kehittymistä terveyteen ja sairauteen liittyvän tiedon hankkijana ja käyttäjänä
sekä edistää valmiuksia toimia tarkoituksen- mukaisesti terveyteen, turvallisuuteen ja sairauksiin
liittyvissä tilanteissa
S2, S3
L2, L3, L5, L6, L7
T7 ohjata oppilasta tunnistamaan ja arvioimaan omia terveyteen ja turvallisuuteen liittyviä
tottumuksiaan, valintojaan ja niiden perusteluja sekä rohkaista oppilasta pohtimaan oman
terveyden kannalta merki- tyksellisiä voimavaroja
S1, S2
L2, L3, L4, L7
T8 ohjata oppilasta tunnistamaan ja tarkastelemaan kriittisesti tervey- teen ja sairauteen liittyviä
ilmiöitä, niihin liittyviä arvoja ja normeja sekä arvioimaan tiedon luotettavuutta ja merkitystä
S1-S3
L1-L7
Terveys, yhteisöt, yhteiskunta ja kulttuuri

T9 ohjata oppilasta ymmärtämään
ympäristön, yhteisöjen,
viestintäteknologian merkitystä terveydelle ja hyvinvoinnille

kulttuurin

ja

tieto-

ja

S3
L2, L4, L5, L7
T10 ohjata oppilasta luomaan perustaa opiskelu-, toiminta- ja työkyvylle ja sen ylläpitämiselle sekä
kuvaamaan terveyspalvelujen asianmu- kaista käyttöä
S1, S2
L1, L3, L6
T11 ohjata oppilasta ymmärtämään ja arvioimaan perheen ja omaan elämänpiiriin kuuluvien
ihmisten ja yhteisöjen edustamia terveyskä- sityksiä, tunnistamaan niiden merkitystä itselle sekä
muodostamaan kuvaa itselle sopivista oppimisen keinoista
S1-S3
L1, L2, L3, L7
T12 tukea oppilaan valmiuksia arvioida kriittisesti terveyteen ja sai- rauteen liittyvää viestintää
sekä eritellä yksilön oikeuksia, vastuita ja vaikuttamiskeinoja terveyttä ja turvallisuutta koskevissa
asioissa omassa oppimisympäristössä ja lähiyhteisöissä
S3
L1-L7
Terveystiedon tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet vuosiluokka 9
Tavoitteiden
pohjalta
luodaan
ehyitä,
ikätasoisesti
eteneviä
opetuskokonaisuuksia.
Opintokokonaisuudet rakentavat monipuolista tietoa ja osaamista terveydestä voimavarana, sen
fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta osa-alueesta sekä näiden välisestä vuorovaikutuksesta.
Opintokokonaisuuksissa otetaan huomioon elämänkulku, lapsuuden ja nuoruuden kasvu, kehitys
sekä niiden kehitystehtävät. Sisältöjen valinnoissa hyödynnetään paikallisia ja globaaleja
ajankohtaisia aiheita ja sovelletaan niitä tavoitteiden mukaisesti.
S1 Terveyttä tukeva kasvu ja kehitys: Sisällöissä painotetaan terveyden eri osa-alueiden
kokonaisvaltaista hahmottamista terveyden edistämisen ja sairauksien ehkäisyn näkökulmasta.
Opetuksessa käsitellään elämänkulun sekä kasvun ja kehityksen yleisiä tunnuspiirteitä,
monimuotoisuutta ja henkilökohtaisuutta. Kasvun ja kehityksen sisällöissä painottuvat identiteetin,
minäkuvan ja itsetuntemuksen rakentuminen, seksuaalinen kehittyminen, huolenpidon sekä
perheen ja läheisten merkitys, mielen hyvinvointi ja itsensä arvostaminen sekä turvataidot. Tunneja vuorovaikutustaitojen sisällöissä kiinnitetään huomiota vuorovaikutustilanteissa toimimiseen,
tunteiden ilmaisuun ja niiden säätelyyn. Lisäksi perehdytään ristiriitojen, ongelmatilanteiden,
stressin ja kriisien rakentavaan käsittelyyn.
S2 Terveyttä tukevat ja kuluttavat tekijät sekä sairauksien ehkäisy: Sisältöjä valitaan
syventäen tietoa ja ymmärrystä terveyttä tukevista voimavaroista ja sairauksia ehkäisevistä
tekijöistä. Terveyteen liittyvistä tottumuksista käsitellään arkirytmi, uni, ravitsemus ja liikunta.
Sisällöissä perehdytään seksuaalisuuteen, seksuaaliterveyden eri osa-alueisiin ja seksuaalisen
kehityksen monimuotoisuuteen. Terveyden voimavaroista tarkastellaan mielenterveyttä,

hyvinvointia tukevia ympäristöjä ja yhteisöjä sekä mielekästä vapaa-ajan toimintaa. Lisäksi
käsitellään turvallisuustaitoja ja -valmiuksia, ensiaputaitoja, itsehoitoa sekä tuen ja avun
hakemista. Sisältöjä valittaessa otetaan huomioon myös ajankohtaisia terveysilmiöitä sekä
tarkastellaan terveyteen liittyvän tiedon luotettavuutta.
Terveyden vaaratekijöistä nostetaan esiin liikkumattomuus ja passiivinen elämäntapa,
ravitsemuksen ja nukkumisen ongelmat, kiusaaminen ja stressi. Sisällöissä otetaan huomioon
nuoren mielen pahoinvointi, riippuvuudet sekä päihteet ja niiden käytön ehkäisy. Sairauksien
ehkäisyyn liittyvistä sisällöistä valitaan keskeiset ja ajankohtaiset tartuntataudit sekä kansantaudit
ja tapaturmat.
S3 Terveys, yhteisöt, yhteiskunta ja kulttuuri: Sisällöissä otetaan esille opiskelu-, työ- ja
toimintakyky nuoruudessa. Kestävää elämäntapaa tarkastellessa otetaan huomioon sosiaalinen
kestävyys ja vastuullinen kuluttaminen. Elinympäristön terveysvaikutuksia käsiteltäessä nostetaan
esille keskeisiä terveyden edistämisen ja sairauksien ehkäisyn keinoja, mielenterveys,
terveyspalvelut, kansalaistoiminta ja ympäristön terveysriskit.
Tietolähteitä, erilaisia terveysmarkkinoinnin ja vaikuttamisen keinoja tarkastellaan erityisesti tiedon
luotettavuuden ja terveysvaikutusten näkökulmasta. Terveyden edistämisen sisällöissä otetaan
huomioon kulttuurin terveyttä edistävä merkitys ja kulttuurinen herkkyys, kestävä elämäntapa,
kansalaisten yhdenvertaisuus ja osallisuus sekä ihmisoikeuksien kunnioittaminen. Sisältöjä
käsiteltäessä otetaan huomioon eri näkökulmia kuten lapsuus ja lasten oikeudet, vanhuus,
vammaisuus tai pitkäaikaissairaus.
Terveystiedon oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät tavoitteet vuosiluokka 9
Terveystiedossa hyödynnetään keskustelevaa, tutkivaa ja kokemuksellista oppimista, jossa
oppilaiden omien kysymysten kautta lähestytään ajankohtaisia arjen terveysilmiöitä. Näin luodaan
perusta kriittiselle ajattelulle, oman osaamisen soveltamiselle ja oppimisen taitojen kehittymiselle.
Oppilaita rohkaistaan esittämään kysymyksiä ja tuomaan oman kokemuksellisen tietonsa esiin,
niitä pohditaan yhdessä. Keskustelujen tavoitteena on tunnistaa omat mielipiteet, näkemykset,
tunteet ja havainnot sekä pohtia niiden taustalla olevia konkreettisia asioita. Tämänlainen pohdinta
kehittää eettisen valmiuden lisäksi tunne-, vuorovaikutus-, ajattelu- ja yhteistyötaitoja.

Tärkein oppimisympäristö on ihmisten väliset vuorovaikutustilanteet, mutta myös erilaiset yhteisöt
ja sähköiset ympäristöt.
Erilaisia työtapoja hyödyntävä tutkiva oppiminen, arjen terveysilmiöiden käsitteleminen ja
ajankohtaisuuden huomioiminen luovat perustaa oppimiselle, osaamisen soveltamiselle sekä
kriittisen ajattelun ja oppimisen taitojen kehittymiselle.

Oppimisympäristöjä
ja työtapoja valitessa tulee huomioida, että ne mahdollistavat tiedon
rakentamisen yksin ja yhdessä, toiminnallisuuden, liikunnallisuuden, kokemuksellisuuden,
draaman ja tarinoiden käytön sekä terveyteen yhteydessä olevien ilmiöiden tutkimisen
mahdollisimman luonnollisissa tilanteissa ja ympäristöissä.

Ohjaus, eriyttäminen ja tuki terveystiedossa vuosiluokka 9
Monet terveystiedon aihepiirit koskettavat oppilaiden kehitysvaihetta, yksilöllisiä kokemuksia ja
elämäntilannetta. Opetuksessa ja työtapojen valinnassa otetaan huomioon oppilaiden
kehitykseen, elämäntilanteeseen ja kulttuuriin liittyvät erityistarpeet. Oppilaita ohjataan
ymmärtämään ja kun- nioittamaan jokaisen oikeutta yksityisyyteen ja koskemattomuuteen itseään
koskevissa terveyteen ja sairauteen liittyvissä kysymyksissä.
Opetus
suunnitellaan
siten,
että
se
mahdollistaa
yhteistyön
eri
oppiaineiden,
kouluterveydenhuollon ja muun oppilashuollon kanssa ja tarjoaa mahdollisuuksia harjoitella ja
soveltaa terveysosaamiseen eri osa-alueita osana yhteisöllistä oppilashuoltoa ja koulun
toimintakulttuuria. Yhteistyöllä varmistetaan myös oppilaan tarvitsema henkilökohtainen tuki
oppimiseen ja elämäntilanteeseen liittyvissä kysymyksissä.
Oppilaan oppimisen arviointi terveystiedossa vuosiluokka 9
Terveystiedon arvioinnin kohteena on terveysosaamisen eri osa-alueiden arviointi. Arvioinnin ja
palautteen tehtävänä on tukea oppimista ja kannustaa oppilaita kehittämään terveysosaamistaan
sekä soveltamaan sitä arjessa. Oppilailla tulee olla mahdollisuus osoittaa osaamistaan
monipuolisesti, opetuksen eri vaiheissa ja osaamisalueen ominaispiirteet huomioon ottaen.
Oppimisen tukena käytetään myös itsearviointia ja vertaispalautetta. Terveystiedossa on erityisen
tärkeätä
huolehtia
siitä, että arviointi
ei kohdistu
oppilaan
arvoihin,
asenteisiin,
terveyskäyttäytymiseen,
sosiaalisuuteen,
temperamenttiin
tai
muihin
henkilökohtaisiin
ominaisuuksiin. Eettistä pohdintaa ja itsetuntemusta koskevissa tavoitteissa kiinnitetään huomiota
siihen, miten oppilas pohtii ja perustelee käsiteltävää aihetta terveyden näkökulmasta, tiedonalan
käsitteitä ja erilaisia lähteitä käyttäen.
Päättöarviointi sijoittuu siihen lukuvuoteen, jona terveystiedon opiskelu päättyy kaikille yhteisenä
oppiaineena. Päättöarvioinnilla määritellään, miten oppilas on opiskelun päättyessä saavuttanut
terveystiedon oppimäärän tavoitteet. Päättöarvosana muodostetaan suhteuttamalla oppilaan
osaamisen taso terveystiedon valtakunnallisiin päättöarvioinnin kriteereihin. Osaaminen terveystiedossa kehittyy oppimäärän päättövaiheeseen saakka. Päättöarvosanan muodostamisessa otetaan
huomioon kaikki valtakunnalliset päättöarvioinnin kriteerit riippumatta siitä, mille vuosiluokalle
vastaava tavoite on asetettu paikallisessa opetussuunnitelmassa. Oppilas saa arvosanan
kahdeksan (8), mikäli hän osoittaa keskimäärin kriteerien määrittämää osaamista. Arvosanan
kahdeksan tason ylittäminen joidenkin tavoitteiden osalta voi kompensoida tasoa heikomman
suoriutumisen joidenkin muiden tavoitteiden osalta.

Terveystiedon
päättyessä

päättöarvioinnin

kriteerit

hyvälle

osaamiselle

(arvosanalle

8)

oppimäärän

Terveyttä tukeva kasvu ja kehitys
T1 ohjata oppilasta ymmärtämään terveyden laaja-alaisuutta,
elämänkulkua, kasvua ja kehitystä voimavaralähtöisesti
S1-S
Terveyteen liittyvät käsitykset

terveyden

edistämistä

sekä

Oppilas osaa kuvata terveyden osa-alueet ja näiden välistä vuorovaikutusta esi- merkkien avulla
sekä kuvata esimerkein mitä terveyden edistämisellä tarkoitetaan. Oppilas pystyy esittelemään
elämänkulun eri vaiheita, erityisesti nuoruuden kehitystä ja kuvaamaan esimerkkien avulla
terveyden, kasvun ja kehityksen merkitystä elämän voimavarana.
T2 ohjata oppilasta kehittämään valmiuksiaan tunne- ja vuorovaikutustaidoissa ja kykyä toimia
erilaisissa ristiriita- ja kriisitilanteissa
S1
Vuorovaikutus- ja tunnetaitojen sekä käyttäytymisen säätelyn analysointi
Oppilas osaa nimetä useita tunteita sekä osaa antaa esimerkkejä tunteiden ja käyt- täytymisen
välisestä vuorovaikutuksesta ja käyttäytymisen säätelystä.
Oppilas pystyy tuottamaan ratkaisuja ristiriitatilanteiden
stressin ja kriisien käsit- telyyn.

selvittämiseen sekä esitellä keinoja

T3 ohjata oppilasta kehittämään itsetuntemustaan, omien arvo- jen ja asenteiden sekä kehon ja
mielen viestien tunnistamista ja säätelemään käyttäytymistään, oppimistaan ja opiskeluaan
tukevia tekijöitä
S1
Ei käytetä arvosanan muodostamisen perusteena. Oppilasta ohjataan pohtimaan kokemuksiaan
osana itsearviointia.
T4 ohjata oppilasta pohtimaan yksilöllisyyteen, yhteisöllisyyteen ja yhdenvertaisuuteen liittyviä
kysymyksiä terveyden näkökulmas- ta sekä tukea oppilaan valmiuksia luoda vastuullisia ratkaisuja
ihmisten välisissä vuorovaikutusti- lanteissa
S1, S3
Terveydellisen kehityksen analysointi ja toiminta vuorovaikutustilanteissa
Oppilas osaa eritellä esimerkkien avulla yksilölliseen kehitykseen liittyviä kysymyksiä terveyden
näkökulmasta ja arvioida sosiaalisten suhteiden merkitys- tä mielen hyvinvoinnille ja terveydelle.
Oppilas osaa nimetä ja kuvata yhdes- sä toimimiseen ja vuorovaikutukseen liittyviä eettisiä
kysymyksiä ja tilanteita tuottaa niihin vastuullisia ratkaisuja.
Terveyttä tukevat ja kuluttavat tekijät ja sairauksien ehkäisy
T5 ohjata oppilasta syventämään ymmärrystään fyysisestä, psyykki- sestä ja sosiaalisesta
terveydestä ja niitä vahvistavista ja vaarantavista tekijöistä ja mekanismeista sekä tukea oppilaan
valmiuksia käyttää näihin liittyviä käsitteitä asianmu- kaisesti
S1-S3
Terveyteen vaikuttavien tekijöiden tunnistaminen ja terveyteen liittyvien käsitteiden käyttäminen
Oppilas pystyy nimeämään useita terveyttä tukevia ja vaarantavia tekijöitä sekä kuvaamaan
pääpiirteissään näiden välisiä yhteyksiä ja syy- ja seuraussuhteita. Oppilas osaa käyttää keskeisiä
terveyteen ja sairauteen liittyviä käsitteitä asianmukaisesti.

T 6 tukea oppilaan kehittymistä terveyteen ja sairauteen liittyvän tiedon hankkijana ja käyttäjänä
sekä edistää valmiuksia toimia tarkoituksenmukaisesti terveyteen, turvallisuuteen ja sairauksiin
liittyvissä tilanteissa
S2, S3
Terveyteen, turvallisuuteen ja sairauteen liittyvien tietojen ja taitojen soveltaminen
Oppilas osaa hakea terveyteen liittyvää luotettavaa tietoa erilaisista lähteistä ja käyttää sitä
pääosin asianmukaisesti. Oppilas osaa kuvata esimerkein tai esit- tää asianmukaisia
toimintamalleja itsehoidossa, avun hakemisessa ja terveyttä ja turvallisuutta vaarantavissa
tilanteissa.
7 ohjata oppilasta tunnistamaan ja arvioimaan omia terveyteen ja turvallisuuteen liittyviä
tottumuksiaan, valintojaan ja niiden perusteluja sekä rohkaista oppilasta pohtimaan oman
terveyden kannalta merkityksellisiä voimavaroja
S1, S2
Ei käytettä arvosanan muodostamisen perusteena. Oppilasta ohjataan pohti- maan kokemuksiaan
osana itsearviointia.
T 8 ohjata oppilasta tunnistamaan ja tarkastelemaan kriittisesti tervey- teen ja sairauteen liittyviä
ilmiöitä, niihin liittyviä arvoja ja normeja sekä arvioimaan tiedon luotetta- vuutta ja merkitystä
S1-S3
Terveyteen ja sairauteen liittyvien ilmiöiden tarkastelu ja terveyteen liittyvän tiedon
luotettavuuden arvioiminen
Oppilas osaa eritellä terveystottumusten omaksumiseen vaikuttavia tekijöitä ja osaa selittää
terveystottumuksiin liittyvi- en ilmiöiden muodostumista.
Oppilas osaa kuvata elämäntapoihin liittyviä eettisiä kysymyksiä ja esimerk- kejä käyttäen arvioida
elämäntapoihin liittyvien valintojen seurauksia. Oppilas osaa arvioida terveyteen liittyvän tiedon
luotettavuutta usean tiedon luotet- tavuutta kuvaavan tekijän pohjalta.
Terveys, yhteisöt, yhteiskunta ja kulttuuri
T 9 ohjata oppilasta ymmärtämään ympäristön, yhteisöjen,
viestintäteknologian merkitystä terveydelle ja hyvin- voinnille

kulttuurin,

ja

tieto-

ja

S3
Ympäristön terveysvaikutusten hahmottaminen
Oppilas osaa kuvata elinympäristön aiheuttamia keskeisiä suoria ja epäsuo- ria vaikutuksia
terveyteen sekä esitellä yhteisöjen, kulttuurin, median ja tieto- ja viestintäteknologian yhteyksiä
terveyteen.
T 10 ohjata oppilasta luomaan perustaa opiskelu-, toiminta- ja työkyvylle ja sen ylläpitämiselle
sekä kuvaamaan terveyspalvelujen asianmukaista käyttöä
S1, S2
Työkyvyn edistämisen keinojen hahmottaminen

Oppilas osaa laatia opiskelu-, toiminta- ja työkykyä edistäviä suunnitelmia. Oppilas osaa kuvata
miten hakeutua oman kou- lun ja kunnan terveyspalveluihin ja antaa useampia esimerkkejä siitä,
miten niitä voi hyödyntää tarkoituksenmukaisesti eri tilanteissa.
T 11 ohjata oppilasta ymmärtä- mään ja arvioimaan perheen ja omaan elämänpiiriin kuuluvien
ihmisten ja yhteisöjen edustamia terveyskäsityksiä, tunnistamaan niiden merkitystä itselle sekä
muo- dostamaan kuvaa itselle sopivista oppimisen keinoista.
S1-S3
Terveyskäsitysten arviointi sekä oppimista edistävien tekijöiden hah- mottaminen
Oppilas osaa pohtia esimerkein sitä, miten perhe, lähiyhteisöt, muut sosiaaliset yhteisöt
vaikuttavat käsityksiin terveydestä.
Oppilas osaa esimerkein eritellä omaa oppimistaan tukevia tekijöitä.
T 12 tukea oppilaan valmiuksia arvioida kriittisesti terveyteen ja sairauteen liittyvää viestintää sekä
eritellä yksilön oikeuksia, vastuita ja vaikuttamiskeinoja terveyttä ja turvallisuutta koskevissa
asioissa omassa oppimisympäristössä ja lähiyhteisöissä.
S3
Terveyteen liittyvän viestinnän arviointi sekä terveyteen ja turvallisuuteen vaikuttavien keinojen
tunteminen
Oppilas osaa arvioida terveyteen liittyvän viestinnän luotettavuutta ja merkitystä sekä perustella
terveyteen ja turvallisuu- teen liittyviä käsityksiä. Oppilas osaa eritellä elämäntapojen seurauksia
toisille ja ympäristön terveydelle sekä esitellä esimerkein keinoja ja tapoja miten terveyteen voidaan vaikuttaa lähiyhteisöissä.

14.10 USKONTO LUOKILLA 1-9
Oppiaineen tehtävä

Uskonnon opetuksen tehtävänä on antaa oppilaille laaja uskonnollinen ja katsomuksellinen
yleissivistys. Opetus perehdyttää oppilaita opiskeltavaan uskontoon ja sen monimuotoisuuteen. Se
tutustuttaa uskonto- ja katsomusperinteisiin Suomessa sekä uskontoihin ja katsomuksiin muualla
maailmassa. Oppiaine edistää uskonnon ja kulttuurin välisen suhteen ymmärtämistä sekä
uskontojen ja katsomusten monilukutaitoa. Opetus antaa monipuolista tietoa uskonnoista ja auttaa
ymmärtämään niistä käytävää keskustelua. Oppilaita ohjataan kriittiseen ajatteluun sekä
tarkastelemaan uskontoja ja katsomuksia eri näkökulmista. Opetuksessa pohditaan uskon ja
tiedon suhdetta sekä uskonnoille ominaista kieltä, symboliikkaa ja käsitteistöä. Uskonnon opetus
antaa valmiuksia uskontojen ja katsomusten dialogiin, jota käydään sekä katsomusten sisällä että
niiden välillä. Opetus kannustaa oppilaita kunnioittamaan elämää, ihmisarvoa sekä omaa ja toisen
pyhää.
Opetuksessa tutustutaan opiskeltavan uskonnon ja muiden uskontojen sekä katsomusten
eettiseen ajatteluun ja rohkaistaan oppilaita pohtimaan omakohtaisesti eettisiä kysymyksiä.
Opetus tukee oppilaan itsetuntemusta, itsensä arvostamista ja elämänhallintataitojen kehittymistä
koko perusopetuksen
ajan. Opetus antaa oppilaalle
aineksia
oman identiteetin,
elämänkatsomuksen ja maailmankatsomuksen rakentamiseen ja arviointiin. Uskonnon opetus
tukee
oppilaan
kasvua
yhteisön
ja
yhteiskunnan
vastuulliseksi
jäseneksi
ja
maailmankansalaiseksi.
Vuosiluokilla 1-2 uskonnon opetuksen tehtävänä on ohjata oppilaita tuntemaan ja arvostamaan
omaa uskonnollista ja katsomuksellista taustaansa sekä kohtaamaan arvostavasti uskonnollista ja
katsomuksellista moninaisuutta omassa luokassa ja koulussa sekä lähiympäristössä. Tähän
opetus antaa perustietoja ja -taitoja sekä ajattelun välineitä. Oppilaita rohkaistaan tunnistamaan ja
ilmaisemaan tunteitaan ja omia mielipiteitään sekä harjaantumaan toisten tunteiden
tunnistamisessa ja mielipiteiden huomioon ottamisessa. Oppilaita kannustetaan ihmettelemään,
kyselemään ja osallistumaan keskusteluun. Oppilaita ohjataan toimimaan vastuullisesti ja
oikeudenmukaisesti. Vuodenkierto ja vuodenajan juhlat tarinoineen rytmittävät lukuvuoden
opetusta, ja tarinoiden välityksellä tuetaan luokkayhteisössä ja lähiympäristössä moraalin
kehitystä: toisten tukemista ja huomioon ottamista.
Uskonnon opetuksen tavoitteet
Vuosiluokka 1
T1 Herättää oppilaassa mielenkiinto uskonnon opiskelua kohtaan
T2 Ohjata oppilasta tutustumaan kertomusten kautta opiskeltavaan sisältöön
T3 Ohjata oppilasta tutustumaan opiskeltavan uskonnon vuodenkiertoon, juhliin ja tapoihin
T6 Tukea oppilasta kehittämään haluaan toimia oikeudenmukaisesti
T7 Ohjata oppilasta ottamaan vastuuta omasta itsestään, luokkayhteisöstään sekä ympäristöstä ja
luonnosta

Vuosiluokka 2
T2 Ohjata oppilasta tutustumaan opiskeltavan uskonnon kertomuksiin, käsitteisiin ja symboleihin
T4 Kannustaa oppilasta tutustumaan oppilasta muihin oman luokan, koulun ja uskontojen ja
katsomusten tapoihin ja juhlaperinteisiin
T5 Auttaa oppilasta kehittämään, tunnistamaan ja ilmaisemaan omia tunteitaan
T6 Tukea oppilasta kehittämään haluaan toimia oikeudenmukaisesti, kykyä eläytyä toisen
asemaan sekä toisen ihmisen ajatusten ja vakaumuksen kunnioittamista
T7 Ohjata oppilasta eettiseen pohdintaan ja ottamaan vastuuta omasta itsestään, yhteisöstään
sekä ympäristöstä ja luonnosta
T8 Antaa oppilaalle valmiuksia omien mielipiteiden esittämiseen, perustelemiseen ja erilaisten
mielipiteiden ymmärtämiseen

Uskonnon tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet

Vuosiluokka 1
Luokkayhteisössä toimiminen yksin ja yhdessä; tutustuminen luokkatovereihin ja heidän
perheisiinsä (S1, S3), oppilaan omat teot ja niiden seuraukset, erityisesti vastuu toisista ihmisistä
ja luonnosta sekä ihmisen hyvinvointi, luokkayhteisön ryhmäytyminen (S3).
Oman uskonnon juhlat, pyhät ajat ja perinteet sekä erilaisten juhlien sisältö, merkitys ja tavat
viettää juhlia (S1, S2), esim. vuodenaikajuhlat.
Kristillisiin arvoihin sopivia satuja/tarinoita Jeesus-lapsesta, joissa huomioidaan kysymykset toisen
asemaan eläytymisestä, ihmisarvosta ja yksilöllisyydestä, ja joilla voidaan kehittää oppilaan
tunnetaitoja (S1, S2, S3).
Vuosiluokka 2
Syvennetään oman uskonnon juhlien laadullisuutta (S1) ja oppilaan lähiympäristön uskontojen
keskeisiä tapoja ja juhlia (S2).
Huomioidaan myös uskonnottomuus luokkayhteisössä (S2).
Hyvän ja kauniin vaaliminen erilaisten oman uskonnon tarinoiden ja legendojen kautta. Hyvän ja
pahan sekä vastakohtaisuuksien kohtaaminen kristillisten tarinoiden kautta. Ihmisen ideaalin
esittäminen tarinoiden ja legendojen avulla (S3).

Laaja-alainen osaaminen
Vuosiluokka 1
●

Tarinoiden mieleen palauttaminen ja uudelleen kertominen itsenäisesti ja ryhmässä (L1)

●
Oppilaita kasvatetaan kohtaamaan arvostavasti muita ihmisiä ja noudattamaan hyviä tapoja
(L2)

●

Oppilaita kannustetaan huolehtimaan itsestä ja toisista (L3)

●

Evankelis-luterilaisen kirkon symbolit ja kirkolliset kuvat (L4)

●
Oppilailla on tilaisuus oppia ennakoimaan työskentelyn mahdollisia vaikeuksia ja kohtaamaan
myös epäonnistumisia ja pettymyksiä (L6)
●

Opetuksessa vahvistetaan jokaisen oppilaan osallisuutta (L7)

Vuosiluokka 2
●
Oppilaita rohkaistaan luottamaan itseensä ja näkemyksiinsä ja olemaan samalla avoimia
uusille ratkaisuille (L1)
●
Opetukseen sisällytetään tilaisuuksia oppilaille harjaantua esittämään mielipiteensä
rakentavasti (L2)
●
Oppilaita ohjataan asettumaan toisen asemaan ja tarkastelemaan asioita ja tilanteita eri
näkökulmista (L2)
●
Oppilaat saavat mahdollisuuden kantaa vastuuta omasta ja yhteisestä työstä, harjoittelevat
tunnistamaan omia tunteita ja kasvavat huomaamaan ihmissuhteiden ja keskinäisen huolenpidon
tärkeyden (L3)
●

Evankelis-luterilaisen kirkon symbolit ja kirkolliset kuvat (L4)

●
Oppilaita ohjataan sosiaalisen kanssakäymisessä tarvittavien taitojen hallintaan, kuten
monimuotoisten viestien tulkitsemiseen, tuottamiseen ja arvottamiseen (L4)
●
Oppilaita rohkaistaan suhtautumaan uusiin mahdollisuuksiin avoimesti ja toimimaan
muutostilanteissa joustavasti ja luovasti (L6)
●
He oppivat työskentelemään yhdessä ja saavat tilaisuuksia harjoitella neuvottelemista,
sovittelemista ja ristiriitojen ratkaisemista (L7)

Uskonnon oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät tavoitteet vuosiluokilla 1-2
Opetuksessa pyritään kiireettömyyteen ja avoimen, luottamuksellisen keskusteluilmapiirin
luomiseen. Opetuksessa on tärkeää, että jokainen oppilas tulee kuulluksi omine havaintoineen ja
kokemuksineen. Oppilaita rohkaistaan vuorovaikutukselliseen oppimiseen, keskusteluun ja omien
mielipiteiden perusteluun sekä erilaisuuden hyväksymiseen. Opetuksessa keskeistä on
oppilaslähtöisyys ja oppilaan oman kokemusmaailman kunnioittaminen etenkin eettisiä
kysymyksiä tarkasteltaessa.
Luovat, toiminnalliset ja elämykselliset menetelmät, projektit ja
keskustelut tukevat oppilasta kokonaisvaltaisena, kaikkia aistejaan oppimisessa hyödyntävänä
vuorovaikutustaitoisena ja aktiivisena oppijana. Opetuksessa voidaan toteuttaa yksilö- tai
ryhmäprojekteja myös oppiaineen eri oppimäärien kesken sekä oppiainerajat ylittäen.
Kertomuksia, musiikkia, kuvataidetta, leikkiä, draamaa ja luontoretkiä käytetään tukemaan
monipuolista työskentelyä ja oppimisen iloa.

Ohjaus, eriyttäminen ja tuki uskonnossa vuosiluokilla 1-2

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

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

Evankelisluterilaisen uskonnon sisällöt vuosiluokilla 1-2
S1 Suhde omaan uskontoon: Opetuksessa lähdetään liikkeelle oppilaan perheen ja suvun
historiasta, uskonnoista ja katsomuksista. Opetuksessa huomioidaan erilaiset perhemuodot.
Tutustutaan kirkkovuoden keskeisiin juhliin jouluun ja pääsiäiseen sekä niihin liittyviin Raamatun
kertomuksiin ja perinteisiin. Opetuksessa käsitellään myös kristilliseen elämänkaareen liittyviä
juhlia, niiden sisältöä ja merkitystä. Tarkastellaan perheiden erilaisia tapoja viettää vuodenkiertoon
ja elämänkaareen liittyviä juhlia. Opiskellaan kirkkovuoteen ja lapsuuteen liittyviä virsiä ja
musiikkia. Tutustutaan kristinuskoon ja seurakuntaan liittyviin keskeisiin käsitteisiin ja symboleihin.
Tutustutaan kristilliseen jumalakäsitykseen ja kirkkorakennukseen.
S2 Uskontojen maailma: Tutustutaan kouluyhteisössä ja koulun lähiympäristössä läsnä oleviin
uskontoihin, niiden keskeisiin juhliin ja tapoihin. Otetaan huomioon myös kristinuskon
monimuotoisuus sekä uskonnottomuus.
S3 Hyvä elämä: Opetuksessa käsitellään elämän kunnioittamisen, ihmisarvon ja lasten oikeuksien
merkitystä. Opetuksessa aloitetaan oppilaan elämänkysymysten pohdinta ja avataan kristillistä
näkökulmaa niihin. Keskeisiä sisältöjä ovat eettinen pohdinta, YK:n Lapsen oikeuksien sopimus ja
Kultainen sääntö. Pohditaan oppilaiden arjesta nousevia kysymyksiä ja yhdistetään niitä valittuihin
Raamatun kertomuksiin. Rohkaistaan oppilasta tunnistamaan ja ilmaisemaan tunteitaan sekä
eläytymään toisen asemaan ja hyväksymään erilaisuutta. Pohditaan omia tekoja ja niiden
seurauksia sekä vastuuta toisista ihmisistä, ympäristöstä ja luonnosta.

Vuosiluokilla 3-6

uskonnon opetuksessa laajennetaan ja syvennetään oman uskonnon perustietoja. Opetuksessa
perehdytään opiskeltavan uskonnon pyhiin kirjoihin ja kertomuksiin sekä
keskeiseen oppiin, eettisiin periaatteisiin, rituaaleihin ja tapoihin. Oppilaita kannustetaan
ihmettelyyn ja kyselyyn. Opetuksessa tutustutaan Suomen ja Euroopan uskonnollisiin juuriin sekä
uskonnolliseen ja katsomukselliseen elämään nyky-Suomessa ja Euroopassa. Oppilaat
harjaannuttavat medialukutaitoaan ja heitä ohjataan arvioimaan ja käyttämään eri lähteistä
etsimäänsä tietoa sekä hyödyntämään sitä eri tilanteissa. Opetuksessa käsitellään lasten
oikeuksia ja yksilön vastuuta omista teoistaan. Opetuksessa harjoitellaan tunne- ja
vuorovaikutustaitoja sekä tuetaan oppilaita muodostamaan ja perustelemaan omia näkemyksiä.
Oppilaita rohkaistaan ystävyyteen, myönteisen luokka- ja kouluyhteisön
rakentamiseen sekä toimimaan syrjintää vastaan.
Uskonnon opetuksen tavoitteet
Vuosiluokka 3
Vuosiluokka 3
T1 Auttaa oppilasta perehtymään opiskeltavan uskonnon pyhiin kirjoihin (Vanha testamentti) ja
kertomuksiin
T3 Auttaa oppilasta hahmottamaan Vanhan testamentin kielen erityispiirteitä
T12 Auttaa ja tukea oppilasta muodostamaan ja vahvistamaan myönteistä maailmankuvaa ja
luottamusta elämään
Vuosiluokka 4
T2 Ohjata oppilas perehtymään evankelisluterilaisen uskonnon tapoihin sekä pyhiin paikkoihin ja
rakennuksiin
T3 Auttaa oppilasta hahmottamaan Raamatun kielen erityispiirteitä
T4 Ohjata oppilasta etsimään tietoa Uudesta testamentista ja kotiseurakunnasta sekä auttaa
oppilasta ymmärtämään Uuden testamentin ja sen tarinoiden merkitystä kristinuskolle.
T5 Tutustuttaa oppilas kristinuskon leviämiseen Suomeen keskiajalla
T10 Ohjata oppilasta arvioimaan tekemiään valintoja
T11 Antaa oppilaalle mahdollisuus keskustella eettisistä kysymyksistä
Vuosiluokka 5
T1 Auttaa oppilasta perehtymään opiskeltavan uskonnon pyhiin kirjoihin ja kertomuksiin sekä
keskeisiin oppeihin
T2 Ohjata oppilas perehtymään evankelisluterilaisen uskonnon rituaaleihin ja tapoihin sekä pyhiin
paikkoihin ja rakennuksiin
T3 Auttaa oppilasta hahmottamaan uskonnollisen kielen erityispiirteitä
T4 Ohjata oppilasta etsimään uskontoa ja kotiseurakuntaa koskevaa tietoa
T5 Perehdyttää oppilas Suomen ja Euroopan uskonnollisiin ja katsomuksellisiin juuriin

T7 Antaa oppilaalle valmiuksia kunnioittaa omaa ja toisen pyhää sekä käyttäytyä luontevasti
erilaisissa uskonnollisissa tilaisuuksissa
T8 Ohjata oppilas perehtymään opiskeltavan uskonnon eettisiin opetuksiin ja periaatteisiin
T9 Auttaa oppilasta ymmärtämään ihmisoikeuksiin ja erityisesti Lapsen oikeuksien julistukseen
sisältyviä arvoja yksilön ja yhteisön näkökulmasta
T10 Ohjata oppilasta arvioimaan toiminnan taustalla vaikuttavia arvoja
T11 Antaa oppilaalle mahdollisuus keskustella eettisistä kysymyksistä
Vuosiluokka 6
T2 Ohjata oppilas perehtymään evankelisluterilaisen uskonnon rituaaleihin ja tapoihin sekä pyhiin
paikkoihin ja rakennuksiin
T3 Auttaa oppilasta hahmottamaan uskonnollisen kielen erityispiirteitä
T4 Ohjata oppilasta etsimään, arvioimaan ja käyttämään uskontoa koskevaa tietoa erilaisista
lähteistä
T6 Tutustuttaa oppilas jo keskiajalta
juutalaisuuteen, kristinuskoon ja islamiin

Euroopassa

vaikuttaneisiin

kolmeen

uskontoon:

T8 Ohjata oppilas perehtymään opiskeltavan uskonnon eettisiin opetuksiin sekä eri uskontoja
yhdistäviin eettisiin periaatteisiin
T10 Ohjata oppilasta arvioimaan toiminnan taustalla vaikuttavia arvoja kestävän kehityksen
näkökulmasta
T11 Antaa oppilaalle mahdollisuus keskustella eettisistä kysymyksistä ja opetella perustelemaan
omia näkemyksiä

Uskonnon oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät tavoitteet
Vuosiluokilla 3-6
Oppimisen työtapoina jatkuvat toiminnallisuus, yhteisöllisyys ja keskustelut, johon liittyy vähitellen
myös uskontoon liittyvien sanojen merkityksen ymmärtäminen. Opetuksessa voidaan toteuttaa
projekteja sekä itsenäisesti että yhdessä muiden kanssa. Oppitunneille pyritään luomaan
tunnelma, jossa omista kokemuksista ja ajatuksista kertominen on sujuvaa, kuuntelevaa ja muut
huomioon ottavaa. Opetuksessa korostetaan kiireettömyyttä ja annetaan tilaa kokemusten
syntymiselle.
Tietoja
viestintäteknologiaa
hyödynnetään
silloin,
kun
se
tukee
vuorovaikutustaitojen monipuolista kehittymistä ja käsitteiden ymmärtämistä.

Ohjaus, eriyttäminen ja tuki uskonnossa
Vuosiluokilla 3-6
Oppilaita ohjataan ikäkauden mukaisesti työskentelemään yhdessä toisten kanssa, kuuntelemaan
ja keskustelemaan siten, että samalla huomioidaan oppilaiden erilaiset kielitaito- ja kulttuuritaustat,

edellytykset ja tarpeet. Oppilaan opiskelutaitoja ja oma-aloitteisuutta vahvistetaan osallistamalla
oppilaita kaikissa työskentelytavoissa.
Otetaan huomioon oppilaiden erilaiset kirjallisen ja suullisen tuottamisen taidot ja tarvittaessa
ohjataan omien tekstien muotoilemisessa ja kannustetaan edistyneempiä oppilaita tuottamaan
itsenäisesti aiheeseen liittyvää materiaalia. Kannustetaan oppilaita työskentelemään erilaisissa
ryhmäkokoonpanoissa vastuullisesti.
Oppilaan oppimisen arviointi uskonnossa
Vuosiluokka 3
●
Arvioidaan: työskentelytavat ja niissä tapahtuvat muutokset, oppilaan osaamisen vahvuudet
ja heikkoudet, suullinen ja kirjallinen tuottaminen, aktiivisuus tunneilla
●
Tapa: jatkuva havainnointi ja palatteen antaminen,
ryhmälle, arvio huoltajalle lukuvuoden päättyessä

kannustava suullinen palaute koko

Vuosiluokka 4
●
Arvioidaan: itsenäiset työskentelytaidot, oppilaan osaamisen vahvuudet ja heikkoudet,
suullinen ja kirjallinen tuottaminen, aktiivisuus, osallistuminen luokkakeskusteluihin, suhtautuminen
koulutyöhön
●
Tapa: jatkuva havainnointi ja palatteen antaminen,
ryhmälle, arvio oppilaalle lukuvuoden päättyessä

kannustava suullinen palaute koko

Vuosiluokka 5
●
Arvioidaan: työskentely itsenäisesti, oppilaan osaamisen vahvuudet ja heikkoudet, suullinen
ja kirjallinen tuottaminen, aktiivisuus, osallistuminen luokkakeskusteluihin, muiden huomioiminen
●
Tapa: jatkuva havainnointi ja palatteen antaminen,
ryhmälle, arvio oppilaalle lukuvuoden päättyessä

kannustava suullinen palaute koko

Vuosiluokka 6
●
Arvioidaan: itsenäinen työskentely, omatoimisuus, aloitteellisuus ja ryhmässä toimiminen,
oma tuottaminen ja soveltaminen, oppilaan osaamisen vahvuudet ja heikkoudet, suullinen ja
kirjallinen tuottaminen, aktiivisuus, osallistuminen luokkakeskusteluihin, vastuuntunto, tiedonhaun
taidot
●
Tapa: jatkuva havainnointi ja palatteen antaminen, suullinen ja kirjallinen tuottaminen,
ryhmätyöt, kannustava suullinen palaute koko ryhmälle, arvio oppilaalle lukuvuoden päättyessä

Uskonnon arviointikriteerit 6. vuosiluokan päätteeksi hyvää osaamista kuvaavaa sanallista
arviota/arvosanaa kahdeksan varten
Tavoitteet

Sisältö-alueet

Arvioinnin kohteet
oppiaineessa

T1 ohjata oppilasta
perehtymään
opiskeltavan

S1

Uskontoa koskevan
tiedon hallitseminen,
uskonnon

Hyvä / arvosanan
kahdeksan
osaaminen
Oppilas osaa nimetä
opiskeltavan
uskonnon lähteitä ja

uskonnon pyhiin
kirjoihin ja
kertomuksiin sekä
keskeisiin oppeihin
T2 ohjata oppilas
tutustumaan
opiskeltavan
uskonnon rituaaleihin
ja tapoihin ja pyhiin
paikkoihin ja
rakennuksiin

monilukutaito

tekstejä sekä kuvata
niiden keskeisiä
sisältöjä.

S1

Uskontoa koskevan
tiedon hallitseminen,
uskonnon
monilukutaito

T3 auttaa oppilasta
tunnistamaan
uskonnollisen kielen
erityispiirteitä ja
vertauskuvallisuutta
T4 ohjata oppilas
etsimään, arvioimaan
ja käyttämään
uskontoa koskevaa
tietoa erilaisista
lähteistä

S1, S2

Uskonnon kielen ja
symbolien analysointi

S1, S2, S3

Oppimaan oppimisen
taidot uskonnon
opiskelussa

T5 opastaa oppilasta
perehtymään Suomen
ja Euroopan
uskonnollisiin ja
katsomuksellisiin
juuriin ja nykytilaan

S1, S2

Uskontoa ja kulttuuria
koskeva tieto

T6 ohjata oppilas
tutustumaan
juutalaisuuteen,
kristinuskoon ja
islamiin ja niiden
vaikutukseen ja
historiaan
Euroopassa
T7 kannustaa
oppilasta
kunnioittamaan omaa
ja toisen pyhää sekä
käyttäytymään
asianmukaisesti
erilaisissa
uskonnollisissa
tilaisuuksissa ja
tilanteissa

S2, S3

Uskontoa ja kulttuuria
koskeva tieto

Oppilas osaa kertoa
esimerkkien avulla
opiskeltavan
uskonnon keskeisistä
rituaaleista, tavoista ja
pyhistä paikoista sekä
kuvata niiden
merkitystä.
Oppilas osaa antaa
esimerkkejä
uskonnollisesta
kielestä ja sen
vertauskuvallisuudesta
Oppilas osaa hakea
tietoa useasta
lähteestä. Oppilas
harjoittelee arvioimaan
löytämänsä tiedon
luotettavuutta ja
objektiivisuutta.
Oppilas tunnistaa
uskontojen merkityksiä
yhteiskuntien
kehityksessä,
kulttuurissa ja
mediassa ja osaa
antaa niistä
esimerkkejä.
Hän osaa kuvata
suomalaisen ja
eurooppalaisen
uskonnollisuuden
juuria pääpiirteissään.
Oppilas osaa kuvata
juutalaisuuden,
kristinuskon ja islamin
pääpiirteet sekä niiden
keskinäiset suhteet.

S1, S2, S3

Uskonnon
monilukutaito

Oppilas tietää, miten
toimitaan ja pyrkii
toimimaan
asianmukaisesti ja
kunnioittavasti
erilaisissa
uskonnollisissa
tilanteissa ja
paikoissa.

T8 ohjata oppilas
perehtymään
opiskeltavan
uskonnon eettisiin
opetuksiin sekä eri
uskontoja yhdistäviin
eettisiin periaatteisiin

S1, S2, S3

Etiikkaa koskeva tieto

T9 ohjata oppilasta
ymmärtämään
ihmisoikeuksiin ja
erityisesti YK:n
Lapsen oikeuksien
sopimukseen
sisältyviä arvoja
yksilön ja yhteisön
näkökulmasta
T10 ohjata oppilasta
arvioimaan
tekemiään valintoja ja
pohtimaan toiminnan
taustalla vaikuttavia
arvoja eettisten
periaatteiden ja
kestävän
tulevaisuuden
näkökulmasta
T11 luoda oppilaalle
mahdollisuuksia
keskustella eettisistä
kysymyksistä,
ilmaista rakentavasti
ajatuksiaan ja
tunteitaan sekä
harjoitella
perustelemaan omia
näkemyksiään
T12 auttaa ja tukea
oppilasta
muodostamaan ja
vahvistamaan
myönteistä
maailmankatsomusta,
itsetuntoa ja
luottamusta elämään

S2, S3

Ihmisoikeusetiikka

S2, S3

Eettinen pohdinta

S1, S2, S3

Ajattelun ja
vuorovaikutuksen
taidot

S3

Oppilas tunnistaa ja
osaa nimetä
opiskeltavan
uskonnon eettisiä
opetuksia sekä
uskontoja ja
katsomuksia
yhdistäviä eettisiä
periaatteita.
Oppilas tietää YK:n
Lapsen oikeuksien
sopimuksen keskeisen
sisällön ja osaa kertoa
esimerkkejä
ihmisoikeuksista.

Oppilas osaa kertoa
arjen esimerkkejä
kestävän
tulevaisuuden
rakentamisesta. Hän
osaa soveltaa
opiskelemansa
uskonnon eettisiä
periaatteita omassa
pohdinnassaan.
Oppilas osallistuu
yhteiseen
keskusteluun, osaa
kuunnella toisia ja
ilmaista itseään.

Ei vaikuta arvosanan
muodostumiseen.
Oppilaita ohjataan
pohtimaan
kokemuksiaan osana
itsearviointia.

Laaja-alainen osaaminen
Vuosiluokka 3
●
Oppilaiden kysymyksille annetaan tilaa ja heitä innostetaan etsimään vastauksia ja
kuuntelemaan toisten näkemyksiä (L1)

●
Oppilaita ohjataan tuntemaan ja arvostamaan elinympäristöään ja sen kulttuuriperintöä sekä
omia sosiaalisia, kulttuurisia ja katsomuksellisia juuriaan (L2)
●
Oppilaita kannustetaan pohtimaan oman taustansa merkitystä ja paikkaansa sukupolvien
ketjussa (L2)
●
Oppilaita ohjataan tunnistamaan ja ymmärtämään hyvinvointia ja terveyttä edistävien ja sitä
haittaavien tekijöiden sekä turvallisuuden merkityksen (L3)
●
Vanhan testamentin symboliikkaa: tietoa voidaan tuottaa ja esittää sanallisten, kuvallisten,
numeeristen tai muiden symbolijärjestelmien sekä näiden yhdistelmien avulla (L4)
●

Muiden mielipiteiden kuunteleminen ja toimiminen ryhmässä (L6)

●
Osallistumisen ja vaikuttamisen taitoja sekä vastuullista suhtautumista tulevaisuuteen
opetellaan keskustelemalla kouluyhteisön turvallisissa puitteissa (L7)
Vuosiluokka 4
●
Koulun muodostaman oppivan yhteisön jäseninä oppilaat saavat tukea ja kannustusta
ideoilleen, jolloin heidän toimijuutensa voi vahvistua (L1)
●

Luokka- / Koulukirjastosta tiedonhaku sekä tutustuminen kirjastoon (L1)

●
Oppilaita ohjataan tuntemaan ja arvostamaan elinympäristöään ja sen kulttuuriperintöä sekä
omia sosiaalisia, kulttuurisia ja katsomuksellisia juuriaan (L2)
●
Oppilaat saavat mahdollisuuden kantaa vastuuta omasta ja yhteisestä työstä, harjoittelevat
tunnistamaan omia tunteita ja kasvavat huomaamaan ihmissuhteiden ja keskinäisen huolenpidon
tärkeyden (L3)
●

Tiedonhaku ja Raamatussa käytetty kieli (Uusi testamentti) (L4-5)

●

Seurakunnan tiedotuskanavat (L4-5)

●
Oppilaita ohjataan tuntemaan oman seurakunnan yhteiskunnallisia ja taloudellisia rakenteita
ja toimintatapoja (L6)
●
Luodaan edellytykset oppilaiden kiinnostukselle luokan, kouluyhteisön ja kotiseurakunnan
asioita kohtaan (L7)
Vuosiluokka 5
●
Oppilasta tuetaan hakemaan, arvioimaan, muokkaamaan, tuottamaan sekä jakamaan tietoa
ja ideoita (L1)
●

Uuden testamentin keskeisten paikkojen kulttuuriin tutustuminen (L2)

●
Oppilaita ohjataan ymmärtämään, että jokainen vaikuttaa toiminnallaan niin omaan kuin
toistenkin hyvinvointiin, terveyteen ja turvallisuuteen (L3)
●
Oppimateriaalina hyödynnetään mahdollisuuksien mukaan ilmaisultaan monimuotoisia ja eri
kielillä kirjoitettuja tekstejä eri lähteistä ja mahdollistetaan niiden kulttuuristen yhteyksien
ymmärtäminen (L4-5)
●

Oppitunneilla harjoitellaan ryhmätoimintaa ja projektityöskentelyä (L6)

●
Oppilaita kannustetaan demokraattisia oikeuksia ja vapauksia vastuullisesti käyttäviksi,
aktiivisiksi kansalaisiksi sekä vahvistetaan jokaisen oppilaan osallisuutta (L7)

Vuosiluokka 6
●

Syy-seuraus -suhteiden ymmärtäminen, kausaaliajattelu (L1)

●
Tutkiva ja luova työskentelyote, yhdessä tekeminen sekä mahdollisuus syventymiseen ja
keskittymiseen, mikä edistää ajattelun ja oppimaan oppimisen kehittymistä (L1)
●

Kristinuskon, juutalaisuuden ja islamin tavat ja rituaalit (L2)

●
Kouluyhteisössä ja koulun ulkopuolella tehtävässä yhteistyössä oppilaat oppivat
havaitsemaan kulttuurisia arvoja, toimimaan ympäröivässä kulttuurissa ja välittämään,
muokkaamaan ja luomaan kulttuuria. Oppilaita kasvatetaan kohtaamaan arvostavasti muita
ihmisiä ja noudattamaan hyviä tapoja. (L2)
●
Henkilökohtaiset rajat omassa elämässä ja uskonnossa; oppilaita ohjataan suojaamaan
yksityisyyttään ja henkilökohtaisia rajojaan (L3)
●
Monilukutaidon opetus osana uskonnon opetusta tähtää oppilaiden viestintätaitojen
kehittymiseen niin perinteisissä kuin mediaa ja teknologiaa eri tavoin hyödyntävissä,
oppimisympäristöissä (L4)
●
Tieto- ja viestintäteknologian mahdollisuuksia hyödynnetään tiedonhankinnassa sekä
tutkivassa ja luovassa työskentelyssä (L5)
●
Oppilaita kannustetaan sisukkuuteen työn loppuunsaattamisessa sekä työn ja työn tulosten
arvostamiseen (L6)
●

Oppilaita ohjataan tarttumaan asioihin aloitteellisesti ja etsimään erilaisia vaihtoehtoja (L6)

●
Koulussa kunnioitetaan oppilaiden oikeutta osallistua päätöksentekoon ikänsä ja
kehitystasonsa mukaisesti (L7)
●
(L7)

Oppilaat oppivat hahmottamaan sääntöjen ja sopimusten sekä luottamuksen merkityksen

●
Oppilaat osallistuvat oman opiskelunsa, yhteisen koulutyön ja oppimisympäristön
suunnitteluun sekä saavat kokemuksia myös kansalaisyhteiskunnan osallistumiskeinoista ja niiden
käyttämisestä. Kokemusten kautta oppilaat oppivat vaikuttamista, päätöksentekoa ja
vastuullisuutta. Samalla he oppivat hahmottamaan sääntöjen ja sopimusten sekä luottamuksen
merkityksen. (L7)

Vuosiluokilla 7-9

Opetuksessa perehdytään opiskeltavaan uskontoon kulttuurisena ja yhteiskunnallisena ilmiönä.
Opetuksessa syvennetään ja rikastetaan tietoa opiskeltavan uskonnon juurista, lähteistä, opista ja
opetuksista sekä vaikutuksista maailmassa.

Opetuksessa tutustutaan sekä maailman suuriin uskontoperinteisiin että uskonnottomuuteen.
Opetuksessa
tarkastellaan
uskontojen
yhteiskunnallista
ja poliittista vaikutusta sekä
uskonnonvapautta ja opetellaan tunnistamaan ja analysoimaan uskonnollisia teemoja tieteessä,
mediassa, taiteessa ja populaarikulttuurissa.
Opetuksessa käsitellään eettisen ajattelun keskeiset käsitteet sekä opiskeltavan uskonnon eettiset
periaatteet. Opetuksessa perehdytään Ihmisoikeuksien yleismaailmalliseen julistukseen sekä eri
uskontojen ja katsomusten eettisiin näkemyksiin.
Opetuksessa pohditaan ihmisyyteen kuuluvia
elämänkysymyksiä ja ajankohtaisia eettisiä ongelmia.
Uskonnon opetus tarjoaa nuorelle voimavaroja kasvuun kohti aikuisuutta. Opetus tukee nuoren
oman katsomuksen kehittymistä, eettistä vuoropuhelua, syy-seuraussuhteiden löytämistä ja
ymmärtämistä sekä antaa valmiuksia ja rohkeutta elää ja vaikuttaa alati muuttuvassa maailmassa.

Uskonnon opetuksen tavoitteet
Vuosiluokka 7
T1 ohjata oppilasta havaitsemaan uskonnon ja kulttuurin vuorovaikutus sekä tunnistamaan
uskontoon liittyvä monimuotoisuus (S1-2, L1)
T3 ohjata oppilasta perehtymään uskontoihin ja katsomuksiin eri puolilla maailmaa sekä
uskonnottomuuteen (S2, L2-3)
T4 ohjata oppilasta tuntemaan eri uskontojen ja katsomusten tapoja ja symboleita sekä
tunnistamaan uskonnollisia aiheita mediassa, maailmanpolitiikassa,
taiteessa ja
populaarikulttuurissa (S1-2, S3, L2, L4, L6)
T7 auttaa oppilasta pohtimaan uskontojen ja katsomusten maailmanlaajuista merkitystä ihmisten
valintojen perusteina ja ohjaajina (S1, S3, L5-6)
T10 rohkaista oppilaita kohtaamaan erilaisia ihmisiä nyt ja tulevaisuudessa jatko-opinnoissa,
työelämässä ja vapaa-ajalla (S1, S2, S3, L6)

Vuosiluokka 8
T1 ohjata oppilasta havaitsemaan uskonnon ja kulttuurin vuorovaikutus sekä tunnistamaan
uskontoon liittyvä monimuotoisuus (S1-2, L1)
T2 ohjata oppilasta syventämään tietojaan opiskeltavasta uskonnosta ja sen vaikutuksista (S1, L2)
T5 ohjata oppilasta havaitsemaan ja arvioimaan erilaisia argumentaation tapoja sekä uskonnon ja
tieteen kielen välisiä eroja (S1, S3, L1-2, L4-5, L7)
T10 rohkaista oppilaita kohtaamaan erilaisia ihmisiä nyt ja tulevaisuudessa jatko-opinnoissa,
työelämässä ja vapaa-ajalla (S1-S3, L6)

Vuosiluokka 9

T1 ohjata oppilasta havaitsemaan uskonnon ja kulttuurin vuorovaikutus sekä tunnistamaan
uskontoon liittyvä monimuotoisuus (S1, S2, L1)
T5 ohjata oppilasta havaitsemaan ja arvioimaan erilaisia argumentaation tapoja sekä uskonnon ja
tieteen kielen välisiä eroja (S1, S3, L1-L2, L4-5, L7)
T6 ohjata oppilasta perehtymään eettisen ajattelun keskeisiin käsitteisiin, ihmisoikeuksiin sekä
opiskeltavan uskonnon ja muiden uskontojen ja katsomusten eettisiin periaatteisiin (S3, L2, L7)
T8 rohkaista oppilasta pohtimaan ihmisyyteen kuuluvia elämänkysymyksiä, ajankohtaisia eettisiä
kysymyksiä ja omien arvojen suhdetta niihin (S1-S3, L7)
T9 innostaa oppilasta tutkimaan omien valintojensa eettisiä ulottuvuuksia ja niiden vaikutusta
hyvinvointiin ja kannustaa kestävään elämäntapaan (S2-3, L1-2)
T10 rohkaista oppilaita kohtaamaan erilaisia ihmisiä nyt ja tulevaisuudessa jatko-opinnoissa,
työelämässä ja vapaa-ajalla (S1-S3, L6)

Uskonnon tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet

Vuosiluokka 7
Uskonnon määrittely: piirteet, tuntomerkit eli ulottuvuudet, luokittelu (S1-S2)
Maailman uskonnot: alkuperäiskansojen uskonnot, hindulaisuus, buddhalaisuus, Kiinan uskonnot,
Japanin uskonnot, juutalaisuus, kristinusko, islam (S2)
Maailman uskontojen käsittelyssä huomioidaan: juuret, lähteet, levinneisyys, oppi ja opetukset,
pyhät kirjat, symbolit, elämäntapa, vaikutus eri puolilla maailmaa ja Suomessa,
kulttuurivaikutukset, uskontojen välinen vuorovaikutus, uskonnottomuus ja uskontokritiikki,
uskontojen käsittely mediassa (S1-S3)

Vuosiluokka 8
Kristinuskon synty ja leviäminen (S1)
Raamattu: synty, sisältö, tutkimus ja tulkinta (S1-S3)
Kirkon jakautuminen: ortodoksinen ja katolinen kirkko 1000-luvulla, reformaatio ja protestanttiset
kirkot 1500-luvulla sekä myöhemmin syntyneet kristilliset kirkkokunnat ja yhteisöt (S1)
Kristinusko Euroopassa ja Euroopan ulkopuolella (S1, S2)
Kristinuskon kulttuurivaikutukset (S1-S3)
Kirkon toiminta (S1, S3)
Suomalainen katsomusperinne: Kristinuskon historia ja nykypäivä Suomessa, herätysliikkeet,
muutokset, uskonnonvapaus, uskonnottomuus ja uskontodialogi (S1-S2)
Vuosiluokka 9

Eettisen pohdinnan perusteet: käsitteet ja teoriat (S3)
Raamatun eettiset periaatteet, erilaiset tulkintatavat (S1, S3)
Lähi-idän ja kaukoidän uskontojen etiikka (S1-S3)
Ihmisoikeudet ja etiikka: ihmisoikeussopimukset, ihmisoikeusrikkomukset (S3)
Ajankohtaiset eettiset kysymykset: ihmissuhteiden ja elämänkaaren etiikka, yhteiskunta- ja
ympäristöetiikka (S3)
Osallistuminen ja vaikuttaminen yhteisöissä ja yhteiskunnassa sekä uskonnot rakentamassa
yhteiskuntarauhaa (S3)
Uskonto yksilön ja yhteiskunnan voimavarana (S2)
Raamatun tulkinta ja käyttö, Raamatun kulttuurivaikutuksia (S1)

Uskonnon oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät tavoitteet
Vuosiluokilla 7-9
Tavoitteena on ilmentää uskontojen ja katsomusten moninaisuutta kunnioittavasti ja arvostavasti.
Asioita tarkastellaan kokemuksellisuuden, toiminnallisuuden ja yhteisöllisen oppimisen avulla.
Keskeistä on opittavien asioiden syventävä käsitteellistäminen ja käsitteiden yhteinen pohdinta.
Uskonnon opetuksessa käytetään oppimista edistäviä tietoteknisiä sovelluksia siten, että
oppilaiden oma aktiivisuus ja vuorovaikutus korostuvat. Mediasta tapahtuvan tiedonhankinnan ja
tiedon tuottamisen avulla nostetaan esille median käyttämiseen ja tiedon todellisuuteen liittyviä
eettisiä kysymyksiä. Opetuksessa pyritään kiireettömyyteen. Keskustelu on tärkeä osa opetusta.
Opetuksessa voidaan mahdollisuuksien mukaan hyödyntää vierailuja ja vierailijoita. Opetuksessa
voidaan toteuttaa yksilö- tai ryhmäprojekteja myös oppiaineen eri oppimäärien kesken sekä
oppiainerajat ylittäen.

Ohjaus, eriyttäminen ja tuki uskonnossa
Vuosiluokilla 7-9
Oppimäärien toteutuksessa tehdään toimintaan ja opetukseen liittyvät ratkaisut huomioiden
oppilaiden erilaiset uskonnolliset ja katsomukselliset taustat sekä kehittyvä kielitaito. Opetuksessa
luodaan oppimista ja osallisuutta, sekä vuorovaikutus- ja dialogitaitoja edistäviä yhteisiä tilanteita
sekä ohjataan ja vahvistetaan oppilaan opiskelutaitoja ja oma-aloitteisuutta.

Oppilaan oppimisen arviointi uskonnossa
Vuosiluokat 7 - 8
Arviointi perustuu työskentelyn havainnointiin ja keskusteluihin sekä oppilaiden monimuotoisten
tuotosten tarkasteluun sekä itsenäisessä työssä että ryhmätyössä. Tuotosten sisällön lisäksi
arvioidaan opiskeluprosessia ja työn eri vaiheita. Arvioinnissa huomioidaan asiasisältöjen hallinta,

kokonaisuuksien hahmottaminen, kriittiseen ajattelun kehittyminen, syy-seuraus -yhteyksien
hahmottaminen, tiedon syvällinen ymmärtäminen sekä soveltaminen, tiedonhalun ja lähdekritiikin
taidot, osallistuminen keskusteluihin, aktiivisuus ja omatoimisuus. Arviointi on monipuolista ja
oppilaille annettava palaute ohjaavaa ja kannustavaa. Oppilaille annetaan säännöllisesti tietoa
oppimisen edistymisestä ja suoriutumisesta suhteessa asetettuihin tavoitteisiin. Oppilaiden
itsearviointia ja vertaispalautetta käytetään arvioinnin tukena.

Vuosiluokka 9
Arviointi perustuu työskentelyn havainnointiin ja keskusteluihin sekä oppilaiden monimuotoisten
tuotosten tarkasteluun sekä itsenäisessä työssä että ryhmätyössä. Tuotosten sisällön lisäksi
arvioidaan opiskeluprosessia ja työn eri vaiheita. Arvioinnissa huomioidaan asiasisältöjen hallinta,
kokonaisuuksien hahmottaminen, kriittiseen ajattelun kehittyminen, syy-seuraus -yhteyksien
hahmottaminen, tiedon syvällinen ymmärtäminen sekä soveltaminen, tiedonhalun ja lähdekritiikin
taidot, osallistuminen keskusteluihin, aktiivisuus ja omatoimisuus. Arviointi on monipuolista ja
oppilaille annettava palaute ohjaavaa ja kannustavaa. Oppilaille annetaan säännöllisesti tietoa
oppimisen edistymisestä ja suoriutumisesta suhteessa asetettuihin tavoitteisiin. Oppilaiden
itsearviointia ja vertaispalautetta käytetään arvioinnin tukena.

Päättöarviointi sijoittuu yhdeksännen lukuvuoden loppuun. Päättöarvioinnilla määritellään, miten
oppilas on opiskelun päättyessä saavuttanut uskonnon oppimäärän tavoitteet. Päättöarvosana
muodostetaan suhteuttamalla oppilaan osaamisen taso valtakunnallisiin päättöarvioinnin
kriteereihin. Osaaminen oppiaineessa kehittyy kumulatiivisesti oppilaiden ajattelun taitojen
syventyessä. Päättöarvosanan muodostamisessa otetaan huomioon kaikki valtakunnalliset
päättöarvioinnin kriteerit riippumatta siitä, mille vuosiluokalle vastaava tavoite on asetettu
paikallisessa opetussuunnitelmassa. Oppilas saa arvosanan kahdeksan (8), mikäli hän osoittaa
keskimäärin kriteerien määrittämää osaamista. Arvosanan kahdeksan tason ylittäminen joidenkin
tavoitteiden osalta voi kompensoida tasoa heikomman suoriutumisen joidenkin muiden
tavoitteiden osalta.

Uskonnon päättöarvioinnin kriteerit hyvälle osaamiselle (arvosanalle 8) oppimäärän päättyessä
Opetuksen tavoite

Sisältö-alueet

Arvioinnin kohteet
oppiaineessa

T1 ohjata oppilasta
havaitsemaan
uskonnon ja
kulttuurin
vuorovaikutus sekä
tunnistamaan
uskontoon liittyvä
monimuotoisuus
T2 ohjata oppilasta
syventämään
tietojaan

S1, S2

Uskontojen
merkityksen
hahmottaminen
kulttuurissa ja
yhteiskunnassa

S1

Uskontoa koskevan
tiedon hallitseminen

Arvosanan
kahdeksan
osaaminen
Oppilas tunnistaa ja
osaa nimetä
uskontoon liittyviä
piirteitä ympäröivässä
kulttuurissa.

Oppilas osaa kuvailla
opiskelemansa
uskonnon

opiskeltavasta
uskonnosta ja sen
vaikutuksista

T3 ohjata oppilasta
perehtymään
uskontoihin ja
katsomuksiin eri
puolilla maailmaa
sekä
uskonnottomuuteen

S2

Maailmanuskontojen
ja erilaisten
katsomusten
tunteminen

T4 ohjata oppilasta
tuntemaan eri
uskontojen ja
katsomusten tapoja
ja symboleita sekä
tunnistamaan
uskonnollisia aiheita
mediassa,
maailmanpolitiikassa,
taiteessa ja
populaarikulttuurissa
T5 ohjata oppilasta
havaitsemaan ja
arvioimaan erilaisia
argumentaation
tapoja sekä
uskonnon ja tieteen
kielen välisiä eroja
T6 ohjata oppilasta
perehtymään eettisen
ajattelun keskeisiin
käsitteisiin,
ihmisoikeuksiin sekä
opiskeltavan
uskonnon ja muiden
uskontojen ja
katsomusten eettisiin
periaatteisiin

S1-S3

Uskonnon ja
kulttuurin lukutaito

S1, S3

Ajattelun ja
vuorovaikutuksen
taidot

S3

Etiikkaa koskeva tieto
ja ihmisoikeusetiikka

T7 auttaa oppilasta
pohtimaan
uskontojen ja
katsomusten
maailmanlaajuista

S1, S3

Uskontojen ja
katsomusten merkitys
globaalisti

syntyhistoriaa ja
vaikutusta. Hän tuntee
uskonnon
perusopetukset sekä
osaa mainita
tärkeimmät lähteet.
Oppilas osoittaa
hallitsevansa
perustiedot suurista
maailmassa
vaikuttavista
uskonnoista ja
uskonnottomuudesta.
Hän osaa kuvailla
uskonnoissa ja
katsomuksissa
vallitsevaa
moninaisuutta.
Oppilas osaa nimetä eri
uskontoperinteiden
tapoja ja symboleja.
Hän osaa antaa
esimerkkejä
uskonnollisista aiheista
mediassa, taiteessa ja
populaarikulttuurissa.

Oppilas tunnistaa ja
osaa antaa
esimerkkejä erilaisista
argumentaation
tavoista sekä joistakin
uskonnon ja tieteen
kielen välisistä eroista.
Oppilas tuntee ja osaa
nimetä etiikan
keskeisiä käsitteitä.
Hän osaa nimetä
tärkeimmät
ihmisoikeussopimukset
ja kertoa niiden
keskeisestä sisällöstä.
Oppilas tuntee
opiskeltavan uskonnon
sekä muiden
uskontojen ja
katsomusten eettisiä
periaatteita.
Oppilas osaa kuvailla
ja arvioida uskontojen
ja katsomusten
maailmanlaajuista
merkitystä ihmisten

merkitystä ihmisten
valintojen perusteina
ja ohjaajina
T8 rohkaista
oppilasta pohtimaan
ihmisyyteen kuuluvia
elämänkysymyksiä,
ajankohtaisia eettisiä
kysymyksiä ja omien
arvojen suhdetta
niihin
T9 innostaa oppilasta
tutkimaan omien
valintojensa eettisiä
ulottuvuuksia ja
niiden vaikutusta
hyvinvointiin ja
kannustaa kestävään
elämäntapaan
T10 rohkaista
oppilaita kohtaamaan
erilaisia ihmisiä nyt ja
tulevaisuudessa
jatko-opinnoissa,
työelämässä ja
vapaa-ajalla

valintojen perusteina ja
ohjaajina.
S1, S2, S3

Eettinen ajattelu

Oppilas pohtii
ihmisyyteen kuuluvia
elämänkysymyksiä ja
osaa kertoa
ajankohtaisista
eettisistä
kysymyksistä.

S2, S3

Eettinen ajattelu

Oppilas pohtii omien
valintojensa eettisiä
ulottuvuuksia ja osaa
kertoa niiden
vaikutuksesta omaan
ja toisten ihmisten
hyvinvointiin ja
kestävään
tulevaisuuteen.
Ei vaikuta arvosanan
muodostamiseen.
Oppilasta ohjataan
pohtimaan
kokemuksiaan osana
itsearviointia.

S1-S3

Laaja-alainen osaaminen
Vuosiluokka 7

●

L2: Maailmanuskontojen käsittely pohjana kulttuuriselle osaamiselle ja vuorovaikutustaidoille

●
L1,4,5: Erilaisten uskonnollisten viestinnän muotojen sekä uskontoaiheisten lähteiden
erityispiirteiden hahmottaminen, jäsentäminen ja ymmärtäminen. Tieto- ja viestintäteknologian
vastuullinen käyttäminen.
●
L7: Maailmanuskontoihin liittyvän yleissivistyksen merkitys sekä oman maailmankuvan
rakentumisen että tulevan opiskelun ja globaalin työelämän perustana

Vuosiluokka 8

●

L2 Oppilaiden kulttuurista osaamista vahvistetaan sekä yleisen kristinuskon historian että
Suomen uskontohistorian ja nykypäivän käsittelyn keinoin. Historiallisten kehityskulkujen
hahmottaminen ja ymmärtäminen edellytyksinä vuorovaikutus- ja ilmaisutaidoille sekä
nykypäivän arjen ilmiöiden ymmärtämiselle. Oman kulttuurin ja itsetuntemuksen kautta

löytyy tie kestävään ja turvalliseen elämäntapaan.
●
L5 Tieto- ja viestintäteknologista osaamista harjoitellaan soveltuvien tehtävänantojen, kuten
esimerkiksi ryhmätöiden, esitelmien, tutkielmien tai tiedonhankinnan yhteydessä

Vuosiluokka 9

●
L1,2,7: Oppilaita ohjataan hakemaan uutta tietoa, tunnistamaan sekä omia että toisten
näkemyksiä, kuuntelemaan, perustelemaan ja käymään rakentavaa dialogia, ratkaisemaan
ongelmia ja ristiriitoja neuvottelemaan ja sovittelemaan sekä tarkastelemaan asioita kriittisesti eri
näkökulmista. Ajattelutaitojen työkaluina käytetään etiikan käsitteitä ja teorioita. Etiikan
kysymysten käsittelyssä huomioidaan yhdenvertaisuuden, tasa-arvon ja oikeudenmukaisuuden
näkökulmia.
●
L3: Itsestä huolehtimisen ja arjen taidot liittyen elämänkaaren etiikan kysymysten käsittelyn
kautta.

●
L4, L5, L6
Tieto- ja viestintäteknologia sekä lähdekritiikki opiskelussa, esimerkiksi
tutkielmatyön yhteydessä. Ymmärretään näiden taitojen merkitys myös tulevassa opiskelussa,
työelämässä, mediakritiikissä, monilukutaidossa ja yhteiskunnassa

●

L7: Yhteiskunta- ja ympäristöetiikka, kestävä kehitys (L7)

14.11 ORTODOKSINEN USKONTO LUOKILLA 1-9
Oppiaineen tehtävä
Uskonnon opetuksen tehtävänä on antaa oppilaille laaja uskonnollinen ja katsomuksellinen
yleissivistys. Opetus perehdyttää oppilaita opiskeltavaan uskontoon ja sen monimuotoisuuteen. Se
tutustuttaa uskonto- ja katsomusperinteisiin Suomessa sekä uskontoihin ja katsomuksiin muualla
maailmassa. Oppiaine edistää uskonnon ja kulttuurin välisen suhteen ymmärtämistä sekä
uskontojen ja katsomusten monilukutaitoa. Opetus antaa monipuolista tietoa uskonnoista ja auttaa
ymmärtämään niistä käytävää keskustelua. Oppilaita ohjataan kriittiseen ajatteluun sekä
tarkastelemaan uskontoja ja katsomuksia eri näkökulmista. Opetuksessa pohditaan uskon ja
tiedon suhdetta sekä uskonnoille ominaista kieltä, symboliikkaa ja käsitteistöä. Uskonnon opetus
antaa valmiuksia uskontojen ja katsomusten dialogiin, jota käydään sekä katsomusten sisällä että
niiden välillä. Opetus kannustaa oppilaita kunnioittamaan elämää, ihmisarvoa sekä omaa ja toisen
pyhää.

Opetuksessa tutustutaan opiskeltavan uskonnon ja muiden uskontojen sekä katsomusten
eettiseen ajatteluun ja rohkaistaan oppilaita pohtimaan omakohtaisesti eettisiä kysymyksiä.
Opetus tukee oppilaan itsetuntemusta, itsensä arvostamista ja elämänhallintataitojen kehittymistä
koko perusopetuksen
ajan. Opetus antaa oppilaalle
aineksia
oman identiteetin,
elämänkatsomuksen ja maailmankatsomuksen rakentamiseen ja arviointiin. Uskonnon opetus
tukee oppilaan kasvua yhteisön ja demokraattisen yhteiskunnan vastuulliseksi jäseneksi ja
maailmankansalaiseksi.

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

Uskonnon tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet vuosiluokilla 1-2

Sisällöt valitaan siten, että ne tukevat oppiaineen yleisten tavoitteiden saavuttamista Sisältöjen
valinnassa
hyödynnetään
paikallisia
mahdollisuuksia.
Sisältöalueista
muodostetaan
kokonaisuuksia eri vuosiluokille. Oppilaiden kokemusmaailma huomioidaan sisältöjen valinnassa
ja niiden tarkemmassa käsittelyssä.

S1 Suhde omaan uskontoon: Opetus aloitetaan tutustumalla oppilaan perheeseen: suku, historia,
uskonto tai katsomus sekä erilaiset perheet. Tärkeitä opetuksen sisältöjä ovat oman uskonnon

juhlat ja pyhät ajat sekä erilaisten juhlien sisältö, merkitys ja viettotavat. Opetuksen sisällöksi
valitaan myös oman uskonnon kertomuksia, perinteitä ja tapoja. Tarkastellaan oman uskonnon
keskeisiä käsitteitä ja symboleita sekä uskonnon monimuotoisuutta.

S2 Uskontojen maailma: Sisältöjen valinnassa lähtökohtana on oppilaan kouluyhteisön sekä
lähiympäristön uskonnot ja niiden keskeiset tavat ja juhlat. Sisältöjen valinnassa otetaan huomioon
myös uskonnottomuus.

S3 Hyvä elämä: Opetuksessa tarkastellaan ihmisen syntymään ja kuolemaan liittyviä
elämänkysymyksiä sekä elämän kunnioittamista. Keskeisiä sisältöjä ovat oppilaan omat teot ja
niiden seuraukset, vastuu toisista ihmisistä, ympäristöstä ja luonnosta sekä toisen asemaan
eläytyminen, ihmisarvo ja yksilöllisyys. Tutustutaan alustavasti lapsen oikeuksiin ja merkitykseen.
Sisältöjen valinnassa otetaan huomioon YK:n Lapsen oikeuksien sopimus ja ihmisen
kokonaisvaltainen hyvinvointi. Sisällöt tukevat oppilaan tunnetaitojen kehittymistä.

Uskonnon oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät tavoitteet vuosiluokilla 1-2

Opetuksessa pyritään kiireettömyyteen ja avoimen, luottamuksellisen keskusteluilmapiirin
luomiseen. Opetuksessa on tärkeää, että jokainen oppilas tulee kuulluksi omine havaintoineen ja
kokemuksineen. Oppilaita rohkaistaan vuorovaikutukselliseen oppimiseen, keskusteluun ja omien
mielipiteiden perusteluun sekä erilaisuuden hyväksymiseen. Opetuksessa keskeistä on
oppilaslähtöisyys ja oppilaan oman kokemusmaailman kunnioittaminen etenkin eettisiä
kysymyksiä tarkasteltaessa.
Luovat, toiminnalliset ja elämykselliset menetelmät, projektit ja
keskustelut tukevat oppilasta kokonaisvaltaisena, kaikkia aistejaan oppimisessa hyödyntävänä
vuorovaikutustaitoisena ja aktiivisena oppijana. Opetuksessa voidaan toteuttaa yksilö- tai
ryhmäprojekteja myös oppiaineen eri oppimäärien kesken sekä oppiainerajat ylittäen.
Opetuksessa hyödynnetään monipuolisesti ja vuorovaikutteisesti tieto- ja viestintäteknologiaa.
Kertomuksia, musiikkia, kuvataidetta, leikkiä, draamaa sekä vierailijoita ja vierailuja eri kohteisiin
käytetään tukemaan monipuolista työskentelyä ja oppimisen iloa.

Ohjaus, eriyttäminen ja tuki uskonnossa vuosiluokilla 1-2

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

Oppilaan oppimisen arviointi uskonnossa vuosiluokilla 1-2

Oppimisen arviointi on oppilaita ohjaavaa ja kannustavaa. Monipuolinen palaute rakentuu osaksi
työskentelyä ja yhteisiä keskusteluja. Palaute ohjaa oppilaita yhteistyötaidoissa ja rohkaisee
ilmaisemaan ajatuksiaan. Opetuksessa annetaan tilaa ja oppilaita kannustetaan ihmettelyyn,
kysymiseen sekä omien mielipiteiden perusteluun ja toisten näkemysten kuunteluun. Monipuoliset
työtavat luovat oppilaille mahdollisuuksia osoittaa ja itse huomata edistymistään ja osaamistaan.

Oppimisprosessin kannalta keskeisiä arvioinnin ja palautteen antamisen kohteita uskonnossa
ovat:
- edistyminen lähiympäristön katsomuksellisten ilmiöiden tunnistamisessa ja nimeämisessä
- edistyminen ryhmässä toimimisen taidoissa
- edistymien ajatusten ilmaisemisessa ja toisten kuuntelemisessa.
Uskonnon eri oppimäärät vuosiluokilla 1-2
Perusopetuslain
11§:n
mukaan
perusopetuksessa
oppiaineena
on
uskonto
tai
elämänkatsomustieto. Uskonto toteutetaan saman lain 13§:n mukaan oppilaiden uskonnollisen
yhdyskunnan mukaisesti oman uskonnon opetuksena erillisten oppimäärien mukaan. Oppiaineen
yhtenäisyyden takaamiseksi kaikille oman uskonnon opetuksen muodoille on laadittu yhteiset
tavoitteet ja keskeiset sisällöt.
Eri uskontojen oppimääräkuvauksissa tarkennetaan kaikille yhteisiä sisältöjä oppilaan oman
uskonnon luonteen mukaisesti. Paikalliset opetussuunnitelmat laaditaan perusteiden yhteisten
tavoitteiden, sisältökuvausten ja eri uskontojen tarkennettujen oppimääräkuvausten pohjalle.

ORTODOKSINEN USKONTO

Tässä oppimääräkuvauksessa tarkennetaan kaikille yhteisiä uskonnon sisältöjä. Paikalliset
opetussuunnitelmat laaditaan uskonnon yhteisten tavoitteiden ja sisältökuvausten sekä eri
uskontojen tarkennettujen oppimääräkuvausten perustalle.

S1 Suhde omaan uskontoon: Opetuksessa otetaan huomioon perheiden erilaisuus, yhteys
ortodoksisuuteen ja muihin kirkkoihin tai katsomuksiin. Opetuksessa aloitetaan mysteerioiden
tarkastelu osana perheen ja lapsen omaa elämää. Tutustutaan alustavasti oman uskonnon
piirteisiin ja kirkon keskeisiin käsitteisiin, sanastoon ja symboleihin sekä erilaisiin
jumalanpalveluksiin.
Tutkitaan kirkkoa rakennuksena. Tutustutaan omaan seurakuntaan sekä
ortodoksisen kirkkovuoden keskeisimpiin juhliin vuoden kristillisen juhlakierron mukaisesti.
Tarkastelussa otetaan huomioon kirkkovuoden juhlien perinteet ja tavat sekä joitakin niihin liittyviä
pyhiä ihmisiä. Tutustutaan oppilaan omaan nimikkopyhään.

S2 Uskontojen maailma: Tutustutaan oman luokan oppilaiden, koulun ja lähiympäristön
uskontoihin, katsomuksiin ja uskonnottomuuteen koulun arjen tapahtumien ja juhlien yhteydessä.
Opetuksessa huomioidaan juhlien sisällöissä tai kirkollisissa tapahtumissa mahdollinen
ortodoksinen
näkökulma.
Tutustutaan
oppilaan
ortodoksiseen
perinnetaustaan
osana
monikulttuurista ortodoksisuutta.

S3 Hyvä elämä: Sisältöjen valinnassa otetaan huomioon ortodoksiseen ihmiskäsitykseen liittyvä
opetus vapaudesta ja vastuusta sekä ihmisen kokonaisvaltainen hyvinvointi. Perehdytään
vastuuseen ympäristöstä ja luonnosta sekä tunnistetaan elämän ainutkertaisuus. Pyritään
eläytymään toisen asemaan ja pohditaan ihmiselämään liittyviä kysymyksiä kuten toisesta
välittäminen, anteeksiantaminen, rehellisyys, huolenpito, rakkaus niin perheessä kuin
kouluyhteisössäkin. Selvitetään YK:n Lapsen oikeuksien sopimuksen merkitystä oppilaan omassa
elämässä. Tarkastellaan elämää ja kuolemaa sekä eettisiä kysymyksiä Vanhan ja Uuden
Testamentin kertomusten ja arjen esimerkkien avulla.

VUOSILUOKKAISTETUT TAVOITTEET JA SISÄLLÖT
Alla oleva osuus on tehty ortodoksisen uskonnon opettajien yhteistyönä vuoden kuluessa syksystä
2014 - syksyyn 2015. Suomen ortodoksinen kirkkokunta ja Helsingin ortodoksinen seurakunta
sekä muut seurakunnat ovat tukeneet opettajia prosessissa.

Yhteiseen työhön ryhdyttiin, koska nähtiin tarpelliseksi vaalia opetuksen valtakunnallista
yhtenäisyttä, mutta toisaalta myös pohtia opetuksen tulevaisuutta kollegojen kanssa.
Vähemmistöuskonnon opettajat ovat usein ainoita opettajia alueellaan ja laativat yksin laajojenkin
maantieteellisten alueiden paikallisia opetusuunnitelmia ortodoksiseen uskontoon. Tilaa ja aikaa
keskustelulle ja ajatuksenvaihdolle on tarvittu.

Tähän versioon on jätetty runsaasti vuosiuokkaistettuja sisältöjä, jotka ovat enemmänkin
esimerkinomaisia, kuin sellaisenaan noudatettavaksi ajateltu. Kukin paikallinen opetussuunnitelma
tarkentuu ja tiivistyy tämän pohjalta, näiden suuntaviivojen ohjaamassa linjassa. Lisäksi tarkempiin
paikallisiin suunnitelmiin liitetään ja painotetaan omalle alueelle ominaisia sisältöjä. Yhteinen pohja
on synnytetty prosessina ja siinä mielessä se ei suinkaan ole valmis, virheetön tuote, vaan
prosessi jatkuu paikallisessa työssä Oulussa, Rovaniemellä, Helsingissä, Porvoossa,
Kouvolassa… Virheet saa ja pitää korjata. Onnea ja menstystä siihen työhön meidän kaikkien
puolesta!

Näitä pohjia edelleen työstettäessä on hyvä pitää mielessä joustavat edellytykset sekä opetuksen
suunnittelulle että laajoille, jopa oppiainerajat ylittäville kokonaisuuksille. Sisällöt ovat välineitä
tavoitteiden saavuttamiseen, tavoitteiden saavuttamista puolestaan arvioidaan lukuvuoden
lopuksi.

Jokaisen vuosiluokkakokonaisuuden alussa on suorana lainauksena oppiaineen tehtävä ja kuvaus
sekä yleiset sisältöalueet Opetussuunniltelman perusteista 2014. Otsikoiden numerointi viittaa
perustetekstin lukuihin. Myös tavoiteet ja hyvän osaamisen kuvaukset 6-luokan päättyessä sekä
päättöarviointiin ovat suoraan perusteista. Ne on käytettävyyden lisäämiseksi sijoitettu kuhunkin
vuosiluokkaistamistaulukkoon omalle kohdalleen.

Opetuksen tavoite:

Arvionti:

T1 herättää oppilaassa mielenkiinto uskonnon -edistyminen lähiympäristön katsomuksellisten
opiskelua kohtaan ja opastaa tuntemaan oman ilmiöiden tunnistamisessa ja nimeämisessä
perheen uskonnollista ja katsomuksellista
-edistymien ajatusten ilmaisemisessa ja toisten
taustaa
kuuntelemisessa

Tavoite 1 lk

Tavoite 2 lk

Oppilaassa
herää
mielenkiinto
uskonnon
opiskelua kohtaan. Oppilas tietää oman
perheen uskonnollista ja katsomuksellista
taustaa.

Oppilaassa
herää
mielenkiinto
uskonnon
opiskelua kohtaan. Oppilas tuntee oman
perheen uskonnollista ja katsomuksellista
taustaa.

-olen ortodoksi

-minä ortodoksina ja kirkon jäsenenä, oma
identiteetti

-kaste, mirhallavoitelu, kummi

-seurakunta

-oma perhe, erilaiset perheet
-ekumeeniset perheet, kristillisyys perheissä

-luterilainen kirkko ja luterilaisuus

-oman koulun uskontoja, uskonnottomuus

-oman koulun uskontoja ja uskonnottomuus

-toisen kunnioittaminen ja arvostaminen
-nimikkopyhä,
nimipäivä

taivaallinen

-enkelit, suojelusenkeli

esirukoilija,

-erilaisia ortodoksisia perinteitä

oma

-toisen kunnioittaminen ja arvostaminen

Tavoitteeseen liittyvät sisältöalueet

S1, S2, S3

Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen

L2, L4

Esimerkkejä
työtavoista

oppimisympäristöistä

ja

Opetuksen tavoite:

Oppilas kertoo omista havainnoistaan ja
kokemuksistaan
ja
nimeää
niitä.
Asiantuntijavierailuja seurakunnista ja vierailuja
seurakunnissa.

Arvionti:

T2 ohjata oppilasta tutustumaan opiskeltavan - edistyminen lähiympäristön katsomuksellisten
uskonnon keskeisiin käsitteisiin, kertomuksiin ilmiöiden tunnistamisessa ja nimeämisessä
ja symboleihin
- edistyminen ryhmässä toimimisen taidoissa

1 lk

2 lk

Oppilas
tutustuu
Raamatuun,
keskeisiin Oppilasta tutustuu Raamatun kertomuksiin.
ortodoksisiin
käsitteisiin,
kertomuksiin
ja
Oppilas tunnistaa oman uskonnon keskeisiä
symboleihin.
ortodoksisia
käsitteitä,
kertomuksia
ja
symboleita.

-Raamattu, kirkon pyhä kirja

-Raamattu, evankeliumit

-risti

-kertomuksia joulusta ja pääsiäisestä

-kirkolliset
tavat:
ristinmerkki,
kunnioittaminen, tuohus, lampukka

ikonin

- Pyhä Kolminaisuus, Jumala, Jeesus; Jumalan
Poika; Kristus, Pyhä Henki
-Jumalansynnyttäjä
-Kristuksen ja Jumalansynnyttäjän ikoneja
-mysteeriot: ehtoollinen
-Raamatun kertomuksia Jumalan rakkaudesta
ja huolenpidosta ja ylösnousemuksesta

-seurakunta
-jumalanpalvelukset
-pyhittävät asiat: mysteeriot; sakramentit
-ehtoollinen, kaste, mirhallavoitelu
-Herran rukous
-kirkkorakennus: kirkon osat ja esineistöä
-tapahtumaikoneja ja pyhien ihmisten ikoneja

Tavoitteeseen liittyvä sisältöalue

S1

Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen

L1

Esimerkkejä
työtavoista

oppimisympäristöistä

ja

Koululaisjumalanpalveluksiin
osallistuminen,
kirkkorakennukseen tutustuminen vierailujen ja
yhteistoiminnallisten projektien avulla.

Opetuksen tavoite:

Arvionti:

T3 ohjata oppilasta tutustumaan opiskeltavan
uskonnon vuodenkiertoon, juhliin ja tapoihin

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

1 lk

ilmaisemisessa

ja

2 lk

Oppilas tutustuu ortodoksisiin tapoihin ja Oppilas tietää, miksi keskeisiä ortodoksisia
kirkkovuoden kiertoon. Oppilas tutustuu juhlien juhlapyhiä
vietetään.
Oppilas
tutustuu
sisältöön ja niiden erilaisiin viettotapoihin.
ortodoksisiin perinteisiin ja tapoihin.

-käyttäytyminen kirkossa, kirkolliset tavat

-pyhä ja arki osana kirkkovuoden kulkua

-pappi, kanttori, ponomari

-tapahtumaikoneja ja pyhien ihmisten ikoneja

-juhlaan valmistautuminen: paastoaminen

-kirkkovuoden suuria juhlia

-rukoileminen
on
puhetta
Jumalalle; -käyttäytyminen kirkossa, kirkolliset tavat
kääntymistä Jumalan puoleen: Herran rukous,
-oman pyhäkön praasniekka
iltarukous
-jumalanpalvelusten toimittajia
-kirkkovuoden kulku ja perinteisiin tutustuminen
-joulupaasto ja suuri paasto
etenkin Kristuksen syntymä
-muodollinen rukoileminen, esim. Taivaallinen
Kuningas, Herra armahda, Pyhä Jumala,
pääsiäistropari, Monia vuosia

ja ylösnouseminen
-virpominen

Tavoitteeseen liittyvät sisällöt

S1

Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen

L2, L7

Esimerkkejä
työtavoista

oppimisympäristöistä

ja

Virpomisperinteeseen tutustuminen, kirkollisten
tapojen
harjoitteleminen
koululaisjumalanpalveluksissa,
juhliin

tutustuminen
ikonien,
kertomusten kautta.

Opetuksen tavoite:

kirkkoveisujen

ja

Arvionti:

T4 kannustaa oppilasta tutustumaan luokan, - edistyminen lähiympäristön katsomuksellisten
koulun
ja
lähiympäristön
uskontojen
ja ilmiöiden tunnistamisessa ja nimeämisessä
katsomusten tapoihin ja juhlaperinteisiin
- edistyminen ryhmässä toimimisen taidoissa
- edistymien ajatusten
toisten kuuntelemisessa

1 lk

ilmaisemisessa

ja

2 lk

Oppilas tietää, että on olemassa myös muita Oppilasta
tutustuu
luokan,
koulun
ja
uskontoja kuin oma uskonto ja on olemassa lähiympäristön uskontojen ja katsomusten
myös muita katsomuksia.
tapoihin ja juhlaperinteisiin. Oppilas osaa
nimetä joitakin yhtäläisyyksiä ja eroja oman
sekä
toisen
uskonnon
tavoissa
ja
juhlaperinteissä.

-oman
luokan
uskonnottomuus

ja

koulun

uskontoja,

-kristillisyys ja erilaiset seurakunnat
-pyhä ja arki koulussa, maallisia juhlia

-omassa koulussa vietettäviä juhlia,
uskonnollisia kuin perinteisiä juhlia

niin

-toisen ja oman katsomuksen arvostaminen ja
kunnioittaminen

-koulun lähialueen uskontoja, uskonnottomuus
-erilaisia ortodoksisia perinteitä

Tavoitteeseen liittyvät sisällöt

S2

Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen

L2, L3, L7

Esimerkkejä
työtavoista

oppimisympäristöistä

ja

Vierailuja ja vierailijoita, yhteistyötä koulun
juhlien valmistelussa ja vietossa sekä muihin
uskontoihin ja katsomuksiin tutustumisessa.

Opetuksen tavoite:
T5 rohkaista oppilasta tunnistamaan
ilmaisemaan omia ajatuksiaan ja tunteitaan

Arvionti:
ja

- edistyminen ryhmässä toimimisen taidoissa
- edistymien ajatusten
toisten kuuntelemisessa

1 lk

ilmaisemisessa

ja

2 lk

Oppilas
rohkaistuu
kertomaan
arkisista Oppilas
rohkaistuu
kertomaan
arkisista
kokemuksistaan.
Oppilas
harjoittelee kokemuksistaan.
Oppilas
harjoittelee
tunnistamaan ja ilmaisemaan omia tunteitaan. tunnistamaan ja ilmaisemaan omia tunteitaan.
Oppilas harjoittelee kuuntelemaan toisia ja Oppilas harjoittelee kuuntelemaan toisia ja
kunnioittamaan heidän ajatuksiaan.
kunnioittamaan
heidän ajatuksiaan.

- omien kokemusten jakaminen

-toisen asemaan asettuminen

- oman ja muiden mielipiteiden kunnioittaminen

-mielipiteen perusteleminen

-mielipiteen perusteleminen

- oman identiteetin rakentaminen:
ortodoksisen kirkon jäsenenä

-tunteiden nimeäminen ja niistä puhuminen

minä

-tunteiden nimeäminen ja niistä puhuminen

Tavoitteeseen liittyvät sisällöt

S1, S3

Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen

L2, L6, L7

Esimerkkejä
työtavoista

oppimisympäristöistä

Opetuksen tavoite:

ja

Opetuksessa on tärkeää, että jokainen oppilas
tulee
kuulluksi
omine
havaintoineen
ja
kokemuksineen.
Oppilaita
rohkaistaan
vuorovaikutukselliseen
oppimiseen
ja
keskusteluun. Käytetään erilaisia toiminnallisia
työtapoja.

Arvionti:

T6
ohjata
oppilasta
toimimaan - edistyminen lähiympäristön katsomuksellisten
oikeudenmukaisesti,
eläytymään
toisen ilmiöiden tunnistamisessa ja nimeämisessä
asemaan sekä kunnioittamaan toisen ihmisen
- edistyminen ryhmässä toimimisen taidoissa
ajatuksia ja vakaumusta sekä ihmisoikeuksia
- edistymien ajatusten ilmaisemisessa ja
toisten kuuntelemisessa

1 lk

2 lk

Oppilas
harjoittelee
eläytymään
toisen Oppilas
harjoittelee
ymmärtämään
ja
asemaan sekä pyrkii kunnioittamaan toisen kunnioittamaan
erilaisia
ajattelutapoja
ja
ajatuksia. Oppilas harjoittelee tunnistamaan vakaumuksia. Oppilas tutustuu ihmisoikeuksiin.
oikean ja väärän.

-pyhät ihmiset esimerkkinä
Nikolaos – epäitsekkyys

esim.

pyhä

- huolenpito, toisesta välittäminen
-rakkaus - lähimmäisenrakkaus

-rakkaus - lähimmäisenrakkaus

- anteeksiantaminen

-vapaus ja vastuu omista teoista
-rehellisyys

-oppilaan
lähipiirissä
ja
kouluyhteisössä
vaikuttavia erilaisia maailmankatsomuksia

-omatunto

-monikulttuurisia ortodoksisia perinteitä

-oppilaan
lähipiirissä
ja
kouluyhteisössä
vaikuttavia erilaisia maailmankatsomuksia

- Lapsen
oikeuksien
elämässä, ihmisoikeudet

sopimus

omassa

-ihmisarvo

Tavoitteeseen liittyvät sisällöt

S1, S2, S3

Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen

L2, L6, L7

Esimerkkejä
työtavoista

oppimisympäristöistä

ja

Opetuksen tavoite:

Eettistä sisältöä voi käsitellä esim. Herran
rukouksen ja rakkauden kaksoiskäskyn kautta
sekä Raamatun kertomuksia apuna käyttäen.
Opetuksessa keskeistä on oppilaslähtöisyys ja
oppilaan
oman
kokemusmaailman
kunnioittaminen.

Arvionti:

T7 ohjata oppilaita eettiseen pohdintaan sekä - edistyminen ryhmässä toimimisen taidoissa
hahmottamaan, mitä tarkoittaa vastuu itsestä,
- edistymien ajatusten ilmaisemisessa ja
yhteisöstä, ympäristöstä ja luonnosta
toisten kuuntelemisessa

1 lk

2 lk

Oppilas osaa nimetä asioita, joista hän voi

Oppilas pohtii kuinka hän voi omalta osaltaan

ottaa vastuuta omassa arjessaan. Oppilas vaikuttaa oman lähipiirin hyvinvointiin. Oppilas
pohtii kuinka hän voi omalta osaltaan vaikuttaa osaa nimetä joitakin tapoja, joilla hän voi
oman lähipiirin hyvinvointiin.
huolehtia ympäristöstä ja luonnosta.

-luomiskertomus: elämä ja kuolema
-kirkkovuoden alku:
vastuu ympäristöstä

luomakunnan

päivä:

- hyvinvointi, vastuu omasta terveydestä ja
ympäristöstä
- paasto hyvän tekemisen mahdollisuutena

-ihminen Jumalan kuvana ja kaltaisena

-esirukous

-huolenpito, toisesta välittäminen

- hyvä elämä, esim. ”Kun minulla oli nälkä… te
annoitte minulle ruokaa…”

-vastuu omasta terveydestä

-ihmisen vapaus ja vastuu

-omatunto

-oppilas oman perheensä ja luokkayhteisönsä
jäsenenä

-epäitsekkyys
-oppilas oman perheensä ja luokkayhteisönsä
jäsenenä

Tavoitteeseen liittyvät sisällöt

S3

Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen

L3, L7

Esimerkkejä
työtavoista

Tarkastellaan elämää ja kuolemaa sekä
eettisiä kysymyksiä Raamatun kertomusten ja
arjen esimerkkien avulla.

oppimisympäristöistä

ja

Opetuksen tavoite:

Arvionti:

T8 luoda oppilaalle tilaisuuksia harjoitella - edistyminen ryhmässä toimimisen taidoissa
omien
mielipiteiden
esittämistä
ja
- edistymien ajatusten ilmaisemisessa ja
perustelemista sekä erilaisten mielipiteiden
toisten kuuntelemisessa
kuuntelemista ja ymmärtämistä
1 lk

2 lk

Oppilas
rohkaistuu
kertomaan
omia
mielipiteitään.
Oppilas
harjoittelee
kuuntelemaan toisen kertomaa ja esittämään
kysymyksiä. Oppilas tietää, että ihmiset voivat

Oppilas
rohkaistuu
kertomaan
ja
perustelemaan omia mielipiteitään. Oppilas
harjoittelee kuuntelemaan toisen kertomaa ja
esittämään kysymyksiä. Oppilas harjoittelee

olla monista asioista eri mieltä.

ymmärtämään myös eriäviä mielipiteitä.

-erilaiset persoonat

-erilaiset persoonat

-mielipide

-mielipide ja se perusteleminen

-vuorovaikutuksen taitoja

-vuorovaikutuksen taitoja

-minä ortodoksina ja kirkon jäsenenä, oma
identiteetti ja itsetuntemus

-minä ortodoksina ja kirkon jäsenenä, oma
identiteetti ja itsetuntemus

-erilaiset perheet

-erilaiset perheet

Tavoitteeseen liittyvät sisällöt

S1, S3

Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen

L1, L5, L6, L7

Esimerkkejä
työtavoista

oppimisympäristöistä

ja

Tämä tavoite sisältyy ja kasvaa spiraalimaisesti
kautta alkuopetuksen.

Vuosiluokilla 3-6 uskonnon opetuksessa laajennetaan ja syvennetään oman uskonnon
perustietoja. Opetuksessa perehdytään opiskeltavan uskonnon pyhiin kirjoihin ja kertomuksiin
sekä keskeiseen oppiin, eettisiin periaatteisiin, rituaaleihin ja tapoihin.
Oppilaita kannustetaan
ihmettelyyn ja kyselyyn. Opetuksessa tutustutaan Suomen ja Euroopan uskonnollisiin juuriin sekä
uskonnolliseen ja katsomukselliseen elämään nyky-Suomessa ja Euroopassa. Oppilaat
harjaannuttavat medialukutaitoaan ja heitä ohjataan arvioimaan ja käyttämään eri lähteistä
etsimäänsä tietoa sekä hyödyntämään sitä eri tilanteissa.
Opetuksessa käsitellään lasten oikeuksia ja yksilön vastuuta omista teoistaan. Opetuksessa
harjoitellaan tunne- ja vuorovaikutustaitoja sekä tuetaan oppilaita muodostamaan ja
perustelemaan omia näkemyksiä. Oppilaita rohkaistaan ystävyyteen, myönteisen luokka- ja
kouluyhteisön rakentamiseen sekä toimimaan syrjintää vastaan.

Uskonnon tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet vuosiluokilla 3-6

Sisällöt valitaan siten, että ne tukevat oppiaineen yleisten tavoitteiden saavuttamista. Sisältöjen
valinnassa
hyödynnetään
paikallisia
mahdollisuuksia.
Sisältöalueista
muodostetaan
kokonaisuuksia eri vuosiluokille. Oppilaiden kokemusmaailma huomioidaan sisältöjen valinnassa
ja niiden tarkemmassa käsittelyssä.

S1 Suhde omaan uskontoon: Sisällöissä keskitytään uskonnon lähteisiin, pyhiin kirjoihin ja
henkilöihin sekä musiikkiin, symboleihin, pyhiin paikkoihin ja rakennuksiin. Tärkeitä sisältöjä ovat
opiskeltavan uskonnon oppi, tavat, rituaalit ja yhteisöt sekä uskonnon sisäinen monimuotoisuus.
Tarkastellaan uskonnon keskeisiä kertomuksia ja niiden vuorovaikutusta taiteen, tieteen ja
kulttuurin kanssa.

S2 Uskontojen maailma: Opetuksen sisältöjä ovat kristinusko, muut uskonnot ja uskonnottomuus
suomalaisessa kulttuurissa ja arjessa. Tutustutaan erityisesti koulun lähialueella vaikuttaviin
uskonnollisiin yhteisöihin ja niiden pyhiin tiloihin. Opetuksessa tarkastellaan Suomen ja Euroopan
katsomuksellista ja uskonnollista taustaa ja nykytilaa. Sisällöt valitaan niin, että muodostuu
kokonaiskuva Euroopan uskonnollisista juurista ja erityisesti juutalaisuuden, kristinuskon ja islamin
perussisällöistä ja merkityksestä. Sisältöjen valinnassa otetaan huomioon uskontoon liittyvien
teemojen käsittely mediassa ja populaarikulttuurissa.

S3 Hyvä elämä: Keskeisiä sisältöjä ovat ihmisarvo, elämän kunnioittaminen ja luonnon vaaliminen.
Pohdinnan kohteena ovat oppilaan omat valinnat ja toiminnan taustalla vaikuttavat arvot sekä
globaali vastuu.
Tärkeitä sisältöjä ovat elämäntaidot, itsetuntemus ja kokonaisvaltainen
hyvinvointi. Tutustutaan opiskeltavan uskonnon keskeisiin eettisiin opetuksiin sekä eri uskontojen
ja katsomusten yhteisiin eettisiin käsityksiin. Käsitellään YK:n Lapsen oikeuksien sopimusta.
Sisällöt antavat oppilaalle välineitä eettiseen keskusteluun ja omien näkemysten perustelemiseen
sekä uskonnoista käytävään keskusteluun.

Uskonnon oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät tavoitteet vuosiluokilla 3-6

Asioita tarkastellaan kerronnallisuuden, draaman, kokemuksellisuuden, toiminnallisuuden ja
yhteisöllisen oppimisen avulla. Keskeistä on opittavien asioiden alustava käsitteellistäminen.
Uskonnon opetuksessa käytetään sisältöjen oppimista edistäviä tietoteknisiä sovelluksia siten, että
oppilaiden oma aktiivisuus ja vuorovaikutus korostuvat. Opetuksessa korostetaan kiireettömyyttä
ja keskustelua. Opetuksessa voidaan mahdollisuuksien mukaan hyödyntää vierailuja ja
vierailijoita. Opetuksessa voidaan toteuttaa yksilö- tai ryhmäprojekteja myös oppiaineen eri
oppimäärien kesken sekä oppiainerajat ylittäen. Tavoitteena on ilmentää koulussa edustettujen
uskontojen ja katsomusten moninaisuutta kunnioittavasti.
Ohjaus, eriyttäminen ja tuki uskonnossa vuosiluokilla 3-6
Oppimäärien toteutuksessa tehdään toimintaan ja opetukseen liittyvät ratkaisut huomioiden
oppilaiden erilaiset uskonnolliset ja katsomukselliset taustat ja kehittyvä kielitaito. Keskeisten
käsitteiden ymmärtämistä tuetaan. Opetuksessa luodaan oppimista ja osallisuutta edistäviä
yhteisiä tilanteita sekä ohjataan ja vahvistetaan oppilaan opiskelutaitoja ja oma-aloitteisuutta.

Oppilaan oppimisen arviointi uskonnossa vuosiluokilla 3-6
Uskonnon opetuksessa oppimisen arviointi on ohjaavaa ja kannustavaa. Palautteella pyritään
rohkaisemaan oppilasta perehtymään ja tutkimaan uskontojen keskeisiä lähteitä ja piirteitä sekä
tekemään asioista omia tulkintoja. Arvioinnissa otetaan huomioon monimuotoiset kirjallisen ja
suullisen tuottamisen tavat sekä muun tekemisen ja ilmaisumuotojen kautta osoitettu osaaminen.
Tärkeää on niiden kautta osoitettu taito ilmaista itseään ja ajatuksiaan. Yksityiskohtaisen
muistamisen sijaan arvioinissa kiinnitetään erityisesti huomiota tiedon soveltamiseen sekä
ajattelun kehittymiseen.

Uskonnon sanallista arviota tai arvosanaa antaessaan opettaja arvioi oppilaan osaamista
suhteessa
paikallisessa
opetussuunnitelmassa
asetettuihin
tavoitteisiin. Määritellessään
osaamisen tasoa 6. vuosiluokan lukuvuositodistusta varten opettaja käyttää uskonnon
valtakunnallisia arviointikriteereitä.

Uskonnon eri oppimäärät vuosiluokilla 3-6
Perusopetuslain
11§:n
mukaan
perusopetuksessa
oppiaineena
on
uskonto
tai
elämänkatsomustieto. Uskonto toteutetaan saman lain 13§:n mukaan oppilaiden uskonnollisen
yhdyskunnan mukaisesti oman uskonnon opetuksena erillisten oppimäärien mukaan. Oppiaineen
yhtenäisyyden takaamiseksi kaikille oman uskonnon opetuksen muodoille on laadittu yhteiset
tavoitteet ja keskeiset sisällöt.
Eri uskontojen oppimääräkuvauksissa tarkennetaan kaikille yhteisiä sisältöjä oppilaan oman
uskonnon luonteen mukaisesti. Paikalliset opetussuunnitelmat laaditaan perusteiden yhteisten
tavoitteiden, sisältökuvausten ja eri uskontojen tarkennettujen oppimääräkuvausten pohjalle.
ORTODOKSINEN USKONTO
Tässä oppimääräkuvauksessa tarkennetaan kaikille yhteisiä uskonnon sisältöjä. Paikalliset
opetussuunnitelmat laaditaan uskonnon yhteisten tavoitteiden ja sisältökuvausten sekä eri
uskontojen tarkennettujen oppimääräkuvausten perustalle.
S1 Suhde omaan uskontoon: Opetuksessa paneudutaan ortodoksisen uskonopin lähteisiin ja
peruskäsitteisiin. Keskeisiä sisältöjä ovat liturgisen elämän peruspiirteet, pyhät mysteeriot ja
kirkolliset toimitukset arjessa ja juhlassa.
Perehdytään Vanhan Testamentin kirjallisuuteen
ortodoksisen opetuksen näkökulmasta sekä Jeesuksen elämävaiheisiin ja opetukseen
evankeliumeissa sekä kirkkovuoden tapahtumissa. Opetuksessa tarkastellaan kirkon syntyä sekä
Paavalin ja muiden apostolien toimintaa. Tutkitaan Suomen ortodoksisen kirkon tunnuspiirteitä,
kirkkoa uskonnollisena rakennuksena, kirkkoarkkitehtuuria ja siihen liittyvää symboliikkaa.
Opetuksessa otetaan huomioon kirkkomusiikki, kirkkotaide sekä ortodoksisuuden vaikutus ja
näkyminen medioissa kotimaassa ja maailmalla.
S2 Uskontojen maailma: Opetuksessa tarkastellaan mitä ovat pyhyys, juhlat ja erilaiset tavat,
niiden arvostaminen sekä omassa että eri uskontojen kulttuureissa. Pohditaan ortodoksisen

kirkon olemusta katolisena ja apostolisena, globaalina yhteisönä. Tutustutaan keskeisiin
Euroopassa vaikuttaviin uskontoihin ja eurooppalaiseen uskontokarttaan. Perehdytään islamin ja
juutalaisuuden yhteisiin piirteisiin ortodoksisen kristillisyyden kanssa. Tutkitaan koulun lähialueiden
uskonnollisia yhteisöjä ja uskonnottomuutta elämänkatsomuksen muotona. Tutustutaan
alustavasti ekumeniaan ja uskontodialogiin sekä ihmisoikeuksien ja uskonnon suhteeseen.
S3 Hyvä elämä: Keskeisinä sisältöinä opetuksessa ovat ortodoksisen kirkon opetus sekä Uuden
Testamentin sanoma yksilön eettisten kysymysten ohjaajana ja tukijana omassa elämässä sekä
vuorovaikutuksessa toisten kanssa. Perehdytään Kymmeneen käskyyn ja pohditaan omia eettisiä
valintoja ja niiden seurauksia sekä vaikutuksia itsetuntemuksen, elämäntaitojen ja myönteisen
elämännäkemyksen
muodostamiseen. Opetuksessa otetaan huomioon toisen ihmisen
arvostaminen, huolenpito ympäristöstä ja luonnosta sekä elämän kunnioittaminen ja kestävä
tulevaisuus. Pohditaan osallistuvaa globaalia vastuun kantamista kirkon ja yksilön elämässä.
Tutustutaan alustavasti eri uskontojen eettisten opetusten yhteisiin piirteisiin sekä eurooppalaisen
ihmisoikeuskäsityksen ja kristillisten arvojen yhteisiin piirteisiin ja syvennetään käsitystä YK:n
Lapsenoikeuksien sopimuksen merkityksestä.
VUOSILUOKKAISTETUT TAVOITTEET JA SISÄLLÖT
Alla oleva osuus on tehty ortodoksisen uskonnon opettajien yhteistyönä vuoden kuluessa syksystä
2014 - syksyyn 2015. Suomen ortodoksinen kirkkokunta ja Helsingin ortodoksinen seurakunta
sekä muut seurakunnat ovat tukeneet opettajia prosessissa.

Yhteiseen työhön ryhdyttiin, koska nähtiin tarpelliseksi vaalia opetuksen valtakunnallista
yhtenäisyttä, mutta toisaalta myös pohtia opetuksen tulevaisuutta kollegojen kanssa.
Vähemmistöuskonnon opettajat ovat usein ainoita opettajia alueellaan ja laativat yksin laajojenkin
maantieteellisten alueiden paikallisia opetusuunnitelmia ortodoksiseen uskontoon. Tilaa ja aikaa
keskustelulle ja ajatuksenvaihdolle on tarvittu.

Tähän versioon on jätetty runsaasti vuosiuokkaistettuja sisältöjä, jotka ovat enemmänkin
esimerkinomaisia, kuin sellaisenaan noudatettavaksi ajateltu. Kukin paikallinen opetussuunnitelma
tarkentuu ja tiivistyy tämän pohjalta, näiden suuntaviivojen ohjaamassa linjassa. Lisäksi tarkempiin
paikallisiin suunnitelmiin liitetään ja painotetaan omalle alueelle ominaisia sisältöjä. Yhteinen pohja
on synnytetty prosessina ja siinä mielessä se ei suinkaan ole valmis, virheetön tuote, vaan
prosessi jatkuu paikallisessa työssä Oulussa, Rovaniemellä, Helsingissä, Porvoossa,
Kouvolassa… Virheet saa ja pitää korjata. Onnea ja menstystä siihen työhön meidän kaikkien
puolesta!

Näitä pohjia edelleen työstettäessä on hyvä pitää mielessä joustavat edellytykset sekä opetuksen
suunnittelulle että laajoille, jopa oppiainerajat ylittäville kokonaisuuksille. Sisällöt ovat välineitä
tavoitteiden saavuttamiseen, tavoitteiden saavuttamista puolestaan arvioidaan lukuvuoden
lopuksi.

Jokaisen vuosiluokkakokonaisuuden alussa on suorana lainauksena oppiaineen tehtävä ja kuvaus
sekä yleiset sisältöalueet Opetussuunniltelman perusteista 2014. Otsikoiden numerointi viittaa
perustetekstin lukuihin. Myös tavoiteet ja hyvän osaamisen kuvaukset 6-luokan päättyessä sekä
päättöarviointiin ovat suoraan perusteista. Ne on käytettävyyden lisäämiseksi sijoitettu kuhunkin
vuosiluokkaistamistaulukkoon omalle kohdalleen.

Opetuksen tavoite:

Hyvän osaamisen kuvaus 6. luokan lopussa:

T1 ohjata oppilasta perehtymään opiskeltavan Oppilas osaa nimetä opiskeltavan uskonnon
uskonnon pyhiin kirjoihin ja kertomuksiin sekä lähteitä ja tekstejä sekä kuvata niiden keskeisiä
keskeisiin oppeihin
sisältöjä.
Arvioinnin kohteet oppiaineessa:
Uskontoa
koskevan
uskonnon monilukutaito

tiedon

hallitseminen,

3 lk

4 lk

5 lk

6 lk

Oppilasta
perehtyy
Raamattuun ja pyhiin
kertomuksiin
sekä
niiden
opetuksiin
ortodoksisesta
näkökulmasta.

Oppilasta
perehtyy
evankeliumikirjoihin ja
Raamattuun
kirkon
kirjana
ja
uskon
lähteenä sekä muihin
pyhiin kirjoituksiin.

Oppilasta perehtyy
varhaisen
kristillisyyden
merkitykseen
kristinuskon
kehittymisessä
maailmanuskonnoks
i.

Oppilasta
tuntee
Raamatun
perusrakenteen
ja
ymmärtää
sen
merkityksen
opin
lähteenä sekä tuntee
kirkkoisien opetuksia ja
kristillisen
opin
muodostumisen.

-Raamattu
kirjana

pyhänä

-Kristuksen elämä ja
opetus

-Raamatun
osaa:
Testamentti
Testamentti

kaksi evankeliumeissa
Vanha
-Kristus: ihminen
ja Uusi
Jumala

-apostolit,
Apostolien teot
lähetyskirjeet,
apostoli Paavali

-Raamatun käyttäminen
jumalanpalveluksissa
pääpiirteissään

-Jumalan
liitto
ihmisen
kanssa
Vanhassa
Testamentissa:
patriarkat ja Uudessa
Testamentissa:
Kristus
-Jeesuksen
opetuksia

ja

ja

-joulu ja Teofania
-pääsiäinen
ja
pääsiäisen
jumalanpalvelukset
-oppilaan
suojeluspyhä
ja
hänen elämäkertansa
-oman

seurakunnan

ja

-kirkon
synty
ja
alkukirkon elämää
-marttyyrit

ja

-pääsiäinen
-seurakunta
kirkko

-uskontunnustus
-Raamattu kirkon kirja,
uskon lähde

-pyhät ihmiset
-helatorstai
helluntai

-kirkkoisät ja kristillinen
oppi

-Pyhä
Kolminaisuus
Raamatussa
-Jumalanäiti

ja

-enkelit

ihmetekoja

pyhät ja niihin liittyvät
kertomukset

-pääsiäinen

-kristillisyys

-pääsiäinen

Tavoitteeseen liittyvät sisältöalueet

S1

Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen

L1

Esimerkkejä
oppimisympäristöistä

Opetuksessa hyödynnetään kerronnallisuutta,
draamallisuutta
ja
kokemuksellisuutta.
Oppitunneilla seurataan kirkkovuoden kiertoa.

työtavoista

ja

Opetuksen tavoite:

Hyvän osaamisen kuvaus 6. luokan lopussa:

T2 ohjata oppilas tutustumaan opiskeltavan Oppilas
osaa
kertoa
esimerkkien
avulla
uskonnon rituaaleihin ja tapoihin sekä pyhiin opiskeltavan uskonnon keskeisistä rituaaleista,
paikkoihin ja rakennuksiin
tavoista ja pyhistä paikoista sekä kuvata niiden
merkitystä.
Arvioinnin kohteet oppiaineessa:
Uskontoa
koskevan
uskonnon monilukutaito
3 lk

4 lk

5 lk

Oppilas
tutustuu
kirkon
jumalanpalvelusperin
teeseen ja joihinkin
mysteerioihin
sekä
keskeisiin rukouksiin.
Oppilas
tutustuu
kirkkoon
uskonnollisena
rakennuksena.

Oppilas
tutustuu
kirkon mysteerioihin
sekä
kirkkoon
jumalanpalveluspaikk
ana,
kirkkoarkkitehtuuriin
ja siihen liittyvään
symboliikkaan.

Oppilas
perehtyy
liturgisen
elämän
peruspiirteisiin
sekä
kirkomusiikkiin
ja
ikonitaiteeseen.

Oppilas
kirkon
juhliin.

Oppilas
kirkon
tutustuu juhliin.
keskeisiin

-ortodoksinen

Oppilas
kirkon juhliin.

hallitseminen,

6 lk
Oppilas
tuntee
liturgisen
elämän
peruspiirteet sekä osaa
kertoa
mysteerioista.
Oppilas
tutustuu
luostariin
pyhänä
paikkana ja tuntee sen
perehtyy merkityksen.

Oppilas
perehtyy
kirkon keskeisiin juhliin.

tutustuu
keskeisiin

-ortodoksinen

tiedon

-ortodoksinen

-ortodoksinen

koululaisjumalanpalv
elus

koululaisjumalanpalve
lus

koululaisjumalanpalve
lus

koululaisjumalanpalvel
us

-alkurukoukset
paastorukous

-erilaisia pyhäkköjä ja
kirkkorakennuksia

-uskontunnustus
liturgian osana

-mysteeriot
oppilaan
omassa elämässä

-liturgia

-kirkollista esineistöä

-ehtoollisen
mysteerio

-reliikki

-kirkkomusiikki
ja
ikonitaide
ortodoksisen
uskon
lähteinä, säilyttäjinä ja
elävöittäjinä

-seurakunnan
ja toiminta

ja

-tavallisimpia
kirkkoveisuja
-kirkkorakennus

-vierailu pyhäkössä
-mysteeriot
pääpiirteissään

-ehtooveisu

-kirkko:
yhteisö

toimijat

eukaristinen

-Suomen ortodoksinen
kirkko

-katumus, rippi-isä ja
hengellinen ohjaus

-Ajan
pyhittäminen:
-Konstantinopolin
juhlan
ja
arjen
patriarkaatti
vuorottelu,
-paasto
-luostarit
uskon
kirkkovuosi
-Ajan
pyhittäminen:
säilyttäjinä
ja
-Ajan
pyhittäminen:
-juhlien jako suuriin
juhlan
ja
arjen
lähetystyön sydäminä
juhlan
ja
arjen
juhliin: Kristuksen ja
vuorottelu,
vuorottelu,
-Karjalan valistajat
Jumalanäidin juhlat
kirkkovuosi
kirkkovuosi
-kirkon
pyhiä
ja -lähetystyö
-kodinpyhitys,
kiitosrukoushetket,
panihida

pyhittäjiä ja heidän
muistopäivänsä,
etenkin
lähialueen
pyhät
ja
heidän
muistonsa

-diakoniatyö
-Ajan
pyhittäminen,
kirkkovuosi
paastoineen
-pääsiäisen
valmistautuminen
juhlan viettäminen

ja

-paastoliturgia
-Jeesuksen
rukous
ehtoollista

rukous,
ennen

Tavoitteeseen liittyvät sisältöalueet

S1

Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen

L1, L2

Esimerkkejä
oppimisympäristöistä

Perehdytään
ortodoksiseen
jumalanpalvelusperinteeseen
koululaisjumalanpalveluksiin
osallistumalla.
Kirkon toimintaan ja pyhäkköön tutustutaan
vierailujen ja vierailijoiden avulla. Opiskellaan

työtavoista

ja

toiminnallisesti ja yhteisöllisesti sekä etsitään
tietoa monipuolisesti erilaisia lähteitä käyttäen.
Oppitunneilla seurataan kirkkovuoden kiertoa.

Opetuksen tavoite:

Hyvän osaamisen kuvaus 6. luokan lopussa:

T3
auttaa
oppilasta
tunnistamaan Oppilas osaa antaa esimerkkejä uskonnollisesta
uskonnollisen
kielen
erityispiirteitä
ja kielestä ja sen vertauskuvallisuudesta
vertauskuvallisuutta
Arvioinnin kohteet oppiaineessa:
Uskonnon kielen ja symbolien analysointi

3 lk

4 lk

5 lk

6 lk

Oppilas
pohtii
Raamatun
kertomusten
vertauskuvallisuutta
sekä
yleisimpien
ortodoksisten tapojen
sanatonta viestintää.

Oppilas
tunnistaa
kirkkorakennuksen ja
jumalanpalvelusten
symboliikkaa.

Oppilas tunnistaa ja
ymmärtää
ortodoksisen
ikonitaiteen,
rukousperinteen sekä
kirkkoveisujen
erityispiirteitä
ja
vertauskuvallisuutta.

Oppilas
tunnistaa
ortodoksisen
uskonnollisen
kielen
erityispiirteitä
ja
huomaa
samankaltaisuutta
ja
erilaisuutta
muissa
kristillisissä perinteissä
sekä juutalaisuudessa
ja islamissa.

- VT: profetioita ja
vertauksia
Kristuksesta
ja
Neitsyt Mariasta

-kirkkorakennus:
eteinen, kirkkosali ja
alttari
ja
niiden
symboliikkaa

-UT:
vertaukset
Jeesuksen
opetuksessa

-ikonostaasi

-suurten
juhlien -vuorokauden
ikonien lukeminen ja jumalanpalveluskierto
tulkitseminen
ja sen sisältö Jumalan
luomistyön ilmentäjänä
-yleisimpien
pyhien
ikonien
-ortodoksinen
tarkasteleminen esim. rukousperinne
ja
profeettojen,
läntisen kirkon perinne
marttyyrien,
-ortodoksinen
pyhittäjien, apostolien
rukousperinne
ikonit
verrattuna juutalaiseen
-suurten
juhlien ja islamin perinteeseen
juhlatroparien tekstien
-pyhien
kuvaaminen
avaaminen
ortodoksisessa
ja
-keskeisten rukousten katolisessa perinteessä
sekä islamin suhde

-jumalanpalvelusten
toimitusten
esim.
-tapojen
merkitys: symboliikkaa:
esim.
ristinmerkki, suitsutus,
kumarrukset,
saattokynttilä, saatot
kaularisti

avaaminen

pyhien kuvaamiseen
-ortodoksinen
kirkko,
katolinen
kirkko
ja
luterilainen
kirkko
pyhäkkönä
-synagoga ja moskeija
pyhäkköinä

Tavoitteeseen liittyvät sisältöalueet

S1, S2

Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen

L2, L3, L4

Esimerkkejä
oppimisympäristöistä

Tutustutaan toiminnalisesti kirkkorakennuksiin
sekä niiden esineistöihin. Jollei ole mahdollista
vierailla erilaisissa pyhäköissä, tutustutaan
niihin virtuaalisesti sekä asiantuntijavieraiden
opastuksella.
Opiskellaan mahdollisuuksien
mukaan
yhteistoiminnallisesti
muiden
katsomusryhmien kanssa.

työtavoista

ja

Opetuksen tavoite:

Hyvän osaamisen kuvaus 6. luokan lopussa:

T4 ohjata oppilasta etsimään, arvioimaan ja Oppilas osaa hakea tietoa useasta lähteestä.
käyttämään
uskontoa
koskevaa
tietoa Oppilas harjoittelee arvioimaan löytämänsä
erilaisista lähteistä
tiedon luotettavuutta ja objektiivisuutta.
Arvioinnin kohteet oppiaineessa:
Oppimaan
opiskelussa

oppimisen

taidot

uskonnon

3 lk

4 lk

5 lk

6 lk

Oppilas harjoittelee
Raamatun
käyttöä,
kuvanlukutaitoa
ikonien avulla sekä
harjoittele etsimään
tietoa
erilaisista
lähteistä.

Oppilas
opettelee
etsimään tietoa mm.
paikkakunnalla
vaikuttavista
uskonnollisista
yhteisöistä
monipuolisia lähteitä
käyttäen.

Oppilas
harjoittelee
kuvanlukemista
kirkkotaiteessa
ja
kirkkoveisujen
tekstien tulkitsemista.
Oppilas etsii tietoa
monipuolisista
lähteistä ja
pohtii
alustavasti
tiedon

Oppilasta
harjoittelee
tunnistamaan
ja
arvioimaan uskontoihin
liittyvää uutisointia ja
tutustuu ajankohtaisiin
uskontoon
liittyviin
aiheisiin
mediassa.
Oppilas etsii uskontoon
ja
katsomuksiin

luotettavuutta.
Oppilas osaa käyttää
Raamattua.

-Raamatun
perusteet

käytön

-Raamatun
perusteet

käytön

liittyvää tietoa ja arvioi
sen luotettavuutta.

-Raamatun
käyttö
esim. lähteenä

-tiedon
etsimistä
useammista
lähteistä
ja sen luotettavuuden
-ikonien tulkitseminen -tiedon
etsiminen -tiedon
etsimistä
ja
käyttökelpoisuuden
yhdessä
toisten useammista lähteistä
-tiedon
etsiminen
arviointia
oppilaiden kanssa
ja sen luotettavuuden
yhdessä opettajan ja
ja käyttökelpoisuuden -laajahkoja projekteja
toisten
oppilaiden -tiedon
arviointia
yksin ja yhdessä
kanssa
luotettavuuden
pohtimista
-tiedon
etsimistä -huolellinen
-lähdemerkintä
ikoneista
ja lähdemerkintä
alustavasti
-lähdemerkintä
kirkkoveisuista
-projektien
-pienimuotoisia
-pienimuotoisia
-huolellinen
itsearviointia
ja
projekteja yksin ja projekteja yksin ja
lähdemerkintä
vertaisarviointia
yhdessä
yhdessä
-projekteja yksin ja -ajankohtaiset
-ajankohtaiset
-ajankohtaiset
yhdessä
uskontoon
liittyvät
uskontoon
liittyvät uskontoon
liittyvät
aiheet mediassa
ja
aiheet
mediassa aiheet
mediassa -projektien
niiden luotettavuuden
oppilaiden
oppilaiden
vertaisarviointia
ja
objektiivisuuden
kiinnostuksen
kiinnostuksen
-ajankohtaiset
pohtimista
mukaan
mukaan
uskontoon
liittyvät
aiheet mediassa

Tavoitteeseen liittyvät sisältöalueet

S1, S2, S3

Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen

L4, L5, L6

Esimerkkejä
oppimisympäristöistä

Opetuksessa luodaan oppimista ja osallisuutta
edistäviä yhteisiä tilanteita sekä ohjataan ja
vahvistetaan oppilaan opiskelutaitoja ja omaaloitteisuutta
sekä
taitoa
tuottaa
tietoa
yhteisöllisesti.

työtavoista

ja

Opetuksen tavoite:

Hyvän osaamisen kuvaus 6. luokan lopussa:

T5 opastaa oppilasta perehtymään Suomen ja Oppilas
tunnistaa
uskontojen
merkityksiä
Euroopan uskonnollisiin ja katsomuksellisiin yhteiskuntien
kehityksessä,
kulttuurissa
ja
juuriin ja nykytilaan
mediassa ja osaa antaa niistä esimerkkejä.
Hän
osaa
eurooppalaisen
pääpiirteissään.

kuvata
suomalaisen
ja
uskonnollisuuden
juuria

Arvioinnin kohteet oppiaineessa:
Uskontoa ja kulttuuria koskeva tieto

3 lk

4 lk

5 lk

6 lk

Oppilas
tietää
Suomen suurimmat
uskonnolliset yhteisöt
ja omassa koulussa
opetettavia
katsomuksia.

Oppilasta
tietää
lähialueen uskontoja
ja
uskonnollisia
yhteisöjä.

Oppilas tuntee kirkon
synnyn vaiheita ja
Suomen
katsomuksellisia
juuria ja nykytilaa.

Oppilas
tuntee
pääpiirteittäin
ortodoksisen
kirkon
olemuksen
apostolisena
ja
katolisen
yhteisönä.
Oppilas osaa kuvata
eri
uskontoja ja
uskonnottomuutta
Euroopassa.

-Suomen
kansankirkot:
luterilainen
ja
ortodoksinen kirkko

-lähialueen uskontoja -katolisuus
sekä
uskonnollisia apostolisuus
yhteisöjä
kristinuskossa

ja

-juutalaisuus,
-miksi Suomessa on kristinusko ja islam
ortodokseja?
nyky-Suomessa

-ekumenia,
ekumeeninen
rukousviikko

-juutalaisuuden
ja
islamin
historiaa
Suomessa

-ortodoksisuus
Suomessa,
Euroopassa
ja
maailmassa: globaali
ortodoksisuus

-muita
suomalaisia
uskontoja
oman
koulun
uskontoja
ja
katsomuksia
sekä
uskonnottomuus

-uskonnot
Euroopassa,
Euroopan
uskonnollinen kartta

-vanhat
ja
patriarkatit

uudet

-katolinen
apostolinen
ortodoksinen kirkko
-kristiuskon
Euroopassa

ja

juuret

-kristilliset
symbolit
taiteessa
ja
ympäröivässä
yhteiskunnassa
-martyyrit, luostarit ja
paastot kristinuskossa
ja muissa uskonnoissa
-uskonnollisia
symboleja
ympärillämme
-uskonnottomuus,

ateismi,
maallistuminen,
luonnonuskonnot
-uskonnot
nykyEuroopassa ja niiden
ilmeneminen
ihmisten
arjessa
-uskontodialogi

Tavoitteeseen liittyvät sisältöalueet

S1, S2

Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen

L1, L2

Esimerkkejä
oppimisympäristöistä

Tutustutaan
yhteistoiminnallisesti
tarkemmin
luterilaiseen kirkkoon, jumalanpalvelukseen ja
kirkkorakennukseen.
Etenkin
paikallisia
uskontoja käsitellään asiantuntijavierailujen ja
vierailujen avulla. Mahdollisuuksien mukaan
tehdään oppiainerajat
ylittävää yhteistyötä
yhteiskuntaopiin, historiaan, maantieteeseen ja
kuvataiteeseen liittyen.

työtavoista

ja

Opetuksen tavoite:

Hyvän osaamisen kuvaus 6. luokan lopussa:

T6
ohjata
oppilas
tutustumaan Oppilas
osaa
kuvata
juutalaisuuden,
juutalaisuuteen, kristinuskoon ja islamiin ja kristinuskon ja islamin pääpiirteet sekä niiden
niiden vaikutukseen ja historiaan Euroopassa
keskinäiset suhteet.
Arvioinnin kohteet oppiaineessa:
Uskontoa ja kulttuuria koskeva tieto

3 lk

4 lk

5 lk

6 lk

Oppilas
tutustuu
Abrahamin
uskontojen syntyyn.

Oppilas
tutustuu
juutalaisuuden,
kristinuskon ja islamin
pääpiirteisiin.

Ei tavoitteena

Oppilas osaa kuvata
juutalaisuuden,
kristinuskon ja islamin
pääpiirteitä sekä niiden
keskeisiä suhteita.

-patriarkkakertomukset
Vanhassa
Testamentissa

-Abrahamin uskonnot: syntyhistoriaa,
opin
yhteisiä
piirteitä,
pyhät kirjat, paastot,
pyhät
ihmiset,
näkymätön maailma
-pyhä
ja
arki
kristinuskossa,
juutalaisuudessa
ja
islamissa

-Euroopan
uskonnollinen kartta
-kristinusko,
juutalaisuus ja islam
nyky-Euroopassa
ja
uskontojen
ilmeneminen ihmisten
arjessa
-holokausti

-suuret
juhlat
kristinuskossa,
juutalaisuudessa
ja
islamissa
-arjen uskonnollisuus
kristinuskossa,
juutalaisuudessa
ja
islamissa

Tavoitteeseen liittyvät sisältöalueet

S2, S3

Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen

L2

Esimerkkejä
oppimisympäristöistä

Oppilaita rohkaistaan myönteisen kouluyhteisön
rakentamiseen
sekä
toimimaan
syrjintää
vastaan. Opiskellaan mahdollisuuksien mukaan
yhdessä
uskonnon
eri
oppimääräryhmien
kanssa.

työtavoista

ja

Opetuksen tavoite:

Hyvän osaamisen kuvaus 6. luokan lopussa:

T7 kannustaa oppilasta kunnioittamaan omaa
ja
toisen
pyhää
sekä
käyttäytymään
asianmukaisesti
erilaisissa
uskonnollisissa
tilaisuuksissa ja tilanteissa

Oppilas tietää, miten toimitaan ja pyrkii
toimimaan asianmukaisesti ja kunnioittavasti
erilaisissa
uskonnollisissa
tilanteissa
ja
paikoissa.
Arvioinnin kohteet oppiaineessa:
Uskonnon monilukutaito

3 lk

4 lk

Oppilas harjoittelee
hyvää
käyttäytymistä
pyhäköissä
ja
erilaisissa
uskonnollisia
elementtejä
sisältävissä
tilanteissa.

Oppilas
harjoittelee
hyvää
käyttäytymistä
pyhäköissä
ja
erilaisissa uskonnollisia
elementtejä
sisältävissä tilanteissa.

Oppilas
tietää
pyhän käsitteen ja
osaa yhdistää sen
uskontoon,
kirkkorakennukseen
ja Raamattuun.

-käyttäytyminen
toimiminen
ortodoksisessa
kirkossa
liturgiassa

ja

ja

-käyttäytyminen ja
toimiminen
luterilaisissa
koululaispalveluksis
sa
-pyhyyden ja sen
kunnioittamisen
pohdintaa

5 lk

6 lk

Oppilas
osaa
käyttäytyä
asianmukaisesti
pyhäköissä
ja
erilaisissa
uskonnollisia
elementtejä
sisältävissä
Oppilas osaa yhdistää tilanteissa.
pyhän
käsitteen
mysteerioihin.
Oppilas
ymmärtää
pyhyyden merkitystä
uskonnoissa
ja
tiedostaa
itselleen
pyhiä asioita.

Oppilas
osaa
käyttäytyä
asianmukaisesti
pyhäköissä
ja
erilaisissa uskonnollisia
elementtejä
sisältävissä tilanteissa.

-käyttäytyminen
ja
toimiminen
ortodoksisessa
kirkossa ja liturgiassa

-käyttäytyminen
ja
toimiminen
ortodoksisessa
kirkossa ja liturgiassa

-tutustutaan
erilaisiin
uskonnollisiin
tilaisuuksiin
esim.
internetin avulla

-vierailu
mahdollisuuksien
mukaan lähialueiden
pyhäköissä

-käyttäytyminen
ja
toimiminen
ortodoksisessa
kirkossa, liturgiassa ja
myös
muissa
palveluksissa

-pyhyys mysteerioissa

-mitä
merkitsee
muille

-pyhyys
uskonnoissa

muissa

Oppilas
osoittaa
kunnioitusta omaa ja
toisen pyhää kohtaan.

-erilaisista
kulttureista
ja
uskonnollisista
perinteistä
tulevien
pyhyys
ihmisten
kunnioittava
itselle ja
kohtaaminen
-erilaisia
uskonnollisuuden
merkkejä ja symboleja
-pyhyyden
kunnioittaminen

Tavoitteeseen liittyvät sisältöalueet

S1, S2, S3

Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen

L2, L5, L6

Esimerkkejä
oppimisympäristöistä

työtavoista

ja

Opetuksen tavoite:

Osallistutaan koulun erilaisiin omaan uskontoon
ja toisiin uskontoihin liittyviin yhteisiin tilanteisiin
ja harjoitellaan niissä asianmukaista ja hyvää
käyttäytymistä.
Etsitään
mediasta
erilaisia
uskontoon liittyviä tilanteita ja keskustellaan
havainnoista.

Hyvän osaamisen kuvaus 6. luokan lopussa:

T8 ohjata oppilas perehtymään opiskeltavan Oppilas tunnistaa ja osaa nimetä opiskeltavan
uskonnon
eettisiin
opetuksiin
sekä
eri uskonnon eettisiä opetuksia sekä uskontoja ja
uskontoja yhdistäviin eettisiin periaatteisiin
katsomuksia yhdistäviä eettisiä periaatteita.
Arvioinnin kohteet oppiaineessa:
Etiikkaa koskeva tieto

3 lk

4 lk

5 lk

6 lk

Oppilas
tutustuu
Vanhan
Testamentin
keskeiseen
eettiseen
opetukseen.

Oppilas
käsittelee
keskeisiä
elämänkysymyksiä,
tunteita
ja
arvoja
Uudesta Testamentista
valittujen kertomusten
ja arjen kokemusten
avulla.

Oppilas
tutustuu Oppilas
tunnistaa
ortodoksisen
kirkon uskontoja
ja
keskeiseen eettiseen katsomuksia yhdistäviä
opetukseen.
eettisiä periaatteita.

-rakkauden
kaksoiskäsky

-omasta luopuminen,
epäitsekkyys

Oppilas käsittelee
keskeisiä
elämänkysymyksiä,
tunteita ja arvoja
Raamatusta
valittujen
kertomusten
ja
oman
elämän
kokemusten avulla.

-10 käskyä

-psalmien
ja
viisauskirjallisuuden
-Herran rukous
opetus
-kertomus viimeisestä
-laupias
tuomiosta; Matt. 25
samarialainen
–
-epäitsekkyys
toisen auttaminen

-toisen
ihmisen
huomioiminen

-paasto
paastorukouksen
sisältö

ja

-hyvän tekeminen

-lähimmäisenrakkaus

-vuorisaarna

-kultainen sääntö

-kultainen
myös

sääntö,
muissa

-viisas rakentaja –
kestävät
elämänarvot

-tasa-arvo: eri ikäiset
ihmiset, terveys
-some-etiikkaa

-fariseus
ja
publikaani - nöyryys

-kylväjä – ihmisenä
kasvaminen,
ortodoksinen
ihmiskäsitys
-tasa-arvo:
sukupuolinen
arvo

-tuhlaajapoika
anteeksiantaminen

tasa-

-viihderiippuvuus

-elämä lahjana

-some-etiikkaa

-tasa-arvo:
ulkonäkö, erilaiset
kodit

uskonnoissa
-toisen
huomioiminen
auttaminen
-ihmisoikeudet
marttyyrit
ja
puolustajat

ihmisen
ja
–
uskon

-ihmisoikeudet
uskonnoissa
-eri uskontojen välinen
kunnioitus

-itsestä
huolehtiminen

-tasa-arvo: alueellinen
eriarvoisuus, rikkaat –
köyhät,
rasismi,
syrjäytyminen

-some-etiikkaa

-riippuvuus
elämää
rajoittavana tekijänä
-some-etiikkaa

Tavoitteeseen liittyvät sisältöalueet

S1, S2, S3

Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen

L7

Esimerkkejä
oppimisympäristöistä

Opetuksessa korostetaan
keskustelua, kunnioittavaa
vuorovaikutusta.

työtavoista

ja

Opetuksen tavoite:

kiireettömyyttä ja
ajatusten vaihtoa,

Hyvän osaamisen kuvaus 6. luokan lopussa:

T9
ohjata
oppilasta
ymmärtämään Oppilas
tietää
YK:n
Lapsen
oikeuksien
ihmisoikeuksiin ja erityisesti YK:n Lapsen sopimuksen keskeisen sisällön ja osaa kertoa
oikeuksien sopimukseen sisältyviä arvoja esimerkkejä ihmisoikeuksista.
yksilön ja yhteisön näkökulmasta
Arvioinnin kohteet oppiaineessa:
Ihmisoikeusetiikka
3 lk
Oppilasta
YK:n
oikeuksien

4 lk
tutustuu Oppilasta
tutustuu
Lapsen YK:n
Lapsen
oikeuksien
sopimukseen yksilön ja

5 lk

6 lk

Oppilas
ymmärtää
ihmisoikeuksiin
ja
erityisesti
YK:n
Lapsen
oikeuksien

Oppilas
ymmärtää
ihmisoikeuksiin
ja
erityisesti YK:n Lapsen
oikeuksien

sopimukseen

yhteisön näkökulmasta

sopimukseen
sopimukseen sisältyviä
yksilön
ja
sisältyviä
arvoja arvoja
yksilön ja yhteisön yhteisön näkökulmasta
näkökulmasta

-Lapsen oikeuksien
sopimus
omassa
elämässä,
Lapsen
oikeuksien
päivä
20.11.

-oppilas vähemmistön -suomalaisia
jäsenenä
vähemmistöjä

-ihmisoikeuksien
ja
Lapsen
oikeuksien
toteutuminen
-koulun
-Lapsen
oikeuksien
maailmanlaajuisesti
vähemmistöryhmiä
sopimus
omassa
elämässä,
Lapsen -globaali
talous
-Lapsen
oikeuksien
oikeuksien
päivä ihmisoikeuksien
sopimus
omassa
näkökulmasta
20.11.
elämässä,
Lapsen
-Lapsen
oikeuksien
oikeuksien
päivä
sopimus,
Lapsen
20.11.
oikeuksien
päivä
20.11.

Tavoitteeseen liittyvät sisältöalueet

S2, S3

Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen

L2

Esimerkkejä
oppimisympäristöistä

Vietetään vuosittain marraskuussa Lapsen
oikeuksien päivää mahdollisuuksien
mukaan
siten, että oppilaat itse suunnittelevat ja
vaikuttavat päivän/oppitunnin sisältöön.

työtavoista

ja

Opetuksen tavoite:

Hyvän osaamisen kuvaus 6. luokan lopussa:

T10 ohjata oppilasta arvioimaan tekemiään
valintoja ja pohtimaan toiminnan taustalla
vaikuttavia arvoja eettisten periaatteiden ja
kestävän tulevaisuuden näkökulmasta

Oppilas osaa kertoa arjen esimerkkejä kestävän
tulevaisuuden
rakentamisesta.
Hän osaa
soveltaa opiskelemansa
uskonnon eettisiä
periaatteita omassa pohdinnassaan.
Arvioinnin kohteet oppiaineessa:
Eettinen pohdinta

3 lk

4 lk

Oppilas pohtii ja Oppilas
arvioi
arvioi
tekemiään tekemiään valintoja ja
valintoja.
pohtii
toiminnan
taustalla
vaikuttavia
arvoja
ortodoksista

5 lk

6 lk

Oppilas tuntee arvokäsitteen
ja
osaa
yhdistää sen omaan
ajatteluunsa.

Oppilas
tekemiään
pohtii
taustalla
arvoja

arvioi
valintoja ja
toiminnan
vaikuttavia
eettisten

etiikkaa hyödyntäen.

Oppilas
pohtii
elämänkysymyksiinsä
liittyviä valintoja ja
arvoja niiden taustalla
sekä
vaikustusta
kestävään
tulevaisuuteen.

-miten
toiset -miten
toiset -miten
toiset
vaikuttavat arvoihini vaikuttavat arvoihini ja vaikuttavat
arvoihini
ja mielipiteisiini
mielipiteisiini
ja mielipiteisiini, miten
itse vaikutan toisiin
-omien
tekojen -vastuu omista teoista
seuraukset
-vastuu omista teoista
-omat
teot
arjessa
-omat teot arjessa
-omat teot arjessa kestävän
tulevaisuuden
kestävän
kestävän
tulevaisuuden
näkökulmasta
tulevaisuuden
näkökulmasta
näkökulmasta
-paasto
-paasto
-kirkon
opetus
luomakunnasta

periaatteiden
kestävän
tulevaisuuden
näkökulmasta.

ja

-miten
toiset
vaikuttavat arvoihini ja
mielipiteisiini,
miten
itse vaikutan toisiin
-vastuu omista teoista
-omat
teot
kestävän
tulevaisuuden
näkökulmasta

arjessa

-kirkon
opetus
luomakunnasta

-paasto

-paasto

-kilvoittelu

-kilvoittelu

-ajankohtaisten
kysymysten
eettistä
pohdintaa

-filantropia,
globaali
vastuu, pakolaisuus
-ajankohtaisten
kysymysten
eettistä
pohdintaa

Tavoitteeseen liittyvät sisältöalueet

S2, S3

Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen

L1, L3, L6

Esimerkkejä
oppimisympäristöistä

Seurataan ajankohtaisia, eettisiä kysymyksiä
ikätason mukaisesti ja keskustellaan niistä.
Opetellaan ottaaman vastuuta omista teoista ja
sanoista vuorovaikutuksessa toisten kanssa.
Pyritään ottamaan vastuuta myös myönteisessä
mielessä ja toimitaan yhteisössä rakentavasti.

työtavoista

ja

Opetuksen tavoite:

Hyvän osaamisen kuvaus 6. luokan lopussa:

T11
luoda
oppilaalle
mahdollisuuksia Oppilas osallistuu yhteiseen keskusteluun, osaa
keskustella eettisistä kysymyksistä, ilmaista kuunnella toisia ja ilmaista itseään.
rakentavasti ajatuksiaan ja tunteitaan sekä
Arvioinnin kohteet oppiaineessa:
harjoitella perustelemaan omia näkemyksiään
Ajattelun ja vuorovaikutuksen taidot

3 lk

4 lk

5 lk

6 lk

Oppilas harjoittelee
keskustelemaan,
ilmaisemaan
rakentavasti
ajatuksiaan
ja
tunteitaan.

Oppilas
harjoittelee
keskustelemaan,
ilmaisemaan
rakentavasti
ajatuksiaan
ja
tunteitaan ja opettelee
ottamaan
toisen
huomioon.

Oppilas osaa ilmaista
rakentavasti
ajatuksiaan
ja
tunteitaan ja ottaa
toisen
huomioon.
Oppilas
harjoittelee
perustelemaan omia
näkemyksiään.

Oppilas osaa ilmaista
rakentavasti
ajatuksiaan
ja
tunteitaan
ja
ottaa
toisen
huomioon.
Oppilas
perustelee
omia näkemyksiään.

-eettinen pohdinta
Raamatun
kertomusten
ja
arjen kokemusten
pohjalta

-eettinen
pohdinta -eettinen
pohdinta
Raamatun kertomusten Raamatun
ja arjen kokemusten kertomusten ja arjen
pohjalta
kokemusten pohjalta

-eettinen
pohdinta
Raamatun kertomusten
pohjalta

sekä
pyhien
-omien
ajatusten hagiagrafioiden kautta
kertominen ja toisen
-omien
ajatusten
kuunteleminen
kertominen ja toisen
-mielipiteiden
kuunteleminen
perusteleminen
-mielipiteiden
-toisen mielipiteen perusteleminen
kunnioittaminen
-toisen
mielipiteen
-toisen
asemaan kunnioittaminen
asettuminen
-empatiataitojen
-empatiataitojen
harjoitteleminen
harjoitteleminen
-toisen
ihmisen
huomioiminen
vuorovaikutustilanteess
a

sekä
pyhien
hagiagrafioiden
kautta
-omien ajatusten
tunteiden
sanoittaminen

ja

ja
pyhien
hagiagrafioiden kautta
-ajankohtaisia
ja
oppiasta
askarruttavia
eettisiä kysymyksiä

-mielipiteiden
perusteleminen

-omien
ajatusten
kertominen
ja
mielipiteiden
perusteleminen

-empatiataitojen
harjoitteleminen

-empatiataitojen
harjoitteleminen

-yhteisön
toimiminen

-yhteisön
toimiminen

jäsenenä

-toisen
ihmisen
huomioiminen ja oma
rooli
vuorovaikutuksessa,
keskustelun taidot

jäsenenä

-toisen
ihmisen
huomioiminen ja oma
rooli
vuorovaikutuksessa,
keskustelun taidot

Tavoitteeseen liittyvät sisältöalueet

S1, S2, S3

Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen

L1, L4, L6, L7

Esimerkkejä
oppimisympäristöistä

Luodaan
monenlaisia
mahdollisuuksia
vuorovaikutukseen
ja
kannustetaan
keskustelemaan
ja
kertomaan
omista
ajatuksista. Opettajan kunniottava ja arvostava
suhtautuminen oppilaisiin ja heidän ajatteluunsa
toimii
esimerkkinä
ja
luo
turvaa
vuorovaikutukseen.

työtavoista

ja

Opetuksen tavoite:

Hyvän osaamisen kuvaus 6. luokan lopussa:

T12 auttaa ja tukea oppilasta muodostamaan Ei
vaikuta
arvosanan
muodostumiseen.
ja
vahvistamaan
myönteistä Oppilaita ohjataan pohtimaan kokemuksiaan
maailmankatsomusta,
itsetuntoa
ja osana itsearviointia.
luottamusta elämään
Arvioinnin kohteet oppiaineessa: -

3 lk

4 lk

5 lk

6 lk

Oppilaalla
on
valittujen työtapojen
kautta mahdollisuus
muodostaa
ja
vahvistaa
myönteistä
maailmankatsomust
a,
itsetuntoa
ja
luottamusta
elämään.

Oppilaalla on valittujen
työtapojen
kautta
mahdollisuus
muodostaa
ja
vahvistaa myönteistä
maailmankatsomusta,
itsetuntoa
ja
luottamusta elämään.

Oppilaalla
on
valittujen
työtapojen
kautta
mahdollisuus
muodostaa
ja
vahvistaa myönteistä
maailmankatsomusta,
itsetuntoa
ja
luottamusta elämään.

Oppilaalla on valittujen
työtapojen
kautta
mahdollisuus
muodostaa
ja
vahvistaa
myönteistä
maailmankatsomusta,
itsetuntoa
ja
luottamusta elämään.

-ihminen
kuvana

-ihminen
kuvana

-ihminen
kuvana

-ihminen
kuvana

Jumalan

-Luomiskertomus
-suojelusenkeli
kaitselmus

Jumalan

-Luomiskertomus
ja

-suojelusenkeli
kaitselmus

Tavoitteeseen liittyvät sisältöalueet

ja

Jumalan

Jumalan

-Luomiskertomus

-Luomiskertomus

-ihmisenä
kasvaminen

-ihmisenä kasvaminen
ja kehittyminen

-armo

-armo

S3

Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen

L1

Esimerkkejä
oppimisympäristöistä

Opetustilanteissa jokainen oppilas nähdään
persoonallisena yksilönä ja häntä kannustetaan
ja
ohjataan
omatoimisuuteen,
itsenäiseen
ajatteluun ja kunnioittavaan suhtautumiseen niin
itseään kuin muitakin kohtaan.

työtavoista

ja

Vuosiluokilla 7-9 uskonnon opetuksessa perehdytään opiskeltavaan uskontoon kulttuurisena ja
yhteiskunnallisena ilmiönä. Opetuksessa syvennetään ja rikastetaan tietoa opiskeltavan uskonnon
juurista, lähteistä, opista ja opetuksista sekä vaikutuksista maailmassa.
Opetuksessa tutustutaan sekä maailman suuriin uskontoperinteisiin että uskonnottomuuteen.
Opetuksessa
tarkastellaan
uskontojen
yhteiskunnallista
ja poliittista vaikutusta sekä
uskonnonvapautta ja opetellaan tunnistamaan ja analysoimaan uskonnollisia teemoja tieteessä,
mediassa, taiteessa ja populaarikulttuurissa.
Opetuksessa käsitellään eettisen ajattelun keskeiset käsitteet sekä opiskeltavan uskonnon eettiset
periaatteet. Opetuksessa perehdytään Ihmisoikeuksien yleismaailmalliseen julistukseen sekä eri
uskontojen ja katsomusten eettisiin näkemyksiin.
Opetuksessa pohditaan ihmisyyteen kuuluvia
elämänkysymyksiä ja ajankohtaisia eettisiä ongelmia. Uskonnon opetus tarjoaa oppilaille
voimavaroja kasvuun kohti aikuisuutta.

Uskonnon tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet vuosiluokilla 7-9
Sisällöt valitaan siten, että ne tukevat oppiaineen yleisten tavoitteiden saavuttamista. Sisältöjen
valinnassa
hyödynnetään
paikallisia
mahdollisuuksia.
Sisältöalueista
muodostetaan
kokonaisuuksia eri vuosiluokille. Oppilaiden kokemusmaailma huomioidaan sisältöjen valinnassa
ja niiden tarkemmassa käsittelyssä.

S1 Suhde omaan uskontoon: Opetuksen sisällöiksi valitaan opiskeltavan uskonnon syntyyn, sen
monimuotoisuuteen ja suhteeseen muihin uskontoihin liittyviä teemoja. Tarkastelun kohteena ovat
opiskeltavan uskonnon juuret, lähteet, oppi ja opetukset sekä symbolit, levinneisyys ja vaikutus eri
puolilla
maailmaa
ja
Suomessa.
Keskeisiä
sisältöjä
ovat
opiskeltavan
uskonnon
kulttuurivaikutuksiin liittyvät aiheet.
S2 Uskontojen maailma: Opetuksessa käsiteltäviä sisältöjä ovat uskonnot ja uskonnottomuus
maailmassa ja Suomessa, uskontojen tunteminen osana kulttuurista yleissivistystä sekä uskonnot
tieteellisen tarkastelun kohteena. Keskeisinä aiheina ovat uskonnot yksilön ja yhteiskunnan
voimavarana sekä uskonnon ja kulttuurin vuorovaikutus eri puolilla maailmaa, uskontojen
vaikutukset
yhteiskuntiin
ja
kulttuuriin,
uskontokritiikki
sekä
uskontojen
näkyvyys

populaarikulttuurissa. Valittavien sisältöjen tulee auttaa oppilasta ymmärtämään uskontojen
käsittelyä mediassa ja sen kriittistä arviointia sekä uskontojen välistä vuorovaikutusta ja dialogia.
S3 Hyvä elämä: Valittavien sisältöjen tulee avata elämänkysymyksiä ja ikäkauteen sekä
minäkuvaan liittyviä pohdintoja. Opetuksessa käsitellään ajankohtaisia ja yhteiskunnallisia eettisiä
kysymyksiä kuten ekososiaalinen sivistys, osallistuminen ja vaikuttaminen yhteisöissä ja
yhteiskunnassa sekä uskonnot rakentamassa yhteiskunta- ja maailmanrauhaa. Sisällöissä tulee
korostua opiskeltavan uskonnon etiikka ja muiden uskontojen ja katsomusten etiikka sekä YK:n
Ihmisoikeuksien yleismaailmallinen julistus. Tarkastelun kohteena ovat myös ihmisoikeuksien
loukkaukset kuten holokausti. Sisältöjen valinnassa huomioidaan uskonnon ja katsomuksellisten
kysymysten merkitys ihmisenä kasvamisessa.

Uskonnon oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät tavoitteet vuosiluokilla 7-9
Tavoitteena on ilmentää uskontojen ja katsomusten moninaisuutta kunnioittavasti ja arvostavasti.
Asioita tarkastellaan kokemuksellisuuden, toiminnallisuuden ja yhteisöllisen oppimisen avulla.
Keskeistä on opittavien asioiden syventävä käsitteellistäminen ja käsitteiden yhteinen pohdinta.
Uskonnon opetuksessa käytetään oppimista edistäviä tietoteknisiä sovelluksia siten, että
oppilaiden oma aktiivisuus ja vuorovaikutus korostuvat. Opetuksessa pyritään kiireettömyyteen.
Keskustelu on tärkeä osa opetusta. Opetuksessa voidaan mahdollisuuksien mukaan hyödyntää
vierailuja ja vierailijoita.
Opetuksessa voidaan toteuttaa yksilö- tai ryhmäprojekteja myös
oppiaineen eri oppimäärien kesken sekä oppiainerajat ylittäen.

Ohjaus, eriyttäminen ja tuki uskonnossa vuosiluokilla 7-9
Oppimäärien toteutuksessa tehdään toimintaan ja opetukseen liittyvät ratkaisut huomioiden
oppilaiden erilaiset uskonnolliset ja katsomukselliset taustat sekä kehittyvä kielitaito. Opetuksessa
luodaan oppimista ja osallisuutta, sekä vuorovaikutus- ja dialogitaitoja edistäviä yhteisiä tilanteita
sekä ohjataan ja vahvistetaan oppilaan opiskelutaitoja ja oma-aloitteisuutta.

Oppilaan oppimisen arviointi uskonnossa vuosiluokilla 7-9
Arviointi perustuu työskentelyn havainnointiin ja keskusteluihin sekä oppilaiden monimuotoisten
tuotosten tarkasteluun. Tuotosten sisällön lisäksi arvioidaan opiskeluprosessia ja työn eri vaiheita.
Arviointi on monipuolista ja oppilaille annettava palaute ohjaavaa ja kannustavaa. Oppilaille
annetaan säännöllisesti tietoa oppimisen edistymisestä ja suoriutumisesta suhteessa asetettuihin
tavoitteisiin. Oppilaiden itsearviointia ja vertaispalautetta käytetään arvioinnin tukena.
Päättöarviointi sijoittuu siihen lukuvuoteen, jona oppiaineen opiskelu päättyy kaikille yhteisenä
oppiaineena. Päättöarvioinnilla määritellään, miten oppilas on opiskelun päättyessä saavuttanut
uskonnon oppimäärän tavoitteet. Päättöarvosana muodostetaan suhteuttamalla oppilaan
osaamisen taso valtakunnallisiin päättöarvioinnin kriteereihin. Osaaminen oppiaineessa kehittyy
kumulatiivisesti oppilaiden ajattelun taitojen syventyessä. Päättöarvosanan muodostamisessa
otetaan huomioon kaikki valtakunnalliset päättöarvioinnin kriteerit riippumatta siitä, mille
vuosiluokalle vastaava tavoite on asetettu paikallisessa opetussuunnitelmassa. Oppilas saa
arvosanan kahdeksan (8), mikäli hän osoittaa keskimäärin kriteerien määrittämää osaamista.

Arvosanan kahdeksan tason ylittäminen joidenkin tavoitteiden osalta voi kompensoida tasoa
heikomman suoriutumisen joidenkin muiden tavoitteiden osalta.
Uskonnon eri oppimäärät vuosiluokilla 7-9
Perusopetuslain
11 §:n mukaan
perusopetuksessa
oppiaineena
on uskonto
tai
elämänkatsomustieto. Uskonto toteutetaan saman lain 13 §:n mukaan oppilaiden uskonnollisen
yhdyskunnan mukaisesti oman uskonnon opetuksena erillisten oppimäärien mukaan. Oppiaineen
yhtenäisyyden takaamiseksi kaikille oman uskonnon opetuksen muodoille on laadittu yhteiset
tavoitteet ja keskeiset sisällöt.
Eri uskontojen oppimääräkuvauksissa tarkennetaan kaikille yhteisiä sisältöjä oppilaan oman
uskonnon luonteen mukaisesti. Paikalliset opetussuunnitelmat laaditaan perusteiden yhteisten
tavoitteiden, sisältökuvausten ja eri uskontojen tarkennettujen oppimääräkuvausten pohjalle.
ORTODOKSINEN USKONTO
Tässä oppimääräkuvauksessa tarkennetaan kaikille yhteisiä uskonnon sisältöjä. Paikalliset
opetussuunnitelmat laaditaan uskonnon yhteisten tavoitteiden ja sisältökuvausten sekä eri
uskontojen tarkennettujen oppimääräkuvausten perustalle.
S1 Suhde omaan uskontoon: Opetuksessa keskeisiä sisältöjä ovat kristillisen kirkon synty ja
kehitys ortodoksisen kirkon näkökulmasta. Perehdytään syvällisemmin kirkon leviämiseen ja
lähetystyöhön sekä kristinuskon saapumiseen Suomeen idästä ja lännestä. Perehdytään
luostarilaitokseen opin kehittäjänä ja säilyttäjä sekä tutustutaan bysanttilaiseen aikakauteen kirkon
hallinnollisen muotoutumisen ja kirkkotaiteen näkökulmasta. Sisältöjen valinnassa otetaan
huomioon kirkon opillinen kehitys. Syvennetään tietämystä Raamatusta kirjana ja tutkitaan sen
syntyhistoriaa, sisältöä ja käyttöä kirkon toiminnassa. Tärkeitä sisältöjä opetuksessa ovat
uskontunnustus, jumalanpalvelukset, mysteeriot, kirkkotaide ja kirkkomusiikki sekä kirkkovuosi
kirkon opin ilmentäjinä sekä niihin liittyvä keskeinen ortodoksinen sanasto. Perehdytään
ortodoksisen kirkon toimintaan Suomessa. Sisältöjen valinnassa otetaan huomioon ortodoksisuus
kirjallisuudessa, musiikissa ja taiteessa.
S2 Uskontojen maailma: Tutustutaan uskonnollisuuteen inhimillisen elämän piirteenä,
suomalaisten muinaisuskontoon ja tämän ajan uskonnollisuuteen sekä uskonnottomuuteen
elämänkatsomuksena. Perehdytään kristillisen kirkon leviämiseen, katoliseen ja luterilaiseen
kirkkoon sekä muihin keskeisimpiin kristillisiin kirkkoihin ja yhteisöihin. Keskeisinä sisältöinä ovat
suuret maailmanuskonnot, niiden tapakulttuuri ja erityispiirteet, ja uudemman ajan uskonnot sekä
perehtyminen uskontojen välisiin yhtäläisyyksiin ja eroihin suhteessa toisiinsa ja ortodoksisuuteen.
Perehdytään ortodoksisiin patriarkaatteihin ja muihin ortodoksisiin tai sitä lähellä oleviin kirkkoihin.
Uskontojen ja ortodoksisuuden kulttuuri- ja yhteiskunnallinen vaikutus ja näkyminen sekä
Suomessa että ortodoksienemmistöisissä maissa sekä uskontoihin liittyvä ajankohtainen tieto ja
sen arviointi tulee ottaa huomioon opetuksen sisältöjä valittaessa. Syvennetään ekumenian ja
uskontojen välisen dialogin tuntemusta.
S3 Hyvä elämä: Opetuksessa keskeisiä sisältöjä ovat etiikan yleiset perusteet ja lähtökohdat.
Perehdytään kristillisen etiikan ja muiden uskontojen eettisen ajattelun yleispiirteisiin. Tutkitaan
ortodoksisen etiikan perustana olevaa ihmiskäsitystä sekä kirkon opetusta ja Raamatun
kertomuksia. Syvennetään tietoa ortodoksisista kirkollisista käytänteistä hyvän elämän tukena.
Pohditaan omaan elämään, yhteiskunnan jäsenyyteen, ympäristöön ja luontoon sekä globaaliin

vastuuseen liittyviä kysymyksiä. Nostetaan keskusteluun mediassa esiintyviä ajankohtaisia eettisiä
kysymyksiä
osana yhteiskuntakeskustelua.
Pohditaan eettisten arvojen tiedostamista,
soveltamista ja merkitystä ihmisenä kasvamisessa ja omassa arjessa. Sisältöjen valinnalla tuetaan
oppilaiden ymmärrystä yhteiskunnallisesta sovusta, rauhasta ja kaikkien ihmisten välisestä
keskinäisestä kunnioituksesta. Tärkeitä sisältöjä ovat YK:n Yleismaailmallinen ihmisoikeuksien
julistus, YK:n Lapsen oikeuksien sopimus ja ihmisoikeusetiikka.

VUOSILUOKKAISTETUT TAVOITTEET JA SISÄLLÖT
Alla oleva osuus on tehty ortodoksisen uskonnon opettajien yhteistyönä vuoden kuluessa syksystä
2014 - syksyyn 2015. Suomen ortodoksinen kirkkokunta ja Helsingin ortodoksinen seurakunta
sekä muut seurakunnat ovat tukeneet opettajia prosessissa.

Yhteiseen työhön ryhdyttiin, koska nähtiin tarpelliseksi vaalia opetuksen valtakunnallista
yhtenäisyttä, mutta toisaalta myös pohtia opetuksen tulevaisuutta kollegojen kanssa.
Vähemmistöuskonnon opettajat ovat usein ainoita opettajia alueellaan ja laativat yksin laajojenkin
maantieteellisten alueiden paikallisia opetusuunnitelmia ortodoksiseen uskontoon. Tilaa ja aikaa
keskustelulle ja ajatuksenvaihdolle on tarvittu.

Tähän versioon on jätetty runsaasti vuosiuokkaistettuja sisältöjä, jotka ovat enemmänkin
esimerkinomaisia, kuin sellaisenaan noudatettavaksi ajateltu. Kukin paikallinen opetussuunnitelma
tarkentuu ja tiivistyy tämän pohjalta, näiden suuntaviivojen ohjaamassa linjassa. Lisäksi tarkempiin
paikallisiin suunnitelmiin liitetään ja painotetaan omalle alueelle ominaisia sisältöjä. Yhteinen pohja
on synnytetty prosessina ja siinä mielessä se ei suinkaan ole valmis, virheetön tuote, vaan
prosessi jatkuu paikallisessa työssä Oulussa, Rovaniemellä, Helsingissä, Porvoossa,
Kouvolassa… Virheet saa ja pitää korjata. Onnea ja menstystä siihen työhön meidän kaikkien
puolesta!

Näitä pohjia edelleen työstettäessä on hyvä pitää mielessä joustavat edellytykset sekä opetuksen
suunnittelulle että laajoille, jopa oppiainerajat ylittäville kokonaisuuksille. Sisällöt ovat välineitä
tavoitteiden saavuttamiseen, tavoitteiden saavuttamista puolestaan arvioidaan lukuvuoden
lopuksi.

Jokaisen vuosiluokkakokonaisuuden alussa on suorana lainauksena oppiaineen tehtävä ja kuvaus
sekä yleiset sisältöalueet Opetussuunniltelman perusteista 2014. Otsikoiden numerointi viittaa
perustetekstin lukuihin. Myös tavoiteet ja hyvän osaamisen kuvaukset 6-luokan päättyessä sekä
päättöarviointiin ovat suoraan perusteista. Ne on käytettävyyden lisäämiseksi sijoitettu kuhunkin
vuosiluokkaistamistaulukkoon omalle kohdalleen.

Opetuksen tavoite:

Arvosanan kahdeksan osaaminen

T1 ohjata oppilasta havaitsemaan uskonnon ja kulttuurin Oppilas tunnistaa ja osaa nimetä
vuorovaikutus sekä tunnistamaan uskontoon liittyvä
uskontoon liittyviä piirteitä
monimuotoisuus
ympäröivässä kulttuurissa.
Arvioinnin kohteet oppiaineessa
Uskontojen merkityksen
hahmottaminen kulttuurissa
ja yhteiskunnassa

7 lk
Oppilas
ortodoksisen
vaikutuksen
perinteisissä
maissa.

tunnistaa
tradition
kulttuuriin
ortodoksissa

8 lk

9 lk

Oppilas pohtii ortodoksisen
ja
luterilaisen
perinteen
vaikutusta oman lähipiirinsä
elämään.

Oppilas tunnistaa ja osaa eritellä
uskonnon
ja
kulttuurin
vuorovaikutusta
ortodoksisissa,
muissa
kristillisissä
ja
eikristillisissä kulttureissa.

Oppilas pohtii uskontojen ja
Oppilas
huomaa kulttuurin vuorovaikustusta
ortodoksisen perinteen ja Euroopassa
ja
muualla
suomalaisen
kulttuurin maailmassa.
vuorovaikutuksen.
Oppilas
pohtii
luterilaisuuden
ja
suomalaisen
kulttuurin
vuorovaikutusta.

-arjen tavat esim. Kreikassa -arjen
tavat
ja
ja Venäjällä: kaupunkikuva, ortodoksisuudessa
luterilaisuudessa:
kristilliset
juhlat, paastot, musiikki
juhlat, kristinoppileiri ja sen
-ajanlaskukysymykset
päätös,
kummeus,
-varhaiskristilliset luostarit ja mysteeriot ja sakramentit,
ortodoksiset luostarit: niiden avioliitot
ja
avioerot,
synty ja vaikutus
maallistuminen
-luostarien
merkitys
suomalaiselle
ortodoksisuudelle historiassa
ja nykyisyydessä
-bysantilainen

maailma

ja

-ortodoksi-kristilliset,
ei-kristilliset juhlat

kristilliset

ja

-paastot eri uskonnoissa, myös eri
kirkoissa
-luostarit:
ortodoksiset,
kristlliset ja ei-kristilliset,
synty, kehitys ja vaikutus

muut
niiden

-muita arjen tapoja oppilaan -suhtautuminen pyhiin ihmisiin ja
lähipirissä
esim. marttyyriehin eri uskonnoissa ja
uskonnottomuus
ja
sen kulttuureissa
vaikutus
-riitit,
erityisesti
siirtymäriitit
kaste,
-uskonnot
koulussa
ja verrattuna ortodoksinen

sen perintö
-Konstantinopolin
ekumeeninen patriarkka
-luterilainen
Suomessa

kirkko

lähiympäristössä,
niiden
ilmeneminen ja vaikutus
-ortodoksisuuden
monimuotoisuus

-havaintoja uskonnon ja
yhteiskunnan
-luterilainen Suomi
vuorovaikutuksesta
-ortodoksiset
vähemmistöt Euroopassa
lähihistoriassa
esim.
-ajankohtaisia
havaintoja
kolttasaamelaiset
uskonnon ja yhteiskunnan
vuorovaikutuksesta muualla
maailmassa

mirhavoitelu, avioliitto ja hautaus
-erilaiset arjen uskonnolliset tavat:
rukoileminen,
hiljentyminen,
meditaatio,
hesykasmi,
ja
asketismi ilmiöinä
-uskonnollisen perinteen vaikutus
pukeutumiseen
-uskonnollisen perinteen vaikutus
eri sukupuoliin
-uskonnollinen arkkitehtuuri
-uskonnollinen musiikki
-uskonnollinen taide: kuvataide ja
veistokset
-uskonto ja politiikka globaalisti

Tavoitteeseen liittyvät sisältöalueet

S1, S2,

Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen

L1

Esimerkkejä oppimisympäristöistä ja työtavoista

Opetuksessa
hyödynnteään
vierailuja, vierailijoita ja erilaisia
verkkoympäristöjä
havainnollistamaan
uskonnon
moninaisuutta.

Opetuksen tavoite:

Arvosanan kahdeksan osaaminen

T2 ohjata oppilasta syventämään tietojaan opiskeltavasta
uskonnosta ja sen vaikutuksista

Oppilas
osaa
kuvailla
opiskelemansa
uskonnon
syntyhistoriaa ja vaikutusta. Hän
tuntee
uskonnon
perusopetukset
sekä osaa mainita tärkeimmät

lähteet.
Arvioinnin kohteet oppiaineessa
Uskontoa koskevan tiedon
hallitseminen

7 lk

8 lk

9 lk

Oppilas
ymmärtää
kristinuskon
ja
kirkon
syntyhistoriaa sekä kehitystä
ja pohtii tämän vaikutusta
ortodoksisen
kirkon
kehitykseen.

Oppilas
ymmärtää
Suomen
ortodoksisen
kirkon historiaa idän ja
lännen välissä ja tuntee
Suomen
ortodoksista
kirkkoa nykypäivänä.

Oppilas
perehtyy
ortodoksiseen
uskonoppiin ja pohtii
uskon
merkitystä itselleen.
Oppilas
ymmärtää opin, liturgisen elämän ja
kirkollisen taiteen yhteyden.

Oppilas
syventää
tietämystään Raamatusta ja
muista uskon lähteistä sekä
tutustuu
niiden
käyttöön
jumalanpalveluselämässä.

Oppilas
hahmottaa
kirkkovuoden
kierron
kokonaisuudessaan
ja
pohtii ajan pyhittämisen
merkitystä itselleen.

-kirkon
syntyvaiheita:
alkuseurakunta,
apostolien
lähetystyö,
marttyyrikirkko,
jakamaton
kirkko,
suuri
skisma,
kirkon
jakaantuminen

-suomalainen
ortodoksinen
kirkko:
historiaa ja nykyaikaa

-kirkon opin muotoutuminen:
uskontunnustus, Traditio
-Raamattu
kirkon
synty,
muotoutuminen
käyttäminen
-muita pyhiä tekstejä

-seurakunnat,
hiippakunnat,
kirkkokunnat, patriarkaatit
-pappeus

-luostarit ja asketismi
kirjana:
sisällön -kirkollisia toimijoita
ja järjestöjä

-keskeinen ortodoksinen oppi
-opin
ilmentyminen
uskontunnustuksessa ja keskeisissä
rukouksissa
-henkilökohtainen rukouselämä opin
ilmentäjänä
-jumalanpalvelukset ja oppi
-kirkkotaide opin ilmentäjänä

ja

-kirkkovuoden kierto

-kirkkovuoden
kiertoon
ikonit,
veisut,
-diakoniatyö: julistaminen ja liittyvät
rukoukset
ja
erityiset
lähimmäisenrakkaus
toimitukset
-globaali ortodoksisuus
-ajan
pyhittäminen
ortodoksin elämässä

-kirkolliset rakennukset ja luostarit
opin näkökulmasta

Tavoitteeseen liittyvät sisältöalueet

S1

Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen

L2

Esimerkkejä oppimisympäristöistä ja työtavoista

Tutustumiskäynnit
pyhäköissä,
osallistuminen palveluksiin ja niiden
analysointi on keskeistä sisältöjen
omaksumisen kannalta.

Opetuksen tavoite:

Arvosanan kahdeksan osaaminen

T3 ohjata oppilasta
katsomuksiin
eri
uskonnottomuuteen

perehtymään
uskontoihin ja Oppilas
osoittaa
hallitsevansa
puolilla
maailmaa
sekä perustiedot
suurista
maailmassa
vaikuttavista
uskonnoista
ja
uskonnottomuudesta.
Hän
osaa
kuvailla
uskonnoissa
ja
katsomuksissa
vallitsevaa
moninaisuutta.
Arvioinnin kohteet oppiaineessa
Maailmanuskontojen ja erilaisten
katsomusten tunteminen

7 lk

8 lk

9 lk

Oppilas tietää Suomessa
vaikuttavat
uskonnot
ja
tunnistaa
uskontojen
merkityksen ihmisille sekä
uskonnottomuuden
katsomuksellisena valintana.
Oppilas
perehtyy
kristinuskon
ilmenemiseen
eri kirkoissa.

Oppilas
ymmärtää
uskontojen ulottuvuuksien
merkityksen
ja
vaikutuksen
näkyvästi
kulttuuria
muovaavina
elementteinä.

Oppilas
ymmärtää
uskontoja
yhdistäviä ja erottavia opetuksia ja
käsitteitä sekä pohtii uskontojen
ulottuvuuksien vaikutusta kulttuuriin.
Oppilas
tunnistaa
uskonnottomuuden eri muotoja.

Oppilas tunnistaa Aasian
uskontoja ja tarkastelee

niiden
vaikutusta
länsimaiseen
kulttuuriin.
Oppilas syventää tietojaan
Oppilas
pohtii
Aasian
juutalaisuudesta ja islamista
uskontojen
sekä pohtii niiden yhteisiä ja
eroavia piirteitä suhteessa yhteisiä ja eroavia piirteitä
kristinuskoon ja erityisesti suhteessa
kristinuskoon
ortodoksisuuteen.
ja
erityisesti
ortodoksisuuteen.

-kristilliset kirkot Suomessa -uskonnollisia
symboleja
ja globaalisti
ja
tapoja
Suomessa,
Euroopassa ja globaalisti
-muita
suomalaisia
nykyuskontoja
-uskonnon määrittelyä ja
uskontojen luokittelua
-suomalainen muinaisusko
-Aasian
uskontoja:
-muita luonnonuskontoja
hindulaisuus,
-uskonnottomuus
buddhalaisuus,
kunfutselaisuus,
-tämän ajan uskonnollisuus
sintolaisuus:
ja maallistuminen
syntyhistoriaa, keskeinen
-juutalaisuus
ja
islam: opetus, tavat ja rituaalit,
syntyhistoriaa,
keskeinen symbolit,
keskeiset
opetus, tavat ja rituaalit, suuntaukset
symbolit,
keskeiset
suuntaukset

-uudempia uskontoja

Tavoitteeseen liittyvät sisältöalueet

S2

Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen

L2, L3, L6

Esimerkkejä oppimisympäristöistä ja työtavoista

Eri uskontojen
ja katsomusten
moninaisuutta
ilmennetään
kunnioittavasti
ja
arvostavasti.
Opetuksessa
otetaan
erityisesti
huomioon
oppilaan
omat
kokemukset
ja havainnot sekä
pyritään laajentamaan arkihavainnot
yleisemmän tiedon tasolle esim.
tekemällä
laajempaa

-uskonnottomuus ja ateismi
-eri uskontojen yhteisiä ja eroavia
tapoja ja piirteitä ilmiöittäin esim. :
asketismi,
luostarilaitos,
meditativinen
rukous,
paastot,
juhlat, siirtymäriitit,
pyhät henkilöt,
pyhät
paikat
ja
rakennukset,
musiikki, taide, arjen tavat mm.
pukeutuminen ja suhtautuminen eri
sukupuoliin
-uskonnot ja politiikka globaalisti

tiedonhankintaa
ja
pieniä tutkimuksia.

Opetuksen tavoite:

toteuttamalla

Arvosanan kahdeksan osaaminen

T4 ohjata oppilasta tuntemaan eri uskontojen ja Oppilas osaa nimetä eri
katsomusten tapoja ja symboleita sekä tunnistamaan
uskontoperinteiden tapoja ja
uskonnollisia aiheita mediassa, maailmanpolitiikassa,
symboleja. Hän osaa antaa
taiteessa ja populaarikulttuurissa
esimerkkejä uskonnollisista
aiheista mediassa, taiteessa ja
populaarikulttuurissa.
Arvioinnin kohteet oppiaineessa
Uskonnon ja kulttuurin lukutaito
7 lk

8 lk

Oppilas
osaa
nimetä
ortodoksisen
perinteen,
kristinuskon, juutalaisuuden
ja
islamin
tapoja
ja
symboleja ja tunnistaa niitä
median eri lähteistä.

Oppilas
osaa
nimetä Oppilas tuntee uskonnollista taidetta
Aasian uskontojen tapoja ja
tunnistaa
sen
vaikutuksen
ja symboleja ja tunnistaa kulttuuriin.
niitä median eri lähteistä.

Oppilas
havainnoi
ja
opettelee
tulkisemaan
Oppilas pohtii alustavasti tapoja,
symboleja
ja
uskonnon
vaikutusta uskonnollisia
aiheita
maailmanpolitiikkaan.
yhteiskunnassa
sekä
kulttuurissa.
-ortodoksiseen perinteeseen
liittyviä tapoja ja symboleja
yhteiskunnassa, mediassa ja
kulttuurissa

hindulaisuuteen,
buddhalaisuuteen,
kunfutselaisuuteen
ja
sintolaisuuteen
liittyviä
tapoja
ja
symboleita
-kristinuskoon liittyviä tapoja
yhteiskunnassa,
ja
symboleja
mediassa ja kulttuurissa
yhteiskunnassa, mediassa ja
-uskonnolliset
aiheet
kulttuurissa
mediassa
ja
-juutalaisuuteen ja islamiin
populaarikulttuurissa
liittyviä tapoja ja symboleja
yhteiskunnassa, mediassa ja
kulttuurissa

9 lk

Oppilas pohtii uskonnon vaikutusta
maailmanpolitiikkaan
ja
tulkitsee
eriaisia
tapoja,
symboleja
ja
uskonnollisia aiheita yhteiskunnassa
sekä kulttuurissa.

-taide eri uskonnoissa
-uskonnolliset aiheet
populaarikulttuurissa

mediassa

ja

-uskonnot
ja
uskonnottomuus
kotimaan
politiikassa
ja
maailmanpolitiikassa

Tavoitteeseen liittyvät sisältöalueet

S1, S2, S3

Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen

L2, L4, L6

Esimerkkejä oppimisympäristöistä ja työtavoista

Opetuksessa
tutustutaan
uskonnollisiin tapoihin, symboleihin
ja
aiheisiin
yhteiskunnassa
ja
kulttuurissa erilaisin toiminnallisin
työtavoin esim. itse tekemällä ja
yhdessä
tutkimalla.
Seurataan
ajankohtaisia
aiheita
ja uutisia
uskontoon liittyen.

Opetuksen tavoite:

Arvosanan kahdeksan osaaminen

T5 ohjata oppilasta havaitsemaan ja arvioimaan erilaisia Oppilas tunnistaa ja osaa antaa
argumentaation tapoja sekä uskonnon ja tieteen kielen
esimerkkejä erilaisista
välisiä eroja
argumentaation tavoista sekä
joistakin uskonnon ja tieteen
kielen välisistä eroista.
Arvioinnin kohteet oppiaineessa
Ajattelun ja vuorovaikutuksen
taidot
7 lk

8 lk

9 lk

Oppilas ymmärtää tieteen ja
uskonnon
välisen
eron
Raamatun ja muiden pyhien
tekstien tulkinnassa.

Oppilas
harjoittelee
erottamaan
vakaumuksellisen tekstin
tieteellisestä kielestä.

Oppilas tunnistaa vakaumukseen
vaikuttamaan
pyrkivää
argumentaatiota
ja
harjoittelee
arvioimaan uskonnon ja tieteen
kielen välisiä eroja.

Oppilas
juutalaisuuden
ja
tapoihin
tulkita
tekstejään.

tutustuu Oppilas
tutustuu
erilaisiin Oppilas
islamin monipuolisesti
osaa
pyhiä uskonnollisiin teksteihin ja kriittisesti.
pohtii
kriittisesti
niiden
vaikuttavuutta.

arvoida

lähteitä

Oppilas
harjoittelee
mediakriittisyyttä.

Oppilas
harjoittelee
mediakriittisyyttä.

-Raamattu kirkon kirjana ja -vaikuttamaan
pyrkivien
uskonnollisena teoksena
uskonnollisten
tekstien
tarkastelemista
ja
-erilaisia
tapoja
tulkita
arviointia
Raamattua
-teologisen
tekstin
ja
-muiden
pyhien
tekstien
muun tieteellisen tekstin
tulkintaa ja arviointia
tarkastelemista
-juutalaisuuden pyhät tekstit
-esimerkkejä
erilaisista
ja niiden tulkintatapoja
argumentaation
tavoista
-islamin pyhät tekstit ja esim.:
niiden tulkintatapoja
auktoriteetteihin
-ajankohtaisia,
uskontoon viittaaminen,
omiin
liittyviä aiheita mediassa ja kokemuksiin vetoaminen,
niiden totuudenmukaisuuden aiempiin
tapahtumiin
ja objektiivisuuden arviointia
viittaminen,
asian
yleisyyteen viittaaminen,
tunteisiin
vetoaminen,
lähteiden ja näkökulmien
valikointi…

-erilaisten argumentaation tapojen
tunnistamista ja tuottamista esim.
maailman luominen eri uskonnoissa
ja luonnontieteissä
-ajankohtaisia, uskontoon
aiheita
mediassa
ja
totuudenmukaisuuden
objektiivisuuden arviointia

liittyviä
niiden
ja

-ajankohtaisten
uskonnollisten
aiheiden
taustalla
vaikuttavien
pyrkimysten pohdintaa

-kriittinen ajattelu
-ajankohtaisia, uskontoon
liittyviä aiheita mediassa
ja
niiden
totuudenmukaisuuden
ja
objektiivisuuden arviointia

Tavoitteeseen liittyvät sisältöalueet

S1, S3

Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen

L1, L2, L4, L5, L7

Esimerkkejä oppimisympäristöistä ja työtavoista

Opetus
voidan
toteuttaa
esim.
erilaisin ryhmäprojektein oppiaineen
eri
oppimäärien
kesken.
Opetusmateriaalia
valittaessa
otetaan
huomioon
ikätaso
ja
ajattelun kehittyminen.

Opetuksen tavoite:

Arvosanan kahdeksan osaaminen

T6 ohjata oppilasta perehtymään eettisen ajattelun Oppilas tuntee ja osaa nimetä
keskeisiin käsitteisiin, ihmisoikeuksiin sekä opiskeltavan
etiikan keskeisiä käsitteitä. Hän
uskonnon ja muiden uskontojen ja katsomusten eettisiin
osaa nimetä tärkeimmät
periaatteisiin
ihmisoikeussopimukset ja kertoa
niiden keskeisestä sisällöstä.
Oppilas tuntee opiskeltavan
uskonnon sekä muiden uskontojen
ja katsomusten eettisiä periaatteita.
Arvioinnin kohteet oppiaineessa
Etiikkaa koskeva tieto ja
ihmisoikeusetiikka
7 lk

8 lk

9 lk

Oppilas perehtyy kristiuskon
ja erityisesti ortodoksisen
uskon etiikan perusteisiin ja
pohtii
sen
suhdetta
ihmisoikeuksiin.

Oppilas
pohtii
ortodoksista
ihmiskäsitystä
ja
ihmisoikeusetiikan
opetusta ihmisarvosta.

Oppilas
perehtyy
ortodoksisen
eettisen
ajattelun
keskeisiin
käsitteisiin
ja
ortodoksiseen
ihmiskuvaan.

Oppilas
tutustuu
juutalaisuuden
ja
islamin
eettisiin
periaatteisiin
ja
pohtii
niiden
suhdetta
ihmisoikeuksiin
ja
kristilliseen etiikkaan.

Oppilas etsii eroja ja yhtäläisyyksiä
Oppilas perehtyy Aasian eri
uskontojen
eettisestä
uskontojen
eettisiin opetuksesta.
periaatteisiin
ja
pohtii
niiden
suhdetta
pohtii
ja
analysoi
ihmisoikeuksiin
ja Oppilas
ihmisoikeuksiin
liittyviä
kysymyksiä.
kristilliseen etiikkaan.

ortodoksisen
etiikan -ortodoksinen
perusteita: ihminen jumalan ihmiskäsitys
luotuna, hyvänä
-hengellinen
-epäitsekkyys
ja ihmiskäsityksen
yhteisöllisyys alkukirkossa
näkökulmasta
-marttyyrius ja nykyaikainen -ihmisarvo
uskonnonvapaus
-ihmisoikeudet
-YK:n Ihmisikeuksien julistus
-eläinten
ja

-ortodoksisen
opetus
ohjaus

etiikan

keskeinen

-elämän tarkoitus
-vapaus ja vastuu
-kasvu
ihmisenä,
hengellinen
ohjaus, paastominen, kilvoittelu

luonnon

-sakramentit
jumalanpalaveluselämä

ja

-holokausti

oikeudet, onko niitä?

-juutalaisuuden ja islamin -buddhalaisuuden,
keskeinen eettinen opetus
hindulaisuuden,
kunfutselaisuuden,
-kristinusko,
juutalaisuus,
taolaisuuden
ja
islam
ja
ihmisoikeudet
sintolaisuuden keskeisiä
historiassa ja nykyisyydessä
eettisiä opetuksia

-seurustelu ja perhe
-vastaavia aiheita myös
uskontojen näkökulmasta

muiden

-ihmisoikeudet,
erilaisia
ihmisoikeusssopimuksia
ja niiden
toteutuminen
lähialueilla
ja
globaalisti

-eri uskontojen eettisiä
opetuksia ihmisoikeuksien
näkökulmasta
ja
verrattuna
kristilliseen
etiikkaan

Tavoitteeseen liittyvät sisältöalueet

S3

Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen

L2, L7

Esimerkkejä oppimisympäristöistä ja työtavoista

Opetuksessa on keskeistä yhteinen
pohdinta ja kiireetön keskustelu.

Opetuksen tavoite:

Arvosanan kahdeksan osaaminen

T7 auttaa oppilasta pohtimaan uskontojen ja katsomusten Oppilas osaa kuvailla ja arvioida
maailmanlaajuista
merkitystä
ihmisten
valintojen
uskontojen ja katsomusten
perusteina ja ohjaajina
maailmanlaajuista merkitystä
ihmisten valintojen perusteina ja
ohjaajina.
Arvioinnin kohteet oppiaineessa
Uskontojen ja katsomusten
merkitys globaalisti
7 lk

8 lk

Oppilas
pohtii
uskonnon Oppilas
merkitystä yhtenä ihmisen uskonnon
valintoihin
vaikuttavana valintoihin
tekijänä.
tekijänä.

9 lk
ymmärtää Oppilas
ymmärtää
uskonnon
yhtenä merkityksen valintoihin vaikuttavana
vaikuttavana tekijänä.

Oppilas tutustuu uskontojen
sisäisiin
ja
välisiin
konflikteihin
maailmanhistoriassa
kristinuskon, juutalaisuuden
ja islamin osalta.

-ortodoksinen
kastettu ja voideltu

Oppilas
pohtii
Aasian Oppilas hahmottaa globalisaatioon
uskontojen
merkitystä liittyviä
haasteita
ja
ymmärtää
yksilön elämässä.
vastuun yksilön näkökulmasta.

Oppilas
tutustuu
ekumeniaan Suomessa ja
uskontojen
väliseen
globaaliin dialogiin.

kristitty:

-hengellinen
ohjaus -omat arvot ja ajatukset, mihin ne
ortodoksisessa traditiossa perustuvat
ja muissa uskonnoissa
-ortodoksinen identiteetti
-uskonnonvapaus
-asketismi ja luostarit
-kirkon
historiaa
ja
-uskontojen ilmeneminen ihmisten
nykyisyyttä: marttyyrius ja -ihmiskäsitys ja siihen arjessa
diakonius,
pappeus, perustuvat arvot
-globaali
vastuu
ihmisistä
ja
luostarien enkelielämä
-arvot
valintojen
ja luonnosta
-yhteisöllisyyden ihanne
toiminnan taustalla
-ristiretket
-holokausti
-ääriliikkeitä uskonnoissa

buddhalaisuuden,
hindulaisuuden,
kunfutselaisuuden,
taolaisuuden
ja
sintolaisuuden opetuksia
yksilöstä ja yhteisöstä ja
siitä seuraava toiminta
-ekumenia
-uskontojen
dialogi

välinen

Tavoitteeseen liittyvät sisältöalueet

S1, S3

Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen

L5, L6

Esimerkkejä oppimisympäristöistä ja työtavoista

Koulussa
ja
opetusryhmässä
voidaan ottaa huomioon kansalliset
ja
paikalliset
ekumeeniset
tapahtumat ja teemaviikot. Vietetään
globaalia, YK:n World Interfaith

Harmony
helmikuussa.

Opetuksen tavoite:

Week-tapahtumaa

Arvosanan kahdeksan osaaminen

T8 rohkaista oppilasta pohtimaan ihmisyyteen kuuluvia Oppilas pohtii ihmisyyteen
elämänkysymyksiä, ajankohtaisia eettisiä kysymyksiä ja
kuuluvia elämänkysymyksiä ja
omien arvojen suhdetta niihin
osaa kertoa ajankohtaisista
eettisistä kysymyksistä.
Arvioinnin kohteet oppiaineessa
Eettinen ajattelu

7 lk

8 lk

9 lk

Oppilas pohtii ihmisyyteen Oppilas pohtii ihmisyyteen
kuuluvia
kuuluvia elämänkysymyksiä.
elämänkysymyksiä.
Oppilas
pohtii
opetuksen
sisällöistä nousevia, eettisiä, Oppilas pohtii opetuksen
ajankohtaisia teemoja.
sisällöistä
nousevia,
eettisiä,
ajankohtaisia
teemoja ja arvioi omaa
Oppilas
arvioi
toisten suhdettaan niihin.
vaikutusta
omiin
valintoihinsa.
Oppilas
arvioi
toisten
vaikutusta
omiin
valintoihinsa.

-oikea ja väärä

-vapaus ja vastuu

-synti ja katumus

-katumus

-lähimmäisenrakkaus

-anteeksianto

-ajankohtaiset
teemat

eettiset

-yksilöllisyys – yhteisöllisyys
-epäitsekkyys - itsekkyys
-itsenäisyys -epäitsenäisyys

-ajankohtaiset
teemat
-oikeus
omiin
ajatuksiin

Oppilas pohtii keskeisiä ihmisyyteen
kuuluvia elämänkysymyksiä omien
arvojensa ja ortodoksisen kirkon
opetuksen pohjalta.

Oppilas
hankkii
tietoa
ajankohtaisista
eettisistä
kysymyksistä ja pohtii ja arvioi
omien arvojensa suhdetta niihin.

Oppilas arvioi toisten, ulkopuolisten
vaikutusmahdollisuuksia
omiin
valintoihinsa.

-omien eettisten valintojen sekä
niiden vaikutusten pohtiminen ja
perusteleminen
-kirkon
opetuksen
ja
eettiset henkilökohtaisten arvojen pohtimista

-ajankohtaiset eettiset teemat ja
ja
velvollisuus niiden pohtiminen omien arvojen ja
mielipiteisiin
ja näkemysten perusteella
-oman ajattelun
arvostaminen

ja omien rajojen
ja
rakentava

-oikeus omiin mielipiteisiin ja
ajatuksiin

puolustaminen

Tavoitteeseen liittyvät sisältöalueet

S1, S2, S3

Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen

L7

Esimerkkejä oppimisympäristöistä ja työtavoista

Opetuksessa
kannustetaan
itsenäiseen ajatteluun ja tuetaan
jokaisen
oikeuttaa
omaan
näkemykseen.
Harkitaan
mitkä
aiheet sopivat yhteiseen pohdintaan
ja mitkä on syytä pohtia itsenäisesti.

Opetuksen tavoite:

Arvosanan kahdeksan osaaminen

T9 innostaa oppilasta tutkimaan omien valintojensa Oppilas pohtii omien valintojensa
eettisiä ulottuvuuksia ja niiden vaikutusta hyvinvointiin ja
eettisiä ulottuvuuksia ja osaa
kannustaa kestävään elämäntapaan
kertoa niiden vaikutuksesta omaan
ja toisten ihmisten hyvinvointiin ja
kestävään tulevaisuuteen.
Arvioinnin kohteet oppiaineessa
Eettinen ajattelu

7 lk
Oppilas
tutkii
valintojensa
ulottuvuuksia.

8 lk

omien Oppilas
tutkii
omien
eettisiä valintojensa
eettisiä
ulottuvuuksia
ja
pohtii
niiden
vaikutusta
hyvinvointiin.
Oppilas
pohtii
opetuksen
sisällöistä
nousevien
eettisten
kysymysten Oppilas pohtii opetuksen
yhteyttä
hyvinvointiin
ja sisällöistä
nousevien

9 lk
Oppilas arvioi ja osaa perustella
omien
eettisten
valintojensa
vaikutuksia
omaan
ja
toisten
ihmisten hyvinvointiin ja kestävään
tulevaisuuteen.

kestävään elämäntapaan.

eettisten
kysymysten
yhteyttä hyvinvointiin ja
kestävään elämäntapaan.

-epäitsekkyys,
ja luottamus

-omien eettisten valintojen -elämän tarkoitus
vaikutusten pohtiminen
-elämän ja kuoleman kysymyksiä
-hyvinvointi – holistinen
-seurustelu ja perhe
ihmiskäsitys
–
vastuu
-vapaus ja vastuu
itsestä

sitoutuminen

-toisen
auttaminen,
huolehtiminen ja diakonia
-vastuu
-vastuu
toiminnasta
sosiaalisessa mediassa

-kestävä
elämäntapa
vastuu
toisista
luonnosta

- -kestävä elämäntapa
ja
-bioetiikka

-vastuu toiminnasta
-vastuu
toiminnasta
mediassa
sosiaalisessa mediassa

Tavoitteeseen liittyvät sisältöalueet

S2, S3

Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen

L1, L2

sosiaalisessa

Esimerkkejä oppimisympäristöistä ja työtavoista

Opetuksen tavoite:

Arvosanan kahdeksan osaaminen

T10 rohkaista oppilaita kohtaamaan erilaisia ihmisiä nyt ja Ei vaikuta arvosanan
tulevaisuudessa jatko-opinnoissa, työelämässä ja vapaamuodostamiseen. Oppilasta
ajalla
ohjataan pohtimaan kokemuksiaan
osana itsearviointia.
Arvioinnin kohteet oppiaineessa
7 lk

8 lk

9 lk

Oppilasta
rohkaistaan
kohtaamaan erilaisia ihmisiä
ja
erilaisuutta
etenkin
omassa ryhmässä, koulussa
ja lähiympäristössään.

Oppilasta
rohkaistaan
kohtaamaan
erilaisia
ihmisiä
ja
erilaisuutta
ympärillään ja erilaisissa
verkkoympäristöissä.

Oppilasta rohkaistaan kohtaamaan
erilaisia
ihmisiä
nyt
ja
tulevaisuudessa
jatko-opinnoissa,
työelämässä ja vapaa-ajalla.

-kunniottava
ja arvostava
suhtautuminen
eri
uskontoihin
ja
elämänkatsomuksiin

-kunniottava ja arvostava
suhtautuminen
eri
uskontoihin
ja
elämänkatsomuksiin

-kunniottava
ja arvostava
suhtautuminen eri uskontoihin ja
elämänkatsomuksiin,
eri
tavalla
eläviin ihmisiin, toisten valintoihin

-itsensä
ja
toisten -itsensä
ja
toisten -erilaisten
ihmisten
kohtaaminen
työelämässä ja vapaa-ajalla uhka
suojeleminen, nettietiketti
suojeleminen, nettietiketti
vai mahdollisuus?
-itsensä ja
nettietiketti

toisten

suojeleminen,

Tavoitteeseen liittyvät sisältöalueet

S1, S2, S3

Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen

L6

Esimerkkejä oppimisympäristöistä ja työtavoista

Kaikissa koulutilanteissa ohjataan
oppilaita suhtautumaan arvostavasti
toisiin
oppilaisiin,
opettajiin
ja
henkilökuntaan. Opettaja suhtautuu
oppilaisiin kunnoittavasti.

14.12 ELÄMÄNKATSOMUSTIETO LUOKILLA 1-9
Oppiaineen tehtävä
Elämänkatsomustiedon opetuksen ydintehtävänä on edistää oppilaiden kykyä etsiä hyvää elämää.
Elämänkatsomustiedossa ihmiset ymmärretään kulttuuriaan uusintavina ja luovina toimijoina, jotka
kokevat ja tuottavat merkityksiä keskinäisessä toiminnassaan ja kanssakäymisissä ympäröivän
maailman kanssa. Katsomuksia, inhimillisiä käytäntöjä ja niitä koskevia merkityksiä pidetään
yksilöiden, yhteisöjen ja kulttuuriperinnön vuorovaikutuksen tuloksina. Elämänkatsomustiedossa
painotetaan ihmisten kykyä vaikuttaa aktiivisesti omaan ajatteluunsa ja toimintaansa. Tämä
koskee myös oppilaiden opiskelua ja oppimista. Siksi on tärkeätä sovittaa opetukseen ja
opiskeluun oppilaan oma ajattelu- ja kokemusmaailma.
Elämänkatsomustiedon opetuksen tehtävänä on kehittää oppilaiden valmiuksia kasvaa itsenäiseksi, suvaitsevaiseksi, vastuulliseksi ja arvostelukykyiseksi yhteisönsä jäseneksi. Tavoitteena on
täysivaltainen demokraattinen kansalaisuus globalisoituvassa
ja nopeasti muuttuvassa
maailmassa. Tämä edellyttää elämänkatsomustiedon opetukselta monipuolisen katsomuksellisen
ja kulttuurisen yleissivistyksen kartuttamisen lisäksi eettisen ja kriittisen ajattelu- ja toimintakyvyn
sekä oppimisen taitojen kehittämistä. Elämänkatsomustiedossa kriittinen ajattelu ymmärretään
perusteita etsivänä, asiayhteydet hahmottavana ja tilannetajuisena sekä itseään korjaavana.
Siihen liittyy avoin ja pohdiskeleva asenne.
Elämänkatsomustieto tukee laaja-alaisen osaamisen kehittymistä, erityisesti ajattelun ja oppimaan
oppimisen taitoja, kulttuurisen osaamisen, vuorovaikutuksen ja ilmaisun taitoja, itsestä
huolehtimista ja arjentaitoja sekä osallistumista, vaikuttamista ja vastuullisuutta.

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

VUOSILUOKAT 1–2
Elämänkatsomustiedon tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet vuosiluokilla 1–2
Sisällöt valitaan siten, että ne tukevat tavoitteiden saavuttamista ja hyödyntävät paikallisia mahdollisuuksia. Sisältöalueista muodostetaan kokonaisuuksia eri vuosiluokille. Oppilaiden
kokemusmaailma, ideat ja ajatukset huomioidaan sisältöjen valinnassa ja niiden tarkemmassa
käsittelyssä.

S1 Kasvaminen hyvään elämään:
Harjoitetaan keskustelutaitoja opettelemalla kuuntelemaan toisia kunnioittavasti ja harjoittelemalla
selkeää itseilmaisua. Pohditaan yhdessä hyvän, oikean
ja väärän merkityksiä ja niiden erottamista sekä ihmisen hyvyyttä. Tutkitaan ystävyyden sisältöä

ja merkitystä lasten elämässä.

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

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

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

Elämänkatsomustiedon oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät tavoitteet vuosiluokilla 1–2

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

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

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

VUOSILUOKAT 1–2
Oppimisprosessin
kannalta
elämänkatsomustiedossa ovat

keskeisiä

arvioinnin

ja

palautteen

antamisen

kohteita

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

Vuosiluokilla 3–6
elämänkatsomustiedon opetuksen erityisenä tehtävänä on rohkaista ja tukea oppilaiden
pyrkimystä rakentaa identiteettiään ja elämänkatsomustaan. Opetuksessa keskeistä on tukea
oppilaiden eettisen ajattelun taitojen ja kulttuurisen osaamisen kehittymistä sekä kykyä ilmaista
omia näkemyksiään ja niiden perusteita.
Elämänkatsomustiedon tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet vuosiluokilla 3–6
Sisällöt valitaan siten, että ne tukevat tavoitteiden saavuttamista ja hyödyntävät paikallisia
mahdollisuuksia. Sisältöalueista muodostetaan kokonaisuuksia eri vuosiluokille. Oppilaiden
kokemusmaailma, ideat ja ajatukset huomioidaan sisältöjen valinnassa ja niiden tarkemmassa
käsittelyssä.
S1 Kasvaminen hyvään elämään:
Harjoitellaan
toisen
kohtaamista
ja
erilaisten
näkökulmien
arvostamista.
Tutkitaan
oikeudenmukaisuuden ilmenemistä jokapäiväisessä elämässä. Tutkitaan vapautta ja vastuuta,
erityisesti ajattelun-, uskonnon- ja elämänkatsomuksen vapauden näkökulmista. Perehdytään
arvon ja normin käsitteisiin. Pohditaan yhdenvertaisuutta, onnellisuutta ja hyvää elämää.
Harjoitellaan oman näkemyksen erittelyä ja perustelemista suhteessa toisiin.
S2 Erilaisia elämäntapoja:
Tutkitaan eri näkökulmista omaa identiteettiä. Perehdytään suomalaiseen kulttuuriin ja
kulttuurivähemmistöihin sekä erilaisiin elämän- ja maailmankatsomuksiin. Pohditaan esimerkiksi
yhdenvertaisuuden, hyväksymisen, ymmärtämisen, tietämisen, uskomisen ja luulemisen
merkityksiä. Perehdytään maailman kulttuuriperintöön ja sen arvokkuuteen. Harjoitellaan oman
näkemyksen erittelyä ja perustelemista suhteessa eri kulttuureihin ja katsomuksiin.
S3 Yhteiselämän perusteita:

Perehdytään ihmisten yhteiselämän perusteisiin tutkimalla esimerkiksi sopimuksen, lupauksen,
oikeuden ja velvollisuuden, yhdenvertaisuuden, rauhan ja demokratian merkityksiä niin erilaisissa
oppilaan elämään liittyvissä arkipäivän tilanteissa ja ympäristöissä kuin laajemminkin.
Perehdytään lapsen oikeuksiin pohtien niiden toteutumista lähellä ja kaukana. Harjoitellaan
tekojen eettistä arviointia niiden kontekstin, tarkoitusten ja seurausten näkökulmista. Harjoitellaan
omien näkemysten erittelyä ja perustelemista suhteessa yhteiselämän vaatimuksiin.

VUOSILUOKAT 3–6
Elämänkatsomustiedon tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet vuosiluokilla 3–6
Sisällöt valitaan siten, että ne tukevat tavoitteiden saavuttamista ja hyödyntävät paikallisia
mahdollisuuksia. Sisältöalueista muodostetaan kokonaisuuksia eri vuosiluokille. Oppilaiden
kokemusmaailma, ideat ja ajatukset huomioidaan sisältöjen valinnassa ja niiden tarkemmassa
käsittelyssä.
S1 Kasvaminen hyvään elämään
Harjoitellaan
toisen
kohtaamista
ja
erilaisten
näkökulmien
arvostamista.
Tutkitaan
oikeudenmukaisuuden ilmenemistä jokapäiväisessä elämässä. Tutkitaan vapautta ja vastuuta,
erityisesti ajattelun-, uskonnon- ja elämänkatsomuksen vapauden näkökulmista. Perehdytään
arvon ja normin käsitteisiin. Pohditaan yhdenvertaisuutta, onnellisuutta ja hyvää elämää.
Harjoitellaan oman näkemyksen erittelyä ja perustelemista suhteessa toisiin.
S2 Erilaisia elämäntapoja:
Tutkitaan eri näkökulmista omaa identiteettiä. Perehdytään suomalaiseen kulttuuriin ja
kulttuurivähemmistöihin sekä erilaisiin elämän- ja maailmankatsomuksiin. Pohditaan esimerkiksi
yhdenvertaisuuden, hyväksymisen, ymmärtämisen, tietämisen, uskomisen ja luulemisen
merkityksiä. Perehdytään maailman kulttuuriperintöön ja sen arvokkuuteen. Harjoitellaan oman
näkemyksen erittelyä ja perustelemista suhteessa eri kulttuureihin ja katsomuksiin.
S3 Yhteiselämän perusteita:
Perehdytään ihmisten yhteiselämän perusteisiin tutkimalla esimerkiksi sopimuksen, lupauksen,
oikeuden ja velvollisuuden, yhdenvertaisuuden, rauhan ja demokratian merkityksiä niin erilaisissa
oppilaan elämään liittyvissä arkipäivän tilanteissa ja ympäristöissä kuin laajemminkin.
Perehdytään lapsen oikeuksiin pohtien niiden toteutumista lähellä ja kaukana. Harjoitellaan
tekojen eettistä arviointia niiden kontekstin, tarkoitusten ja seurausten näkökulmista. Harjoitellaan
omien näkemysten erittelyä ja perustelemista suhteessa yhteiselämän vaatimuksiin.
S4 Luonto ja kestävä tulevaisuus:
Perehdytään erilaisiin aikakäsityksiin ja tapoihin selittää maailmaa sekä pohditaan niiden
vaikutusta ihmisten elämään ja niihin liittyviä erilaisia tietokäsityksiä. Tutkitaan erilaisia
luontokäsityksiä, luonnon ja ihmisen tulevaisuutta sekä kestävää kehitystä. Harjoitellaan omien
näkemysten erittelyä ja perustelemista suhteessa maailmankuvaan ja kestävään tulevaisuuteen.
Elämänkatsomustiedon oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät tavoitteet vuosiluokilla 3–6
Työtapojen valinnassa oppiaineen tavoitteiden kannalta keskeistä on luoda turvallinen ja avoin

psyykkinen ja sosiaalinen oppimisympäristö, jossa jokainen oppilas kokee tulevansa kuulluksi ja
arvostetuksi. Työskentelyssä tuetaan oppimisen itsesäätelytaitojen kehittymistä. Fyysistä
oppimisympäristöä kehitetään erilaiset oppimisen ja työskentelemisen tavat huomioon ottavaksi
ja joustavasti muunneltavaksi. Yhteisiä, opettajan ohjaamia tutkimuskeskusteluja rikastetaan
toiminnallisilla aktiviteeteilla, saduilla, kertomuksilla, leikeillä, musiikilla, kuvataiteella ja draamalla.
Toiminnallisissa aktiviteeteissä otetaan huomioon elinympäristön digitalisoituminen.
Ohjaus, eriyttäminen ja tuki elämänkatsomustiedossa vuosiluokilla 3–6
Oppiaineen tavoitteiden kannalta keskeistä ohjauksen ja tuen järjestämisessä on vahvistaa
oppilaan osallisuuden ja minäpystyvyyden kokemusta. Elämänkatsomustieto oppiaineena tukee
oppilaan hyvinvointia, kehitystä ja oppimista tarjoamalla mahdollisuuksia ja käsitteellisiä välineitä
tutkia, jäsentää ja rakentaa omaa katsomuksellista identiteettiä yhdessä muiden kanssa. Ohjausta
ja tukea tarvitaan erityisesti vuorovaikutus- ja ajattelutaitojen kehittymiseen. Oppilaiden yksilöllisen
tuen tarpeet sekä mahdollisuus syventymiseen ja yksilölliseen etenemiseen otetaan huomioon
työtapojen ja sisältöjen valinnassa.
Oppilaan oppimisen arviointi elämänkatsomustiedossa vuosiluokilla 3–6
Elämänkatsomustiedon opetuksessa oppimisen arviointi on ohjaavaa ja kannustavaa. Palautteella
pyritään rohkaisemaan oppilasta perehtymään ja tutkimaan oppimisen kannalta keskeisiä lähteitä
ja piirteitä sekä tekemään asioista omia tulkintoja. Arvioinnissa otetaan huomioon monimuotoiset
kirjallisen ja suullisen tuottamisen tavat sekä muun tekemisen ja ilmaisumuotojen kautta osoitettu
osaaminen. Tärkeää on niiden kautta osoitettu ilmaisu- ja perustelutaito. Yksityiskohtaisen
muistamisen sijaan arvioinnissa kiinnitetään erityisesti huomiota tiedon soveltamiseen sekä
ajattelun ja argumentaation kehittymiseen.
Elämänkatsomustiedon sanallista arviota tai arvosanaa antaessaan opettaja arvioi oppilaan
osaamista
suhteessa
paikallisessa
opetussuunnitelmassa
asetettuihin
tavoitteisiin.
Määritellessään osaamisen tasoa 6. vuosiluokan lukuvuositodistusta varten opettaja käyttää
elämänkatsomustiedon valtakunnallisia arviointikriteereitä.
VUOSILUOKAT 3–6
Elämänkatsomustiedon arviointikriteerit 6. vuosiluokan päätteeksi hyvää osaamista kuvaavaa
sanallista arviota/arvosanaa kahdeksan varten

Opetuksen
tavoitteena on

Sisältö-alueet

Arvioinnin kohteet
oppiaineessa

T1 luoda
edellytyksiä
oppilaan eettisten
ajattelun taitojen
kehittymiselle ja
kannustaa oppilasta
soveltamaan eettisiä
periaatteita
arjen tilanteisiin
T2 ohjata oppilasta

S1-S4

Käsitteiden
hallinta ja
soveltaminen

S1-S4

Väitteiden ja

Hyvä/arvosana
kahdeksan
osaaminen
Oppilas osaa selittää
muutamia keskeisiä
etiikan käsitteitä ja
jäsentää niiden avulla
joitakin elämässä
kohtaamiaan eettisiä
tilanteita
Oppilas osaa löytää

tunnistamaan ja
arvioimaan
väitteitä ja niiden
perusteluita

perusteluiden
tunnistaminen ja
arviointi

T3 edistää oppilaan
kykyä oivaltaa
asioiden välisiä
suhteita ja kehittää
ajatteluaan
T4 ohjata oppilasta
kantamaan
vastuuta itsestä,
toisista ihmisistä ja
luonnosta

S1,S2,S3

Päättelytaidot

S,S2,S3

Vastuullisen
toiminnan tunteminen

T5 ohjata oppilas
tutustumaan
suomalaiseen,
eurooppalaiseen ja
maailman
kulttuuriperintöön
sekä
hahmottamaan
kulttuurista moninaisuutta ilmiönä

S2,S3,S4

Tietojen ja käsitteiden
hallinta

T6 tukea oppilasta
rakentamaan
katsomuksellista ja
kulttuurista
yleissivistystään
T7 ohjata oppilasta
suunnittelemaan ja
arvioimaan omaa
katsomuksellista
oppimistaan

S1-S4

Tietojen ja käsitteiden
hallinta

S1-S4

Oppimaan oppimisen
taidot

T8 rohkaista
oppilasta
ilmaisemaan
katsomustaan ja
kuuntelemaan
muiden
katsomuksellisia
kannanottoja
T9 ohjata oppilas

S1-S3

Vuorovaikutustaidot ja
toiminta ryhmän
jäsenenä

S3

Ihmisoikeusetiikka

keskustelusta väitteitä ja niiden
perusteluja sekä
pohtia
perusteluiden
asiaankuuluvuutta
Oppilas osaa
tunnistaa
virhepäättelyä ja
korjata sen pohjalta
omaa ajatteluaan
Oppilas osaa kuvata,
mitä tarkoittaa
itsestä, toisista ja
luonnosta vastuun
ottaminen sekä
kertoa, mitä se
tarkoittaa
omassa toiminnassa
Oppilas osaa nimetä
ja selittää joitakin
kulttuuriin liittyviä
ilmiöitä suomalaisesta,
eurooppalaisesta ja
maailman
kulttuuriperinnöstä.
Oppilas osaa antaa
esimerkkejä yhteisön
tai yhteiskunnan
kulttuurisesta
moninaisuudesta
Oppilas osaa nimetä
joitakin katsomusten ja kulttuurien
tärkeimpiä piirteitä.
Oppilas osaa asettaa
opiskeluun liittyviä
tavoitteita, pyrkii
toimimaan
tavoitteiden
suunnassa ja arvioi
niiden toteutumista
sekä yksin että
ryhmässä.
Oppilas ilmaisee
omaa
katsomuksellista
ajatteluaan
rakentavasti ja osaa
kuunnella toisten
näkemyksiä ja
kannanottoja
Oppilas tietää YK:n

tuntemaan YK:n
yleismaailmalliseen
ihmisoikeuksien
julistukseen
perustuvaa ihmisoikeusetiikkaa,
erityisesti lapsen
oikeuksia
T10 rohkaista
oppilasta toimimaan
aloitteellisesti ja
vastuullisesti
omassa
ympäristössään

yleismaailmallisen
ihmisoikeuksien
julistuksen keskeisen
sisällön ja osaa
kertoa esimerkkejä
lapsen
oikeuksista.
S1-S4

Vaikuttamisen
keinojen tunteminen

Oppilas osaa etsiä ja
kuvata joitakin
vastuullisen
vaikuttamisen keinoja.

14.13 HISTORIA LUOKILLA 1-9
Oppiaineen tehtävä

Historian opetuksen tehtävänä on auttaa ymmärtämään itseä ja maailmaa. 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.

Opetuksen tehtävänä on antaa oppilaalle aineksia rakentaa ajatteluaan sekä identiteettiään,
perehtyä ajan käsitteeseen ja ymmärtää ihmisen toimintaa sekä henkisen ja aineellisen työn
arvoa. Kyse on oppilaiden historiataitojen, historiatietoisuuden ja kulttuurien tuntemuksen
kehittämisestä. Historian opetuksella kehitetään eettistä ja itsenäistä ajattelua, mutta myös
tuodaan mielekkyyden kokemuksia, luomalla oppilaille elävä kuva menneistä aikakausista.
Menneisyyden ja nykyhetken ymmärtämisen, yleissivistyksen ja itseymmärryksen kehittymisen
lisäksi historia on myös eräänlaista arvo- ja elämäntaito-oppia. Kiinnostuksen herättämisellä
ihmiskunnan kehitystä kohtaan voidaan edesauttaa kiinnostusta ylipäätään inhimillisyyttä kohtaan.

Menneisyyttä koskevan tiedon avulla oppilaita ohjataan ymmärtämään nykyisyyteen johtanutta
kehitystä, henkisen ja aineellisen työn arvoa sekä pohtimaan tulevaisuuden valintoja. Oppilaita
ohjataan näkemään yksilön merkitys historiallisena toimijana sekä oivaltamaan toiminnan taustalla
esiintyviä tekijöitä ja ihmisten motiiveja. Historialla tuetaan oppilaiden identiteetin rakentumista
sekä edistetään heidän kasvuaan aktiivisiksi ja erilaisuutta ymmärtäviksi yhteiskunnan jäseniksi.

Historianopetuksessa oppilaat paneutuvat historiallisen lähdeaineiston ulottuvuuksiin ja tiedon
kriittiseen käsittelyyn. Opetuksessa menneestä pyritään muodostamaan mahdollisimman
luotettava kuva saatavilla olevan aineiston perusteella. Opetuksen tavoitteena on kehittää
historian tekstitaitoja: taitoa lukea ja analysoida menneisyyden toimijoiden tuottamia lähteitä
(kirjallisten lähteiden lisäksi muunlaisia lähteitä, kuten kuvia, esineitä, rakennelmia ja
äänitiedostoja) sekä tehdä päteviä tulkintoja niiden tarkoituksesta ja merkityksestä.

Oppilaita ohjataan ymmärtämään historiatiedon tulkinnallisuutta ja moniperspektiivisyyttä sekä
selittämään historiallisessa kehityksessä ilmenevää muutosta ja jatkuvuutta. Historianopetus
auttaa oppilaita tunnistamaan yhteiskunnassa olevia arvoja, arvojännitteitä ja niissä tapahtuneita
muutoksia eri aikoina.

Ikäkausiopetuksesta historian opetuksessa

Vuosiluokilla 1.-4.

Varsinainen historian opiskelu alkaa vasta 5. luokalla, mutta oppilaille luodaan pohjaa
historialliselle ajattelulle jo ensimmäisestä luokasta asti. Historiaan tutustutaan ympäristöopin,
uskonnon ja äidinkielen opiskelun yhteydessä, samoin kuin historiallisiin ammatteihin tutustumisen
kautta. Historian opiskelu liittyykin ensimmäisillä luokka-asteilla enimmäkseen monialaisiin
kokonaisuuksiin ja on ainerajat ylittävää.

Ensimmäisellä ja toisella luokalla historiallisia aikakausia lähestytään kertomusaineiston kautta.
Ensimmäisen luokan kertomusaineistoa ovat maailman eri puolilta kerätyt kansansadut. Historiaa
myyttien muodossa lähestyvät tarinat antavat lapselle elämyksen entisaikojen ihmisten tavasta
kokea maailmaa ja herättävät kiinnostusta menneisyyttä kohtaan. 2. luokan keskeistä
kertomusaineistoa ovat historialliset eläinsadut ja legendat. Eläinsadut kuvaavat ihmisen erilaisia
piirteitä ja ominaisuuksia, joita lapset voivat tunnistaa myös itsessään. Legendat puolestaan
antavat toivoa ihmisen mahdollisuuksista moraaliseen kasvuun.Myyttien ja legendojen kautta
oppilas tutustuu historiallisiin aikakausiin ja luokan kanssa voidaan pohtia eettisiä kysymyksiä.

Kolmannella luokalla historiaa käsitellään monialaisella talonpoikais- ja vanhojen ammattien
jaksolla. Jakson kautta oppilas tutustuu elämyksellisesti itse tekemällä ja osallistumalla menneiden
aikakausien
elämäntapoihin
ja
työmenetelmiin.
Samalla
tutustutaan
oman
maan
rakennuskulttuuriin, maisemaan ja esineistöön.
Neljännellä luokalla tutustutaan oppilaiden
lähiympäristön historiaan ympäristöopin kotiseutuopin jaksolla. Aluksi tutustutaan oman perheen ja
suvun menneisyyteen ja käsitellään Suomen asuttamista esihistoriallisella aikakaudella oman
asuinpaikkakunnan ja lähialueen menneisyyden avulla. Kotimaan historiaan ja Pohjolan
asuttamiseen tutustutaan myös monialaisen Kalevala-jakson aikana.

Vuosiluokilla 5.-6

Varsinainen historian opetus alkaa 5.luokalla. Tässä vaiheessa opetuksen tehtävänä on tuoda
oppilaille elävästi kunkin aikakauden tunnelma. Opetuksessa pyritään kuvaamaan minkälaista oli
elää kyseisenä aikakautena. Opetuksen tehtävänä on myös perehdyttää oppilaat historiallisen
tiedon luonteeseen, tiedon hankkimiseen sekä peruskäsitteisiin. Historian opetuksella herätetään
oppilaiden kiinnostus mennyttä aikaa, ihmisen toimintaa, sen merkitystä ja ymmärtämistä kohtaan.
Opetus on monialaista ja elämyksellistä. Aikakausiin tutustumisessa käytetään hyväksi taide- ja
taitoaineita.
Vuosiluokilla 7-9
Historian opetuksen tehtävänä on osoittaa, miten ideaalit ja ihanteet ovat motivoineet
menneisyydessä ja herättää nuoret ymmärtämään heidän omaa historiallista potentiaaliaan.
Opetus syventää oppilaiden käsitystä historiallisen tiedon luonteesta, tukee oppilaiden oman

identiteetin kehittymistä ja perehdyttää kulttuurien vaikutuksiin yksilöihin ja yhteiskuntiin. 7. - 8.
luokilla tavoitteena on ymmärtää historiallisten tapahtumien kulkua. 9. luokalla on tarkoitus oppia
ymmärtämään maailman tapahtumien taustalla olevia historiallisia syy-seuraussuhteita ja
aatteita[1]. 9.luokalla erityisesti kriittinen medialukutaito ja historiallinen moniperspektiivisyys
korostuvat.
Historian opetuksen tavoitteet vuosiluokilla 5.-6.

Vuosiluokka 5
Merkitys, arvot ja asenteet
T1 Ohjataan oppilasta kiinnostumaan
oppiaineena (S1-S5, L1-L4)

historiasta tiedonalana

ja identiteettiä

rakentavana

Historian ilmiöiden ymmärtäminen
T4 Autetaan oppilasta ymmärtämään erilaisia tapoja jakaa historia aikakausiin sekä käyttämään
niihin liittyviä historiallisia käsitteitä (S1-S5, L1, L2, L€)
T5 Ohjataan oppilasta ymmärtämään ihmisen toiminnan motiiveja (S1-S5, L1, L2, L4)
T8 Harjaannutetaan oppilasta hahmottamaan jatkuvuuksia historiassa (S1-S5, L2)

Vuosiluokka 6
Tiedon hankkiminen menneisyydestä
T2 Johdatetaan oppilasta tunnistamaan erilaisia historian lähteitä (S1-S5, L1, L2, L4)
T3 Ohjataan oppilasta havaitsemaan historiatiedon tulkinnallisuuden (S1-S5, L2, L4, L5)

Historian ilmiöiden ymmärtäminen
T6 Johdatetaan oppilasta ymmärtämään ihmisen toiminnan syitä ja seurauksia historian
tapahtumille ja ilmiöille(S1-S5, L1, L2)
T7 Autetaan oppilasta tunnistamaan muutoksia oman perheen tai taustayhteisön historiassa sekä
ymmärtämään, miten samat muutokset ovat voineet tarkoittaa eri asioita eri ihmisille. (S5, L3, L6,
L7)

Historiallisen tiedon käyttäminen
T9 Ohjataan oppilasta esittämään historiallisille muutoksille syitä (S1-S5, L1, L2, L4, L7)
T10 Ohjataan oppilasta selittämään, miten tulkinnat saattavat muuttua uusien lähteiden tai
tarkastelutapojen myötä (S1-S5, L4, L5)
T11 Ohjataan oppilasta selittämään ihmisen toimintaa (S1-S5, L4)

Historian opetuksen tavoitteet vuosiluokilla 7.-9.

Vuosiluokka 7
Merkitys, arvot ja asenteet
T1 Vahvistaa oppilaan kiinnostusta
oppiaineena (S1-S6, L1-L7)

historiasta

tiedonalana

ja

identiteettiä

rakentavana

Historian ilmiöiden ymmärtäminen
T4 vahvistaa oppilaan kykyä hahmottaa historiallista aikaa ja siihen liittyviä historiallisia käsitteitä
(s1-s6, L1-L3)
T5 ohjata oppilasta ymmärtämään ihmisen toimintaan ja päätöksentekoon vaikuttaneita tekijöitä
erilaisissa historiallisissa tilanteissa (s1-s6, L1-L4, L6, L7)

Historiallisen tiedon käyttäminen
T8 kannustaa oppilasta tulkintojen tekemiseen (s1-s6, L1, L2, L4)
Vuosiluokka 8
Tiedon hankkiminen menneisyydestä
T2 aktivoida oppilasta hankkimaan historiallista tietoa erilaisista ikätasolle sopivista lähteistä sekä
arvioimaan niiden luotettavuutta (s1-s6, L1-L6)
T3 auttaa oppilasta ymmärtämään, että historiallista tietoa voidaan tulkita eri tavoin (s1-s6, L1, L2,
L4)

Historian ilmiöiden ymmärtäminen
T6 auttaa oppilasta arvioimaan erilaisia syitä historiallisille tapahtumille ja ilmiöille

Historiallisen tiedon käyttäminen
T12 ohjata oppilasta arvioimaan tulevaisuuden vaihtoehtoja historiatietämyksensä avulla
tulkita uuden ajan suuria sosiaalisia ja poliittisia ideaaleja kuten vapautta, veljeyttä ja tasa-arvoa,
liberalismia, demokratiaa ja sosialismia
Vuosiluokka 9
Historiallisen tiedon käyttäminen
T9 ohjata oppilasta analysoimaan historiallista muutosta ja ymmärtämään ihmisen tarkoitusperiä.
T10 ohjata oppilasta selittämään, miksi historiallista tietoa voidaan tulkita ja käyttää eri tavoin eri
tilanteissa ja arvioimaan kriittisesti tulkintojen luotettavuutta.

T11 harjaannuttaa oppilasta käyttämään erilaisia lähteitä, vertailemaan niitä ja muodostamaan
oman perustellun tulkintansa niiden pohjalta

Historian tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet vuosiluokilla 5. ja 6.

Vuosiluokka 5
S1 Esihistoriallinen aika ja sivilisaation synty
•

Laajennetaan
4. luokan kotiseudun
historian jaksolla alkanutta
perehtymistä
esihistoriallisen ajan ihmisen elämään pienissä ryhmissä ja metsästyskulttuuriin sekä
maanviljelykulttuurin murrokseen ja sivilisaation syntyyn. Muinaisista korkeakulttuureista
käsitellään Egyptiä, jonka lisäksi myös voidaan käsitellä esimerkiksi Mesopotamian, Intian
tai Persian valtakuntia. (S1)

S2 Vanha aika ja antiikin perintö
•

Antiikin Kreikan historiaan tutustutaan kulttuurihistoriallisesti Aleksanteri
valloituksiin asti. Erityisesti keskitytään varhaisen demokratian kehittymiseen.

Suuren

•

Lisäksi syvennetään 4.luokalla ympäristöopin jaksolla käsiteltyä Pohjolan asuttamista ja
elämää Suomen alueella esihistoriallisella aikakaudella.(S2)

Vuosiluokka 6
S2 Vanha aika ja antiikin perintö
•

Antiikin Rooman valtakunta ja ihmisten elämä osana Rooman valtakuntaa. (S2)

S3 Keskiaika:
•

Kansainvaellusten aloittama keskiaika ja Suomen liittäminen osaksi Ruotsia .

•

Keskiaikainen maailmankuva sekä idän ja lännen kulttuuriset yhtäläisyydet ja
eroavaisuudet (erityisesti eurooppalaisen ja arabikulttuurin kohtaaminen ristiretkien
yhteydessä ja sen vaikutukset). Syvennetään keskiaikaisen ihmisen elämään tutustumista
Suomen historian kautta. (S3)

S4 Uuden ajan murrosvaihe.
•

Maailmankuvan muutos uuden ajan alussa. Kulttuurien kohtaaminen
aikakaudella. (S1, S2)

•

Eurooppalaisen yhteiskunnan murros tieteiden, taiteen ja kulttuurin kehittyessä.(S4)

S5 Suomi osana Ruotsia
•

Suomen historiaa käsitellään osana Ruotsin suurvalta-aikaa. (S5)

Historian opetuksen keskeiset sisältöalueet vuosiluokilla 7.-9.

“löytöretkien”

Vuosiluokka 7
•

Itsevaltiuden aika selittämässä uusien yhteiskunnallisten aatteiden syntymistä.

•

Suomen historiassa käsitellään elämää Ruotsin valtakunnan osana ja suomalaisen
kulttuurin muotoutumista.

S1 Teollisuusyhteiskunnan synty ja kehitys:
•

Teollisuusyhteiskunnan synty ja kehitys. Tutustutaan siihen miten teollistuminen on
muuttanut ihmisen elämää, ihmisen ja luonnon suhdetta sekä maailmaa. (S1, S2)

Vuosiluokka 8
S2 Ihmiset muuttavat maailmaa:
8. luokalla käsitellään ajanjakso 1700-luvulta 1900-luvun alkuun.
Erityisesti perehdytään maailmaa muokanneisiin yhteiskunnallisiin aatteisiin ja niiden taustoihin
(esimerkiksi liberalismi, sosialismi, konservatismi, nationalismi, imperialismi). Luodaan pohjaa
1900-luvun tapahtumien ymmärtämiselle.
S3 Suomea luodaan, rakennetaan ja puolustetaan
Suomen historiassa keskitytään suomalaiseen yhteiskuntaan ja ihmisten elämään Suomessa
autonomian ajalla. Perehdytään kulttuurin merkitykseen identiteetin rakentamisessa autonomian
ajalla. (S3)
S4 Suurten sotien aika:
•

Historian toisella jaksolla tutustutaan 1800-luvun yhteiskunnalliset aatteisiin ja niiden
vaikutuksiin

•

Käsitellään imperialismin aika, maailmansotaan johtanut kehitys, ensimmäinen
maailmansota ja maailmansotien välinen aika Suomen ja maailmanhistorian kannalta

•

Suomen historiassa käsitellään erityisesti itsenäisyyden alkua ja sen haasteita, esimerkiksi
sisällissotaa, demokratian haasteita,

Vuosiluokka 9
•

Yhdeksännellä luokalla korostuvat erityisesti 1800-luvun yhteiskunnallisten aatteiden
vaikutukset 1900-luvulla.

S4 Suurten sotien aika:
•

Toisen maailmansodan aika, kylmä sota ja sodista selviytyminen erityisesti tavallisten
ihmisten ja ihmisoikeuskysymysten näkökulmasta. (S2,S4,S6)

•

Käsitellään myös Yhdistyneet kansakunnat ja Euroopan integraatiokehitys. Opetuksessa
keskitytään tapahtumien syiden ja vaikutusten ymmärtämiseen.

S5 Hyvinvointiyhteiskunnan rakentaminen

•

Suomen historiassa painotetaan ensimmäisen maailmansodan aikaa sekä ulko- ja
sisäpolitiikan että talouden näkökulmasta. Käsitellään Suomea toisessa maailmansodassa,
lisäksi keskeistä on hyvinvointiyhteiskunnan rakentuminen. Kehityksen yksilölle tuomien
saavutusten ohella perehdytään elinkeinorakenteen muutokseen ja palveluammattien
yleistymiseen sekä kaupungistumiseen.(S3,S5)

Historian oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät tavoitteet

Vuosiluokilla 3.–6.

Oppiaineen tavoitteiden kannalta on tärkeä valita elämyksellisiä ja toiminnallisia työtapoja,
esimerkiksi erilaisten lähteiden tutkimista, kerrontaa, draamaa, leikkiä ja pelejä ja yhdistää
historian oppisisältöjä monialaisesti taito-ja taideaineiden opetuksen kanssa. Historiassa
sovelletaan opetusmenetelmiä ja työtapoja, jotka tuovat aikakaudet vahvasti elämyksellisesti
koettaviksi. Tavoitteena innostaa oppilaita kiinnostumaan historiasta ja elämästä menneillä
aikakausilla. Opetus koostuu kertomuksista ja kuvauksista eri aikakausilta. Aiheita työstetään
myös taiteen, kuten draaman, musiikin, leikin, maalauksen ja muovailun keinoin. Oppilaat laulavat
sekä lausuvat runoja ja tekstejä eri aikakausilta. Luokkaan pyritään luomaan oikeanlainen
tunnelma, aikakauden atmosfääri. Tarkoituksena on välittää oppilaille mahdollisimman
konkreettisia ja ikäkauteen sopivia mielikuvia.

Taidollisesti on tärkeää vahvistaa oppilaiden historiataitoja, erityisesti tekstien ja ympäristön
lukutaitoa sekä harjoitella tulkintojen tekemistä itsenäisesti ja toisten kanssa. Opiskelussa
hankitaan ja käytetään historiallista tietoa erilaisissa oppimisympäristöissä
tieto- ja
viestintäteknologiaa hyödyntäen. Historia oppiaineena sopii hyvin integroitavaksi muiden
oppiaineiden kanssa.

Historian oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät tavoitteet vuosiluokilla 7-9

Opetuksessa korostetaan vuorovaikutuksellisia ja tutkimuksellisia työtapoja. Harjoitellaan sopivien
ensi- ja toisen käden lähteiden tutkimista sekä avoimien oppimisympäristöjen käyttöä
historiallisissa tutkimustehtävissä. Harjoitellaan omien tulkintojen tekemistä ja eriävien tulkintojen
arvioimista.

Oppilaita innostetaan hankkimaan tietoa koulun ulkopuolisesta historiakulttuurista, kuten peleistä,
elokuvista ja kirjallisuudesta, sekä kehittämään historiallisen ajattelun taitojaan ja kriittistä
arviointikykyään niiden avulla. Oppilaita pyritään rohkaisemaan omiin tulkintoihin, tiedon
soveltamiseen ja omien näkemysten synnyttämiseen, sekä perusteluun.

Ohjaus, eriyttäminen ja tuki historiassa vuosiluokilla 3.–6.

Historianopetuksessa oppilaita ohjataan ikäkauteen soveltuvalla tavalla tutkivaan opiskelutapaan
ja heitä rohkaistaan tekemään tulkintoja, vertailemaan, tekemään johtopäätöksiä ja soveltamaan
hankittua tietoa sekä suullisesti että kirjallisesti. Huomioidaan oppilaiden erilaiset kirjallisen ja
suullisen tuottamisen taidot ja tarvittaessa ohjataan omien tekstien muotoilemisessa ja
kannustetaan edistyneempiä oppilaita tuottamaan itsenäisesti aiheeseen liittyvää materiaalia.
Kannustetaan oppilaita työskentelemään erilaisissa ryhmäkokoonpanoissa vastuullisesti.

Vuosiluokilla 7-9
Historian opiskelussa rohkaistaan monipuoliseen havainnointiin, kommunikointiin, tekstin ja
puheen tuottamiseen ja tulkintaan sekä draaman ja kuvallisen ilmaisun käyttöön. Tarvittaessa
erilaisten tekstien ymmärtämiseen ohjataan yksinkertaistamalla tekstejä ja avaamalla tekstissä
käytettyjä käsitteitä. Jotkut historianopetuksessa käytetyt käsitteet (esimerkiksi yhteiskunta ja
demokratia) ovat sellaisia, joiden ymmärtämistä syvennetään koko peruskoulun ajan oppilaan
siirtyessä konkreettisesta ajattelusta käsitteelliseen ajatteluun.

Oppilaan oppimisen arviointi historiassa
Vuosiluokka 5

Historian opetuksessa oppimisen arvioinnilla kannustetaan ja johdatellaan oppilaan kiinnostusta
historian aikakausiin ja ylipäänsä historiaa kohtaan. Rohkaistaan oppilasta tutkimaan ja
perehtymään historiallisiin ilmiöihin laajemmin. Palautteella pyritään rohkaisemaan oppilaita
tutkimaan erilaisia historiallisia lähteitä ja tekemään niistä omia tulkintojaan.
Arvioinnissa
huomioidaan monipuoliset kirjallisen (esim. vihkotyö) ja suullisen (esim. esitelmät, tuntiaktiivisuus)
tuottamisen tavat sekä muun tekemisen ja ilmaisumuotojen kautta osoitettu osaaminen. Sisältöjen
yksityiskohtaisen muistamisen sijasta arvioinnissa kiinnitetään erityisesti huomiota tiedon
soveltamiseen ja historiallisen ajattelun kehittymiseen, sekä historiataitojen kehitykseen yleensä.

Vuosiluokka 6.

Historian opetuksessa oppimisen arviointi on oppilaita ohjaavaa ja kannustavaa. Palautteella
pyritään rohkaisemaan oppilaita tutkimaan erilaisia historiallisia lähteitä ja tekemään niistä omia
tulkintojaan. Arvioinnissa otetaan huomioon monimuotoiset kirjalliset ja suullisen tuottamisen tavat
sekä muun tekemisen ja ilmaisumuotojen kautta osoitettu osaaminen. Sisältöjen muistamisen
sijasta arvioinnissa kiinnitetään erityisesti huomiota tiedon soveltamiseen ja historiallisen ajattelun
kehittymiseen.

Määritellessään osaamisen tasoa 6. vuosiluokan lukuvuositodistusta varten opettaja käyttää
historian valtakunnallisia arviointikriteereitä. Opintojen edistymisen kannalta keskeistä on
tutkimisen, toimimisen ja menneisyyteen eläytymisen ohella ankkuroituminen kulttuuriympäristöön,
aikaperspektiivin hahmottaminen, ihmisen toimijuuden sekä historian merkityksen oivaltaminen
ihmiskunnan ja oman elämän kannalta nyt ja tulevaisuudessa.

Historian arviointikriteerit 6. vuosiluokan
arviota/arvosanaa kahdeksan varten
Opetuksen tavoite

Merkitys, arvot ja
asenteet
T1 ohjata oppilasta
kiinnostumaan
historiasta
tiedonalana ja
identiteettiä
rakentavana
oppiaineena
Tiedon hankkiminen
menneisyydestä
T2 johdattaa
oppilasta
tunnistamaan
erilaisia historian
lähteitä
T3 ohjata oppilasta
havaitsemaan
historiatiedon
tulkinnallisuuden
Historian ilmiöiden
ymmärtäminen
T4 auttaa oppilasta
ymmärtämään
erilaisia tapoja jakaa
historia aikakausiin
sekä käyttämään
niihin liittyviä
historiallisia
käsitteitä

Sisältö-alueet

päätteeksi

hyvää

osaamista

Arvioinnin kohteet
oppiaineessa

S1-S5

kuvaavaa

sanallista

Hyvä/arvosanan
kahdeksan
osaaminen

Motivaation
kehittymistä ei käytetä
arvosanan
muodostamisen
perusteena. Oppilaita
ohjataan pohtimaan
kokemuksiaan osana
itsearviointia.

S1-S5

Historian
tietolähteiden
tunnistaminen

Oppilas osaa ohjatusti
etsiä historiatietoa
erilaisista
tietolähteistä.

S1-S5

Historiatiedon
tulkinnallisuuden
havaitseminen

Oppilas osaa erottaa
toisistaan faktan ja
tulkinnan.

S1-S5

Kronologian
ymmärrys

T5 ohjata oppilasta
ymmärtämään
ihmisen toiminnan
motiiveja

S1-S5

Historiallinen empatia

T6 johdattaa
oppilasta

S1-S5

Syy- ja
seuraussuhteiden

Oppilas tunnistaa
keskeiset historiaan
liittyvät ajan
jäsentämismuodot ja
osaa antaa
esimerkkejä eri
aikojen yhteiskunnille
ja aikakausille
ominaisista piirteistä.
Oppilas pystyy
eläytymään menneen
ajan ihmisen
asemaan ja
nimeämään tämän
toiminnan motiiveja.
Oppilas tunnistaa ja
osaa antaa

hahmottamaan
erilaisia syitä ja
seurauksia historian
tapahtumille ja
ilmiöille
T7 auttaa oppilasta
tunnistamaan
muutoksia oman
perheen tai yhteisön
historiassa sekä
ymmärtämään,
miten samat
muutokset ovat
voineet tarkoittaa eri
asioita eri ihmisille

hahmottaminen
historiassa

esimerkkejä historian
ilmiöiden syy- ja
seuraussuhteista.

S1-S5

Muutoksen
hahmottaminen

T8 harjaannuttaa
oppilasta
hahmottamaan
jatkuvuuksia
historiassa
Historiallisen tiedon
käyttäminen
T9 ohjata oppilasta
esittämämään
muutoksille syitä

S1-S5

Jatkuvuuden
tunnistaminen

Oppilas osaa kuvata
muutoksia ja kertoa,
miksi muutos ei ole
sama kuin edistys.
Oppilas osaa kuvata
joidenkin esimerkkien
avulla, miten muutos
ei ole merkinnyt
samaa eri ihmisten ja
ryhmien
näkökulmasta.
Oppilas osaa antaa
esimerkkejä ilmiöiden
jatkuvuudesta eri
aikakaudesta toiseen.

S1-S5

Syy- ja seuraussuhteen kuvaileminen

T10 ohjata oppilasta
selittämään, miten
tulkinnat saattavat
muuttua uusien
lähteiden tai
tarkastelutapojen
myötä
T11 ohjata oppilasta
selittämään ihmisen
toimintaa

S1-S5

Tulkintojen
selittäminen

S1–S5

Ihmisen toiminnan
selittäminen

Oppilas osaa kuvailla
pääpiirteissään
joidenkin historian
ilmiöiden syy- ja
seuraussuhteita.
Oppilas osaa selittää
joidenkin esimerkkien
avulla, miksi sama
tapahtuma tai ilmiö
voidaan tulkita eri
tavoin.
Oppilas osaa esittää
käsiteltävästä asiasta
kertomuksen siten,
että hän selittää
tapahtuman tai ilmiön
eri toimijoiden
kannalta.

Arviointi vuosiluokilla 7.-9.

Vuosiluokat 7. ja 8.
Historian opetuksessa oppilaita pyritään rohkaisemaan omiin tulkintoihin ja omien näkemysten
argumentointiin. Arvioinnin tulee perustua monimuotoisiin työtapoihin ja monipuolisiin työskentelyn
ja tuottamisen tapoihin. Oppimista ei arvioida niinkään yksityiskohtien muistamisen perusteella,
vaan huomiota kiinnitetään tiedon soveltamiseen ja historiallisen ajattelun, sekä historiataitojen
hallintaan ja kehitykseen.

Vuosiluokka 9
●
Päättöarvioinnilla määritellään, miten kukin oppilas on opiskelun päättyessä saavuttanut
historian oppimäärän tavoitteet. Päättöarvosana muodostetaan suhteuttamalla jokaisen oppilaan
osaamisen taso historian valtakunnallisiin päättöarvioinnin kriteereihin. Historian osaamisen
kehittyminen on kumulatiivinen prosessi, jossa opiskeltavia sisältöjä käytetään oppilaiden
historiallisen ajattelun vahvistamiseen. Päättöarvosanan muodostamisessa otetaan huomioon
kaikki valtakunnalliset päättöarvioinnin kriteerit riippumatta siitä, mille vuosiluokalle vastaava
tavoite on asetettu paikallisessa opetussuunnitelmassa. Oppilas saa arvosanan kahdeksan (8),
mikäli hän osoittaa keskimäärin kriteerien määrittämää osaamista. Arvosanan kahdeksan tason
ylittäminen joidenkin tavoitteiden osalta voi kompensoida tasoa heikomman suoriutumisen
joidenkin muiden tavoitteiden osalta.

Historian päättöarvioinnin kriteerit hyvälle osaamiselle (arvosanalle 8) oppimäärän päättyessä
Historian opetuksen
tavoitteena on
Merkitys, arvot ja
asenteet
T1 ohjata oppilasta
kiinnostumaan
syvällisemmin
historiasta
tiedonalana ja
identiteettiä
rakentavana
oppiaineena
Tiedon hankkiminen
menneisyydestä
T2 aktivoida oppilasta
hankkimaan
historiallista tietoa
sekä arvioimaan
tiedonlähteiden
luotettavuutta
T3 auttaa oppilasta
ymmärtämään, että
historiallista tietoa
voidaan tulkita eri
tavoin
Historian ilmiöiden
ymmärtäminen
T4 vahvistaa oppilaan
kykyä ymmärtää
historiallista aikaa ja
siihen liittyviä
käsitteitä
T5 ohjata oppilasta
ymmärtämään
ihmisen toimintaan ja

Sisältöalueet

Arvioinnin kohteet
oppiaineessa

S1–S6

Arvosanan
kahdeksan
osaaminen

Ei käytetä arvosanan
muodostumisen
periaatteena.
Oppilasta ohjataan
pohtimaan
kokemuksiaan osana
itsearviointia.

S1–S6

Historiatiedon
hankkiminen

S1–S6

Lähteiden
tulkitseminen

S1–S6

Kronologian
ymmärtäminen

S1–S6

Historiallinen empatia

Oppilas osaa etsiä
tietoa erilaisista
historian
tiedonlähteistä ja
havaitsee niiden
luotettavuudessa
eroja.
Oppilas osaa lukea ja
tulkita erilaisia
lähteitä.

Oppilas osaa sijoittaa
opiskelemansa asiat
ajallisiin yhteyksiinsä
ja niiden avulla
aikajärjestykseen.
Oppilas pystyy
asettautumaan
menneen ajan

päätöksentekoon
vaikuttaneita tekijöitä
erilaisissa
historiallisissa
tilanteissa
T6 auttaa oppilasta
arvioimaan erilaisia
syitä historiallisille
tapahtumille ja
ilmiöille
T7 ohjata oppilasta
analysoimaan
historiallista
muutosta ja
jatkuvuutta
Historiallisen tiedon
käyttäminen
T8 kannustaa
oppilasta tulkintojen
tekemiseen

T9 ohjata oppilasta
selittämään ihmisen
toiminnan
tarkoitusperiä
T10 ohjata oppilasta
selittämään, miksi
historiallista tietoa
voidaan tulkita ja
käyttää eri tavoin eri
tilanteissa ja
arvioimaan kriittisesti
tulkintojen
luotettavuutta
T11 harjaannuttaa
oppilasta käyttämään
erilaisia lähteitä,
vertailemaan niitä ja
muodostamaan oman
perustellun
tulkintansa niiden
pohjalta
T12 ohjata oppilasta
arvioimaan
tulevaisuuden
vaihtoehtoja
historiatietämyksensä
avulla
Laaja-alainen osaaminen
Vuosiluokka 4

ihmisen asemaan ja
kuvailemaan tämän
toiminnan motiiveja.

S1–S6

Syy- ja seuraussuhteiden
ymmärtäminen
historiassa

Oppilas osaa erotella
historiallisia
tapahtumia tai ilmiöitä
selittävät tekijät
vähemmän tärkeistä.
Oppilas osaa selittää,
miksi joillain
elämänalueilla
toimittiin ennen
samoin tai toisin kuin
nykyään.

S1–S6

Muutoksen ja
jatkuvuuden
ymmärtäminen

S1–S6

Historian
tulkitseminen

S1–S6

Ihmisen toiminnan
selittäminen

S1–S6

Historiallisten
tulkintojen
selittäminen ja
arvioiminen

Oppilas osaa arvioida
historian
tapahtumista tai
ilmiöistä tehtyjen
tulkintojen
luotettavuutta.

S1–S6

Historiatiedon
tuottaminen

Oppilas osaa vastata
menneisyyttä
koskeviin kysymyksiin
käyttämällä eri
lähteistä saamaansa
informaatiota.

S1–S6

Historiatietoisuus

Oppilas osaa kuvailla,
miten menneisyyden
tulkinnoilla
perustellaan
tulevaisuuden
valintoja

Oppilas osaa
muodostaa historian
tapahtumista ja
ilmiöistä omia
perusteltuja tulkintoja.
Oppilas osaa kuvailla
ihmisen toiminnan
tarkoitusperiä.

●

L1, L2 Tutustutaan lähiseudun kohteisiin tekemällä retkiä

●

L3 Käytetään eri liikennevälineitä

●

L5 Etsitään kohteita ja kuvataan ja piirretään niitä

Vuosiluokka 5
●
L5 ,Tieto- ja viestintäteknologiaan hyödynnetään harkitusti silloin kun se toiminnallistaa
oppimista ja lisää oppilaiden yhteistyötä.
Vuosiluokka 6
●
L1, L2, L5 Hankitaan ja käytetään historiallista tietoa erilaisissa oppimisympäristöissä, myös
tieto ja viestintätekniikkaa hyödyntäen. Tutustutaan roomalaiseen- sekä keskiajan kulttuuriin.
Vuosiluokka 7
●

L4 Historiallisten dokumenttien tulkinta eri aikakonteksteissa ja tietolähteenä

●
L5 Ryhmätöiden ja esitelmien teon yhteydessä harjoitellaan tieto- ja viestintäteknologista
osaamista
Vuosiluokka 8
●
L7 Teollistumisen käsittelyn yhteydessä peilataan kestävän tulevaisuuden rakentamista.
Elämäkertojen
kautta
käsitellään
yksilön
osallistumista,
vaikuttamisja
osallistumismahdollisuuksia.
●

L6 Talouden ja teollistumisen esimerkkien kautta yrittäjyyden näkökulmia

●

L4 Historiallisten dokumenttien tulkinta eri aikakonteksteissa ja tietolähteenä

●
L5 Ryhmätöiden ja esitelmien teon yhteydessä harjoitellaan tieto- ja viestintäteknologista
osaamista
Vuosiluokka 9
●
L6 Historiataitojen ja sivistyksen merkitys oman maailmankuvan rakentumisessa oman
opiskelun ja työelämän näkökulmasta.
●
L4 Historiallisten dokumenttien tulkinta eri aikakonteksteissa ja tietolähteenä; taideteosten
tulkinta oma aikakautensa ilmentäjinä
●
L5 Ryhmätöiden ja esitelmien teon yhteydessä harjoitellaan tieto- ja viestintäteknologista
osaamistA

14.14 YHTEISKUNTAOPPI LUOKILLA 5-9
Oppiaineen tehtävä

Yleisesti

Yhteiskuntaopin opetuksen tehtävänä on kehittää aktiivista kansalaisuutta ja vastuullista
kansalaisaktivismia sekä lisätä ymmärrystä itsestä ja maailmasta. Yhteiskuntaopin opetuksessa
oppilaita ohjataan seuraamaan ajankohtaisia kysymyksiä ja tapahtumia sekä ymmärtämään niiden
yhteyksiä omaan elämään.
Olennainen yhteiskuntaopin tehtävä on sosiaalisten kykyjen kehittäminen. Oppilaita ohjataan
toimimaan
erilaisuutta
ymmärtävässä,
ihmisoikeuksia
ja tasa-arvoa
kunnioittavassa
moniarvoisessa yhteiskunnassa demokratian arvojen ja periaatteiden mukaan. Oppiaineen
tehtävänä on antaa yhteiskunnan toiminnasta ja kansalaisen vaikutusmahdollisuuksista tiedollinen
perusta sekä rohkaista oppilaita kehittymään oma-aloitteisiksi yhteiskunnallisiksi ja taloudellisiksi
toimijoiksi.

Keskeistä on oppia hankkimaan ja arvioimaan kriittisesti erityyppisten toimijoiden tuottamaa tietoa
sekä soveltamaan sitä kohtaamissaan tilanteissa. Oppilaita kannustetaan osallistumaan sekä
toimimaan aktiivisesti ja rakentavasti erilaisissa tilanteissa ja yhteisöissä. Heitä ohjataan
ymmärtämään, että yhteiskunnallinen päätöksenteko perustuu valintoihin, joita tehdään
vaihtoehtoisten mahdollisuuksien välillä pyrkimyksenä löytää yhteisymmärrys. Tehtävänä on
rohkaista oppilasta kohti kulutuskriittistä ja kestävää tulevaisuutta rakentavaa eettistä taloudellista
ja yhteiskunnallista toimintaa.

Oppiaineen tehtävä
Vuosiluokilla 5. ja 6.

Alemmilla luokilla yhteiskuntaopin tehtävänä on oppilaan luokkayhteisön jäseneksi kasvaminen,
vuorovaikutustaitojen kehittämisen, sosiaalistamisen ja sosiaalisten taitojen kehittämisen ja
muiden huomioimisen oppiminen. Yhdessä nämä luovat pohjaa yhteiskuntaopin tavoitteiden
saavuttamiseen tarvittavien taitojen kehitykselle.

Opetuksen
painopisteenä
on
perehtyminen
yhteisölliseen
elämään
ja
rakentavaan
vuorovaikutukseen. Oppilaita rohkaistaan kuuntelemaan muita, ilmaisemaan mielipiteitään ja
perustelemaan näkemyksiään sekä löytämään omat vahvuutensa. Oppilaat harjoittelevat
päätöksentekoa ja vaikuttamisessa tarvittavia taitoja oman luokan kesken ja laajemmin
kouluyhteisössä.

Opetus vahvistaa oppilaiden kiinnostusta eri ammatteja, työtä, työelämää ja eettistä yrittäjyyttä
kohtaan. Oppilaat tutustuvat oman taloudenhoidon ja vastuullisen kuluttamisen perusasioihin.

Vuosiluokilla 8. ja 9.

Vuosiluokilla 8. ja 9. oppilaat syventävät käsitystä eri vaikuttamisen keinoista. Opetuksessa
korostetaan vastuuta omaan elämään liittyvien valintojen tekemisessä. Päätöksentekoa ja
vaikuttamista harjoitellaan kouluyhteisössä ja muiden lähiyhteisön toimijoiden kanssa.

Opetuksessa kiinnitetään huomiota yhteiskunnan ja yhteisöllisen elämän rakenteisiin sekä niihin
liittyviin käsitteisiin. Oppilaita ohjataan arvioimaan yhteiskunnan ja talouden kysymyksiä sekä
vertailemaan niihin liittyviä erilaisia mielipiteitä ja toimintavaihtoehtoja erilaisten ihmisryhmien ja
arvopäämäärien kannalta. Yhteiskunnallisten asioiden opiskelussa näkökulma laajenee kattamaan
myös globaalit ja ekologiset kysymykset.

Oppilaita ohjataan ymmärtämään erilaisia valtiomuotojen erot sekä sen miten demokratia toimii.
Oppilaita ohjataan ottamaan sosiaalinen vastuu yhteiskunnan kaikista jäsenistä.

Yhteiskuntaopin opetuksen tavoitteet

Vuosiluokat 1-4

Yhteiskuntaopin opetus oppiaineena alkaa 5.luokalla. Tätä pohjustetaan monialaisissa
kokonaisuuksissa ja koulun yhteisessä toiminnassa jo luokilla 1.-4. Yhteiskuntaopillista sivistystä
rakentavat ja yhteiskuntaopin tavoitteiden toteutumiselle pohjaa luovat alimmilla luokilla
esimerkiksi talonpoikaisjakso ja eri ammatteihin liittyvät jaksot. Erityisesti taloustieteen
perusperiaatteet kuten vastavuoroisuus konkretisoituvat käytännönläheisessä opetuksessa.

Vuosiluokka 5

•

ohjata oppilasta
tiedonalana (T1)

kiinnostumaan

ympäröivästä

yhteiskunnasta

ja

yhteiskuntaopista

•

kannustaa oppilasta erilaisten yhteisöjen toimintaan ja harjoittelemaan median käyttöä
turvallisella ja yhteiskunnallisesti tiedostavalla tavalla (T9)

•

kannustaa oppilasta harjoittelemaan demokraattisen vaikuttamisen perustaitoja sekä
keskustelemaan rakentavasti eri mielipiteistä ( T7)

•

ohjata oppilasta tarkastelemaan
yhteiskunnassa (T4)

median

roolia

ja

merkitystä

omassa

arjessa

ja

Vuosiluokka 6

•

tukea oppilasta harjaannuttamaan eettistä arviointikykyään liittyen erilaisiin inhimillisiin,
yhteiskunnallisiin ja taloudellisiin kysymyksiin (T2)

•

ohjata oppilasta oivaltamaan työnteon ja yrittäjyyden merkityksen lähiyhteisössään (T5)

•

tukea oppilasta ymmärtämään, että eri toimijoiden tuottamaan yhteiskunnalliseen tietoon
liittyy erilaisia arvoja, näkökulmia ja tarkoitusperiä (T6)

•

Ohjata oppilasta ymmärtämään oman rahankäytön ja kulutusvalintojen perusteita sekä
harjoittelemaan niihin liittyviä taitoja (T8)

Vuosiluokka 8

•

ohjata
oppilasta
syventämään
yhteiskuntaoppiin tiedonalana (T1)

kiinnostustaan

ympäröivään

•

ohjata oppilasta harjaannuttamaan eettistä arviointikykyään liittyen erilaisiin inhimillisiin,
yhteiskunnallisiin ja taloudellisiin projekteihin ja kysymyksiin (T2)

•

ohjata oppilasta syventämään ja pitämään ajan tasalla yhteiskuntaa, talouden toimintaa ja
yksityistä taloudenpitoa koskevia tietojaan ja taitojaan sekä arvioimaan kriittisesti median
roolia ja merkitystä (T4)

•

ohjata oppilasta tarkastelemaan yhteiskunnallista toimintaa
vähemmistöryhmiä monipuolisesti ja avarakatseisesti (T6)

•

ohjata
oppilasta
laajentamaan
yhteiskunnallisia
näkemyksiään,
osallistumaan
yhteiskunnalliseen toimintaan ja keskusteluun sekä käyttämään mediataitojaan ja tietojaan
yhteiskunnasta omien käsitystensä muodostamisessa ja kansalaisena toimimisessa (T9)

sekä

yhteiskuntaan

eri

yhteisöjä

ja

ja

Vuosiluokka 9

•

ohjata
oppilasta
syventämään
yhteiskuntaoppiin tiedonalana (T1)

kiinnostustaan

ympäröivään

yhteiskuntaan

•

ohjata oppilasta oman talouden hallintaan ja vastuulliseen
kehityksen periaatteiden mukaisesti (T8)

•

ohjata oppilasta harjaannuttamaan eettistä arviointikykyään liittyen erilaisiin inhimillisiin,
yhteiskunnallisiin ja taloudellisiin projekteihin ja kysymyksiin (T2)

kuluttamiseen

ja

kestävän

•

ohjata
oppilasta
hahmottamaan
oikeusvaltion
periaatteita,
ihmisoikeuksien
yleismaailmallista merkitystä sekä syventämään tietojaan suomalaisen oikeusjärjestelmän
toiminnasta (T3)

•

ohjata oppilasta syventämään ja pitämään ajan tasalla yhteiskuntaa, talouden toimintaa ja
yksityistä taloudenpitoa koskevia tietojaan ja taitojaan sekä arvioimaan kriittisesti median
roolia ja merkitystä (T4)

•

Rohkaista oppilasta kehittymään yritteliääksi ja vastuulliseksi taloudelliseksi toimijaksi, joka
tuntee yrittäjyyttä ja työelämää sekä niiden tarjoamia mahdollisuuksia ja osaa suunnitella
omaa tulevaisuuttaan (T5)

•

ohjata oppilasta tarkastelemaan yhteiskunnallista toimintaa
vähemmistöryhmiä monipuolisesti ja avarakatseisesti (T6)

•

ohjata
oppilasta
laajentamaan
yhteiskunnallisia
näkemyksiään,
osallistumaan
yhteiskunnalliseen toimintaan ja keskusteluun sekä käyttämään mediataitojaan ja tietojaan
yhteiskunnasta omien käsitystensä muodostamisessa ja kansalaisena toimimisessa (T9)

•

Syvennytään talouden perusteiden ymmärtämiseen (T8)

sekä

eri

yhteisöjä

ja

Yhteiskuntaopin tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet
Vuosiluokka 5.

S1 Arkielämä ja oman elämän hallinta:
•

Tutustutaan yhteiskunnan
näkökulmasta.

toimintaan

yksilön,

perheen

ja

muiden

lähiyhteisöjen

•

Pohditaan, kuinka jokainen voi itse vaikuttaa lähiyhteisön turvallisuuteen ja viihtyisyyteen.

S2 Demokraattinen yhteiskunta:
•

Perehdytään erilaisiin oppilasta lähellä oleviin yhteisöihin,niiden jäsenten oikeuksiin ja
velvollisuuksiin, sekä harjoitellaan yhteistä päätöksentekoa. (S2

•

tarkastellaan demokratian kehitystä ja nykyisiä demokraattisen toiminnan arvoja ja
perusperiaatteita, kuten ihmisoikeuksia, tasa-arvoa sekä yhdenvertaisuutta.

•

Tutustutaan Suomen eri kulttuureihin ja vähemmistöryhmiin. (S2)

•

Perehdytään erilaisiin oppilasta lähellä oleviin yhteisöihin, niiden jäsenten oikeuksiin ja
velvollisuuksiin, sekä harjoitellaan yhteistä päätöksentekoa.

S3 Aktiivinen kansalaisuus ja vaikuttaminen:
•

Harjoitellaan käytännössä demokraattisen vaikuttamisen ja yhteiskunnassa toimimisen
taitoja, joita tarvitaan erilaisten yhteisöjen osallistuvana ja vastuullisena jäsenenä
esimerkiksi luokassa, koulussa, erilaisissa harrastuksissa ja järjestöissä, mediassa sekä
taloudellisessa toiminnassa. (S3)

•

Harjoitellaan yhteistyötä sekä luokan kesken että lähiyhteisön toimijoiden kanssa. (S3)

Vuosiluokka 6

S1 Arkielämä ja oman elämän hallinta:
•

Tutustutaan yhteiskunnan
näkökulmasta.

toimintaan

yksilön,

perheen

ja

muiden

lähiyhteisöjen

•

Pohditaan, kuinka jokainen voi itse vaikuttaa lähiyhteisön turvallisuuteen ja viihtyisyyteen.

•

Perehdytään työntekoon, ammatteihin, omaan rahankäyttöön ja taloudenhoitoon sekä
vastuulliseen kuluttamiseen arjen tilanteissa. (S1)

S3 Aktiivinen kansalaisuus ja vaikuttaminen:
•

Tarkastellaan
ja
harjoitellaan
käytännössä
demokraattisen
vaikuttamisen
ja
yhteiskunnassa toimimisen taitoja, joita tarvitaan erilaisten yhteisöjen vastuullisena ja
osallistuvana jäsenenä esimerkiksi luokassa, koulussa, erilaisissa harrastuksissa ja
järjestöissä, mediassa sekä taloudellisessa toiminnassa. (S3)

•

Harjoitellaan yhteistyötä lähiyhteisön toimijoiden kanssa. (S3)

S4 Taloudellinen toiminta
•

Tarkastellaan käytännön projektien avulla taloudellista toimintaa ja sen merkitystä. (S4)

•

Perehdytään rahankäyttöön
kuluttamiseen. (S4)

•

Perehdytään työntekoon, ammatteihin, omaan rahan käyttöön ja talouden hoitoon sekä
vastuulliseen kuluttamiseen arjen tilanteissa.

•

Tutustutaan käytännön tilanteiden kautta paikallisen talouden
lähiympäristön yrityksiin, työpaikkoihin ja palveluiden tuottajiin.(S4)

ja

ansaitsemiseen,

sekä

säästämiseen

ja

kestävään

toimintaan,

kuten

Vuosiluokka 8.
S2 Demokraattinen yhteiskunta:
•

Käsitellään sekä oman että lähiyhteisöjen, kuten perheiden, hyvinvoinnin ja turvallisuuden
edistämistä. (s1)

•

Perehdytään yksilön vastuisiin, kansalaisen oikeuksiin ja velvollisuuksiin eri ikävaiheissa
(S1)

S3 Aktiivinen kansalaisuus ja vaikuttaminen:
•

Tutustutaan erilaisiin yhteiskunnallisen vaikuttamisen kanaviin ja keinoihin (s2)

•

Harjoitellaan yhteiskunnallisessa
osallistumisessa, työelämässä ja taloudellisessa
toiminnassa tarvittavia taitoja luomalla aitoja tilaisuuksia koulun arjessa aktiiviselle,

vastuulliselle ja rakentavalle yhteistyölle ja vaikuttamiselle myös yhteistyössä koulun
ulkopuolisten (esim. kansalaisjärjestöt, yritykset) tahojen kanssa. (s3
•

Tarkastellaan mielipiteiden kanavoitumista yksilön, järjestöjen, median ja julkisen vallan
toiminnaksi ja päätöksenteoksi Suomessa ja kansainvälisesti.

Vuosiluokka 9.
S1 Arkielämä ja oman elämän hallinta:
•

perehdytään työntekoon, ammatteihin, omaan rahan käyttöön ja talouden hoitoon sekä
vastuulliseen kuluttamiseen arjen tilanteissa

S2 Demokraattinen yhteiskunta:
•

Tutustutaan yhteiskunnan rakenteisiin, vallan kolmijako-oppiin, vallankäyttöön ja poliittisiin
puolueisiin.

•

Paneudutaan
demokraattisen
toimintatapoihin.

•

Perehdytään perustuslakiin, ihmisoikeuksiin ja niihin liittyviin kansainvälisiin sopimuksiin.

yhteiskunnan

ja

oikeusvaltion

periaatteisiin

ja

S3 Aktiivinen kansalaisuus ja vaikuttaminen:
•

Tarkastellaan mielipiteiden kanavoitumista yksilön, järjestöjen, median ja julkisen vallan
toiminnaksi ja päätöksenteoksi Suomessa ja kansainvälisesti. (S2)

S4 Taloudellinen toiminta:
•

Paneudutaan erilaisiin mahdollisuuksiin oman tulevaisuuden suunnittelussa tutustumalla
työelämään ja elinkeinoihin. (s1)

•

Käsitellään henkilökohtaista talouden hallintaa

•

Syvennytään talouden peruskäsitteisiin, ilmiöihin ja keskeisiin toimijoihin paikalliset ja
globaalit näkökulmat huomioiden. (S4)

•

tarkastellaan taloutta
näkökulmasta.

•

Perehdytään talouden ja hyvinvoinnin kysymyksiin muun muassa työn, ammattien ja
yrittäjyyden kautta.

•

Tarkastelussa hyödynnetään
havainnot ja kokemukset.

kestävän

kehityksen

oppilaiden

ja

erilaisten

työelämään

taloudellisten

toimijoiden

tutustumisharjoittelussa

saamat

Yhteiskuntaopin oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät tavoitteet vuosiluokilla 4–6

Vuosiluokilla 4. –6
yhteiskuntaopin opetuksen painopisteenä on perehtyminen yhteisölliseen elämään ja rakentavaan
vuorovaikutukseen. Oppilaita rohkaistaan kuuntelemaan muita, ilmaisemaan mielipiteitään ja

perustelemaan näkemyksiään sekä löytämään omat vahvuutensa. Oppilaat harjoittelevat
päätöksentekoa ja vaikuttamisessa tarvittavia taitoja kouluyhteisössä sekä muiden lähiyhteisön
toimijoiden kanssa. Opetus vahvistaa oppilaiden kiinnostusta työtä, työelämää ja yrittäjyyttä sekä
eri ammatteja kohtaan. Oppilaat tutustuvat oman taloudenhoidon ja vastuullisen kuluttamisen
perusasioihin.

Yhteiskuntaopin tavoitteiden kannalta on keskeistä käyttää vuorovaikutuksellisia, elämyksellisiä ja
toiminnallisia työtapoja tiedon luomisessa, kuten simulaatioita, opetuskeskusteluja, väittelyitä ja
draamaa. Niiden kautta harjoitellaan
yhteistoimintaa,
osallistumista
ja vaikuttamista
lähiyhteisössä.Oppilaiden arki harrastuksineen ja omat kokemukset sekä oma luokka, koulu ja
oppilaskunta sekä muut lähiyhteisön toimijat ovat osallistumisen harjoittelemisen kannalta erityisen
tärkeitä. Tieto- ja viestintäteknologian käyttö tarjoaa luontevan keinon yhteiskuntaa koskevan
tiedon etsimiseen ja osallistumiseen yksin ja yhdessä toisten kanssa. Viidennellä luokalla historian
jaksolla käsiteltyyn ateenalaiseen demokratiaan peilaten. Dramatisoimalla oppilaiden kanssa
Ateenan demokratia rajoituksineen ja vastaavasti nykyaikainen demokratia, saadaan oppilaille
havainnollistettua demokratian kehitystä ja nykyisiä demokraattisen toiminnan arvoja ja
perusperiaatteita, kuten ihmisoikeuksia, tasa-arvoa sekä yhdenvertaisuutta. Kuudennella luokalla
Yrityskylän kautta oppilaille voidaan järjestää konkreettisen ja toiminnallisen, pelillinen
oppimiskokonaisuus yhteiskunnasta, työelämästä ja taloudesta. Työntekoon ja ammatteihin
voidaan perehtyä vierailemalla vanhempien työpaikoilla ja vanhemmat voivat vierailla
oppitunneilla.

Vuosiluokilla 5.-6.

Yhteiskuntaopin opetuksessa suositaan menetelmänä draamaa ja muita toiminnallisia,
elämyksellisiä ja vuorovaikutuksellisia työtapoja. Niiden kautta harjoitellaan yhteistoimintaa,
osallistumista ja vaikuttamista lähiyhteisössä. Oppilaiden arki harrastuksineen ja omat kokemukset
sekä oma luokka, koulu ja oppilaskunta sekä muut lähiyhteisön toimijat ovat osallistumisen
harjoittelemisen kannalta erityisen tärkeitä. Tieto- ja viestintätekniikan käyttö tarjoaa yhden keinon
yhteiskuntaa koskevan tiedon etsimiseen ja osallistumiseen yksin ja yhdessä toisten kanssa.
Oppilaita ohjataan ymmärtämään ja ottamaan huomioon yksilöiden erilaisuus ja suvaitsevaisuutta
voidaan opettaa myös erilaisissa luokkatilanteissa ja konfliktitilanteiden sovittelussa. Luodaan
perusta sosiaalisen vastuun ymmärtämiselle sekä yksilönä että yhteiskunnan jäsenenä.
Suositellaan toteutettavaksi jakso-opetuksena.

Vuosiluokilla 8. -9.

Yhteiskuntaopin yhtenä keskeisenä tavoitteena on konkreettinen sosiaalisen vastuun ottaminen
luokka- ja kouluyhteisössä, esimerkiksi leikkikentän valvonta, tien ylittämisen seuranta,
paikallisyhteisön auttaminen ekologisissa projekteissa, vanhusten auttaminen, kehitysmaaprojektit
ym.

Tavoitteena on aktiivinen vastuullisuus eli tukea oppilaiden kasvua aktiivisiksi kansalaisiksi
käyttämällä monipuolisia toiminnallisia työtapoja. Jatkuva ajankohtaisten asioiden ja tapahtumien
seuraaminen, analysoiminen ja niistä keskusteleminen on keskeistä. Vuorovaikutus yhteiskunnan
eri toimijoiden kanssa on niin ikään tärkeää.

Opetuksessa voidaan käyttää myös oppiainerajat ylittäviä lähestymistapoja esimerkiksi erilaisten
projektien yhteydessä. Yhteistoiminnallisten työtapojen lisäksi tutkiva oppiminen korostuu. Median
tarkastelulla ja tieto- ja viestintätekniikan hyödyntämisellä on keskeinen osa opiskelua.

vuosiluokilla 7–9

Kahdeksannella luokalla innostetaan oppilaita seuraamaan ajankohtaisia asioita median kautta
käsittelemällä uutisia aktiivisesti oppitunneilla. Tavoitteena on tukea oppilaiden kasvua aktiivisiksi
kansalaisiksi käyttämällä monipuolisia toiminnallisia työtapoja. Jatkuva ajankohtaisten asioiden ja
tapahtumien seuraaminen, analysoiminen ja niistä keskusteleminen on keskeistä. Vuorovaikutus
yhteiskunnan eri toimijoiden kanssa on niinikään tärkeää. Opetuksessa voidaan käyttää myös
oppiainerajat
ylittäviä
lähestymistapoja
esimerkiksi
erilaisten
projektien
yhteydessä.
Yhteistoiminnallisten työtapojen lisäksi tutkiva oppiminen korostuu. Eri näkökulmien löytäminen
ajankohtaisiin aiheisiin ja niiden tunnistaminen yhteiskunnallisessa keskustelussa on tärkeää.
Median tarkastelulla ja tieto- ja viestintätekniikan hyödyntämisellä on keskeinen osa opiskelussa.

Ohjaus, eriyttäminen ja tuki yhteiskuntaopissa vuosiluokilla 4–6

Oppiaineen tavoitteiden ja luonteen kannalta keskeistä on ohjata oppilaat näkemään itsensä
yhteiskunnan jäseninä, joilla on oikeuksia ja velvollisuuksia sekä tukea heidän kasvuaan
yhteistyökykyisiksi erilaisten yhteisöjen jäseniksi. Oppilaita tuetaan erityisesti yhteiskuntaa ja
taloutta koskevan tiedonetsimisessä, ymmärtämisessä ja soveltamisessa, jolla on merkitystä
heidän oman elämänsä ja tulevaisuutensa kannalta. Oppilaita kannustetaan osallisuuteen ja
keskusteluun. Oppiaineen käsitteellinen luonne otetaan huomioon avaamalla ja konkretisoimalla
siinä käytettäviä keskeisiä käsitteitä.

Vuosiluokilla 5-6

Historiallista kontekstia käytetään apuna selitettäessä asioita, kuten esimerkiksi demokraattinen
yhteiskunta ja sen liittäminen antiikin Kreikkaan. Suhteutetaan asioita aiemmin ympäristöopissa
opittuun, esimerkiksi kotiseutuun liittyviin asioihin. Hyödynnetään oppiaineiden välistä yhteistyötä
esim. matematiikan ja maantiedon kanssa.

Oppiaineen tavoitteiden ja luonteen kannalta keskeistä on ohjata oppilaat näkemään itsensä
yhteiskunnan jäseninä, joilla on oikeuksia ja velvollisuuksia sekä tukea heidän kasvuaan
yhteistyökykyisiksi erilaisten yhteisöjen jäseniksi. Luokka- ja koulu toimivat mallina
pienoisyhteiskunnasta - kuten myös yksilölle perhe.Oppilaita tuetaan erityisesti yhteiskuntaa ja
taloutta koskevan tiedon etsimisessä, ymmärtämisessä ja soveltamisessa, jolla on merkitystä
heidän oman elämänsä ja tulevaisuutensa kannalta. Oppilaita kannustetaan osallisuuteen ja
keskusteluun. Oppiaineen käsitteellinen luonne otetaan huomioon avaamalla ja konkretisoimalla
siinä käytettäviä keskeisiä käsitteitä.

Vuosiluokilla 7-9

Etsitään erilaisia tapoja selittää käsitteitä oppilaille. Voidaan turvautua myös vertaisopettamiseen,
jossa
annetaan
luokkatoverin
sanoittaa
vaikea
käsite.
Oppilaita
rohkaistaan
oppilaskuntatoimintaan ja erilaisiin ekologisiin ja muihin auttamis- ja osallistumisprojekteihin.
Voidaan käsitellä myös vertaissovittelua.

Oppiaineen tavoitteiden ja luonteen kannalta keskeistä on ohjata oppilaita näkemään itsensä
kansalaisyhteiskunnan jäseninä sekä tukea heidän kasvuaan erilaisten yhteisöjen aktiivisiksi
jäseniksi. Oppilaiden monipuolista kommunikointia, osallisuutta ja yhteistoimintaa tuetaan
käytännön harjoitteilla. Heitä harjaannutetaan etsimään, ymmärtämään ja soveltamaan
yhteiskuntaa ja taloutta koskevaa tietoa, jonka merkitystä he arvioivat paitsi omasta myös
yleisestä näkökulmasta. Oppiaineen käsitteellinen luonne ja esimerkiksi kuvien, graafien ja
tilastojen avaaminen otetaan huomioon opetusjärjestelyissä ja työtavoissa.

Kehitetään empatiaa esim. erilaisia haasteita kohtaavia ihmisiä kohtaan. Kiinnostuksen
herättäminen taloutta ja politiikkaa kohtaan on tärkeätä, jotta ymmärrys siitä miten maailmaa
johdetaan, lisääntyy.

Oppilaan oppimisen arviointi yhteiskuntaopissa vuosiluokilla 4–6

Yhteiskuntaopissa oppimisen arvioinnilla ja palautteella oppilaita ohjataan ja kannustetaan
toimimaan aktiivisesti ja rakentavasti omissa lähiyhteisöissään ja soveltamaan käytännössä
yhteiskunnasta oppimiaan tietoja ja taitoja. Arvioinnissa otetaan huomioon monipuolisesti erilaisia
toiminnan ja tuottamisen tapoja. Huomiota kiinnitetään yhteiskunnallisten tietojen ja taitojen
hallintaan. Yhteiskuntaopin sanallista arviota tai arvosanaa antaessaan opettaja arvioi oppilaan
osaamista
suhteessa
paikallisessa
opetussuunnitelmassa
asetettuihin
tavoitteisiin.
Määritellessään osaamisen tasoa 6. vuosiluokan lukuvuositodistusta varten opettaja käyttää
yhteiskuntaopin valtakunnallisia arviointikriteereitä. Opinnoissa edistymisen kannalta on keskeistä,

että oppilas hahmottaa ympä röivän yhteiskunnan toimintaa sekä näkee itsensä osana
kansalaisyhteiskuntaa omat vaikuttamismahdollisuutensa ja vastuunsa tiedostaen

Vuosiluokka 5

Yhteiskuntaopissa oppimisen arvioinnilla ja palautteella oppilaita ohjataan ja kannustetaan
toimimaan aktiivisesti ja rakentavasti omissa koulu- ja muissa yhteisöissään ja soveltamaan
omaan elämään yhteiskunnasta oppimiaan tietoja ja taitoja. Arvioinnissa otetaan huomioon
erilaisia yhteiskunnallisen toiminnan ja tuottamisen tapoja.

Yhteiskuntaopin sanallista arviota antaessaan opettaja arvioi oppilaan osaamista suhteessa
paikallisen opetussuunnitelman tavoitteisiin.

Vuosiluokka 6

Määritellessään osaamisen tasoa 6. vuosiluokan lukuvuositodistusta varten opettaja käyttää
yhteiskuntaopin valtakunnallisia arviointikriteereitä. Opinnoissa edistymisen kannalta on keskeistä,
että oppilas hahmottaa ympäröivän yhteiskunnan toimintaa sekä näkee itsensä aktiivisena
toimijana kansalaisyhteiskunnassa

vuosiluokka 8.

● Oppimisen arviointi on yhteiskuntaopissa oppilaita ohjaavaa ja kannustavaa. Monipuolisella,
ohjaavalla ja rohkaisevalla palautteella oppilaita kannustetaan
toimimaan aktiivisesti omissa lähiyhteisöissään
ja soveltamaan omassa elämässään
yhteiskunnallista ja taloudellista osaamistaan. Oppilaiden omia aktiviteetteja ja yhteiskunnallisia
aloitteita tuetaan. Arvioinnissa otetaan huomioon oppilaiden monimuotoiset toiminnan ja
tuottamisen tavat ja tuetaan oppilaiden omia aktiviteetteja ja yhteiskunnallisia aloitteita. Arvioinnilla
tuetaan yhteiskunnallisten tietojen ja taitojen soveltamista kiinnitetään huomiota siihen, miten
monipuolisesti ja näkemyksiään perustellen oppilaat oppivat rakentamaan omaa käsitystään
yhteiskunnasta. Oppilaan monipuolista ja itse rakennettua perusteltua näkemystä yhteiskunnasta,
yhteisöjen toiminnasta sekä globaalista maailmasta kehitetään arvioinnin avulla.

Vuosiluokka 9.

● Päättöarvioinnilla määritellään, miten oppilas on opiskelun päättyessä saavuttanut
yhteiskuntaopin oppimäärän tavoitteet. Päättöarvosana muodostetaan suhteuttamalla oppilaan

osaamisen taso yhteiskuntaopin valtakunnallisiin päättöarvioinnin kriteereihin. Yhteiskuntaopissa
oppilaan osaaminen kehittyy kaikilla tavoitealueilla oppimäärän päättövaiheeseen saakka.
Päättöarvosanan muodostamisessa otetaan huomioon kaikki valtakunnalliset päättöarvioinnin
kriteerit riippumatta siitä, mille vuosiluokalle vastaava tavoite on asetettu paikallisessa
opetussuunnitelmassa. Oppilas saa arvosanan kahdeksan (8), mikäli hän osoittaa keskimäärin
kriteerien määrittämää osaamista. Arvosanan kahdeksan tason ylittäminen joidenkin tavoitteiden
osalta voi kompensoida tasoa heikomman suoriutumisen joidenkin muiden tavoitteiden osalta.

Laaja-alainen osaaminen

Vuosiluokka 5

•

L1 ja L2 Peilaten viidennen luokan historian opetukseen demokratian periaatteet otetaan
esille käytännössä ja erilaisissa työskentelytavoissa

•

L2 Vähemmistöjen aseman huomioiminen yhteiskunnassa, yhdenvertaisuuden periaate

•

L3 Julkisten liikennevälineiden käyttö, retkikohteissa toimiminen ja käyttäytyminen

•

L4 Ymmärtää opetussisällöt käytännön elämään liittyen sekä medialukutaiton merkityksen.

•

L5 tutkitaan eri medioiden tapaa tuottaa informaatiota,

•

L7 Luokkayhteisössä
harjoitetut
demokratiataidot
kouluyhteisöön (oppilaskunnan hallitus, VerSo)

ilmenevät

kykynä

vaikuttaa

Vuosiluokka 6

•

L1 Ohjataan oppilaita ymmärtämään syy- ja seuraussuhteita yhteiskunnan rakentumisessa
ja jäsentymisessä

•

L3 rahan käyttö, varallisuuden jakautuminen, kulttuurien eroavaisuus suhteessa talouteen,
mitä raha on, rahan merkitys maailmassa

•

L4 Luodaan käsitys talouden merkityksestä ja vaikutuksesta maailmassamme

•

L6 verotus (verrataan esim. Yhdysvaltojen ja Pohjoismaiden verotusta), yhteiskunnalliset
palvelut (sairaalat, koulutus, poliisi, palokunta)

Vuosiluokka 8
•

L1 Ohjataan oppilaita ymmärtämään syy- ja seuraussuhteita yhteiskunnan rakentumisessa
ja jäsentymisessä.

•

L2 suomalaisen osaamisen merkitys (mm. koululaitoksen taso, teknologiaosaaminen,
käsityötaitojen arvostus maailmassa

•

L4 erilaisten oppimiskokemusten kautta monipuolinen suhde yhteiskuntaopin sisältöihin.
Käytetään eri oppivälineitä, lähdeaineistoa sekä itsenäistä havainnointia ja pohtimista sekä
niistä yhdessä keskustelemista, mikä antaa elävän käsitteistön aiheesta oppilaalle.

Vuosiluokka 9
•

L3 suurvaltojen vaikutus kansantalouteen ja vakauteen suhteessa Suomeen ja Euroopan
unioniin,

•

L4 erilaisten oppimiskokemusten kautta monipuolinen suhde yhteiskuntaopin sisältöihin.
Käytetään eri oppivälineitä, lähdeaineistoa sekä itsenäistä havainnointia ja pohtimista sekä
niistä yhdessä keskustelemista, mikä antaa elävän käsitteistön aiheesta oppilaalle.

•

L5 tutkitaan eri viestimien avulla erilaisia painotuksia ja asenteita Euroopan valtioiden
suhdetta Afrikkaan ja Amerikkaan.

•

L6 perehdytään eri ammatteihin, voidaan tehdä tutustumiskäyntejä ja vierailuja yrityksiin ja
hyödyntää mm. koulun vanhempien tieto-taitoa.

•

L7 vältetään paperin käyttöä sekä valitaan muutenkin kestävän kehityksen mukainen
oppimisvälineistö ja -ympäristö. Tehdään erilaisia käytännön projekteja maailman
ekologisesta tilanteesta. Ymmärretään painotuksia puoluepoliittisella kentällä sekä
kansalaisen mahdollisuus vaikuttaa (liberaali - konservatiivi, oikeisto - vasemmisto)

Yhteiskuntaopin arviointikriteerit 6. vuosiluokan päätteeksi hyvää osaamista kuvaavaa sanallista arviota/
arvosanaa kahdeksan varten
Opetuksen tavoite
Merkitys, arvot ja
asenteet
T1 ohjata oppilasta
kiinnostumaan
ympäröivästä
yhteiskunnasta ja
yhteiskuntaopista
tiedonalana
T2 tukea oppilasta
harjaannuttamaan eettistä
arviointikykyään liittyen
erilaisiin inhimillisiin,
yhteiskunnallisiin ja
taloudellisiin kysymyksiin
Yhteiskunnassa
tarvittavien tietojen ja
taitojen omaksuminen
sekä yhteiskunnallinen
ymmärrys
T3 ohjata oppilasta

Sisältöalueet

Arvioinnin kohteet
oppiaineessa

Hyvä/arvosanan kahdeksan
osaaminen

S1-S4

Motivaation kehittymistä ei käytetä
arvosanan muodostamisessa.
Oppilaita ohjataan pohtimaan
kokemuksiaan osana itsearviointia.

S1-S4

Eettistä arviointikykyä ei käytetä
arvosanan muodostamisen
periaatteena. Oppilaita ohjataan
pohtimaan kokemuksiaan osana
itsearviointia.

S1-S3

Yhteisten sääntöjen ja

Oppilas osaa selittää yhteisten

hahmottamaan itsensä
yksilönä ja erilaisten
yhteisöjen jäsenenä,
ymmärtämään
ihmisoikeuksien ja tasaarvon merkityksen sekä
hahmottamaan
yhteiskunnan oikeudellisia
periaatteita
T4 ohjata oppilasta
tarkastelemaan median
roolia ja merkitystä omassa
arjessa ja yhteiskunnassa

tasa-arvon
periaatteiden
tarkastelu

sääntöjen merkityksen ja toimia
niiden mukaisesti.
Oppilas osaa perustella, miksi
ihmisoikeudet ovat tärkeitä ja mihin
oikeusjärjestelmää tarvitaan.

S1-S4

Median roolin
tarkastelu

Oppilas osaa kuvailla, millainen
merkitys medialla on hänen omassa
elämässään ja miten erilaisia
medioita voidaan käyttää
vaikuttamisen välineenä.

T5 ohjata oppilasta
oivaltamaan työnteon ja
yrittäjyyden merkityksen
lähiyhteisössään

S1, S4

Työnteon ja
yrittäjyyden
merkityksen
tarkastelu

Oppilas osaa antaa esimerkkejä
työnteon ja yrittäjyyden
merkityksestä perheen toimeentulon
lähteenä ja yhteiskunnan
toimivuuden perustana.

T6 tukea oppilasta
ymmärtämään, että eri
toimijoiden tuottamaan
yhteiskunnalliseen tietoon
liittyy erilaisia arvoja,
näkökulmia ja tarkoitusperiä
Yhteiskunnallisen tiedon
käyttäminen ja
soveltaminen
T7 kannustaa oppilasta
harjoittelemaan
demokraattisen
vaikuttamisen perustaitoja
sekä keskustelemaan
rakentavasti eri mielipiteistä

S1-S3

Erilaisten arvojen,
näkökulmien ja
tarkoitusperien
hahmottaminen

Oppilas osaa selittää esimerkkien
avulla, että eri toimijoiden
tuottamaan yhteiskunnalliseen
tietoon liittyy erilaisia arvoja,
näkökulmia ja tarkoitusperiä.

S1-S3

T8 tukea oppilasta
ymmärtämään oman
rahankäytön ja
kulutusvalintojen perusteita
sekä harjoittelemaan niihin
liittyviä taitoja

S1, S4

Demokraattisen
vaikuttamisen
perustaitojen sekä
yhteisössä toimimisen
tietojen ja taitojen
soveltaminen
käytännössä
Rahankäytön ja
kulutusvalintojen
perusteiden
soveltaminen

T9 kannustaa oppilasta
osallistumaan erilaisten
yhteisöjen toimintaan ja
harjoittelemaan median
käyttöä turvallisella ja
yhteiskunnallisesti
tiedostavalla tavalla

S1, S3

Oppilas osaa soveltaa
demokraattisessa yhteisössä
toimimisen periaatteita ja taitoja,
kuten kuuntelemista, kantaa
ottamista, sopeutumista
enemmistöpäätöksiin sekä
vaikuttamista lähiyhteisössä.
Oppilas osaa perustella omaan
rahankäyttöönsä sekä kuluttamiseen
liittyviä ratkaisuja sekä pystyy
kertomaan, millaisia muihin ihmisiin
sekä ympäristöön ulottuvia
vaikutuksia hänen
kuluttamispäätöksillään on.
Oppilas osaa käyttää mediaa
yhteiskunnallisen ajattelun ja
toiminnan välineenä sekä pohtia sen
käyttämiseen liittyviä
turvallisuusnäkökulmia.

Mediataidot

Yhteiskuntaopin päättöarvioinnin kriteerit hyvälle osaamiselle (arvosanalle 8) oppimäärän
päättyessä
Opetuksen tavoite
Merkitys, arvot ja
asenteet
T1 ohjata oppilasta
syventämään
kiinnostustaan
ympäröivään
yhteiskuntaan ja
vahvistaa oppilaan
kiinnostusta
yhteiskuntaoppiin
tiedonalana
T2 ohjata oppilasta
harjaannuttamaan eettistä
arviointikykyään liittyen
erilaisiin inhimillisiin,
yhteiskunnallisiin ja
taloudellisiin kysymyksiin
Yhteiskunnassa
tarvittavien tietojen ja
taitojen omaksuminen
sekä yhteiskunnallinen
ymmärrys
T3 ohjata oppilasta
ymmärtämään
oikeusvaltion periaatteita,
ihmisoikeuksien
yleismaailmallista
merkitystä sekä
syventämään tietojaan
suomalaisen
oikeusjärjestelmän
toiminnasta
T4 ohjata oppilasta
syventämään ja pitämään
ajan tasalla yhteiskuntaa,
talouden toimintaa ja
yksityistä taloudenpitoa
koskevia tietojaan ja
taitojaan sekä arvioimaan
kriittisesti median roolia ja
merkitystä
Yhteiskunnallisen
tiedon käyttäminen ja
soveltaminen
T5 rohkaista oppilasta
kehittymään yritteliääksi
ja vastuulliseksi
taloudelliseksi toimijaksi,
joka hahmottaa
yrittäjyyttä ja työelämää,
tuntee niiden tarjoamia
mahdollisuuksia ja osaa
suunnitella omaa
tulevaisuuttaan
T6 ohjata oppilasta

Sisältöalueet

Arvioinnin
kohteet
oppiaineessa

Arvosanan kahdeksan osaaminen

S1–S4

Ei käytetä arvosanan
muodostumisen periaatteena.
Oppilasta ohjataan pohtimaan
kokemuksiaan osana itsearviointia.

S1-S4

Ei käytetä arvosanan
muodostumisen periaatteena.
Oppilasta ohjataan pohtimaan
kokemuksiaan osana itsearviointia.

S2, S3

Oikeusvaltion
periaatteiden ja
toiminnan
hahmottaminen

Oppilas osaa kuvailla ja selittää
ihmisoikeusperiaatteita,
oikeusvaltion keskeisiä periaatteita
sekä suomalaisen
oikeusjärjestelmän rakennetta ja
toimintaa.

S1–S3

Yhteiskuntaa,
mediaa, taloutta
ja taloudenpitoa
koskevat tiedot ja
taidot

Oppilas osaa kuvailla yhteiskunnan,
talouden ja median toimintaa sekä
tarkastella niihin liittyvää julkista
keskustelua.

S1, S4

Yrittäjyys- ja
työelämätaidot

Oppilas osaa kuvailla työelämän ja
yrittäjyyden yhteiskunnallista
merkitystä ja arvioida niiden
tarjoamia mahdollisuuksia myös
oman tulevaisuutensa kannalta

S1–S3

Eri yhteisöjen ja

Oppilas pystyy tarkastelemaan ja

tarkastelemaan
yhteiskunnallista
toimintaa sekä eri
yhteisöjä ja
vähemmistöryhmiä
monipuolisesti ja
avarakatseisesti
T7 ohjata oppilasta
ymmärtämään
yhteiskunnallisen
päätöksenteon
periaatteita ja
demokraattisia
toimintatapoja
paikallisella, kansallisella
ja Euroopan unionin
tasolla sekä globaalisti ja
toimimaan aktiivisena,
omaa lähiyhteisöä
kehittävänä kansalaisena
T8 ohjata oppilasta
talouden perusteiden
ymmärtämiseen, oman
talouden hallintaan ja
vastuulliseen
kuluttamiseen kestävän
kehityksen periaatteiden
mukaisesti
T9 ohjata oppilasta
laajentamaan
näkemyksiään,
osallistumaan
yhteiskunnalliseen
toimintaan ja
keskusteluun sekä
käyttämään
mediataitojaan ja
tietojaan yhteiskunnasta
omien käsitystensä
muodostamisessa ja
kansalaisena
toimimisessa

vähemmistöjen
tarkastelu

keskustelemaan erilaisista
yhteisöistä ja vähemmistöistä
rakentavasti ja jäsentyneesti.

S1–S3

Yhteiskunnallisen
päätöksenteon
periaatteiden
hahmottaminen
sekä
demokraattisten
pelisääntöjen ja
toimintatapojen
tunteminen

Oppilas osaa antaa esimerkkejä
poliittisesta päätöksenteosta,
vallankäytöstä, yhteiskunnan
rakenteista ja toiminnasta sekä
paikallisella, kansallisella ja
Euroopan unionin tasolla että
globaalisti sekä toimia omaa
lähiyhteisöä kehittäen
demokraattisten pelisääntöjen ja
toimintaperiaatteiden mukaisesti.

S1, S4

Talouden
perusteiden
hahmottaminen

Oppilas osaa perustella
säästämisen, sijoittamisen ja
kuluttamisen merkityksen sekä
omassa elämässään että
kansantaloudessa.

S1–S4

Yhteiskunnallinen
ajattelu,
osallistumis- ja
vaikuttamistaidot

Oppilas osaa ilmaista perustellun
mielipiteensä tarkoituksenmukaisin
keinoin, käyttää erilaisia
vaikuttamistaitoja ja toimia
rakentavasti osallistuvana
kansalaisena lähiyhteisössä.

14.15 MUSIIKKI LUOKILLA 1-9
Oppiaineen tehtävä
Yleisesti
Musiikin merkitys tunne-elämään ja ihmisen itsetuntoon vaikuttavana tekijänä on suuri. Erilaiset
tavat harrastaa ja toimia musiikin parissa tuovat mukanaan onnistumisen elämyksiä. Musiikki
toimii yhteisöllisyyttä rakentavana ja sosiaalista toimintaa ylläpitävänä elementtinä kaikissa
muodoissaan. Niin kuin kaikkien taiteiden, myöskään musiikin olemus ei ole ainoastaan esteettistä
laatua. Se edustaa vankkaa jatkuvuutta historiallisten siteiden kautta sekä toimii eettisenä ja
moraalisena tarkastelijana. Yleissivistävän koulutuksen musiikinopetus rakentaa parhaimmillaan
sillan niille menneisyyden alueille, jotka saattavat olla pahimmassa tapauksessa jo osittain
katoamassa sivistyksen tietoisuudesta. Jotta voidaan pitää kiinni historiallisesta tietoisuudesta ja
tradition eteenpäin kantavasta voimasta, on opetuksessa aina luotava uudelleen suhde niihin
elementteihin, jotka eivät enää kaikessa toiminnassa ole mukana yleissivistävän opetuksen
keskiössä. Musiikissa tämä tarkoittaa paneutumista erilaisten tyylisuuntien olemukseen ja niiden
kokemuksellista ja elämyksellistä läpikäymistä sekä tiedollisesti että toiminnallisesti.

Musiikin määrällisen tarjonnan leviäminen on laajentanut ennennäkemättömällä tavalla
saavutettavissa olevan materiaalia. Tässä moninaisuudessa musiikkikasvatuksella on haastava
tehtävä oppilaan näkökulman avartamisessa siten, että sekä moraalinen että esteettinen
arviointikyky
voivat kehittää
kriittisen
otteen
vastaanotetun
musiikillisen
materiaalin
suodattamiseen ja musiikissa olevien erilaisten arvojen havaitsemiseen. Musiikin laadullisuuden
tunnistaminen on tässä keskeinen aistimuksen ja tuntemuksen perusta.
Uudentyyppinen musiikinopetuksen alue liittyy ympäristömme äänimaiseman tarkkailuun ja siitä
huolehtimiseen. Musiikkikasvatuksella on tässä tärkeä toimintakenttä, sillä ääniympäristön ja sen
monimuotoisuuden erilaisten vaikutusten tiedostaminen on hyvin kompleksinen ilmiö. Musiikin ja
muiden ympäröivien äänimaisemien eksistenssi on ilmiö, jonka tiedostamalla voidaan opetella sen
hallintaa.

Sen lisäksi, että oppilaille tarjotaan keinoja ilmaista itseään eri taidemuotojen alueella, on pyrittävä
myös laajentamaan heidän tietoisuuttaan globaaliin kehitykseen, jossa musiikin laadullisuuden
erottaminen on ensiarvoisen tärkeää sekä samalla tarjoamaan näköala myös historiallisen
perspektiivin kautta traditioon ja sen perustavaan voimaan taiteiden lähtökohtana. Yleissivistävän
opetuksen olemukseen kuuluu myös luontainen integraatio oppiaineiden välillä. Sen avulla on
mahdollista luoda siirtymä ekspertoitumisesta yhtenäiskulttuuriin.

Steinerkoulun keskeisiä tavoitteita musiikin opetuksessa ovat laatutietoisuus, arviointikyky ja
omakohtainen kosketus musiikilliseen ilmaisuun. Oppilaissa pyritään kehittämään eläytymiskykyä
siten, että heidän on mahdollista vastaanottaa ja ymmärtää eri aikakausien ja tyylisuuntien
musiikillista ilmaisua ja teoksia. Eräänlaisena yditavoitteena voidaan pitää saada oppilaat
kuuntelemaan ja kuulemaan. Tähän liittyy myös musiikin sosiaalisuutta kehittävä vaikutus “me
kuulemme toisia ihmisiä”. Musiikki lisää osaltaan luovuutta, sosiaalisuutta ja iloa. Taiteella on

tärkeä tehtävä lisätä kaikissa ihmisryhmissä kiinnostusta toiseen ihmiseen. Musiikin on annettava
oma osuutensa, jotta ihminen voi toteuttaa koko olemustaan mahdollisimman laajasti.

Musiikin opetus Espoon Steinerkoulussa on käytännöllisesti painottunutta. Sen lähestymistapana
on lähtökohtaisesti oppilaan omien mahdollisuuksien huomioiminen musiikillisen ilmaisun
perustana. Yhteinen työskentely on musiikinopetuksen kantava voima. Sen avulla opitaan
toimimaan ryhmässä sekä musiikillisesti että suhteessa muihin. Musiikin opetuksessa tapahtuvan
vuorovaikutuksen avulla luodaan suhde omaan itseen, kanssakäymiseen muiden kanssa ja
yhteisölliseen tilanteiden hallintaan. Musiikinopetus tarjoaa mahdollisuuden ihmisten välisen
yhteyden vaalimiseen. Oppiaineiden välinen integraatio vahvistaa tätä kokemusta ja sitoo musiikin
vahvasti kulttuuriseen kontekstiin muiden maailman tapahtumien ja ilmiöiden kanssa.

Laululla on musiikin opetuksessa keskeinen asema. Ihmisääni on instrumentti, jota ihminen kantaa
aina mukanaan. Oppilasta ohjataan siten, että hän voi saavuttaa suhteen omaan ääneensä ja sen
käyttöön eri yhteyksissä. Laulaminen on pitkälti sosiaalista työskentelyä. Tasoeroja ei korosteta
eikä oppilaita jaotella osaamisen mukaan, vaan jokainen saa osallistua omien kykyjensä
mukaisesti. Laulunopetus noudattelee musiikin historiallisen kehityksen mukaista etenemistä
yksiäänisyydestä moniäänisyyteen. Laulu antaa kaikille mahdollisuuden toimia itse käytännön
musisoimisen parissa aktiivisena toimijana. Jokaisen oppilaan kyvyt ja mahdollisuudet
huomioidaan, tarvittaessa opetus voidaan viedä hyvinkin pitkälle yksilötasolle asti.
Soitonopetuksella on luonnollisesti oma asemansa. Instrumenttien käsittelyn suhteen yksilölliset
erot ovat oppilaiden kesken suuret. Musiikin opetuksessa pääpaino on sellaisissa instrumenteissa,
joita kaikilla on mahdollisuus oppia käsittelemään lähtötason mukaisesti yhteissoitossa ja
harjoituksissa. Opetuksen tueksi järjestetään lisäksi mahdollisuuksien mukaan myös
soitonopetusta.
Vuosiluokilla 1-2
Vuosiluokilla 1-2 oppilaalle syntyy kokemus siitä, miten toimitaan ryhmän jäsenenä musiikin
parissa. Opitaan havainnoimaan erilaisia musiikillisia elementtejä kuuntelun avulla ja kehitetään
aktiivisen kuuntelun aluetta. Yhteisen musisoinnin avulla koetaan osallisuus toisiin oppilaisiin ja
myös oman vaikuttamisen mahdollisuus. Jäljittelyllä on suuri osuus oppimisessa. Yhdessä
laulaminen luo vähitellen perustaa säveltasojen tarkemmalle havainnoinnille ja intonaation
puhtaus
kehittyy
vähitellen
yhteisen
kuuntelun
avulla.
Yhteistyössä
valmistettavien
sävelkuvaelmien ja tarinoiden avulla luodaan uusia, ennenkuulumattomia ja -kokemattomia
sävelmaisemia. Perussäveletön, pentatoninen sävelmaailma antaa mahdollisuuden improvisoinnin
vapauteen ja erilaisten soitinyhdistelmien kokeiluun.

Musiikin opetuksessa oppilaat voivat yhdessä havaita ja kokea, kuinka jokainen on musiikissa
ainutlaatuinen ja kuinka musiikillinen toiminta luo parhaimmillaan iloa ja yhteenkuuluvuuden
tunnetta. Oppilaiden luovaa musiikillista ajattelua sekä esteettistä ja musiikillista ymmärrystä
edistetään luomalla tilanteita, joissa oppilaat voivat suunnitella ja toteuttaa erilaisia
äänikokonaisuuksia sekä käyttää mielikuvitustaan ja kekseliäisyyttään yksin tai yhdessä muiden
kanssa.

Vuosiluokilla 3-6
Vuosiluokilla 3-6 laajennetaan omakohtaista tutustumista musiikin eri alueisiin omista
lähtökohdista. Taito toimia musisoivan ryhmän jäsenenä vahvistuu ilmaisutaidon kehittymisen
myötä. Rytmi ja laulu ovat työskentelyssä erityisen tärkeitä. Erilaiset rytmiharjoitukset jäsentävät
oppilasta itsensä havainnoimisessa, kokemisessa ja koordinoimisessa. Samalla ne auttavat
vahvistamaan kykyjä, jotka tulevat esille esimerkiksi nuottikirjoituksen opiskelun yhteydessä.
Rytmillä on laajasti käsitettynä ihmisen olemusta vahvistava voima. Aktiivisen ja dynaamisen
kuuntelun harjoittamisen seurauksena musiikin jäsentelytaito kasvaa samalla kun musiikillinen
mielikuvitus kehittyy. Musiikin tuottaminen sekä soittaen että laulaen saa uusia muotoja taitojen
vähitellen kasvaessa. Musiikin perustiedot ja teoreettiset käsitteet tulevat vähitellen tutuiksi
käytännöllisten ja toiminnallisten harjoitusten avulla. Oman luovuuden käyttämiseen musiikin
tekemisessä ja tuottamisessa rohkaistaan. Aktiiviseen ja monipuoliseen, oman lähtökohdan
mukaiseen musiikin harrastamiseen kannustetaan. Vahvistetaan sosiaalista yhteenkuuluvuutta ja
musiikillista mielikuvitusta edelleen erilaisten harjoitusten ja improvisaation kautta.Pyritään
hahmottamaan kehitystä sekä musiikin historiallisessa että kulttuurisessa kontekstissa ja
paneudutaan niistä polveutuviin ilmiöihin toiminnallisin keinoin.

Toiminnallinen musiikin opetus ja opiskelu edistävät oppilaiden musiikillisten taitojen ja
ymmärryksen kehittymistä, kokonaisvaltaista kasvua ja kykyä toimia yhteistyössä muiden kanssa.
Näitä vahvistetaan ottamalla musiikin opetuksessa huomioon oppilaiden musiikilliset kiinnostuksen
kohteet, muut oppiaineet, eheyttävät teemat ja koulun juhlat. Oppilaiden ajattelua ja oivalluskykyä
kehitetään tarjoamalla säännöllisesti mahdollisuuksia äänen ja musiikin parissa toimimiseen,
säveltämiseen sekä muuhun luovaan tuottamiseen. Musiikin opetuksessa oppilaat opiskelevat
musiikkia monipuolisesti, mikä edesauttaa heidän ilmaisutaitojensa kehittymistä.

Musiikin opetuksessa oppilaat oppivat suhtautumaan avoimesti ja kunnioittavasti toisten
kokemuksiin sekä luomaan yhteenkuuluvuuden tunnetta ryhmässään. Samalla he tottuvat
jäsentämään aiempaa tietoisemmin musiikillisia kokemuksia ja ilmiöitä sekä musiikkikulttuureja.
Oppilaiden ymmärrys musiikkikäsitteistä ja ilmaisukeinoista syvenee ja laajenee samalla, kun
taidot laulaa, soittaa, säveltää, liikkua ja kuunnella kehittyvät. Ääniin ja musiikin ilmaisukeinoihin
liittyvää luovaa ja esteettistä ajattelua edistetään luomalla tilanteita, joissa oppilaat voivat
suunnitella ja toteuttaa erilaisia musiikillisia tai monitaiteellisia kokonaisuuksia. Näissä tehtävissä
oppilaat käyttävät mielikuvitustaan ja kekseliäisyyttään yksin tai yhdessä muiden kanssa.
Musiikillinen toiminta liittyy luontevasti eheyttävään opiskeluun koulun arjessa ja juhlassa.
Oppilaiden käsitys itsestään musiikillisena toimijoina rakentuu myönteisten oppimiskokemusten
kautta.

Vuosiluokilla 7-9
Vuosiluokilla 7-9 oppilaan omaehtoinen ilmaisu kasvaa voimakkaasti ja opetuksessa keskitytään
musiikillisen ilmaisun monipuoliseen kehittämiseen. Musiikilliset tiedot ja taidot kehittyvät ja
samalla luova musiikin tuottaminen mahdollistuu yhä vahvemmin. Yhteistyö ja omien ideoiden

sekä ratkaisujen tuottaminen nousee keskiöön. Opetus luotaa musiikin maailmankuvaa yhä
laajemmin ja tuo tarkasteltavaksi erilaisia musiikkiin liittyviä käsityksiä. Oppilaiden arviointikykyä
kehitetään hakemalla tarkastelukulmia musiikkiin liittyviin ilmiöihin lajirajojen yli. Kuuntelun ja
havainnoinnin merkitystä pohditaan, nyt ääniympäristön ja äänimaiseman lähtökohdista.

Opetuksen tehtävänä on myös kehittää oppilaiden kriittistä musiikkikulttuurien lukutaitoa
ohjaamalla heitä analysoimaan ja arvioimaan, miten musiikilla viestitään ja vaikutetaan. Oppilaiden
toimijuutta ja ajattelua vahvistetaan kertaamalla ja syventämällä aiemmin opittuja musiikillisia
taitoja. Lisäksi oppilaat saavat tilaisuuksia oman oppimisensa suunnitteluun ja arviointiin. Heillä on
mahdollisuus monipuoliseen luovaan musiikilliseen ilmaisuun ja musiikin tuottamiseen yksin ja
yhdessä muiden kanssa. Tätä tuetaan luomalla yhteyksiä muihin ilmaisumuotoihin.

Musiikin opetuksen tavoitteet vuosiluokilla 1-2

Musiikin opetuksen tavoitteet vuosiluokilla 1-2
Opetuksen tavoitteet

Tavoitteisiin
sisältöalueet

liittyvät

Laaja-alainen
osaaminen

Osallisuus
L2, L7
T1 ohjata oppilasta
toimimaan musiikillisen
ryhmän jäsenenä oppilaan
myönteistä minäkuvaa
rakentaen
Musisointi ja luova
tuottaminen
T2 ohjata oppilasta
luontevaan äänenkäyttöön
sekä laulamaan ja
soittamaan ryhmän
jäsenenä
T3 kannustaa oppilasta
kokemaan ja hahmottamaan
ääniympäristöä, ääntä,
musiikkia ja
musiikkikäsitteitä liikkuen ja
kuunnellen
T4 antaa tilaa oppilaiden
omille musiikillisille ideoille
ja improvisoinnille sekä
ohjaa heitä suunnittelemaan
ja toteuttamaan
pienimuotoisia sävellyksiä
tai muita kokonaisuuksia
käyttäen äänellisiä,

S1-S4

S1-S4

L1, L2, L4

S1-S4

L1, L4

L5, L6
S1-S4

liikunnallisia, kuvallisia tai
muita ilmaisukeinoja
Kulttuurinen
ymmärrys ja
monilukutaito
T5 innostaa oppilasta
tutustumaan musiikilliseen
kulttuuriperintöönsä
leikkien, laulaen ja liikkuen
sekä nauttimaan musiikin
esteettisestä, kulttuurisesta
ja historiallisesta
monimuotoisuudesta
T6 auttaa oppilasta
ymmärtämään musiikin
merkintätapojen
perusperiaatteita
musisoinnin yhteydessä
Hyvinvointi ja turvallisuus
musiikissa
T7 ohjata oppilasta
toimimaan vastuullisesti
musisoinnissa
Oppimaan oppiminen
musiikissa
T8 tarjota oppilaille
kokemuksia tavoitteiden
asettamisen ja yhteisen
harjoittelun merkityksestä
musiikin oppimisessa

S1-S4

L2, L4

S1-S4

L4

S1-S4

L7

S1-S4

L1

Musiikin tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet vuosiluokilla 1-2
Musiikillisten tietojen ja taitojen oppiminen tapahtuu musisoiden eli laulaen, soittaen, kuunnellen,
liikkuen, improvisoiden ja säveltäen sekä taiteidenvälisessä työskentelyssä. Sisällöt valitaan siten,
että oppilaat tutustuvat musiikkikulttuureihin ja -tyyleihin monipuolisesti. Sisällöt tukevat
tavoitteiden saavuttamista ja hyödyntävät sekä oppilaiden kokemuksia että paikallisia
mahdollisuuksia.
S1 Miten musiikissa toimitaan: Musisoinnissa kiinnitetään huomiota ryhmän jäsenenä
toimimiseen ja myönteisen yhteishengen luomiseen. Keskeisenä sisältönä ovat ilmaisuun ja
keksimiseen rohkaiseminen, luontevan hengityksen, äänenkäytön ja laulamisen harjoittaminen
sekä käytössä olevien soittimien tarkoituksenmukainen käsittely.
S2 Mistä musiikki muodostuu: Opetuksessa keskitytään peruskäsitteiden taso, kesto, voima ja
väri hahmottamiseen. Osaamisen kehittyessä käsitteistöä laajennetaan musiikkikäsitteisiin
melodia, dynamiikka, sointiväri, harmonia ja muoto.
S3 Musiikki omassa elämässä, yhteisössä ja yhteiskunnassa: Musiikillisten tietojen ja taitojen
lisäksi opetuksessa käsitellään oppilaiden kokemuksia ja havaintoja niin musiikista kuin arjen eri
ääniympäristöistä. Pohditaan myös musiikin merkitystä omissa yhteisöissä.

S4 Musiikin opetuksen ohjelmisto: Musiikin opetuksessa käytetään lauluja, leikkejä, loruja,
liikuntaa, soitto- ja kuuntelutehtäviä sekä luodaan tilaisuuksia luovaan toimintaan, jotka
aihepiireiltään
ja
musiikillisilta
ominaisuuksiltaan
soveltuvat
ikäkauteen
ja
koulun
toimintakulttuuriin. Ohjelmiston suunnittelussa kiinnitetään huomiota myös oppilaiden omiin
kulttuureihin ja kulttuuriperinnön vaalimiseen. Ohjelmistoon sisällytetään monipuolisesti erilaista
musiikkia mukaan lukien lastenmusiikki sekä mahdolliset oppilaiden omat sävellykset ja
musiikkikappaleet.

Vuosiluokka 1
T1 Ohjata oppilasta huomioimaan muut ryhmän oppilaat musiikin tekemisen yhteydessä ja saada
kokemus toimimisesta ryhmän jäsenenä.
T2 Äänenkäytön luonteva hallinta ryhmän kanssa musisoidessa. Yhteisen soittamisen kautta
osallisuuden kokeminen toisten oppilaiden kanssa.
T3 Kuuntelun aktiivisen roolin toteuttaminen musiikin parissa toimimisessa ja ääniympäristön
tarkkailussa. Musiikkikäsitteiden luova toteuttaminen liikkuen ja kuunnellen.
T4 Ohjata oppilasta omien virikkeiden ja ideoiden esilletuomiseen omien sävellysten ja
improvisaatioharjoitusten kautta. Tarkoituksena on ohjata oppilasta oman musikaalisen ilmaisunsa
vähittäiseen hahmottamiseen ja toteuttamiseen eri ilmaisukeinoja käyttäen ja yhdistellen
T5 Musiikillisen monimuotoisuuden havaitsemiseen ja tuottamiseen ohjaaminen leikkien, laulaen
ja liikkuen.
T6 Musiikin perusmerkintöihin tutustuminen soiton ja laulun
käsitteellistäminen toteutetaan havainnoinnin ja kokemuksen jälkeen.

yhteydessä

siten,

että

T7 Oppilasta ohjataan toimimaan oman musisointinsa ja roolinsa mukaisesti yhteisissä soitto- ja
laulutuokioissa
T8 Ohjata oppilasta ymmärtämään oman musiikin tuottamisen arvo ja sen harjoittelemisen
merkitys musiikin tekemisessä. Musiikin tekemiseen asetetaan tavoitteita ja päämääriä yhteisen
tekemisen perustaksi.
Vuosiluokka 2
T1 Ohjata oppilasta toimimaan ryhmän jäsenenä ja ohjata olemaan yhä aktiivisempi oman
musisoinnin esilletuomisesta siten, että se tukee luokan yhteistä soittoa ja laulua
T2 Äänenkäytössä jatketaan oman luonnollisen laulutavan hallintaa lauluilla ja harjoituksilla, jotka
tukevat luontevaa äänenmuodostusta. Ohjataan oppilasta ymmärtämään oman soittamisen
merkitys kokonaisuuden kannalta.
T3 Musiikin ja ääniympäristön omakohtaisen havainnoinnin merkitystä tuodaan lähemmäksi
oppilaan kokemusmaailmaa kuuntelua ja kuulemista painottaen. Musiikin käsitteiden havainnointia
ja ymmärtämistä ohjataan edelleen.
T4 Improvisoinnin yhdistäminen yhteiseen ja edelleen omaan musiikin luomiseen tehdään
keskeiseksi. Omien musiikillisten ideoiden esilletuomiseen ja harjoittelemiseen rohkaistaan eri
ilmaisumenetelmiä käyttäen.

T5 Innostetaan oppilaita soittamaan ja laulamaan omasta kulttuurisesta ympäristöstä polveilevaa
musiikkia. Musiikkia pyritään lähestymään ja ymmärtämään ilon ja kauneuden kautta sekä
toimimaan sen parissa innostuksen siivittämänä.
T6 Musisointiin yhdistetään musiikin perusperiaatteiden ja -käsitteiden havainnointia.
T7 Oppilaan oman toiminnan roolia tuodaan lähemmäksi oppilaan omaa ymmärrystä musisoinnin
tavoitteista.
T8 Tarjota oppilaille kokemuksia tavoitteiden asettamisen ja yhteisen harjoittelun merkityksestä
musiikin oppimisessa.
Musiikin opetuksen tavoitteet vuosiluokilla 3-6

Opetuksen tavoitteet

Tavoitteisiin
sisältöalueet

liittyvät

Laaja-alainen

Osallisuus
T1 rohkaista oppilasta
osallistumaan
yhteismusisointiin ja
rakentamaan myönteistä
yhteishenkeä yhteisössään
Musiikilliset
tiedot ja
taidot sekä luova
tuottaminen
T2 ohjata oppilasta
luontevaan äänenkäyttöön
ja laulamiseen sekä
kehittämään keho-, rytmi-,
melodia- ja sointusoittimien
soittotaitoaan musisoivan
ryhmän jäsenenä
T3 kannustaa oppilasta
keholliseen musiikin,
kuvien, tarinoiden ja
tunnetilojen ilmaisuun
kokonaisvaltaisesti liikkuen
T4 tarjota oppilaalle
mahdollisuuksia
ääniympäristön ja musiikin
elämykselliseen kuunteluun
sekä ohjata häntä
jäsentämään kuulemaansa
sekä kertomaan siitä
T5 rohkaista oppilasta
improvisoimaan sekä
suunnittelemaan ja
toteuttamaan
pienimuotoisia sävellyksiä
tai monitaiteellisia

S1-S4

L2, L6, L7

S1-S4

L2

S1-S4

L1, L2

S1-S4

L2

S1-S4

L1, L2, L5, L6

osaaminen

kokonaisuuksia eri keinoin
ja myös tieto- ja
viestintäteknologiaa
käyttäen
Kulttuurinen
ymmärrys ja
monilukutaito
T6 ohjata oppilasta
tarkastelemaan musiikillisia
kokemuksiaan ja
musiikillisen maailman
esteettistä, kulttuurista ja
historiallista
monimuotoisuutta
T7 ohjata oppilasta
ymmärtämään
musiikkikäsitteitä ja
musiikin
merkintätapojen
periaatteita musisoinnin
yhteydessä
Hyvinvointi ja turvallisuus
musiikissa
T8 ohjata oppilasta
tunnistamaan musiikin
vaikutuksia hyvinvointiin
sekä huolehtimaan
musisointi- ja
ääniympäristön
turvallisuudesta
Oppimaan oppiminen
musiikissa
T9 ohjata oppilasta
kehittämään musiikillista
osaamistaan harjoittelun
avulla, osallistumaan
tavoitteiden asettamiseen ja
arvioimaan edistymistään
suhteessa tavoitteisiin.

S1-S4

L2

S1-S4

L4

S1-S4

L3

S1-S4

L1

Musiikin tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet vuosiluokilla 3-6
Musiikillisten tietojen ja taitojen oppiminen tapahtuu musisoiden eli laulaen, soittaen, kuunnellen,
liikkuen, improvisoiden ja säveltäen sekä taiteidenvälisessä työskentelyssä. Sisällöt valitaan siten,
että oppilas tutustuu musiikkikulttuureihin ja -tyyleihin monipuolisesti. Sisällöt tukevat tavoitteiden
saavuttamista ja hyödyntävät paikallisia mahdollisuuksia ja oppilaiden kokemuksia.
S1 Miten musiikissa toimitaan: Musisointitilanteissa kiinnitetään huomiota musisoivan ryhmän
jäsenenä toimimiseen. Luontevaa äänenkäyttöä ja laulamista, liikkumista sekä keho-, rytmi-,
melodia- ja sointusoittimien perussoittotekniikoita harjoitellaan yhteismusisoinnissa. Opetuksessa
on keskeistä ilmaisutaitojen ja kuvittelukyvyn monipuolinen kehittäminen.
S2 Mistä musiikki muodostuu: Musisointitilanteissa kiinnitetään huomiota peruskäsitteiden
lisäksi musiikkikäsitteiden rytmi, melodia, harmonia, muoto, sointiväri ja dynamiikka
hahmottamiskyvyn kehittämiseen. Osaamisen kehittyessä käsitteitä nimetään ja käytetään

vakiintuneita tai omia symboleita kuvaamaan musiikillisia tapahtumia. Musiikillisessa toiminnassa
kiinnitetään huomiota myös tulkintaan ja musiikin ilmaisullisiin keinoihin.
S3 Musiikki omassa elämässä, yhteisössä ja yhteiskunnassa: Musiikillisten taitojen ja tietojen
lisäksi opetuksessa käsitellään oppilaiden kokemuksia ja havaintoja musiikista ja musiikin
tekemisestä eri ympäristöissä koulussa ja koulun ulkopuolella. Opetuksessa rakennetaan
yhteyksiä muihin oppiaineisiin ja omiin yhteisöihin sekä pohditaan musiikin merkityksiä elämän eri
tilanteissa eri aikoina ja aikakausina.
S4 Ohjelmisto: Ohjelmiston suunnittelussa kiinnitetään huomiota oppilaiden omiin kulttuureihin,
kulttuuriperinnön vaalimiseen ja kulttuurisen ymmärryksen avartamiseen. Ohjelmistoon
sisällytetään
monipuolisesti
muun muassa lastenmusiikkia,
eri kulttuurien musiikkia,
taidemusiikkia, populaarimusiikkia ja kansanmusiikkia. Musisointitilanteissa syntyneet oppilaiden
luovat tuotokset ja sävellykset sisältyvät myös ohjelmistoon.

Vuosiluokka 3
T1 Yhteismusisoinnin ja ryhmässä toimimisen ohjaamista jatketaan iloisen ja myönteisen ilmapiirin
luomisen avulla.
T2 Lauluäänen käytön opastamista jatketaan harjoituksin ja äänileikein. Ihmisen olemuksen
kokonaismusikaalisuutta
havainnollistetaan
rytmiharjoituksien
avulla. Soittimen hallintaa
harjoitetaan aktiivisesti koko ryhmän kanssa kaikkien oppilaiden kanssa luontaiset edellytykset
huomioiden.
T3 Kehon ja tunteiden hallintaa liikettä hyväksi käyttäen. Ilmaisussa ja sisällön luomisessa
mukana musiikki, kuvat ja tarinat.
T4 Etsitään havainnoinnin ja kuuntelun kautta elämyksiä ja kokemuksia erilaisista ääniympäristöön
kuuluvista asioista. Käydään havaintoja läpi oppilaan omien kokemusten pohjalta.
T5 Työstetään tarinoita ja erilaisia kokonaisuuksia musiikkia, pienimuotoisia sävellyksiä ja
improvisointia sekä muita käytettävissä olevia ja tehtävään soveltuvia keinoja hyväksi käyttäen.
Ryhmätyötä voidaan käyttää suunnittelun ja toteuttamisen apuna.
T6 Oppilaan omien musiikkikokemusten havainnointia. Ohjataan tarkastelemaan kokemuksia
kulttuurisen monimuotoisuuden ja historian pohjalta. Ohjataan keskustelun kautta tarkastelemaan
ja havainnoimaan kauneuden ja esteettisen elämyksen olemusta.
T7 Musiikin käsitteiden ja merkintöjen havainnointia jatketaan musisoinnin osana
T8 Ohjataan tunnistamaan melun ja äänen vaikutus omaan vointiin. Musiikin vaikutusta omaan
vointiin tarkastellaan musisoinnin yhteydessä.
T9 Oppilasta rohkaistaan kehittämään omaa musiikillista ilmaisuaan musisointiin osallistumisen ja
sen myötä syntyvän harjoittelun avulla. Oman osallistumisen tärkeyttä painotetaan sekä
yhteissoitossa että laulussa.
Vuosiluokka 4

T1 Yhteistä soittoa ja laulua jatketaan yhä tavoitteellisemmin. Ohjataan kaikkia osallistumaan
musisointiin omien kykyjensä mukaan ja painotetaan tekemisen ilon ja myönteisyyden merkitystä
musiikin tekemisessä ja sen kautta myös luokkayhteisössä.
T2 Laulamiseen ja äänenkäyttöön liittyviä harjoituksia vahvistetaan ja lisätään. Erilaisten rytmisten
harjoitusten ja kehorytmien käyttö musisoinnin perusharjoituksina vahvistaa kokonaismotoriikkaa
ja vahvistaa ryhmän sosiaalista taitoa ja yhteenkuuluvuutta.
T3 Kokonaisvaltaisen musiikillisen liikunnan osuutta lisätään ja kannustetaan oppilasta
omaehtoiseen erilaisten elämysten, tarinoiden, kuvien ja musiikin ilmaisuun liikkeen kautta.
T4 Ääniympäristön ilmiöitä ja musiikin läsnäoloa ympäristössämme tehdään elävämmäksi ja
konkreettisemmaksi. Musiikin ja ääniympäristön elämykselliseen havainnointiin rohkaistaan ja
pyritään jakamaan niihin liittyviä kokemuksia yhteisesti.
T5 Jatketaan improvisaation käyttöä oman musiikillisen ilmaisun työvälineenä. Toteutetaan
erilaisia projekteja ja ohjataan oppilaita käyttämään eri työvälineitä ja ilmaisutapoja näiden
musiikilliseen kuvittamiseen ja elävöittämiseen.
T6 Jatketaan ja syvennetään oppilaan omien musiikkikokemusten havainnointia. Kauneuden
käsitettä tarkastelun ja kokemuksen osana syvennetään.
T7 Yhteinen musisointi luo edelleen pohjaa musiikin käsitteiden ymmärtämiseen ja
syventämiseen. Nyt käsitteitä ja periaatteita voidaan lähestyä jo konkreettisemmin ja tarkemmin
osana musiikin tuottamisen prosessia.
T8 Ohjataan oppilaita jo hieman tarkemmin tunnistamaan musiikin vaikutuksia hyvinvointiin sekä
huolehtimaan musisointi- ja ääniympäristön turvallisuudesta
T9 Harjoittelun tehtävää oman musiikillisen ilmaisun kehittäjänä vahvistetaan oppilaan
tietoisuudessa. Osallistumisen merkitystä musisoinnin peruspilarina ja yhteisöllisyyden
vahvistajana tuodaan yhä lähemmäksi oppilaan havaintomaailmaa.
Vuosiluokka 5
T1 Yhteistä soittoa ja laulua jatketaan edelleen tavoitteita asettaen ja jo pientä osaamista
edellyttäen. Oman kykytason huomioiminen on edelleen keskiössä ja yhteismusisoinnin
vaatimukset suunnitellaan sen mukaisesti. Musiikin tekeminen sosiaalisena toimintana on
toiminnan keskipisteenä.
T2 Laulamiseen ja äänenkäyttöön liittyviä harjoituksia vahvistetaan ja tietoisuutta äänen käyttöön
liittyvistä fysiologisista vaikutuksista lisätään. Vahva rytminen elementti yhdistyneenä ihmiskehon
kokonaisvaltaiseen musikaalisuuteen luo lisää motorisia valmiuksia. Sosiaalisten harjoitusten
määrää lisätään yhteenkuuluvuuden vahvistamiseksi. Soitinten käyttö luontevana osana
kokonaisvaltaista musiikillista ilmaisua vahvistuu.
T3 Kokonaisvaltaisen musiikillisen liikunnan osuutta lisätään edelleen ja syvennetään oppilaan
elämysten ilmaisua liikkeen avulla erilaisten näytelmien ja projektien kautta.
T4 Ääniympäristön havainnointia konkretisoidaan yhä ja tuodaan kokemuksia yhä lähemmäksi
oppilaan arkielämää. Tietoisuutta musiikin käytöstä osana oman elämän ympäristöä syvennetään.

T5 Omat sävellykset ja musiikin tuottaminen ovat yhä keskeisemmällä sijalla musiikillisessa
ilmaisussa. Työtapoja syvennetään, soittimien ja muiden työvälineiden käyttöä laajennetaan.
Erilaiset, isommat ja pienemmät projektit, ovat luonteva ympäristö musiikin tuottamiseen ja
ilmaisutapojen kasvattamiseen kokonaisvaltaisena toimintana.
T6 Jatketaan ja syvennetään edelleen oppilaan omien musiikkikokemusten havainnointia.
Ohjataan oppilasta tarkastelemaan yhä tarkemmin ja jo analyyttisemmin musiikillisia
kokemuksiaan ja musiikillisen maailman esteettistä, kulttuurista ja historiallista monimuotoisuutta.
T7 Musiikin tekemisen avulla konkretisoidaan käsitemaailmaa ja musiikin käyttämään
terminologiaa, nyt jo selvästi yhteydessä suoraan musiikin tuottamiseen ja itseilmaisuun. Käsitteet
muodostuvat vähitellen osaksi musiikin tekemisen yleistä prosessia käyttökelpoisina
kommunikaation välineinä.
T8 Oppilaat tiedostavat musiikin ja ääniympäristön olemuksen ja sen vaikutuksen jo melko
itsenäisesti. Tämän tietoisuuden avulla he pystyvät prosessoimaan ja toimimaan vähitellen
ratkaisukeskeisemmin suhteessa ääniympäristöömme ja sen eri ilmiöihin.
T9 Musisointi ja musiikin tuottaminen on muuttunut luontevaksi yhdessä olemisen muodoksi.
Harjoittelu on siihen kuuluvaa luontaista toimintaa ja toimii musiikillisen aktiviteetin ja
osallistumisen perustana.
Vuosiluokka 6
T1 Yhteistä soittoa ja laulua jatketaan tavoitteellisesti. Musisointi tapahtuu ryhmän dynamiikan ja
taitojen pohjalta ja yhteinen soittaminen sekä laulaminen on muodostunut kaikille luontevaksi
musiikillisen ilmaisun muodoksi.
T2 Laulamiseen ja äänenkäyttöön liittyviä harjoituksia jatketaan yhä tiedostavammin. Rytmien
käyttö osana musiikillista toimintaa on vahvistunut ja muuttunut luontevaksi osaksi ilmaisua,
samoin soitinten kanssa operoiminen yhteisessä työskentelyssä, josta on muodostunut
yhteisöllisen olemisen luonteva olotila.
T3 Musiikin ja liikunnan yhteiselo on muuttunut jatkuvaksi, aktiiviseksi toiminnaksi, jonka avulla
kokonaisvaltainen musiikillinen ilmaisu on saanut yhden pysyvän elementin lisää.
T4 Omaehtoisen musiikin tuottamista eri tavoilla ja työvälineillä, myös tieto- ja viestintäteknologiaa
hyödyntäen jatketaan ja haetaan uusia musiikillisia haasteita. Työprojektit keskittyvät ja muuttuvat
yhä tavoitteellisemmiksi.
T5 Musiikillisten kokemusten ja havaintojen arvioiminen ohjataan uudelle tasolle. Asioita
tarkastellaan jo melko luontevasti estetiikan ja kulttuurisen historian kautta osana oman aikamme
todellisuutta ja monimuotoisuutta.
T6 Musiikin peruskäsitemaailma on tullut tutuksi tekemisen ja tuottamisen kautta. Niiden käyttöä
monipuolistetaan ja laajennetaan kattamaan yhä isompi osa musisoinnin kokonaisprosessia.
T7 Oppilaat tunnistavat ja tiedostavat jo selvemmin musiikin ja ääniympäristön olemuksen ja
vaikutuksen osana kokonaisvaltaista olemistamme. He osaavat tehdä jo jonkin verran itsenäisiä
ratkaisuja musiikin turvallisen käytön ja ääniympäristön aiheuttamien ongelmien suhteen
T8 Harjoittelusta on muodostunut työskentelytapa musisoinnin lähtökohtana. Osallistuminen
voidaan jo kokea luontevaksi osaksi musiikillista työskentelyä ja ilmaisua

T9 Oppilaat osaavat itse asettaa tavoitteita ja toteuttavat onnistuneesti niitä

Musiikin opetuksen tavoitteet vuosiluokilla 7-9

Opetuksen tavoitteet

Tavoitteisiin liittyvät
sisältöalueet

Laaja-alainen osaaminen

S1-S4

L2, L7

S1-S4

L2

S1-S4

L2

S1-S4

L2

S1-S4

L2

S1-S4

L1, L2, L6

S1-S4

L1, L2, L5

Osallisuus
T1 kannustaa oppilasta
rakentavaan toimintaan
musisoivan ryhmän ja
musiikillisten yhteisöjen
jäsenenä
Musiikilliset tiedot ja taidot
sekä luova tuottaminen
T2 ohjata oppilasta
ylläpitämään äänenkäyttöja laulutaitoaan sekä
kehittämään niitä edelleen
musisoivan ryhmän
jäseninä
T3 kannustaa oppilasta
kehittämään edelleen soittoja yhteismusisointitaitojaan
keho-, rytmi-, melodia- ja
sointusoittimin
T4 rohkaista oppilasta
monipuoliseen
musiikkiliikunnalliseen
kokemiseen ja ilmaisuun
T5 tarjota oppilaalle
mahdollisuuksia
ääniympäristön ja musiikin
elämykselliseen kuunteluun
ja havainnointiin sekä
ohjata häntä
keskustelemaan
havainnoistaan
T6 kannustaa oppilasta
rakentamaan luovaa suhdetta
musiikkiin ja ohjata heitä
improvisointiin, sovittamiseen
ja säveltämiseen sekä
taiteidenväliseen
työskentelyyn
T7 ohjata oppilasta musiikin
tallentamiseen ja tieto- ja
viestintäteknologian luovaan
ilmaisulliseen käyttöön sekä
musiikin tekemisessä että

osana monialaisia
kokonaisuuksia
Kulttuurinen ymmärrys ja
monilukutaito
T8 ohjata oppilasta
tarkastelemaan musiikkia
taiteenlajina ja
ymmärtämään, miten
musiikkia käytetään
viestimiseen ja
vaikuttamiseen eri
kulttuureissa.
T9 rohkaista ja ohjata
oppilasta keskustelemaan
musiikista käyttäen musiikin
käsitteitä ja terminologiaa
Hyvinvointi ja turvallisuus
musiikissa

S1-S4

L2,L4

S1-S4

L4

T10 ohjata oppilasta
tunnistamaan musiikin
vaikutuksia tunteisiin ja
hyvinvointiin
T11 ohjata oppilasta
huolehtimaan kuulostaan
sekä musisointi- ja
ääniympäristön
turvallisuudesta
Oppimaan oppiminen
musiikissa

S1-S4

L3, L4

S1-S4

L3

T12 ohjata oppilasta
kehittämään musiikillista
osaamistaan
harjoittelun
avulla, asettamaan tavoitteita
musiikilliselle oppimiselleen ja
arvioimaan edistymistään
suhteessa tavoitteisiin.

S1-S4

L1

Musiikin tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet vuosiluokilla 7-9

Musiikillisten tietojen ja taitojen oppiminen tapahtuu musisoiden eli laulaen, soittaen, kuunnellen,
liikkuen, improvisoiden ja säveltäen sekä taiteidenvälistä työskentelyä ja teknologiaa hyödyntäen.
Sisällöt valitaan siten, että oppilas tutustuu musiikkikulttuureihin ja -tyyleihin monipuolisesti.
Sisällöt tukevat tavoitteiden saavuttamista ja hyödyntävät paikallisia mahdollisuuksia ja oppilaiden
kokemuksia.

S1 Miten musiikissa toimitaan: Opetuksessa on keskeistä musiikillisten ilmaisutaitojen
monipuolinen kehittäminen sekä omien ideoiden ja ratkaisujen tuottaminen. Äänenkäyttöä,

laulutaitoa ja käytössä olevien keho-, rytmi-, melodia- ja sointusoittimien soittotaitoja syvennetään
yhteismusisoinnissa.

S2 Mistä musiikki muodostuu: Musisoinnissa käytetään aiemmin opittuja musiikkikäsitteitä ja
musiikin perusmerkintätapoja.
Taitojen kehittyessä käsitteellistä osaamista syvennetään ja
sovelletaan musisoinnin eri tilanteissa. Opetuksessa huomioidaan myös tulkinnan merkitys
musiikillisessa ilmaisussa.

S3 Musiikki omassa elämässä, yhteisössä ja yhteiskunnassa: Musiikillisten taitojen ja tietojen
ohella opetuksessa käsitellään oppilaiden esille tuomia aihepiirejä sekä heidän musiikkiin liittyviä
kokemuksiaan ja havaintojaan. Myös kuluttamisen ja kestävän hyvinvoinnin näkökulmat ovat
olennaisia musiikissa. Opetuksessa rakennetaan yhteyksiä musiikin ja muiden oppiaineiden sekä
erilaisten yhteiskunnallisten ilmiöiden välille. Samalla pohditaan ja arvioidaan kriittisesti musiikin
merkityksiä elämän eri tilanteissa eri aikoina ja aikakausina.

S4 Ohjelmisto: Ohjelmistoon ja erityisesti kuunteluohjelmistoon valitaan monipuolisesti eri
kulttuurien ja aikakausien musiikkia kansanmusiikista taidemusiikkiin ajankohtaiset musiikilliset
ilmiöt huomioiden. Äänenkäyttöä ja laulutaitoa harjoitetaan yksi- ja moniäänisten yhteislaulujen tai
soololaulujen, äänikokeilujen ja erilaisten ääniharjoitteiden avulla. Ohjelmiston valinnassa otetaan
huomioon kulttuuriperinnön vaaliminen, oppilaita innostavat teokset ja tehtävät sekä ohjelmiston
käyttökelpoisuus musiikillisten taitojen oppimisessa. Ohjelmistoon sisältyvät myös oppilaiden omat
luovat tuotokset ja sävellykset.

Vuosiluokka 7
T1 kannustaa oppilasta rakentavaan toimintaan musisoivan ryhmän ja musiikillisten yhteisöjen
jäsenenä
T2 ohjata oppilasta ylläpitämään äänenkäyttö- ja laulutaitoaan sekä kehittämään niitä edelleen
musisoivan ryhmän jäseninä
T3 kannustaa oppilasta kehittämään edelleen soitto- ja yhteismusisointitaitojaan keho-, rytmi-,
melodia- ja sointusoittimin
T4 tarjota oppilaalle mahdollisuuksia ääniympäristön ja musiikin elämykselliseen kuunteluun ja
havainnointiin sekä ohjata häntä keskustelemaan havainnoistaan
T5 kannustaa oppilasta rakentamaan luovaa suhdetta musiikkiin ja ohjata heitä improvisointiin,
sovittamiseen ja säveltämiseen sekä taiteidenväliseen työskentelyyn
T6 ohjata oppilasta musiikin tallentamiseen ja tieto- ja viestintäteknologian luovaan ilmaisulliseen
käyttöön sekä musiikin tekemisessä että osana monialaisia kokonaisuuksia
T7 ohjata oppilasta tarkastelemaan musiikkia taiteenlajina ja ymmärtämään, miten musiikkia
käytetään viestimiseen ja vaikuttamiseen eri kulttuureissa.

T8 rohkaista ja ohjata oppilasta keskustelemaan musiikista käyttäen musiikin käsitteitä ja
terminologiaa
T9 ohjata oppilasta tunnistamaan musiikin vaikutuksia tunteisiin ja hyvinvointiin
T10 ohjata oppilasta huolehtimaan kuulostaan sekä musisointi- ja ääniympäristön turvallisuudesta
T11 ohjata oppilasta kehittämään musiikillista osaamistaan harjoittelun avulla, asettamaan
tavoitteita musiikilliselle oppimiselleen ja arvioimaan edistymistään suhteessa tavoitteisiin.
Vuosiluokka 8
T1 kannustaa oppilasta rakentavaan toimintaan musisoivan ryhmän ja musiikillisten yhteisöjen
jäsenenä
T2 ohjata oppilasta ylläpitämään äänenkäyttö- ja laulutaitoaan sekä kehittämään niitä edelleen
musisoivan ryhmän jäseninä
T3 kannustaa oppilasta kehittämään edelleen soitto- ja yhteismusisointitaitojaan keho-, rytmi-,
melodia- ja sointusoittimin
T4 tarjota oppilaalle mahdollisuuksia ääniympäristön ja musiikin elämykselliseen kuunteluun ja
havainnointiin sekä ohjata häntä keskustelemaan havainnoistaan
T5 kannustaa oppilasta rakentamaan luovaa suhdetta musiikkiin ja ohjata heitä improvisointiin,
sovittamiseen ja säveltämiseen sekä taiteidenväliseen työskentelyyn
T6 ohjata oppilasta musiikin tallentamiseen ja tieto- ja viestintäteknologian luovaan ilmaisulliseen
käyttöön sekä musiikin tekemisessä että osana monialaisia kokonaisuuksia
T7 ohjata oppilasta tarkastelemaan musiikkia taiteenlajina ja ymmärtämään, miten musiikkia
käytetään viestimiseen ja vaikuttamiseen eri kulttuureissa.
T8 rohkaista ja ohjata oppilasta keskustelemaan musiikista käyttäen musiikin käsitteitä ja
terminologiaa
T9 ohjata oppilasta tunnistamaan musiikin vaikutuksia tunteisiin ja hyvinvointiin
T10 ohjata oppilasta huolehtimaan kuulostaan sekä musisointi- ja ääniympäristön turvallisuudesta
T11 ohjata oppilasta kehittämään musiikillista osaamistaan harjoittelun avulla, asettamaan
tavoitteita musiikilliselle oppimiselleen ja arvioimaan edistymistään suhteessa tavoitteisiin.
Vuosiluokka 9
T1 kannustaa oppilasta rakentavaan toimintaan musisoivan ryhmän ja musiikillisten yhteisöjen
jäsenenä
T2 ohjata oppilasta ylläpitämään äänenkäyttö- ja laulutaitoaan sekä kehittämään niitä edelleen
musisoivan ryhmän jäseninä
T3 kannustaa oppilasta kehittämään edelleen soitto- ja yhteismusisointitaitojaan keho-, rytmi-,
melodia- ja sointusoittimin
T4 tarjota oppilaalle mahdollisuuksia ääniympäristön ja musiikin elämykselliseen kuunteluun ja
havainnointiin sekä ohjata häntä keskustelemaan havainnoistaan

T5 kannustaa oppilasta rakentamaan luovaa suhdetta musiikkiin ja ohjata heitä improvisointiin,
sovittamiseen ja säveltämiseen sekä taiteidenväliseen työskentelyyn
T6 ohjata oppilasta musiikin tallentamiseen ja tieto- ja viestintäteknologian luovaan ilmaisulliseen
käyttöön sekä musiikin tekemisessä että osana monialaisia kokonaisuuksia
T7 ohjata oppilasta tarkastelemaan musiikkia taiteenlajina ja ymmärtämään, miten musiikkia
käytetään viestimiseen ja vaikuttamiseen eri kulttuureissa.
T8 rohkaista ja ohjata oppilasta keskustelemaan musiikista käyttäen musiikin käsitteitä ja
terminologiaa
T9 ohjata oppilasta tunnistamaan musiikin vaikutuksia tunteisiin ja hyvinvointiin
T10 ohjata oppilasta huolehtimaan kuulostaan sekä musisointi- ja ääniympäristön turvallisuudesta
T11 ohjata oppilasta kehittämään musiikillista osaamistaan harjoittelun avulla, asettamaan
tavoitteita musiikilliselle oppimiselleen ja arvioimaan edistymistään suhteessa tavoitteisiin.
Musiikin tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet
Vuosiluokka 1
S1 Lauletaan pentatonisia melodioita, jotka opitaan jäljittelemällä. Sävelkorkeutta voidaan ilmaista
käden avulla
S2 Opetellaan soittamaan pentatonisia melodioita korvakuulolla.
S3 Kuunnellaan opettajan soittamaa musiikkia
soitintarinoiden soittamiseen ja kuunteluun

ja

musiikkitarinoita.

Osallistutaan

myös

S4 Harjoitellaan sormitaitavuuttaa erilaisin leikin, lauluin ja pentatonisen huilun avulla
S5 Kokeillaan erilaisia laatta- ja rytmisoittimia
Vuosiluokka 2
S1 Lauletaan melodioita, joissa mennään oktaaviin asti. Lauluohjelmistossa
kansanlauluja ja lastenlauluja, jotka eivät rajoitu pelkästään pentatoniseen asteikkoon

perinteisiä

S2 Harjoitellaan edelleen pentatonista yhteissoittoa huilulla
S3 Ensimmäinen kokemus nuoteista kirkkaana ja tummina viedään pidemmälle ja siitä tulee
kokemus korkeasta ja matalasta
S4 Jäljitellään erilaisia rytmejä ja melodioita, tehdään omia sävellyskokeiluja
S5 Erilaisia rytmiharjoituksia ja voidaan kokeilla myös yksinkertaisia kaanonlauluja
Vuosiluokka 3
S1 Lauletaan
moniääniseksi

yksiäänisesti

ja otetaan mukaan myös kaanoneita,

S2 Erilaiset rytmit nimetään lempinimin
S3 Koetaan suuri ja pieni terssi (molli ja duuri)
S4 Nuottikirjoitus aloitetaan: nuottiviivasto, g-avain

jotka vievät musiikin

S5 Otetaan käyttöön diatoninen huilu
S6 Lauletaan kansansävelmiä ja lastenlauluja
S7 Soitetaan laatta- ja rytmisoittimia
S8 Melodian liikettä voidaan piirtää käyttäen kuvia osoittamassa sävelkorkeutta (nouseva, laskeva
viiva, pitkiä nuotteja ja taukoja)
S9 Tutustutaan sinfoniaorkesterin soittimiin

Vuosiluokka 4
S1 Lauletaan ja soitetaan kansanlauluja ja kalevalaisia sävelmiä.
S2 Tutustutaan kanteleeseen ja harjoitellaan säestystä sekä (I, IV, V) melodioiden soittoa
S3 Harjoitellaan 4.luokan esitykseen sopivaa musiikkia
S4 Opetellaan nuottien ja taukojen aika-arvot
S5 Kerrataan nuottikirjoitusta
S6 Kuorossa lauletaan yksiäänisesti, kaksiäänisesti ja mahdollisuuksien mukaan
kolmiäänisesti, lisäksi lauletaan kaanoneita ja tutustutaan terveeseen äänenkäyttöön

myös

S7 Orkesterissa jokainen opettelee soittamaan omaa instrumenttiaan muiden kanssa. Lisäksi
orkesterissa opitaan seuraamaan kapellimestarin johtamista ja halukkaat saavat itse kokeilla
johtamisen alkeita

Vuosiluokka 5
S1 Suunnitellaan ja harjoitellaan luokan näytelmäprojektin musiikkiosuus
S2 Tutustutaan jaksotunneilla käsiteltyjen maiden (Intia, Egypti yms) musiikkiin
S3 Kuorossa jatketaan moniäänisten laulujen harjoittelemista
S4 Orkesterissa laajennetaan ohjelmistoa
S5 Oppilaat saavat omat nuottivihot, joihin harjoitellaan C-duuria ja a-mollia ja tehdään oma
huilulla soitettava kappale
S6 Kerrataan nuottien nimet ja aika-arvot

Vuosiluokka 6
S1 Suunnitellaan ja harjoitellaan Lucian päivän esitys
S2 Kerrataan nuottien nimet ja aika-arvot sekä opetellaan intervallit
S3 Tutustutaan etnomusiikkiin ja opetellaan soittamaan erilaisia rytmejä

S4 Kun jaksotunnilla opiskellaan keskiaikaa, tutustutaan musiikissa nokkahuiluperheeseen ja
opetellaan keskiaikaista huilumusiikkia
S5 Tutustutaan ukuleleen ja harjoitellaan yksinkertaisia sointuja
S6 Tutustutaan PA:n ja mikrofonin käyttöön

Vuosiluokka 7
S1 Opetellaan soittamaan bassolla vapaita säveliä sekä mahdollisuuksien mukaan erilaisia
sävelkulkuja
S2 Opetellaan säestämään omaa laulua kitaralla (D, A, Hm, G)
S3 Omien sävellysten ja sanoitusten valmistelua ja esiintymistä koulun juhlissa
S4 Nuottien
tutustuminen

nimien kertausta,

intervallien

kertaus

ja

ylennys-

sekä

alennusmerkkeihin

S5 Tutustutaan erilaisiin sävellajeihin

Vuosiluokka 8
S1 Laajennetaan kitaran sointukuvioita ja opetellaan erilaisia komppeja
S2 Laajennetaan basson sävelkulkuja ja komppeja
S3 Opetellaan rummuilla peruskomppi, valssikomppi ja humppakomppi
S4 Kerrataan nuottien nimet ja aika-arvot, opetellaan kaikki muunnesävelet ja tutustutaan
kvinttiympyrään
S5 Suunnitellaan ja harjoitellaan näytelmään tulevan musiikin osuus

Vuosiluokka 9
S1 Ohjelmiston laajentaminen
S2 Mietitään musiikkimieltymyksiä ja kirjoitetaan aiheesta essee
S3 Suunnitellaan ja harjoitellaan kevätjuhlaan esitys
S4 Lauletaan lauluja eri kielillä

Musiikin oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät tavoitteet

Vuosiluokilla 1-2
Tavoitteena on luoda pedagogisesti monipuolisia ja joustavia musiikin opiskelukokonaisuuksia,
joissa musiikin opetuksen erilaiset työtavat ja vuorovaikutustilanteet sekä yhteismusisointi ja muu

musiikillinen yhteistoiminta on mahdollista. Oppimisen ilo, luovaan ajatteluun rohkaiseva ilmapiiri
sekä myönteiset musiikkikokemukset ja -elämykset innostavat oppilaita kehittämään musiikillisia
taitojaan. Opetuksessa hyödynnetään taide- ja kulttuurilaitosten sekä muiden yhteistyötahojen
tarjoamia mahdollisuuksia.

Vuosiluokilla 3–6
Tavoitteena on luoda pedagogisesti monipuolinen ja joustava musiikin opiskelukokonaisuus,
joissa erilaiset musiikilliset työtavat ja vuorovaikutustilanteet sekä yhteismusisointi ja muu
musiikillinen yhteistoiminta on mahdollista jokaiselle oppilaalle. Opetustilanteissa luodaan
mahdollisuuksia tieto- ja viestintäteknologian käyttöön musiikillisessa toiminnassa. Oppimisen ilo,
luovaan ajatteluun rohkaiseva ennakkoluuloton ilmapiiri sekä myönteiset musiikkikokemukset ja elämykset innostavat oppilaita kehittämään musiikillisia taitojaan.

Vuosiluokilla 7-9

Tavoitteena on luoda pedagogisesti monipuolinen ja joustava musiikin opiskelukokonaisuus, joissa
erilaiset musiikilliset työtavat ja vuorovaikutustilanteet sekä yhteismusisointi ja muu musiikillinen
yhteistoiminta on mahdollista. Oppimisen ilo, luovaan ajatteluun rohkaiseva ilmapiiri sekä
myönteiset musiikkikokemukset ja -elämykset innostavat oppilaita ja sitouttavat heidät
kehittämään musiikillista osaamistaan. Opetustilanteissa luodaan mahdollisuuksia tieto- ja
viestintäteknologian
käyttöön musiikillisessa toiminnassa. Musiikkikäsitteitä
opiskellaan
musiikillisin työtavoin.

Ohjaus, eriyttäminen ja tuki musiikissa

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

Vuosiluokilla 3–6
Musiikin opetuksessa ja työskentelyn suunnittelussa otetaan huomioon oppilaiden erilaiset tarpeet,
aikaisempi oppiminen ja kiinnostuksen kohteet. Niiden pohjalta tehdään muun muassa työtapoja,
opetusvälineiden käyttöä ja ryhmätyöskentelyä koskevat ratkaisut niin, että myös oppilaita
kuullaan. Ratkaisuilla luodaan oppimista edistäviä yhteismusisoinnin tilanteita sekä vahvistetaan
jokaisen oppilaan opiskelutaitoja ja oma-aloitteisuutta.

Ohjaus, eriyttäminen ja tuki musiikissa vuosiluokilla 7-9

Musiikin opetuksessa ja työskentelyn suunnittelussa otetaan huomioon oppilaiden erilaiset tarpeet,
aikaisempi oppiminen ja kiinnostuksen kohteet. Työtapoja, opetusvälineitä ja soittimistoa sekä
ryhmätyöskentelyä koskevat ratkaisut tehdään oppilaita kuullen. Ratkaisuilla luodaan musiikin
oppimista edistäviä yhteismusisoinnin tilanteita sekä vahvistetaan oppilaiden itsetuntoa,
työskentelytaitoja
ja oma-aloitteisuutta.
Työtapojen
valinnassa
kiinnitetään
huomiota
musiikkikulttuurin
ja musiikin opetuksen mahdollisten sukupuolittuneiden
käytäntöjen
muuttamiseen.

Oppilaan oppimisen arviointi musiikissa

vuosiluokilla 1-2
Oppimisen arviointi musiikissa on oppilaita ohjaavaa ja rohkaisevaa. Oppilaalle annetaan
palautetta ja mahdollisuuksia oman ja ryhmän toiminnan arviointiin siten, että se kannustaa
yrittämiseen ja opittavien taitojen harjoittamiseen. Erityistä huomiota arvioinnissa kiinnitetään
musiikillisten yhteistyötaitojen ja musisointitaitojen edistymiseen. Oppilaan oppimisen arviointi
perustuu monipuoliseen näyttöön.
Oppimisprosessin kannalta keskeisiä arvioinnin ja palautteen antamisen kohteita musiikissa ovat
•

edistyminen
musiikillisissa yhteistyötaidoissa, erityisesti toimiminen
ryhmän jäsenenä

•

edistyminen
kautta.

musiikillisen

musiikin peruskäsitteiden hahmottamisessa musiikillisen toiminnan

Vuosiluokilla 3–6

Musiikin opetuksessa oppilaille annetaan ohjaavaa ja rohkaisevaa palautetta erityisesti
yhteistoiminnan ja musiikillisten taitojen harjoittelemisessa. Palaute ohjaa jokaista oppilasta
hahmottamaan musiikkia ja musiikkikäsitteitä sekä kehittämään toimintaansa ryhmän jäsenenä
suhteessa soivaan musiikilliseen kokonaisuuteen.
Antaessaan musiikin sanallista arviota tai lausuntoa opettaja arvioi oppilaan osaamista suhteessa
opetussuunnitelmaan. Määritellessään osaamisen tasoa 6. vuosiluokan lukuvuositodistusta varten
opettaja käyttää musiikin valtakunnallisia arviointikriteereitä. Opinnoissa edistymisen kannalta on
keskeistä seurata erityisesti oppilaan yhteismusisointitaitojen, käsitteellisen ajattelun ja oppimaan
oppimisen taitojen kehittymistä.
Musiikin arviointikriteerit 6. vuosiluokan päätteeksi hyvää osaamista kuvaavaa sanallista arviota/
arvosanaa kahdeksan varten

Opetuksen

tavoite

Sisältöalueet

Arvioinnin kohteet
oppiaineessa

Hyvä /arvosanan
kahdeksan
osaaminen

T1 rohkaista
oppilasta
osallistumaan
yhteismusisointiin
ja rakentamaan
myönteistä
yhteishenkeä
yhteisössään
Musiikilliset
tiedot
ja taidot sekä luova
tuottaminen
T2 ohjata oppilasta
luontevaan
äänenkäyttöön ja
laulamiseen sekä
kehittämään keho-,
rytmi-, melodia- ja
sointusoittimien
soittotaitoaan
musisoivan ryhmän
jäsenenä

S1-S4

Musiikilliset
yhteistyötaidot

Oppilas ottaa
huomioon ryhmän
muut jäsenet
yhteismusisoinnissa.

S1-S4

Laulaminen
ja
soittaminen ryhmän
jäsenenä

Oppilas osallistuu
yhteislauluun
ja -soittoon pyrkien
sovittamaan
osuutensa osaksi
musiikillista
kokonaisuutta.

T3 kannustaa
oppilasta keholliseen
musiikin, kuvien,
tarinoiden ja
tunnetilojen ilmaisuun
kokonaisvaltaisesti
liikkuen
T4 tarjota oppilaalle
mahdollisuuksia
ääniympäristön ja
musiikin
elämykselliseen
kuunteluun sekä
ohjata häntä
jäsentämään
kuulemaansa sekä
kertomaan siitä
T5 rohkaista oppilasta
improvisoimaan sekä
suunnittelemaan ja
toteuttamaan
pienimuotoisia
sävellyksiä tai
monitaiteellisia
kokonaisuuksia eri
keinoin ja myös tietoja viestintäteknologiaa

S1-S4

Musiikki-liikunta

Oppilas liikkuu
musiikin mukaan ja
käyttää kehoaan
musiikilliseen
ilmaisuun.

S1-S4

Musiikin kuuntelu

Oppilas kuuntelee
keskittyneesti
musiikkia ja esittää
näkemyksiään
kuulemastaan.

S1-S4

Luovan musiikillisen
ajattelun
ilmaiseminen eri
keinoin

Oppilas keksii omia
ratkaisuja käyttäen
ääntä, musiikkia,
kuvaa tai muita
ilmaisutapoja ja osaa
tarvittaessa ohjatusti
hyödyntää
musiikkiteknologian
tarjoamia
mahdollisuuksia.

Osallisuus

käyttäen
Kulttuurinen
ymmärrys ja
monilukutaito
T6 ohjata oppilasta
tarkastelemaan
musiikillisia
kokemuksiaan ja
musiikillisen
maailman esteettistä,
kulttuurista ja
historiallista
monimuotoisuutta
T7 ohjata oppilasta
ymmärtämään
musiikkikäsitteitä ja
musiikin
merkintätapojen
periaatteita
musisoinnin
yhteydessä
Hyvinvointi
ja
turvallisuus
musiikissa
T8 ohjata oppilasta
tunnistamaan
musiikin vaikutuksia
hyvinvointiin sekä
huolehtimaan
musisointi- ja
ääniympäristön
turvallisuudesta
Oppimaan oppiminen
musiikissa
T9 ohjata oppilasta
kehittämään
musiikillista
osaamistaan
harjoittelun avulla,
osallistumaan
tavoitteiden
asettamiseen ja
arvioimaan
edistymistään
suhteessa
tavoitteisiin.

S1-S4

Musiikin merkitysten
havainnointi

Oppilas esittää
näkemyksiä
musiikilliseen
toimintaan liittyvistä
havainnoistaan ja
kokemuksistaan.

S1-S4

Musiikin
merkintätapojen n
ymmärtäminen

Oppilas toimii
opiskeltujen
musiikillisten
merkintöjen
mukaisesti
musisoinnin
yhteydessä.

S1-S4

Välineiden ja
laitteiden turvallinen
käyttö

Oppilas käyttää
laitteita ja soittimia
ottaen huomioon
muun muassa äänen
ja musiikin
voimakkuuteen
liittyvät tekijät.

S1-S4

Oppimaan oppiminen
ja työskentelytaidot

Oppilas asettaa
tavoitteen
musiikillisen
osaamisensa
kehittämiseksi ja
toimii tavoitteen
mukaisesti
yhteismusisoinnissa.

Vuosiluokat 7-9
Musiikin opetuksessa oppilas tarvitsee realistista ja samalla kannustavaa ja rohkaisevaa
palautetta myös perusopetuksen 7-9 vuosiluokilla. Ohjaava palaute auttaa oppilasta
hahmottamaan yhä paremmin soivaa musiikillista toteutusta, musiikillista ilmaisua ja musiikin

merkityksiä. Palautetta oppilas tarvitsee erityisesti, kun hän toteuttaa luovaan tuottamiseen ja
musiikkiteknologiaan liittyviä kokonaisuuksia.
Musiikin päättöarviointi sijoittuu 9.luokalle. Päättöarvioinnilla määritellään, miten oppilas on
opiskelun päättyessä saavuttanut musiikin yhteisenä opetettavan oppimäärän tavoitteet.
Päättöarvosana muodostetaan suhteuttamalla oppilaan osaamisen taso musiikin valtakunnallisiin
päättöarvioinnin kriteereihin. Musiikissa oppilaan osaaminen kehittyy kaikilla tavoitealueilla
oppimäärän päättymiseen saakka. Oppilas saa arvosanan kahdeksan (8), mikäli hän osoittaa
keskimäärin kriteerien määrittämää osaamista. Arvosanan kahdeksan tason ylittäminen joidenkin
tavoitteiden osalta voi kompensoida tasoa heikomman suoriutumisen joidenkin muiden
tavoitteiden osalta.
Musiikin opetuksen
tavoitteena on

Sisältöalueet

Arvioinnin kohteet
oppiaineessa

Arvosanan
kahdeksan
osaaminen

T1 kannustaa oppilasta
rakentavaan toimintaan
musisoivan ryhmän ja
musiikillisten yhteisöjen
jäsenenä
Musiikilliset
tiedot ja
taidot sekä luova
tuottaminen
T2 ohjata oppilasta
ylläpitämään
äänenkäyttö- ja
laulutaitoaan sekä
kehittämään niitä
edelleen musisoivan
ryhmän jäseninä

S1-S4

Musiikillisen ryhmän
jäsenenä toimiminen

Oppilas toimii
musiikillisen ryhmän
jäsenenä, huolehtii
osuudestaan ja
kannustaa toisia

S1-S4

Äänenkäyttö ja
laulaminen
musiikkiryhmän
jäsenenä

T3 kannustaa oppilasta
kehittämään edelleen
soitto- ja
yhteismusisointitaitojaan
keho-, rytmi-, melodia- ja
sointusoittimin
T4 rohkaista
oppilasta
monipuoliseen
musiikkiliikunnalliseen
kokemiseen ja ilmaisuun

S1-S4

Soittaminen
musiikkiryhmän
jäsenenä

S1-S4

Musiikkiliikunta

T5 tarjota oppilaalle
mahdollisuuksia
ääniympäristön ja
musiikin elämykselliseen

S1-S4

Ääniympäristön ja
musiikin kuuntelu ja
siitä
keskusteleminen

Oppilas käyttää
ääntään musiikillisen
ilmaisun välineenä ja
osallistuu
yhteislauluun
sovittaen osuutensa
osaksi
kokonaisuutta.
Oppilas soittaa keho, rytmi-, melodia- ja
sointusoittimia ja
osallistuu
yhteissoittoon melko
sujuvasti
Oppilas osoittaa
hahmottavansa
musiikin
perussykkeen
liikkuessaan ja
sovittaa
liikeilmaisuaan
kuulemaansa
musiikkiin.
Oppilas kuuntelee
ääniympäristöä ja
musiikkia ja osaa
kertoa

Osallisuus

kuunteluun ja
havainnointiin sekä
ohjata häntä
keskustelemaan
havainnoistaan
T6 kannustaa oppilasta
rakentamaan luovaa
suhdetta musiikkiin ja
ohjata heitä
improvisointiin,
sovittamiseen ja
säveltämiseen sekä
taiteidenväliseen
työskentelyyn
T7 ohjata oppilasta
musiikin tallentamiseen
ja tieto- ja
viestintäteknologian
luovaan ilmaisulliseen
käyttöön sekä musiikin
tekemisessä että osana
monialaisia
kokonaisuuksia

havainnoistaan.

S1-S4

S1-S4

Musiikin luova
tuottaminen

Musiikkiteknologian
käyttö

Oppilas osaa käyttää
musiikillisia tai muita
äänellisiä
elementtejä
kehittäessään ja
toteuttaessaan uusia
musiikillisia ideoita
yksin tai ryhmän
jäsenenä
Oppilas osaa käyttää
musiikkiteknologian
tarjoamia
mahdollisuuksia
omassa tai ryhmän
ilmaisussa.

14.16 KUVATAIDE LUOKILLA 1-9
Oppiaineen tehtävä

Yleisesti
Taide kasvattaa oppilaita luovaan vapauteen, se kuuluu jokaiselle oppilaalle. Taide on avain
ihmisluonnon todelliseen ymmärtämiseen ja siihen, miten ihminen liittyy maailman kokonaisuuteen.
Steiner tarkoittaa taiteellisella tajullaan paljon muutakin kuin konkreettisia taiteen tekemisen ja
kokemisen mahdollisuuksia. Kyse on enemmänkin taiteellisesta ajattelukyvystä ja
ihmistuntemuksesta, joka on vapaata ja rakkaudellista. Se näkee ihmisen kokonaisvaltaisena
hengen, sielun ja ruumiin kokonaisuutena, jota harjoittaa kokemalla ja tekemällä taidetta. Aito taide
koskettaa ihmisen henkeä ja sielua, mutta on ennen kaikkea jotakin, joka saa ihmisen kasvamaan,
tervehtymään ja menestymään 1. Taiteellinen työskentely on tasapainottavaa, minkä takia itse
työskentely on lopputulosta tärkeämpää. Monipuolinen taiteellinen harjoittelu kehittää sielun alueita
eli tunnetta, älyä ja tahtoa.2 Taiteella on tärkeä rooli tunne-elämän kehityksessä, mielikuvituksen
rikastuttamisessa, sosiaalisuuden vahvistamisessa samalla, kun se luo pohjaa myös ajattelulle ja
itsetuntemukselle. Taidekasvatuksella pyritään kehittämään arvostelykykyä laadullisten erojen
tajuamisen kautta.3 Wileniuksen4 mukaan, todellisuus voidaan tavoittaa taiteen kautta.
Taidetta ei siksi tarkastella pelkästään sen hyödyllisyyden perusteella tai kykyjen kehittämisen
näkökulmasta. Kuvataidetunneilla ei kehitetä pelkästään oppilaiden taiteellista lahjakkuutta, vaan
tuetaan oppilaiden ajatus-, tunne- ja tahtoelämän kehitystä. Erityisesti kuitenkin puhutellaan
oppilaiden tunne-elämän kehitystä. Kun oppilas eläytyy esimerkiksi värien erilaisiin laadullisuuksiin,
hänen aistinsa herkistyvät ja hän alkaa hahmottaa maailmaa taiteellisesti oman kokemuksen
kanssa. Laadullisuuksien taju ja tunne-elämän herkistyminen auttavat empatiakyvyn kehittymistä:
oppilas oppii tajuamaan myös sosiaalisia laadullisuuksia ympäristössään.
Taide nähdään steinerkoulussa luontaisena osana kasvatusta. Niinpä esimerkiksi kuvataide
kuuluu olennaisesti myös lukuaineiden tunneille. Taiteellisen työn lähtökohtana ovat oppilaan omat
tunnot, omat kokemukset ja omat havainnot. Omasta kokemuksesta käsin tehty taiteellinen
työskentely rakentaa oppilaille tervettä yksilöllistä identiteettiä. Taiteen alueella ulkomaailma ja
oppilaan sisäinen maailma saavat tilan, missä kohdata.

1
2
3
4

(Steiner 1988 [1923], 20)
(Paalasmaa 2009, 76.)

(Paalasmaa
(2003, 83)

2009, 76.)

Steinerkoulun alaluokilla opetus painottuu tunteeseen ja toiminnallisuuteen sekä mielikuvituksen
käyttöön, 12 vuoden ikää lähestyttäessä painopiste siirtyy ulkoisen luonnon havainnointiin.
Taiteellisten havainnointiharjoitusten kautta oppilas luo tervettä suhdetta ympäröivään maailmaan.
Taiteen harjoittamisella voikin parhaimmillaan olla eheyttävä ja tervehdyttävä vaikutus. Alaluokilla
on tärkeintä taiteellisen kokemisen kehittäminen.
Ylemmillä luokilla oppilaat alkavat vähitellen ymmärtää taiteen ja visuaalisen kulttuurin eri ilmiöitä ja
he esimerkiksi tarkastelevat kuvataiteen yhteiskunnallista merkitystä sekä taiteilijoiden roolia eri
aikakausina ja eri kulttuureissa. Opetus tukee oppilaiden kriittisen ajattelun kehittymistä ja
kannustaa vaikuttamaan omaan elinympäristöön ja yhteiskuntaan.
Lukio-opetus puolestaan vetoaa ensisijaisesti älyyn opettajan yhä huolehtiessa myös syvien
tunne-elämyksien tuottamisesta sekä tahdon toiminnan aktivoimisesta.5 Kuvataiteessa tämä
tarkoittaa tietoisemman ja tutkivamman työskentelyn vaihetta. Myös taiteellisten elämysten
merkityksellisyys nousee uudelle tasolle, kun nuori on valmis syventämään tunneperäisiä
kokemuksiaan.
Keskeinen kuvataideopetuksen tavoite on oppia sietämään hämmennystä ja erilaisia näkökulmia.
Oppilaissa tulisi kehittyä avoin suhtautuminen eri tapoihin tuottaa ja ymmärtää taidetta.6 Elämysten
kokeminen liittyy omaan itseen, mutta muut tavoitteet liittyvät vahvasti suhteeseen, mikä otetaan
muihin ihmisiin ja ympäröivään. Silmät aukeavat ympäristön ilmiöille ja ne herättävät ajatuksia.
Esimerkiksi nykytaiteen parissa työskentely voi herättää jopa yhteiskunnalliseen ajatteluun.
Taiteen keinoin voi etsiä ratkaisuja oman sisäisen maailman kysymyksiin ja saada vastauksia jo
pelkästään sen kautta, että ilmaisee itseään puhumattakaan siitä, että voi jakaa kysymyksensä
jonkun kanssa tekemällä ne näkyväksi. Avoin suhtautuminen eri tapoihin tehdä ja ymmärtää
taidetta voi johtaa myös maailmankatsomukselliseen avoimuuteen ja vuorovaikuttamiseen
paremmin maailman kanssa.

Kuvataiteen opetuksen tavoitteet

Vuosiluokka 1
Lisäksi tavoitteena on oppia havainnoimaan kuvia tekemällä.
Havaitseminen ja visuaalinen ajattelu
T1 kannustaa oppilasta havainnoimaan ympäristöä, taidetta ja muuta visuaalista kulttuuria
moniaistisestiLisäksi tavoitteena on perustekniikoiden hallitseminen (vesiväri, vahaliitu, mehiläisvaha ja
savi), innostaa oppilasta kokeilemaan erilaisia materiaaleja ja tekniikoita, tehdä värien maailma ja
värien nimet oppilaille tutuiksi, oppia värien hallittu sekoittaminen ja uusien värien luominen, hallita

5
6

(Karimo 2011, 23.)
(Räsänen 2008, 71-72.)

värien eri voimakkuusasteet (tummuus-vaaleus) sekä kannustaa rikkaaseen värien käyttöön (esim.
vihreä ei koskaan ole vain yhtä vihreää). Havaitseminen ja visuaalinen ajattelu
T3 ohjata oppilasta harjoittelemaan tavoitteiden asettamista, suunnitelmien tekemistä ja oman
työskentelyn arviointia Lisäksi tavoitteena on luoda kannustava ilmapiiri kuvien tekemisessä ja kuvien
tarkastelussa. Havaitseminen ja visuaalinen ajattelu
T2 rohkaista oppilasta keskustelemaan havainnoistaan ja päätelmistään Visuaalinen esittäminen
T5 ohjata oppilasta työskentelemään rohkeasti ja pitkäjänteisesti yksin ja yhdessä muiden kanssa
Lisäksi tavoitteena on kannustaa oppilasta pitkäjänteiseen kuvalliseen työskentelyyn yksin ja muiden
kanssa. Visuaalinen esittäminen
T4 rohkaista ja ohjata oppilasta kokeilemaan erilaisia materiaaleja sekä harjoittelemaan kuvan
tekemisen tapoja ja ilmaisun keinoja Lisäksi tavoitteena on ohjata oppilasta tarkastelemaan omia ja
muiden töitä avoimin ja kunnioittavin silmin: kuvani kelpaa , minä kelpaan. Visuaalinen esittäminen
T6 kannustaa oppilasta keskustelemaan omiin ja muiden kuviin vaikuttavista tekijöistä Visuaalisen
kulttuurin tulkinta
T9 kannustaa oppilasta pohtimaan taiteen ja muun visuaalisen kulttuurin vaikutuksia ajatuksiinsa,
ihmissuhteisiinsa ja toimintatapoihinsa Lisäksi tavoitteena on hakea aiheita luonnosta,
lähiympäristöstä, vuodenaikojen vaihtelusta, saduista, tarinoista ja eri kulttuureista. Visuaalisen
kulttuurin tulkinta
T7 ohjata oppilasta keskustelemaan kuvista ja työskentelyprosesseista käyttämällä kuvataiteen
peruskäsitteitä
T8 rohkaista oppilasta käyttämään taidetta ja muuta visuaalista kulttuuria kuviensa lähtökohtana
Vuosiluokka 2
Lisäksi tavoitteena on perustekniikoiden hallitseminen (vesiväri, vahaliitu, mehiläisvaha ja savi).
Havaitseminen ja visuaalinen ajattelu
T3 ohjata oppilasta harjoittelemaan tavoitteiden asettamista, suunnitelmien tekemistä ja oman
työskentelyn arviointia Lisäksi tavoitteena on kannustaa oppilasta havainnoimaan kuvia tekemällä.
Havaitseminen ja visuaalinen ajattelu
T1 kannustaa oppilasta havainnoimaan ympäristöä, taidetta ja muuta visuaalista kulttuuria
moniaistisesti Lisäksi tavoitteena on, että värien maailma ja värien nimet tulevat oppilaille tutuksi.
Havaitseminen ja visuaalinen ajattelu
T3 ohjata oppilasta harjoittelemaan tavoitteiden asettamista, suunnitelmien tekemistä ja oman
työskentelyn arviointia Lisäksi tavoitteena on oppia värien hallittu sekoittaminen ja uusien värien
luominen. Havaitseminen ja visuaalinen ajattelu
T3 ohjata oppilasta harjoittelemaan tavoitteiden asettamista, suunnitelmien tekemistä ja oman
työskentelyn arviointia Lisäksi tavoitteena on hallita värien eri voimakkuusasteet (tummuus-vaaleus).
Havaitseminen ja visuaalinen ajattelu
T3 ohjata oppilasta harjoittelemaan tavoitteiden asettamista, suunnitelmien tekemistä ja oman
työskentelyn arviointia Lisäksi tavoitteena on kannustava ilmapiiri kuvien tekemisessä ja kuvien
tarkastelussa. Havaitseminen ja visuaalinen ajattelu
T2 rohkaista oppilasta keskustelemaan havainnoistaan ja päätelmistään Visuaalinen esittäminen

T5 ohjata oppilasta työskentelemään rohkeasti ja pitkäjänteisesti yksin ja yhdessä muiden kanssa
Lisäksi tavoitteena on kannustaa rikkaaseen värien käyttöön (esim. vihreä ei koskaan ole vain yhtä
vihreää) ja pitkäjänteiseen kuvalliseen työskentelyyn yksin ja muiden kanssa. Visuaalinen esittäminen
T4 rohkaista ja ohjata oppilasta kokeilemaan erilaisia materiaaleja sekä harjoittelemaan kuvan
tekemisen tapoja ja ilmaisun keinoja Lisäksi tavoitteena on ohjata oppilasta tarkastelemaan omia ja
muiden töitä avoimin ja kunnioittavin silmin: kuvani kelpaa, minä kelpaan. Visuaalinen esittäminen
T6 kannustaa oppilasta keskustelemaan omiin ja muiden kuviin vaikuttavista tekijöistä Visuaalisen
kulttuurin tulkinta
T9 kannustaa oppilasta pohtimaan taiteen ja muun visuaalisen kulttuurin vaikutuksia ajatuksiinsa,
ihmissuhteisiinsa ja toimintatapoihinsa Lisäksi tavoitteena on hakea aiheita luonnosta,
lähiympäristöstä, vuodenaikojen vaihtelusta, saduista, tarinoista ja eri kulttuureista. Visuaalisen
kulttuurin tulkinta
T7 ohjata oppilasta keskustelemaan kuvista ja työskentelyprosesseista käyttämällä kuvataiteen
peruskäsitteitä
T8 rohkaista oppilasta käyttämään taidetta ja muuta visuaalista kulttuuria kuviensa lähtökohtana
Lisäksi: Esteettinen, ekologinen ja eettinen arvottaminen
T10 kannustaa oppilasta pohtimaan ympäristöä, taidetta ja muuta visuaalista kulttuuria kestävän
kehityksen ja kulttuurisen moninaisuuden kannalta
T11 ohjata oppilasta tunnistamaan kuvallisia vaikutuskeinoja teoksissa, tuotteissa ja ympäristöissä
sekä pohtimaan omien valintojensa vaikutuksia
T12 ohjata oppilasta tunnistamaan aineelliseen ja aineettomaan kulttuuriperintöön liittyviä arvoja ja
arvostuksia

Vuosiluokka 3
Lisäksi tavoitteena on kannustaa oppilasta havainnoimaan ympäristöä, taidetta ja muuta visuaalista
kulttuuria moniaistisesti ja kuvia tekemällä; opittuja taitoja syvennetään ja hiotaan. Havaitseminen ja
visuaalinen ajattelu
T1 innostaa oppilasta tarkastelemaan ympäristöä, taidetta ja muuta visuaalista kulttuuria eri
näkökulmista Lisäksi tavoitteena on rohkaista oppilasta keskustelemaan ympäristöön, taiteeseen ja
muuhun visuaaliseen kulttuuriin liittyvistä havainnoistaan ja ajatuksistaan sekä harjoittelemaan
näkemystensä perustelemista. Havaitseminen ja visuaalinen ajattelu
T2 ohjata oppilasta havainnoimaan ympäristöä, taidetta ja muuta visuaalista kulttuuria käyttämällä
taiteellisia lähestymistapoja Lisäksi tavoitteena on ohjata oppilasta käyttämään monipuolisesti erilaisia
materiaaleja, tekniikoita ja ilmaisun keinoja sekä harjaannuttamaan kuvan tekemisen taitojaan.
Havaitseminen ja visuaalinen ajattelu
T3 ohjata oppilasta havainnoimaan ympäristöä, taidetta ja muuta visuaalista kulttuuria käyttämällä
taiteellisia lähestymistapoja Lisäksi tavoitteena on kannustaa oppilasta pitkäjänteiseen kuvalliseen
työskentelyyn yksin ja muiden kanssa. Visuaalinen esittäminen
T4 ohjata oppilasta käyttämään erilaisia materiaaleja, tekniikoita ja visuaalisen esittämisen tapoja
Lisäksi tavoitteena on ohjata oppilasta tutustumaan erilaisiin kuvallisen viestinnän tapoihin Visuaalinen
esittäminen

T5 kehittää oppilaan yksilöllisiä taitoja ja kannustaa häntä käyttämään niitä yhdessä muiden kanssa
Lisäksi tavoitteena on ohjata oppilasta tarkastelemaan omien ja muiden töitä avoimin silmin eri
lähtökohdista. Visuaalinen esittäminen
T6 kannustaa oppilasta vaikuttamaan ja osallistumaan ympäristöönsä erilaisten kuvien avulla
Visuaalisen kulttuurin tulkinta
T8 ohjata oppilasta tarkastelemaan taidetta ja muuta visuaalista kulttuuria teoksen, tekijän ja katsojan
vuoropuheluna Lisäksi tavoitteena on hakea aiheita luonnosta, lähiympäristöstä, vuodenaikojen
vaihtelusta, saduista, tarinoista ja eri kulttuureista. Visuaalisen kulttuurin tulkinta
T7 ohjata oppilasta pohtimaan toden ja fiktion suhdetta sekä tarkastelemaan kuvia eri lähtökohdista ja
eri yhteyksissä
T8 ohjata oppilasta tarkastelemaan taidetta ja muuta visuaalista kulttuuria teoksen, tekijän ja katsojan
vuoropuheluna Lisäksi tavoitteena on ohjata oppilasta näkemään kauneus niin luonnossa kuin omissa
ja muiden töissä ja ohjata kunnioittamaan eri kulttuurien moninaisuutta sekä ekologisia ja eettisiä
arvoja Visuaalisen kulttuurin tulkinta
T8 ohjata oppilasta tarkastelemaan taidetta ja muuta visuaalista kulttuuria teoksen, tekijän ja katsojan
vuoropuheluna Lisäksi tavoitteena on esteettisten, ekologisten ja eettisten arvojen huomioiminen
opetuksessa. Visuaalisen kulttuurin tulkinta
T9 kannustaa oppilasta tarkastelemaan taiteen ja muun visuaalisen kulttuurin tuottamiseen ja
vastaanottamiseen vaikuttavia tekijöitä

Vuosiluokka 4
Lisäksi tavoitteena on kannustaa oppilasta havainnoimaan ympäristöä, taidetta ja muuta visuaalista
kulttuuria moniaistisesti ja kuvia tekemällä; opittuja taitoja syvennetään ja hiotaan. Havaitseminen ja
visuaalinen ajattelu
T1 innostaa oppilasta tarkastelemaan ympäristöä, taidetta ja muuta visuaalista kulttuuria eri
näkökulmista Lisäksi tavoitteena on rohkaista oppilasta keskustelemaan ympäristöön, taiteeseen ja
muuhun visuaaliseen kulttuuriin liittyvistä havainnoistaan ja ajatuksistaan sekä harjoittelemaan
näkemystensä perustelemista. Havaitseminen ja visuaalinen ajattelu
T2 ohjata oppilasta havainnoimaan ympäristöä, taidetta ja muuta visuaalista kulttuuria käyttämällä
taiteellisia lähestymistapoja Lisäksi tavoitteena on ohjata oppilasta käyttämään monipuolisesti erilaisia
materiaaleja, tekniikoita ja ilmaisun keinoja sekä harjaannuttamaan kuvan tekemisen taitojaan;
vahvistetaan sisäistä omaa mielikuvamaailmaa (periferiasta käsin maalaaminen ja piirtäminen).
Havaitseminen ja visuaalinen ajattelu
T3 ohjata oppilasta havainnoimaan ympäristöä, taidetta ja muuta visuaalista kulttuuria käyttämällä
taiteellisia lähestymistapoja Lisäksi tavoitteena on kannustaa oppilasta pitkäjänteiseen kuvalliseen
työskentelyyn yksin ja muiden kanssa. Visuaalinen esittäminen
T4 ohjata oppilasta käyttämään erilaisia materiaaleja, tekniikoita ja visuaalisen esittämisen tapoja
Lisäksi tavoitteena on ohjata oppilasta tutustumaan erilaisiin kuvallisen viestinnän tapoihin.
Visuaalinen esittäminen

T5 kehittää oppilaan yksilöllisiä taitoja ja kannustaa häntä käyttämään niitä yhdessä muiden kanssa
Lisäksi tavoitteena on ohjata oppilasta tarkastelemaan omien ja muiden töitä avoimin silmin eri
lähtökohdista. Visuaalinen esittäminen
T6 kannustaa oppilasta vaikuttamaan ja osallistumaan ympäristöönsä erilaisten kuvien avulla
Visuaalisen kulttuurin tulkinta
T8 ohjata oppilasta tarkastelemaan taidetta ja muuta visuaalista kulttuuria teoksen, tekijän ja katsojan
vuoropuheluna Lisäksi tavoitteena on hakea aiheita, lähiympäristöstä, vuodenaikojen vaihtelusta,
myyteistä, legendoista ja eri kulttuureista. Visuaalisen kulttuurin tulkinta
T7 ohjata oppilasta pohtimaan toden ja fiktion suhdetta sekä tarkastelemaan kuvia eri lähtökohdista ja
eri yhteyksissä
T8 ohjata oppilasta tarkastelemaan taidetta ja muuta visuaalista kulttuuria teoksen, tekijän ja katsojan
vuoropuheluna Lisäksi tavoitteena on ohjata oppilasta näkemään kauneus niin luonnossa kuin omissa
ja muiden töissä ja kunnioittamaan eri kulttuurien moninaisuutta sekä ekologisia ja eettisiä arvoja.
Visuaalisen kulttuurin tulkinta
T8 ohjata oppilasta tarkastelemaan taidetta ja muuta visuaalista kulttuuria teoksen, tekijän ja katsojan
vuoropuheluna Lisäksi tavoitteena on esteettisten, ekologisten ja eettisten arvojen huomioiminen
opetuksessa. Visuaalisen kulttuurin tulkinta
T9 kannustaa oppilasta tarkastelemaan taiteen ja muun visuaalisen kulttuurin tuottamiseen ja
vastaanottamiseen vaikuttavia tekijöitä

Vuosiluokka 5
Lisäksi tavoitteena on kannustaa oppilasta havainnoimaan ympäristöä, taidetta ja muuta visuaalista
kulttuuria moniaistisesti ja kuvia tekemällä; opittuja taitoja syvennetään ja hiotaan.
Havaitseminen ja visuaalinen ajattelu
T1 innostaa oppilasta tarkastelemaan ympäristöä, taidetta ja muuta visuaalista kulttuuria eri
näkökulmista Lisäksi tavoitteena on rohkaista oppilasta keskustelemaan ympäristöön, taiteeseen ja
muuhun visuaaliseen kulttuuriin liittyvistä havainnoistaan ja ajatuksistaan sekä harjoittelemaan
näkemystensä perustelemista. Havaitseminen ja visuaalinen ajattelu
T2 ohjata oppilasta havainnoimaan ympäristöä, taidetta ja muuta visuaalista kulttuuria käyttämällä
taiteellisia lähestymistapoja Lisäksi tavoitteena on ohjata oppilasta käyttämään monipuolisesti erilaisia
materiaaleja, tekniikoita ja ilmaisun keinoja sekä harjaannuttaa kuvan tekemisen taitoja. Havaitseminen
ja visuaalinen ajattelu
T3 ohjata oppilasta havainnoimaan ympäristöä, taidetta ja muuta visuaalista kulttuuria käyttämällä
taiteellisia lähestymistapoja Lisäksi tavoitteena on kannustaa oppilasta pitkäjänteiseen kuvalliseen
työskentelyyn yksin ja muiden kanssa. Visuaalinen esittäminen
T4 ohjata oppilasta käyttämään erilaisia materiaaleja, tekniikoita ja visuaalisen esittämisen tapoja
Lisäksi tavoitteena on ohjata oppilasta tutustumaan erilaisiin kuvallisen viestinnän tapoihin. Visuaalinen
esittäminen
T5 kehittää oppilaan yksilöllisiä taitoja ja kannustaa häntä käyttämään niitä yhdessä muiden kanssa
Lisäksi tavoitteena on ohjata oppilasta tarkastelemaan omien ja muiden töitä avoimin silmin eri
lähtökohdista. Visuaalinen esittäminen

T6 kannustaa oppilasta vaikuttamaan ja osallistumaan ympäristöönsä erilaisten kuvien avulla
Visuaalisen kulttuurin tulkinta
T8 ohjata oppilasta tarkastelemaan taidetta ja muuta visuaalista kulttuuria teoksen, tekijän ja katsojan
vuoropuheluna Lisäksi tavoitteena on hakea aiheita luonnosta, lähiympäristöstä, vuodenaikojen
vaihtelusta, myyteistä, legendoista, eri kulttuureista ja eri aikakausista. Visuaalisen kulttuurin tulkinta
T7 ohjata oppilasta pohtimaan toden ja fiktion suhdetta sekä tarkastelemaan kuvia eri lähtökohdista ja
eri yhteyksissä
T8 ohjata oppilasta tarkastelemaan taidetta ja muuta visuaalista kulttuuria teoksen, tekijän ja katsojan
vuoropuheluna Lisäksi tavoitteena on ohjata oppilasta näkemään kauneus niin luonnossa kuin omissa
ja muiden töissä ja kunnioittamaan eri kulttuurien moninaisuutta sekä ekologisia ja eettisiä arvoja.
Visuaalisen kulttuurin tulkinta
T9 kannustaa oppilasta tarkastelemaan taiteen ja muun visuaalisen kulttuurin tuottamiseen ja
vastaanottamiseen vaikuttavia tekijöitä

Vuosiluokka 6
Lisäksi tavoitteena on kannustaa oppilasta havainnoimaan ympäristöä, taidetta ja muuta visuaalista
kulttuuria moniaistisesti ja kuvia tekemällä; opittuja taitoja syvennetään ja hiotaan. Havaitseminen ja
visuaalinen ajattelu
T1 innostaa oppilasta tarkastelemaan ympäristöä, taidetta ja muuta visuaalista kulttuuria eri
näkökulmista Lisäksi tavoitteena on rohkaista oppilasta keskustelemaan ympäristöön, taiteeseen ja
muuhun visuaaliseen kulttuuriin liittyvistä havainnoistaan ja ajatuksistaan sekä harjoittelemaan
näkemystensä perustelemista. Havaitseminen ja visuaalinen ajattelu
T2 ohjata oppilasta havainnoimaan ympäristöä, taidetta ja muuta visuaalista kulttuuria käyttämällä
taiteellisia lähestymistapoja Lisäksi tavoitteena on ohjata oppilasta käyttämään monipuolisesti erilaisia
materiaaleja, tekniikoita ja ilmaisun keinoja sekä harjaannuttamaan kuvan tekemisen taitojaan; nyt
kiinnitetään erityistä huomiota musta-valko työskentelyyn ja varjojen tutkimiseen. Havaitseminen ja
visuaalinen ajattelu
T3 ohjata oppilasta havainnoimaan ympäristöä, taidetta ja muuta visuaalista kulttuuria käyttämällä
taiteellisia lähestymistapoja Lisäksi tavoitteena on kannustaa oppilasta pitkäjänteiseen kuvalliseen
työskentelyyn yksin ja muiden kanssa. Visuaalinen esittäminen
T4 ohjata oppilasta käyttämään erilaisia materiaaleja, tekniikoita ja visuaalisen esittämisen tapoja
Lisäksi tavoitteena on ohjata oppilasta tutustumaan erilaisiin kuvallisen viestinnän tapoihin.
Visuaalinen esittäminen
T5 kehittää oppilaan yksilöllisiä taitoja ja kannustaa häntä käyttämään niitä yhdessä muiden kanssa
Lisäksi tavoitteena on ohjata oppilasta tarkastelemaan omien ja muiden töitä avoimin silmin eri
lähtökohdista. Visuaalinen esittäminen
T6 kannustaa oppilasta vaikuttamaan ja osallistumaan ympäristöönsä erilaisten kuvien avulla
Visuaalisen kulttuurin tulkinta
T8 ohjata oppilasta tarkastelemaan taidetta ja muuta visuaalista kulttuuria teoksen, tekijän ja katsojan
vuoropuheluna Lisäksi tavoitteena on hakea aiheita luonnosta, lähiympäristöstä, vuodenaikojen
vaihtelusta, myyteistä, legendoista, eri kulttuureista ja eri aikakausista. Visuaalisen kulttuurin tulkinta

T7 ohjata oppilasta pohtimaan toden ja fiktion suhdetta sekä tarkastelemaan kuvia eri lähtökohdista ja
eri yhteyksissä
T8 ohjata oppilasta tarkastelemaan taidetta ja muuta visuaalista kulttuuria teoksen, tekijän ja katsojan
vuoropuheluna Lisäksi tavoitteena on ohjata oppilasta näkemään kauneus niin luonnossa kuin omissa
ja muiden töissä ja kunnioittamaan eri kulttuurien moninaisuutta sekä ekologisia ja eettisiä arvoja.
Visuaalisen kulttuurin tulkinta
T8 ohjata oppilasta tarkastelemaan taidetta ja muuta visuaalista kulttuuria teoksen, tekijän ja katsojan
vuoropuheluna Lisäksi tavoitteena on esteettisten, ekologisten ja eettisten arvojen huomioiminen
opetuksessa Visuaalisen kulttuurin tulkinta
T9 kannustaa oppilasta tarkastelemaan taiteen ja muun visuaalisen kulttuurin tuottamiseen ja
vastaanottamiseen vaikuttavia tekijöitä Lisäksi: Esteettinen, ekologinen ja eettinen arvottaminen
T10 ohjata oppilasta tarkastelemaan ympäristöä, taidetta ja muuta visuaalista kulttuuria kestävän
kehityksen ja kulttuurisen moninaisuuden näkökulmista
T11 ohjata oppilasta pohtimaan esteettisten, eettisten ja ekologisten tekijöiden vaikutusta omiin
valintoihinsa sekä taiteeseen ja muuhun visuaaliseen kulttuuriin eri aikoina ja eri yhteyksissä
T12 ohjata oppilasta hahmottamaan kulttuuriperinnön jatkumo sekä näkemään omat mahdollisuutensa
kestävän kehityksen edistämisessä

Vuosiluokka 7
Lisäksi tavoitteena on kannustaa oppilasta havainnoimaan ympäristöä, taidetta ja muuta visuaalista
kulttuuria moniaistisesti ja kuvia tekemällä. Havaitseminen ja visuaalinen ajattelu
T1 ohjata oppilasta tunnistamaan havaintojensa ja visuaalisen ajattelunsa lähtökohtia Lisäksi
tavoitteena on rohkaista oppilasta keskustelemaan ympäristöön, taiteeseen ja muuhun visuaaliseen
kulttuuriin liittyvistä havainnoistaan ja ajatuksistaan sekä harjoittelemaan näkemystensä
perustelemista. Havaitseminen ja visuaalinen ajattelu
T2 ohjata oppilasta havainnoimaan ympäristöä, taidetta ja muuta visuaalista kulttuuria soveltamalla
taiteellisen tutkimisen menetelmiä Lisäksi tavoitteena on ohjata oppilasta soveltamaan erilaisia
materiaaleja, tekniikoita ja ilmaisun keinoja sekä syventämään kuvallisen tuottamisen taitojaan Oppilaat
oppivat hahmottamaan ja kuvaamaan konkreettista maailmaa realistisesti. Esineitä piirtämällä
harjoitellaan tarkkaa havaintoa. Huomiota kiinnitetään muodon, valojen ja varjojen kuvaamiseen. Kun
lisäksi harjoitellaan perspektiivin kuvaamista, oppilaat saavat esille tilallisuuden tunnun töissään.
Havaitseminen ja visuaalinen ajattelu
T3 rohkaista oppilasta luottamaan omiin näkemyksiinsä, perustelemaan niitä ja hyödyntämään niitä
yhteistyössä muiden kanssa Lisäksi tavoitteena on ohjata oppilasta tutkivaan lähestymistapaan
itsenäisessä ja yhteistoiminnallisessa kuvallisessa työskentelyssä. Visuaalinen esittäminen
T4 ohjata oppilasta syventämään visuaalisen esittämisen taitojaan ja soveltamaan erilaisia
materiaaleja, tekniikoita ja ilmaisukeinoja Lisäksi tavoitteena on rohkaista oppilasta ilmaisemaan
mielipiteitään sekä soveltamaan kuvallisen viestinnän ja vaikuttamisen keinoja omissa kuvissaan.
Visuaalinen esittäminen

T5 ohjata oppilasta työskentelemään itsenäisesti ja tutkivasti sekä yhteistoiminnallisesti muiden kanssa
Lisäksi tavoitteena on ohjata oppilasta soveltamaan kuvallisia, sanallisia ja muita kuvatulkinnan
menetelmiä. Visuaalinen esittäminen
T6 kannustaa oppilasta osallistumaan visuaaliseen kulttuuriin aktiivisena tuottajana ja toimijana Lisäksi
tavoitteena on ohjata oppilasta tarkastelemaan taiteen ja muun visuaalisen kulttuurin merkityksiä
yksilölle, yhteisölle ja yhteiskunnalle historian ja kulttuurin näkökulmista. Visuaalisen kulttuurin tulkinta
T7 ohjata oppilasta soveltamaan erilaisia kuvallisia, sanallisia ja muita kuvatulkinnan menetelmiä
Lisäksi tavoitteena on ohjata oppilasta arvioimaan omien ja muiden kuvien esteettisiä, ekologisia ja
eettisiä arvoja sekä käsittelemään kuvailmaisussaan kestävään kehitykseen ja kulttuuriseen
moninaisuuteen liittyviä kysymyksiä. Visuaalisen kulttuurin tulkinta
T8 ohjata oppilasta tarkastelemaan taidetta ja muuta visuaalista kulttuuria yhteiskunnallisen
vaikuttamisen muotona sekä yksilölle ja yhteisölle merkityksellisenä voimavarana Lisäksi tavoitteena
on ohjata oppilasta arvioimaan esteettisten, eettisten ja ekologisten arvojen vaikutusta ympäristössä,
taiteessa ja muussa visuaalisessa kulttuurissa sekä vaikuttamaan ympäristöön kuvallisen tuottamisen
avulla Visuaalisen kulttuurin tulkinta
T9 ohjata oppilasta tarkastelemaan kriittisesti taiteen ja visuaalisen kulttuurin tuottamisen,
esittämistapojen ja vastaanottamisen rakenteita
Vuosiluokka 8
Lisäksi tavoitteena on kannustaa oppilasta havainnoimaan ympäristöä, taidetta ja muuta visuaalista
kulttuuria moniaistisesti ja kuvia tekemällä. Havaitseminen ja visuaalinen ajattelu
T1 ohjata oppilasta tunnistamaan havaintojensa ja visuaalisen ajattelunsa lähtökohtia Lisäksi
tavoitteena on rohkaista oppilasta keskustelemaan ympäristöön, taiteeseen ja muuhun visuaaliseen
kulttuuriin liittyvistä havainnoistaan ja ajatuksistaan sekä harjoittelemaan näkemystensä perustelemista
Havaitseminen ja visuaalinen ajattelu
T2 ohjata oppilasta havainnoimaan ympäristöä, taidetta ja muuta visuaalista kulttuuria soveltamalla
taiteellisen tutkimisen menetelmiä Lisäksi tavoitteena on ohjata oppilasta soveltamaan erilaisia
materiaaleja, tekniikoita ja ilmaisun keinoja sekä syventämään kuvallisen tuottamisen taitojaan.
Havaitseminen ja visuaalinen ajattelu
T3 rohkaista oppilasta luottamaan omiin näkemyksiinsä, perustelemaan niitä ja hyödyntämään niitä
yhteistyössä muiden kanssa Lisäksi tavoitteena on ohjata oppilasta tutkivaan lähestymistapaan
itsenäisessä ja yhteistoiminnallisessa kuvallisessa työskentelyssä.
Visuaalinen esittäminen
T4 ohjata oppilasta syventämään visuaalisen esittämisen taitojaan ja soveltamaan erilaisia
materiaaleja, tekniikoita ja ilmaisukeinoja Lisäksi tavoitteena on rohkaista oppilasta ilmaisemaan
mielipiteitään sekä soveltamaan kuvallisen viestinnän ja vaikuttamisen keinoja omissa kuvissaan.
Visuaalinen esittäminen
T5 ohjata oppilasta työskentelemään itsenäisesti ja tutkivasti sekä yhteistoiminnallisesti muiden kanssa

Lisäksi tavoitteena on ohjata oppilasta soveltamaan kuvallisia, sanallisia ja muita kuvatulkinnan
menetelmiä Visuaalinen esittäminen

T6 kannustaa oppilasta osallistumaan visuaaliseen kulttuuriin aktiivisena tuottajana ja toimijana
Lisäksi tavoitteena on ohjata oppilasta tarkastelemaan taiteen ja muun visuaalisen kulttuurin
merkityksiä yksilölle, yhteisölle ja yhteiskunnalle historian ja kulttuurin näkökulmista.
Visuaalisen kulttuurin tulkinta
T7 ohjata oppilasta soveltamaan erilaisia kuvallisia, sanallisia ja muita kuvatulkinnan
menetelmiäLisäksi tavoitteena on ohjata oppilasta arvioimaan omien ja muiden kuvien esteettisiä,
ekologisia ja eettisiä arvoja sekä käsittelemään kuvailmaisussaan kestävään kehitykseen ja
kulttuuriseen moninaisuuteen liittyviä kysymyksiä.
Visuaalisen kulttuurin tulkinta
T8 ohjata oppilasta tarkastelemaan taidetta ja muuta visuaalista kulttuuria yhteiskunnallisen
vaikuttamisen muotona sekä yksilölle ja yhteisölle merkityksellisenä voimavarana Lisäksi tavoitteena
on ohjata oppilasta arvioimaan esteettisten, eettisten ja ekologisten arvojen vaikutusta ympäristössä,
taiteessa ja muussa visuaalisessa kulttuurissa sekä vaikuttamaan ympäristöön kuvallisen tuottamisen
avulla Visuaalisen kulttuurin tulkinta
T9 ohjata oppilasta tarkastelemaan kriittisesti taiteen ja visuaalisen kulttuurin tuottamisen,
esittämistapojen ja vastaanottamisen rakenteita

Vuosiluokka 9
Lisäksi tavoitteena on kannustaa oppilasta havainnoimaan ympäristöä, taidetta ja muuta visuaalista
kulttuuria moniaistisesti ja kuvia tekemällä. Havaitseminen ja visuaalinen ajattelu
T1 ohjata oppilasta tunnistamaan havaintojensa ja visuaalisen ajattelunsa lähtökohtia Lisäksi
tavoitteena on rohkaista oppilasta keskustelemaan ympäristöön, taiteeseen ja muuhun visuaaliseen
kulttuuriin liittyvistä havainnoistaan ja ajatuksistaan sekä harjoittelemaan näkemystensä
perustelemista. Havaitseminen ja visuaalinen ajattelu
T2 ohjata oppilasta havainnoimaan ympäristöä, taidetta ja muuta visuaalista kulttuuria soveltamalla
taiteellisen tutkimisen menetelmiä Lisäksi tavoitteena on ohjata oppilasta soveltamaan erilaisia
materiaaleja, tekniikoita ja ilmaisun keinoja sekä syventämään kuvallisen tuottamisen taitojaan.
Havaitseminen ja visuaalinen ajattelu
T3 rohkaista oppilasta luottamaan omiin näkemyksiinsä, perustelemaan niitä ja hyödyntämään niitä
yhteistyössä muiden kanssa Lisäksi tavoitteena on ohjata oppilasta tutkivaan lähestymistapaan
itsenäisessä ja yhteistoiminnallisessa kuvallisessa työskentelyssä. Visuaalinen esittäminen
T4 ohjata oppilasta syventämään visuaalisen esittämisen taitojaan ja soveltamaan erilaisia
materiaaleja, tekniikoita ja ilmaisukeinoja Lisäksi tavoitteena on rohkaista oppilasta ilmaisemaan
mielipiteitään sekä soveltamaan kuvallisen viestinnän ja vaikuttamisen keinoja omissa kuvissaan.
Visuaalinen esittäminen
T5 ohjata oppilasta työskentelemään itsenäisesti ja tutkivasti sekä yhteistoiminnallisesti muiden kanssa
Lisäksi tavoitteena on ohjata oppilasta soveltamaan kuvallisia, sanallisia ja muita kuvatulkinnan
menetelmiä. Visuaalinen esittäminen
T6 kannustaa oppilasta osallistumaan visuaaliseen kulttuuriin aktiivisena tuottajana ja toimijana
Lisäksi tavoitteena on ohjata oppilasta tarkastelemaan taiteen ja muun visuaalisen kulttuurin
merkityksiä yksilölle, yhteisölle ja yhteiskunnalle historian ja kulttuurin näkökulmista.

Visuaalisen kulttuurin tulkinta
T7 ohjata oppilasta soveltamaan erilaisia kuvallisia, sanallisia ja muita kuvatulkinnan menetelmiä
Lisäksi tavoitteena on ohjata oppilasta arvioimaan omien ja muiden kuvien esteettisiä, ekologisia ja
eettisiä arvoja sekä käsittelemään kuvailmaisussaan kestävään kehitykseen ja kulttuuriseen
moninaisuuteen liittyviä kysymyksiä. Visuaalisen kulttuurin tulkinta
T8 ohjata oppilasta tarkastelemaan taidetta ja muuta visuaalista kulttuuria yhteiskunnallisen
vaikuttamisen muotona sekä yksilölle ja yhteisölle merkityksellisenä voimavarana Lisäksi tavoitteena
on ohjata oppilasta arvioimaan esteettisten, eettisten ja ekologisten arvojen vaikutusta ympäristössä,
taiteessa ja muussa visuaalisessa kulttuurissa sekä vaikuttamaan ympäristöön kuvallisen tuottamisen
avulla. Visuaalisen kulttuurin tulkinta
T9 ohjata oppilasta tarkastelemaan kriittisesti taiteen ja visuaalisen kulttuurin tuottamisen,
esittämistapojen ja vastaanottamisen rakenteita Lisäksi: Esteettinen, ekologinen ja eettinen
arvottaminen
T10 ohjata oppilasta arvioimaan ympäristöä, taidetta ja muuta visuaalista kulttuuria kestävän
kehityksen ja kulttuurisen moninaisuuden näkökulmista
T11 ohjata oppilasta ymmärtämään esteettisten, eettisten ja ekologisten näkemysten vaikutuksia
visuaalisen kulttuurin ilmenemismuotoihin sekä tekemään vastuullisia valintoja
T12 ohjata oppilasta ymmärtämään visuaalisen kulttuuriperinnön merkitys kulttuurisesti kestävälle
kehitykselle sekä toimimaan vastuullisesti

Kuvataiteen tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet

Vuosiluokka 1
Ensimmäisen luokan opetussisältöinä on värien laadullisuuksien tutkiminen, maalauksen ja piirtämisen
perustekniikoiden kehittäminen, esim. sivellintekniikan hallitseminen ja värisointien tarkastelu (S1).
Maalaukset eivät tässä vaiheessa ole välttämättä esittäviä. Vahaliiduilla piirretään kuvia esim. saduista
ja opetellaan monipuolista värien käyttöä, tekniikkana maalaava piirtäminen. Tärkeänä osana
työskentelyä on yhteinen kuvatarkastelu (S1, S3). Kuvien aiheet valitaan saduista ja vuoden
kiertokulusta (S2, S3) Työskentelymateriaalina voidaan käyttää myös esimerkiksi mehiläisvahaa.

Vuosiluokka 2
Syvennetään värien tutkimusta ja perustekniikoiden hallintaa. Uusina aiheina tulevat kertomukset,
esim. eläinkertomukset ja yksinkertaiset luontoaiheet. Uutena materiaalina voi tulla esimerkiksi savi ja
erilaiset luonnonmateriaalit. Kuvatarkastelua jatketaan.
Opetuksessa valitaan sisältöjä myös oppilaiden omista kuvista, joita he tuottavat omaehtoisesti vapaaaikanaan esimerkiksi leikkien ja harrastusten parissa. (S1). Opetuksen sisältöjä valitaan eri aikoina, eri
ympäristöissä ja eri kulttuureissa tuotetusta kuvataiteesta (S3) Opetuksen sisältöjä valittaessa otetaan
huomioon erilaiset ympäristöt, mediat ja virtuaalimaailmat (S2). Toteutustapa on kuitenkin perinteisiin
perustekniikoihin harjaannuttava.

Vuosiluokka 3
Syvennetään perustekniikkaa ja opetellaan uusia ilmaisukeinoja (esim. muovailu) (S1). Kuva-aiheet
valitaan jakso-opetuksesta, vuodenkierrosta, luonnosta (luomiskertomus, vanhat ammatit, maanviljely
jne.) (S1, S2 ja S3) Oppilaiden kanssa tutkitaan taiteilijan ammattia ja työtä eri aikoina ja eri
ympäristöissä sekä pohditaan ammattilaisten tekemän taiteen ja harrastajataiteen suhdetta
(S2).Tärkeänä osana työskentelyä on yhteinen kuvatarkastelu (S1, S3) Harjoitellaan murrettujen värien
luomista, esim. ruskean sävyt.

Vuosiluokka 4
Syvennetään perustekniikoita, uutena tekniikkana on muodon hakeminen ympäristöstä,
harjoitusaiheina ovat esim. päärynä, omena tai muu selkeä muoto ja sen jälkeen eläinaiheita S1.
Vahaliitujen lisäksi harjaannutaan käyttämään puuvärejä, syvennetään muovailun taitoja eläinopin
jakson yhteydessä S2. Kuva-aiheet otetaan jakso-opetuksesta, luonnosta, ja vuodenkierrosta
(Kalevala, eläinoppi, kotiseutuhistoria jne.) (S1, S2, S3). Tärkeänä osana työskentelyä on yhteinen
kuvatarkastelu (S1, S3). Esineiden piirtäminen mallista vahvistaa havaintojen tekemistä.

Vuosiluokka 5
Perustekniikoiden lisäksi tutustutaan kuultomaalaukseen ja sekatekniikoihin S1. Kuvataideopetus liittyy
läheisesti jakso-opetukseen, esim. kasvioppiin, historiaan ja maantietoon, esim. karttamaalaus (S1, S2,
S3). Yhteinen kuvatarkastelu on (S1, S3) tärkeä osa opetusta. Mallista piirtämistä ja vahaliiduilla
piirtämistä sekä muovailua jatketaan. Opetuksessa hyödynnetään oppilaiden tekemiä kuvia ja
kuvakulttuureja, joihin he osallistuvat omaehtoisesti, muun muassa lasten ja nuorten tekemiä
sarjakuvia, pelejä ja nettitaidetta (S1).

Vuosiluokka 6
Uutena tekniikkana tulee mustavalkopiirustus hiilellä (pimeys-valoharjoitelmia, varjotutkimuksia) S1.
Kuvataideopetus liittyy läheisesti jakso-opetukseen, esim. fysiikkaan, historiaan ja geologiaan (S1, S2,
S3). Yhteinen kuvatarkastelu herättää pohtimaan maailman lainalaisuuksia. Vesivärimaalausta
harjoitellaan teemana luonnontunnelmat, puut ja kartat. Tehdään väritunnelmia ja -harjoituksia.
Harjoitellaan vinoviivatekniikan käyttöä. Esittävässä piirtämisessä pyritään tarkkaan ja asialliseen
kuvaamiseen ja piirretään tietoisesti mallin mukaan. Muovailuun syvennytään osana kuvataidetta.
Opetuksessa käsitellään oppilaiden laajenevaa elinpiiriä ja medioiden merkitystä yhteiskunnassa (S2).

Vuosiluokka 7
Kannustetaan opittujen tekniikoiden itsenäiseen soveltamiseen; uusia tekniikoita harjoitellaan, esim.
pastelliliidut S1. Keskeisenä teemana on perspektiivin tutkiminen S1, S2. Oppilaat oppivat
hahmottamaan ja kuvaamaan konkreettista maailmaa realistisesti. Esineitä piirtämällä harjoitellaan
tarkkaa havaintoa. Huomiota kiinnitetään muodon, valojen ja varjojen kuvaamiseen. Kun lisäksi
harjoitellaan perspektiivin kuvaamista, oppilaat saavat esille tilallisuuden tunnun töissään.
Kuvataideopetus liittyy läheisesti jakso-opetukseen S1,S2, S3. Yhteinen kuvatarkastelu herättää

pohtimaan omaa taiteellista kehitystä ja antaa virikkeitä omalle taiteelliselle ilmaisulle S1, S3.
Kuultomaalaus jatkuu. Mustemaalausta ja/tai tussipiirustusta mahdollisuuksien mukaan.
Sisältöjen valinnassa huomioidaan myös oppilaiden omat kuvakulttuurit ja instituutioiden ulkopuoliset
kuvakulttuurit. Tutkimisen kohteina voivat olla muun muassa sarjakuva, pelisuunnittelu, katutaide ja
pukeutumiskulttuurit (S1,S2).
Instituutioiden kuvakulttuurit (S2, S3)
S2 Valittaviin sisältöihin kuuluvat taiteen traditiot ja aikalaistaide. Traditioihin tutustutaan pääasiallisesti
nykyisyydestä käsin ja ilmiökeskeisesti. Opetuksessa ilmiöihin syvennytään pitkäjänteisesti muun
muassa nykytaiteen, muotoilun ja arkkitehtuurin menetelmiä soveltamalla. Taiteen instituutioihin
tutustutaan kansalaisten, palvelujen ja työelämän näkökulmasta sekä osana yhteiskuntaa. Sisältöjä
voidaan tarkastella esimerkiksi tutkimalla taiteen lähtökohtia ja merkityksiä eri aikakausina, eri
ympäristöissä ja eri yhteyksissä.
S3 Valittavien sisältöjen kautta oppilaat tarkastelevat visuaalisen ympäristön instituutioita sekä
harjoittelevat aktiivista osallisuutta omassa elinympäristössään. Opetuksessa tutkittavia sisältöjä ovat
esimerkiksi esineet, rakennettu ympäristö, mainonta, visuaalinen suunnittelu ja yhteisöllinen media
sekä muu visuaalinen kommunikaatio ja vaikuttaminen mediaympäristöissä.

Vuosiluokka 8
Kannustetaan opittujen tekniikoiden itsenäiseen soveltamiseen S1. Keskeisenä teemana on ihminen
S1, S2, S3. Nuoren tunteiden heilahtelu löytää vastaavuutensa luonnontunnelmista; kuvallisina aiheina
ovat esim. myrsky, ukkonen, kuutamo, auringonnousu. Tunteiden elekieltä käsitellään myös savitöiden
kautta. Yhteinen kuvatarkastelu herättää pohtimaan omaa taiteellista kehitystä ja antaa virikkeitä
omalle taiteelliselle ilmaisulle S1, S3. Luupiirokset valkoisella mustalle. Hyönteissuurennokset
pastelliväreillä. Vinoviivatekniikka ja perspektiivi jatkuvat. Muovailua osana kuvataidetta.

Vuosiluokka 9
Yhdeksännen luokan kuvataiteen tunnin voidaan käyttää kokonaan taidehistorian jaksoon. Tällöin muut
kuvataiteen teemat integroidaan siihen ja muuhun jakso-opetukseen. Taidehistoria voidaan toteuttaa
myös lyhyempänä jaksona ja jättää esimerkiksi ⅓ vuosiviikkotunnista mustavalkoisen ilmaisun
teemalle. Oppilaat saavat taidehistorian kautta käsityksen erilaisten kulttuurien ja aikakausien taiteesta.
He voivat suhteuttaa oman aikamme käsityksiä mm. kauneudesta muiden kulttuureiden ihanteisiin.
Taideopetuksessa korostuu mustavalkoinen ilmaisu lukuun ottamatta taidehistorian jaksoa. Tämän
katsotaan vastaavan murrosikäisen nuoren sisäistä, usein hyvin polarisoivaa ja mustavalkoista
maailmaa. Harjoitellaan mustavalkoista piirtämistä, maalaamista jne. Pääteemana ovat polariteetit eri
muodoissaan, tärkeimpänä valo ja pimeys, jotka yhdessä tuovat esille muodon ja tilan. Teemallisesti
voidaan käsitellä myös esim. sosiaalisia ongelmia ja epäoikeudenmukaisuuksia taiteen keinoin.
Vastakohtia yhdistämään haetaan taiteellisessa ilmaisussa vastakohtien väliin jääviä sävyjä tai laatuja.
Nuori löytää vastakohtaisuuksien maailmassa myös erilaisia vivahteita.
Taidehistoriaan ja muuhun jakso-opetukseen integroidusti työskennellään kolmiulotteisesti. Erityisesti
saven muovailussa lähtökohtana ovat vastakkaiset muodot kuten kovera-kupera, terävä-pehmeä jne.

Muovailuharjoitusten avulla voidaan tarkastella orgaanisten ja epäorgaanisten muotojen luonnetta ja
ilmenemismuotoja.
Tutkitaan varjomaailman lainalaisuuksia sekä perspektiivin luomaa maailmankuvaa. Tehtävät pyrkivät
kohtaamaan yhdeksäsluokkalaisen sisäisen problematiikan ja purkamaan sitä rakentavalla tavalla. Valo
ja varjo eivät esitä vain ulkoisia ilmiöitä ja tilanteita, vaan kuvastavat myös ihmisen sisäisiä sielullisia ja
henkisiä tunnelmia. Piirustuksen opetus on näköaistin harjoittamista havaintojen kautta, maailman
kokemista erisävyinä tai valona ja varjona, missä kohtaamispaikat muodostavat ns. ääriviivan.
Opetellaan mm. käyttämään vinoviivatekniikkaa, työskennellään sekä mallista vapaasti että
taidejäljennöksistä (esim. Dürerin grafiikka) ja tutustutaan grafiikan alkeisiin. Savityöskentelyssä
opetellaan eri perustekniikoita ja ihmishahmon muovailua. Päämääränä oman keskustan ja tasapainon
löytäminen. Taidehistorian jaksolla perehdytään eri aikakausien taiteeseen, luolamaalauksista –
Rembrandtiin. S1-S3

Kuvataiteen oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät tavoitteet

Vuosiluokilla 1-2
Vuosiluokilla 1-2 kuvataidetta opiskellaan pääasiassa omassa kotiluokassa tutussa ja turvallisessa
ympäristössä. Teemoja ja materiaaleja haetaan lähiympäristöstä ja luonnosta, sisältöjä työstetään
taiteellisesti; inspiraatiota ja aiheita maalauksiin, piirustuksiin ja muovailuun saadaan muiden
oppiaineiden sisällöistä, esim. kertomusaineistosta. Oppimiselle luodaan työrauha ja korostetaan
tekemiseen tarvittavia rutiineja. Oppilaita rohkaistaan harjoitteluun ja kokeilemiseen.

Vuosiluokilla 3-6
Vuosiluokilla 3-6 oppimisympäristö laajenee omasta luokkahuoneesta myös mahdolliseen
maalaussaliin, museoihin, gallerioihin, luontoon ja lopulta myös verkkoympäristöihin. Oppilaita
kannustetaan monipuoliseen materiaalien ja ilmaisukeinojen käyttämiseen. Oppiaineiden sisältöjä
työstetään taiteellisesti: inspiraatiota ja aiheita maalauksiin, piirustukseen ja muovailuun saadaan
muiden oppiaineiden sisällöistä, esim. historiasta, maantiedosta, biologiasta. Verkkoympäristöä ja
tietoteknologiaa hyödynnetään turvallisesti, vastuullisesti ja toiminnallisesti.

Vuosiluokilla 7-9
Vuosiluokilla 7-9 luodaan rohkaiseva ja keskusteleva oppimisympäristö, jossa kannustetaan
ilmaisemaan omia kokemuksia kuvataiteellisin keinoin. Oppilaita kannustetaan monipuoliseen
materiaalien ja ilmaisukeinojen käyttämiseen sekä tutustumaan erilaisiin teknologisiin mahdollisuuksiin
kuvataiteessa. Oppiaineiden sisältöjä työstetään taiteellisesti: inspiraatiota ja aiheita maalauksiin,
piirustuksiin ja muovailuun saadaan muiden oppiaineiden sisällöistä, esim. historiasta, maantiedosta,
biologiasta ja fysiikasta. Erityisesti yhdeksännellä luokalla on toivottavaa, että oppilaat voivat käydä
myös taidenäyttelyissä, joissa he harjoittelevat taiteen vastaanottamista ja kuva-analyysiä. Tällöin
myös kirjalliset tehtävät ovat suositeltavia. Luokilla 7-9 on tärkeää vaihdella työtapoja ja käyttää
erilaisia materiaaleja ja tekniikoita kuvataidetunneilla.

Steinerkoulun yläluokkien aikana on tarkoitus herättää oppilaiden kiinnostusta ja syvempää ymmärrystä
taiteeseen. Yhdeksännellä luokalla taidehistoria on oma jaksonsa, mutta lukion kuvataideopetuksessa
jatkuvat kolme taidetiedon pääteemaa ja -tavoitetta: 1) aistihavaintojen herkistäminen 2) laadullisten ja
esteettisten arvojen havaitsemisen kehittäminen 3) tiedon saaminen taidehistoriasta ja sen suhteesta
ihmisen tietoisuuden kehitykseen.1 Taidehistorian jakso 9. luokalla on ikäänkuin perusta, mihin
myöhemmin nojataan ja jatketaan rakentamista.Taidehistoriajakson yhteydessä on hyvä käyttää
internetin mahdollisuuksia taiteen tarkastelussa ja myös oppilaiden etsiessä materiaalia
taidehistoriavihkoon piirtämilleen tai maalaamilleen kuville. Yhdeksännellä luokalla kiinnitetään
huomiota siihen, että kuvataidetöistä ja kuvista keskustellaan, olivatpa ne sitten itse luotuja tai muiden
tekemiä.

Ohjaus, tuki ja eriyttäminen kuvataiteessa

Vuosiluokilla 1-2
Oppilasta tuetaan havaintojen ja tunteiden visuaalisessa esittämisessä sekä motoristen taitojen
kehittymisessä yhteisten tehtävien kautta, joissa yksilöllinen työ toteutetaan omasta sisäisestä
elämyksestä käsin. Työskentely tukee pitkäjänteisyyttä ja yhteisten kuvatarkastelujen kautta ohjataan
ja kannustetaan yksilölliseen kehittymiseen, jolloin luottamus omaan taiteelliseen tekemiseen
kasvaa. Oppilasta autetaan oikean tekniikan löytämiseen kaikessa työskentelyssä. Opetuksessa
rohkaistaan ja kannustetaan rikkaaseen värien käyttöön.

Vuosiluokilla 3-6
Opetuksessa tuetaan jokaista oppilasta tuetaan hänen omista lähtökohdistaan käsin, rohkaistaan
värien ja muiden materiaalien (esim. hiili, savi, valokuva) monipuoliseen käyttöön. Oppilasta
autetaan henkilökohtaisesti oikean tekniikan löytämisessä. Kuvataiteen tehtävät ovat oppilaille
yhteisiä, mutta niiden toteutuksessa tuetaan yhä voimakkaammin yksilöllisyys. Yhteisten
kuvatarkastelujen kautta ohjataan ja kannustetaan yksilölliseen kehittymiseen. Luottamus omaan
taiteelliseen tekemiseen kasvaa

Vuosiluokilla 7-9
Opetuksessa painotetaan persoonallista suunnittelua ja toteutusta, pyritään pitkäjänteiseen
työskentelyyn ja siksi työt voivat valmistua eri tahdissa. Oppilaat voivat mahdollisuuksien mukaan
auttaa toisiaan ja tehdä ryhmätöitä. Edelleen yhteisten kuvatarkastelujen kautta ohjataan ja
kannustetaan yksilölliseen kehittymiseen, rohkaistaan kokeiluun ja edistetään luottamusta omaan
tekemiseen. Ohjauksen ja tuen tavoitteena on vahvistaa kuvataiteellista osaamista perusopetuksen
jälkeisiin opintoihin valmistavasta näkökulmasta.

Oppilaan oppimisen arviointi kuvataiteessa
Vuosiluokka 1

palautetta annetaan tekemisen yhteydessä suullisesti: opettaja ohjaa ja kannustaa
arvioinnilla tuetaan oppilaan kehitystä ja itsetuntoa; arvioinnin tarkoitus on herättää oppilaassa
kokemus: työni kelpaa, minä kelpaan
tarkastellaan yhteisesti luokan töitä; harjoitellaan omien ajatusten ilmaisemista ja toisten näkemysten
arvostamista
vanhemmille annettavassa kirjallisessa arvioinnissa otetaan huomioon aiemmin kohdassa 4 esitetyt
ainekohtaiset tavoitteet

Vuosiluokka 2
palautetta annetaan tekemisen yhteydessä suullisesti: opettaja ohjaa ja kannustaa
arvioinnilla tuetaan oppilaan kehitystä ja itsetuntoa; arvioinnin tarkoitus on herättää oppilaassa
kokemus: työni kelpaa, minä kelpaan
tarkastellaan yhteisesti luokan töitä; harjoitellaan omien ajatusten ilmaisemista ja toisten näkemysten
arvostamista
vanhemmille annettavassa kirjallisessa arvioinnissa otetaan huomioon aiemmin kohdassa 4 esitetyt
ainekohtaiset tavoitteet

Vuosiluokka 3
palautetta annetaan tekemisen yhteydessä suullisesti: opettaja ohjaa opittujen taitojen syventämiseen
ja kannustaa uusien ilmaisutapojen löytämiseen
arvioinnilla tuetaan oppilaan kehitystä ja itsetuntoa;arvioinnin tarkoitus on herättää oppilaassa
kokemus: työni kelpaa, minä kelpaan
arvioidaan oppilaan innostusta ja kiinnostusta, työtapaa, esimerkiksi pitkäjänteisyyttä ja yhteistyökykyä
tarkastellaan yhteisesti luokan töitä; harjoitellaan omien ajatusten ilmaisemista ja toisten näkemysten
arvostamista
vanhemmille annettavassa kirjallisessa arvioinnissa otetaan huomioon aiemmin kohdassa 4 esitetyt
ainekohtaiset tavoitteet

Vuosiluokka 4
palautetta annetaan tekemisen yhteydessä suullisesti: opettaja ohjaa opittujen taitojen syventämiseen
ja kannustaa uusien ilmaisutapojen löytämiseen
arvioinnilla tuetaan oppilaan kehitystä ja itsetuntoa
kuvatarkastelujen kautta kehitetään itsearviointikykyä ja opitaan ilmaisemaan omia ajatuksia ja
arvostamaan toisten näkemyksiä
arvioidaan oppilaan innostusta, kiinnostusta ja työtapaa, esimerkiksi pitkäjänteisyyttä ja yhteistyökykyä
tarkastellaan yhteisesti luokan töitä; harjoitellaan omien ajatusten ilmaisemista ja toisten näkemysten
arvostamista
arvioinnin lähtökohta on oppilaan oma kehityskaari
sanallisessa arvioinnissa huomioidaan aiemmin kohdassa 4 esitetyt tavoitteet

Vuosiluokka 5
palautetta annetaan tekemisen yhteydessä suullisesti: opettaja ohjaa opittujen taitojen syventämiseen
ja kannustaa uusien ilmaisutapojen löytämiseen
arvioinnilla tuetaan oppilaan kehitystä ja itsetuntoa
arvioidaan oppilaan innostusta, kiinnostusta ja työtapaa, esimerkiksi pitkäjänteisyyttä ja yhteistyökykyä
tarkastellaan yhteisesti luokan töitä; harjoitellaan omien ajatusten ilmaisemista ja toisten näkemysten
arvostamista
oppilaalle annettava sanallisen arvioinnin lähtökohtana on oppilaan oma kehityskaari
kirjallisessa arvioinnissa huomioidaan aiemmin kohdassa 4 esitetyt tavoitteet

Vuosiluokka 6
palautetta annetaan tekemisen yhteydessä suullisesti: opettaja ohjaa opittujen taitojen syventämiseen
ja kannustaa uusien ilmaisutapojen löytämiseen
arvioinnilla tuetaan oppilaan kehitystä ja itsetuntoa
kuvatarkastelujen kautta kehitetään itsearviointikykyä ja opitaan ilmaisemaan omia ajatuksia ja
arvostamaan toisten näkemyksiä
arvioidaan oppilaan innostusta, kiinnostusta, kykyä monipuoliseen kuvailmaisuun sekä hänen
työtapaansa
sanallisessa arvioinnissa huomioidaan aiemmin kohdassa 4 esitetyt tavoitteet

Kuvataiteen arviointikriteerit 6. vuosiluokan päätteeksi hyvää osaamista kuvaavaa sanallista arviota/
arvosanaa kahdeksan varten
Opetuksen tavoite
Sisältö-alueet
Arvioinnin kohteet oppiaineessa
Hyvä/arvosanan kahdeksan osaaminen
Visuaalinen havaitseminen ja ajattelu
T1 kannustaa oppilasta havainnoimaan taidetta, ympäristöä ja muuta visuaalista kulttuuria
moniaistisesti ja erilaisia kuvallisia välineitä hyödyntäen
S1, S2, S3
Taiteen, ympäristön ja muun visuaalisen kulttuurin havainnoiminen
Oppilas osaa tehdä monipuolisia havaintoja ympäristöstä ja sen kuvista käyttämällä kuvallisia välineitä
T2 rohkaista oppilasta keskustelemaan havainnoistaan ja ajatuksistaan sekä harjoittelemaan
näkemystensä perustelemista
S1, S2, S3
Havaintojen ja ajatusten sanallistaminen
Oppilas osaa kuvailla taiteeseen, ympäristöön ja muuhun visuaaliseen kulttuuriin liittyviä havaintojaan
ja perustella ajatuksiaan sanallisesti
T3 innostaa oppilasta ilmaisemaan havaintojaan ja ajatuksiaan kuvallisesti ja muita tiedon tuottamisen
tapoja käyttäen
S1, S2, S3

Havaintojen ja ajatusten kuvallinen ilmaiseminen
Oppilas osaa ilmaista havaintojaan ja ajatuksiaan hyödyntämällä kuvien rinnalla myös muita tiedon
tuottamisen tapoja
Kuvallinen tuottaminen
T4 ohjata oppilasta käyttämään monipuolisesti erilaisia materiaaleja, tekniikoita ja ilmaisun keinoja
sekä harjaannuttamaan kuvan tekemisen taitojaan
S1, S2, S3
Kuvallisten ilmaisukeinojen käyttäminen
Oppilas osaa soveltaa erilaisia materiaaleja, tekniikoita ja ilmaisukeinoja kuvallisessa tuottamisessaan
T5 ohjata oppilasta tavoitteelliseen kuvallisten taitojen kehittämiseen yksin ja yhteistyössä muiden
kanssa
S1, S2, S3
Kuvailmaisun taitojen kehittäminen
Oppilas osaa asettaa tavoitteita ja pyrkii kehittämään kuvailmaisuaan yksin ja ryhmän jäsenenä
T6 ohjata oppilasta tutustumaan erilaisiin kuvallisen viestinnän tapoihin ja käyttämään kuvallisen
vaikuttamisen keinoja omissa kuvissaan
S1, S2, S3
Kuvien avulla vaikuttaminen ja osallistuminen
Oppilas osaa käyttää erilaisia kuvallisen vaikuttamisen keinoja ilmaistessaan mielipiteitään
Visuaalisen kulttuurin tulkinta
T7 ohjata oppilasta tarkastelemaan kuvia eri lähtökohdista ja eri yhteyksissä sekä pohtimaan
todellisuuden ja fiktion suhdetta
S1, S2, S3
Kuvien tarkastelu
Oppilas osaa tarkastella sisällön, muodon ja asiayhteyden vaikutusta erilaisten kuvien tulkintaan
T8 ohjata oppilasta tarkastelemaan taidetta ja muuta visuaalista kulttuuria teoksen, tekijän ja katsojan
näkökulmista sekä pohtimaan historiallisten ja kulttuuristen tekijöiden vaikutusta kuviin
S1, S2, S3
Kuvatulkinnan menetelmien käyttäminen
Oppilas osaa tulkita kuvia teoksen, tekijän ja katsojan näkökulmista sekä hyödyntää tulkintojaan
kuvista keskusteltaessa
T9 innostaa oppilasta kokeilemaan eri aikojen ja kulttuurien kuvailmaisun tapoja omissa kuvissaan
S1, S2, S3
Kuvailmaisun tapojen käyttäminen
Oppilas osaa hyödyntää erilaisia kuvailmaisun tapoja tarkastellessaan taidetta ja muuta visuaalista
kulttuuria sekä tehdessään omia kuvia
Esteettinen, ekologinen ja eettinen arvottaminen
T10 ohjata oppilasta keskustelemaan taiteessa, ympäristössä ja muussa visuaalisessa kulttuurissa
ilmenevistä arvoista
S1, S2, S3
Arvojen tarkasteleminen

Oppilas osaa ilmaista näkemyksiään taiteessa, ympäristössä ja muussa visuaalisessa kulttuurissa
ilmenevistä arvoista
T11 kannustaa oppilasta ottamaan huomioon kulttuurinen moninaisuus ja kestävä kehitys kuvailmaisun
sisältöjä ja toimintatapoja valitessaan
S1, S2, S3
Kuvailmaisun sisältöjen ja toimintatapojen valinta
Oppilas ottaa kuvailmaisussaan huomioon kulttuurisen moninaisuuteen ja kestävään kehitykseen
liittyviä näkökulmia

Vuosiluokka 7
palautetta annetaan tekemisen yhteydessä suullisesti: opettaja ohjaa opittujen taitojen syventämiseen
ja kannustaa uusien ilmaisutapojen löytämiseen
arvioinnilla tuetaan oppilaan kehitystä ja itsetuntoa
kuvatarkastelujen kautta kehitetään itsearviointikykyä ja opitaan ilmaisemaan omia ajatuksia ja
arvostamaan toisten näkemyksiä
arvioidaan oppilaan kiinnostusta, ideointikykyä ja aloitteellisuutta sekä kykyä monipuoliseen
kuvailmaisuun ja kuvien tulkintaan
sanallisessa arvioinnissa huomioidaan aiemmin kohdassa 4 esitetyt tavoitteet

Vuosiluokka 8
palautetta annetaan tekemisen yhteydessä suullisesti: opettaja ohjaa opittujen taitojen syventämiseen
ja kannustaa uusien ilmaisutapojen löytämiseen
arvioinnilla tuetaan oppilaan kehitystä ja itsetuntoa
kuvatarkastelujen kautta kehitetään itsearviointikykyä ja opitaan ilmaisemaan omia ajatuksia ja
arvostamaan toisten näkemyksiä
arvioidaan oppilaan kiinnostusta, ideointikykyä ja aloitteellisuutta sekä kykyä monipuoliseen
kuvailmaisuun ja kuvien tulkintaan
sanallisessa arvioinnissa huomioidaan aiemmin kohdassa 4 esitetyt tavoitteet

Vuosiluokka 9
Oppilasarvioinnin kohteena ovat oppilaan aktiivisuus ja pitkäjänteisyys työskentelyn aikana.
Oppilaan kuvataiteellisia töitä arvioitaessa korostuvat työn loppuun saattaminen taiteellisessa
ilmaisussa, taitavuus tekniikan käytössä sekä taiteellinen omaleimaisuus..
Ryhmätöiden kohdalla arvioidaan yhteistyökykyä ja positiivista vuorovaikutusta.
Myös näyttelykäyntejä arvioidaan: minkälaisella tasolla on oppilaan kyky arvioida ja tarkastella taidetta.
Palaute on opetusjaksojen aikana suullista neuvomista ja rohkaisua. Töitä myös katsellaan ja
tarkastellaan niiden kiinnostavia ja hyvin onnistuneita ominaisuuksia. Palaute on kannustavaa ja
positiivista töitä tarkasteltaessa.

Kuvataiteen päättöarvioinnin kriteerit hyvälle osaamiselle (arvosanalle 8) oppimäärän päättyessä

Opetuksen tavoite
Sisältö-alueet
Arvioinnin kohteet oppiaineessa
Arvosanan kahdeksan osaaminen
Visuaalinen havaitseminen ja ajattelu
T1 kannustaa oppilasta havainnoimaan, taidetta, ympäristöä ja muuta visuaalista kulttuuria
moniaistisesti ja käyttämään monipuolisesti kuvallisen tuottamisen menetelmiä
S1, S2, S3
Taiteen, ympäristön ja muun visuaalisen kulttuurin havainnoiminen
Oppilas osaa käyttää erilaisia havaintovälineitä ympäristön ja sen kuvien tarkastelussa.
T2 rohkaista oppilasta keskustelemaan omista ja muiden havainnoista ja ajatuksista sekä
perustelemaan näkemyksiään
S1, S2, S3
Havaintojen ja ajattelun vaikutusten pohtiminen
Oppilas osaa sanallistaa havaintojaan ja ajatteluaan taiteesta, ympäristöstä ja muusta visuaalisesta
kulttuurista.
T3 innostaa oppilasta ilmaisemaan havaintojaan ja ajatuksiaan kuvallisesti erilaisia välineitä ja tiedon
tuottamisen tapoja käyttäen eri ympäristöissä
S1, S2, S3
Havaintojen ja ajatusten kuvallinen ilmaiseminen
Oppilas osaa ilmaista havaintojaan ja ajatuksiaan kuvallisesti erilaisia välineitä ja tiedon tuottamisen
tapoja käyttäen.
Kuvallinen tuottaminen
T4 ohjata oppilasta soveltamaan erilaisia materiaaleja, tekniikoita ja ilmaisun keinoja sekä
syventämään kuvallisen tuottamisen taitojaan
S1, S2, S3
Kuvailmaisun taitojen syventäminen
Oppilas osaa käyttää tavoitteellisesti erilaisia kuvallisen tuottamisen materiaaleja, tekniikoita ja keinoja
kuvailmaisussaan.
T5 ohjata oppilasta tutkivaan lähestymistapaan itsenäisessä ja yhteistoiminnallisessa kuvallisessa
työskentelyssä
S1, S2, S3
Tutkivan lähestymistavan käyttäminen
Oppilas osaa käyttää tutkivaa lähestymistapaa itsenäisesti tai ryhmässä työskennellessään.
T6 rohkaista oppilasta ilmaisemaan mielipiteitään sekä soveltamaan kuvallisen viestinnän ja
vaikuttamisen keinoja omissa kuvissaan
S1, S2, S3
Kuvallisen tuottamisen avulla vaikuttaminen
Oppilas pyrkii vaikuttamaan ympäristöön ja muuhun visuaaliseen kulttuuriin kuvallisin keinoin.
Visuaalisen kulttuurin tulkinta
T7 ohjata oppilasta soveltamaan kuvallisia, sanallisia ja muita kuvatulkinnan menetelmiä
S1, S2, S3

Kuvatulkinnan menetelmien soveltaminen
Oppilas osaa käyttää joitakin kuvallisia, sanallisia ja muita kuvatulkinnan menetelmiä.
T8 ohjata oppilasta tarkastelemaan taiteen ja muun visuaalisen kulttuurin merkitystä yksilölle, yhteisölle
ja yhteiskunnalle historian ja kulttuurin näkökulmista
S1, S2, S3
Visuaalisen kulttuurin merkityksen tarkasteleminen
Oppilas osallistuu tulkinnoillaan keskusteluun taiteen ja muun visuaalisen kulttuurin merkityksestä.
T9 innostaa oppilasta soveltamaan eri aikojen ja kulttuurien kuvailmaisun tapoja kuvallisessa
tuottamisessaan
S1, S2, S3
Kulttuuristen kuvailmaisun tapojen soveltaminen
Oppilas osaa soveltaa joitakin kulttuurisesti erilaisia kuvailmaisun tapoja.
Esteettinen, ekologinen ja eettinen arvottaminen
T10 ohjata oppilasta ottamaan kantaa taiteessa, ympäristössä ja muussa visuaalisessa kulttuurissa
ilmeneviin arvoihin
S1, S2, S3
Näkemysten esittäminen
Oppilas osaa ilmaista näkemyksiään taiteessa, ympäristössä ja muussa visuaalisessa kulttuurissa
ilmenevistä arvoista.
T11 kannustaa oppilasta ottamaan kuvailmaisussaan huomioon kulttuurinen moninaisuus ja kestävä
kehitys sekä vaikuttamaan kuvien avulla
S1, S2, S3
Kuvallinen ilmaiseminen ja vaikuttaminen
Oppilas tarkastelee kuvailmaisussaan kulttuurista moninaisuutta ja kestävää kehitystä sekä tunnistaa
kuvilla vaikuttamisen mahdollisuuksia.

Laaja-alainen osaaminen

Vuosiluokka 1
mielikuvituksen puhutteleminen kuvataidetunneilla luo perustaa ajattelun myöhemmälle kehitykselle
(L1)
kuvatarkastelujen kautta harjoitellaan kuuntelun taitoa ja opitaan ilmaisemaan omia kokemuksia (L2)
rohkaistaan käyttämään kuvia ja värejä ilmaisuvälineinä (L2)
oppilaat oppivat pukemaan tunteitaan, ajatuksiaan ja ideoitaan kuvalliseen muotoon (L2)
pyritään hyväksyvään ja kannustavaan ilmapiiriin: jokainen yksilö on ainutlaatuinen ja arvokas, jokaisen
työ tulee nähdyksi (L2)
opitaan kuvataidetunnin rutiinit, esimerkiksi vahaliitujen puhtaana pitäminen, maalaustunnin
esivalmistelut ja jälkisiivoaminen (L3)
luodaan edellytykset työrauhalle, joka luo miellyttävän työskentelyilmapiirin ja turvallisuuden tunteen
(L3)
pyritään luomaan ilmapiiri jossa on turvallista ilmaista omia ajatuksia ja tunteita

luodaan perustaa monilukutaidolle kuvallista ajattelua kehittämällä ja mielikuvitusta ravitsemalla (L4)
alaluokilla luodaan välineettömästi perusta tietoteknologian myöhemmälle välineelliselle käytölle (L5)
kannustetaan pitkäjänteiseen työskentelyyn (L6)
kuvatarkastelujen kautta jokainen oppilas tulee osalliseksi ja oppii osallistumaan (L7)

Vuosiluokka 2
mielikuvituksen puhutteleminen kuvataidetunneilla luo perustaa ajattelun myöhemmälle kehitykselle
(L1)
kuvatarkastelujen kautta harjoitellaan kuuntelun taitoa ja opitaan ilmaisemaan omia kokemuksia (L2)
rohkaistaan käyttämään kuvia ja värejä ilmaisuvälineinä (L2)
oppilaat oppivat pukemaan tunteitaan, ajatuksiaan ja ideoitaan kuvalliseen muotoon (L2)
pyritään hyväksyvään ja kannustavaan ilmapiiriin: jokainen yksilö on ainutlaatuinen ja arvokas, jokaisen
työ tulee nähdyksi (L2)
noudatetaan kuvataidetunnin rutiineja, esimerkiksi vahaliitujen puhtaana pitäminen, maalaustunnin
esivalmistelut ja jälkisiivoaminen (L3)
pyritään luomaan ilmapiiri jossa on turvallista ilmaista omia ajatuksia ja tunteita (L3)
luodaan perustaa monilukutaidolle kuvallista ajattelua kehittämällä ja mielikuvitusta ravitsemalla (L4)
kannustetaan pitkäjänteiseen työskentelyyn (L6)
kuvatarkastelujen kautta jokainen oppilas tulee osalliseksi ja oppii osallistumaan (L7)

Vuosiluokka 3
mielikuvituksen puhutteleminen kuvataidetunneilla luo perustaa ajattelun kehitykselle (L1)
kuvatarkastelujen kautta harjoitellaan kuuntelun taitoa ja opitaan ilmaisemaan omia kokemuksia (L2)
rohkaistaan käyttämään kuvia ja värejä ilmaisuvälineinä (L2)
oppilaat oppivat pukemaan tunteitaan, ajatuksiaan ja ideoitaan kuvalliseen muotoon (L2)
pyritään hyväksyvään ja kannustavaan ilmapiiriin: jokainen yksilö on ainutlaatuinen ja arvokas, jokaisen
työ tulee nähdyksi (L2)
pyritään luomaan ilmapiiri jossa on turvallista ilmaista omia ajatuksia ja tunteita (L3)
luodaan perustaa monilukutaidolle kuvallista ajattelua kehittämällä ja mielikuvitusta ravitsemalla (L4)
harjoitellaan tunnistamaan omia tunteita (L3)
kannustetaan pitkäjänteiseen työskentelyyn (L6)
kuvatarkastelujen kautta jokainen oppilas tulee osalliseksi ja oppii osallistumaan (L7)

Vuosiluokka 4
kuvatarkastelujen kautta harjoitellaan kuuntelun taitoa ja opitaan ilmaisemaan omia kokemuksia (L2)
kuvataidetunneilla käydyt keskustelut ja tarkastelut kehittävät itsestä tietoiseksi tulemista (L1)
oppilas oppii ilmaisemaan kokemuksiaan ja ajatuksiaan kuvallisin keinoin (L2)
pyritään hyväksyvään ja kannustavaan ilmapiiriin: jokainen yksilö on ainutlaatuinen ja arvokas, jokaisen
työ tulee nähdyksi (L2)
pyritään luomaan ilmapiiri jossa on turvallista ilmaista omia ajatuksia ja tunteita (L3)
luodaan perustaa monilukutaidolle kuvallista ilmaisua kehittämällä (L4)

museokäynnit, taidenäyttelyt ja vierailevat taiteilijat tutustuttavat oppilaita eri taidelajeihin (L4)
opitaan lukemaan eri kulttuureissa luotuja kuvia (tarinat, kertomukset, esim. Edda) (L4)
kannustetaan pitkäjänteiseen työskentelyyn (L6)
kuvatarkastelujen kautta jokainen oppilas tulee osalliseksi ja oppii osallistumaan (L7)

Vuosiluokka 5
kokemuksellinen, elämyksellinen havainnointi (esim. luontotarkastelu kuvataidetunnilla) ankkuroi
ajattelun ympäröivään maailmaan (L1)
pyritään hyväksyvään ja kannustavaan ilmapiiriin: jokainen yksilö on ainutlaatuinen ja arvokas, jokaisen
työ tulee nähdyksi (L2)
pyritään luomaan ilmapiiri jossa on turvallista ilmaista omia ajatuksia ja tunteita (L3)
museokäynnit, taidenäyttelyt ja vierailevat taiteilijat tutustuttavat oppilaita eri taidelajeihin (L4)
opitaan lukemaan eri kulttuureissa luotuja kuvia (tarinat, kertomukset esimerkiksi Intiasta, Egyptistä,
Kreikasta) (L4)
kannustetaan pitkäjänteiseen työskentelyyn ja luovien ratkaisujen löytämiseen (myös
epäonnistumisista opitaan) (L6)
kuvatarkastelujen kautta jokainen oppilas tulee osalliseksi ja oppii osallistumaan (L7)

Vuosiluokka 6
kokemuksellinen, elämyksellinen havainnointi (esim. luontotarkastelu kuvataidetunnilla) ankkuroi
ajattelun ympäröivään maailmaan (L1)
museokäynnit, taidenäyttelyt ja vierailevat taiteilijat tutustuttavat oppilaita eri taidelajeihin (L4)
pyritään hyväksyvään ja kannustavaan ilmapiiriin: jokainen yksilö on ainutlaatuinen ja arvokas, jokaisen
työ tulee nähdyksi (L2)
eri aikakausien ja eri kulttuureissa luotujen kuvien tarkastelu jatkuu (L4)
pyritään luomaan ilmapiiri jossa on turvallista ilmaista omia ajatuksia ja tunteita (L2)
harjoitellaan tunnistamaan omia tunteita (L3)
eri kulttuureihin ja aikakausiin eläytyminen kuvan tekemisen kautta (L2)
oppilaat oppivat pukemaan tunteitaan, ajatuksiaan ja ideoitaan kuvalliseen muotoon (L2)
oppilaat harjoittelevat arvioimaan työhön tarvittavaa aikaa, sopivaa tekniikkaa ja sopivia materiaaleja
(L3, L6)
oppilaita rohkaistaan aloitteellisuuteen (L6)
projektitöiden kautta harjoitellaan oman vastuun kantamista (L7)
kuvataiteessa painotetaan lähinnä luovuutta ja omaa mielikuvitusta, tieto- ja viestintäteknologiaa
käytetään harkitusti (L5)
oppilaat tutustutetaan mediataiteen eri alueisiin (L5)

Vuosiluokka 7
kokemuksellinen, elämyksellinen havainnointi (esim. luontotarkastelu kuvataidetunnilla) ankkuroi
ajattelun ja ntunne-elämän ympäröivään maailmaan (L1)
museokäynnit, taidenäyttelyt ja vierailevat taiteilijat tutustuttavat oppilaita eri taidelajeihin (L4)

eri aikakausien ja eri kulttuureissa luotujen kuvien tarkastelu jatkuu (L4)
harjoitellaan tunnistamaan omia tunteita (L3)
oppilaat oppivat pukemaan tunteitaan, ajatuksiaan ja ideoitaan kuvalliseen muotoon (L2)
oppilaat harjoittelevat arvioimaan työhön tarvittavaa aikaa, sopivaa tekniikkaa ja sopivia materiaaleja
(L3, L6)
oppilaita rohkaistaan aloitteellisuuteen (L6)
projektitöiden kautta harjoitellaan oman vastuun kantamista (L7)
pyritään hyväksyvään ja kannustavaan ilmapiiriin: jokainen yksilö on ainutlaatuinen ja arvokas, jokaisen
työ tulee nähdyksi (L2)
opitaan hahmottamaan oma rooli tehtävän kokonaisuudessa ja yhteisissä tavoitteissa (L6)

Vuosiluokka 8
kokemuksellinen, elämyksellinen havainnointi (esim. luontotarkastelu kuvataidetunnilla) ankkuroi
ajattelun ja tunne-elämän ympäröivään maailmaan (L1)
museokäynnit, taidenäyttelyt ja vierailevat taiteilijat tutustuttavat oppilaita eri taidelajeihin (L4)
harjoitellaan tunnistamaan omia tunteita (L3)
oppilaat oppivat pukemaan tunteitaan, ajatuksiaan ja ideoitaan kuvalliseen muotoon (L2)
oppilaat harjoittelevat arvioimaan työhön tarvittavaa aikaa, sopivaa tekniikkaa ja sopivia materiaaleja
(L3, L6)
oppilaita rohkaistaan aloitteellisuuteen (L6)
projektitöiden kautta harjoitellaan oman vastuun kantamista (L7)
pyritään hyväksyvään ja kannustavaan ilmapiiriin: jokainen yksilö on ainutlaatuinen ja arvokas, jokaisen
työ tulee nähdyksi (L2)
opitaan hahmottamaan oma rooli tehtävän kokonaisuudessa ja yhteisissä tavoitteissa (L6)

Vuosiluokka 9
Taidehistoriajaksolla oppilaat tutustuvat erilaisten kulttuurien arvoihin ja ihanteisiin. (L2)
Oppilaat käyttävät internetistä löydettäviä taidekuvia ainakin taidehistoriajaksolla. (L5)
Oppilaat osaavat ilmaista ajatuksiaan kuvataiteen teoksista ja luokassa tehtävistä töistä. Oppilaat
oppivat tulkitsemaan taideteosten merkityksiä ja niiden ilmaisua.(L2)
Kuvallinen työskentely mahdollistaa uusia ja luovia ajattelumahdollisuuksia. (L1)

Kuvataiteen päättöarvioinnin kriteerit hyvälle osaamiselle (arvosanalle 8) oppimäärän päättyessä
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14.17 KÄSITYÖ LUOKILLA 1-9
Oppiaineen tehtävä yleisesti

Käsityön oppiaine on kasvatusta toiminnallisuuteen, taiteellisuuteen ja ajatteluun. Kun oppilaat
harjoittavat sormiaan ja käden lihaksiston luovaa muovailukykyä ,samalla he kehittävät
ajatteluaan. Käsityö auttaa oppilaita ymmärtämään, mistä ja miten asiat maailmassa rakentuvat.
Oppilas saa käsitöiden kautta myös kokemuksen osallisuudesta ja mahdollisuudesta vaikuttaa
omaan elämään ja ympäröivään maailmaan. Käsitöiden harjoittaminen edistää oppimista, kehittää
ongelmanratkaisutaitoja ja lisää kekseliäisyyttä. Opetuksessa painotetaan oppilaiden erilaisia
kiinnostuksen kohteita ja yhteisöllistä toimintaa. Käsityö oppiaineena on kokonaisvaltaista ja laajaalaista tekemistä, jota on uontevaa toteuttaa useissa eri oppiaineissa.
Vastuullisuus ympäristöstä käsityönopetuksessa näkyy ennen muuta materiaalivalinnoissa.
Käsityön materiaalit valitaan mahdollisimman paljon luonnonmateriaaleista kestävän kehityksen
näkökulmasta, myös uusiomateriaalia käytetään mahdollisuuksien mukaan luonnonmateriaalien
rinnalla. Oppilaat oppivat myös yhdistelemään erilaisia materiaaleja, kuten puuta, metallia ja
tekstiilejä.Näistä materiaaleista oppilaat valitsevat ja suunnittelevat mielekkäitä, käytännöllisiä ja
ikäkaudelle sopivia töitä. Töiden suunnittelussa ja valinnassa otetaan huomioon se, että oppilaalla
on mahdollisuus saattaa työnsä valmiiksi ja voi kokea onnistuneensa. Tehdään todellisia tarpeita
palvelevia oikeita esineitä.

Käsitöissä oppilas oppii työskentelemään yhdessä toisten kanssa hyvässä työilmapiirissä toisiaan
auttaen ja työniloa tuntien. Oppilas oppii arvostamaan omaa ja toisten työtä, näkemään
epäonnistumiset uutena mahdollisuutena sekä valmistamaan käyttöesineitä todelliseen
tarpeeseen. Käsitöissä kädentaitojen kehittymisen lisäksi oppilas oppii ymmärtämään
esteettisyyttä ja värien ja muotojen harmoniaa samalla kun yhteistyö- ja sosiaaliset taidot
harjaantuvat.
Käytännön tekemistä integroidaan koko opetussuunnitelmaan, eikä lokeroida vain erillisiksi
tunneiksi.

Vuosiluokilla 1-2
Vuosiluokilla 1-2 oppilaat tutustuvat erilaisiin materiaaleihin ja tekniikoihin sekä suunnittelevat ja
toteuttavat käsitöitä omista lähtökohdistaan käsin. Käsien ja silmien yhteistoimintaa harjoitellaan
esimerkiksi neuloen, jolloin neulomisen kulku ja käsien toistuvat liikesarjat kehittävät myös
ajattelun liikkuvuutta. Virkkauksessa puolestaan vahvistetaan vahvemman käden ja silmien
yhteistyötä.

Vuosiluokilla 3-6
Vuosiluokilla 3-6 otetaan käyttöön uusia materiaaleja ja tekniikoita. Silmien ja käden yhteistyötä
vahvistetaan esimerkiksi kangaspuilla tehtävillä töillä,
matemaattisia taitoja kehitetään

mittaamisen osalta esimerkiksi ryijyä tehdessä, hahmotuskykyä ja keskittymisen taitoa
harjoitellaan ristipistotöillä, kolmiulotteisuuden hahmotusta ja mittasuhteita sekä työn tasapainoa
viidellä puikolla neulottaessa ja puuta veistetttäessä.
Sosiaalisia taitoja hiotaan yhteisillä
käsityöprojekteilla, joita voi integroida muihin oppiaineisiin aiheiden mukaan. Nuken valmistaminen
kokonaisuudessaan kehittää matemaattisia taitoja, hahmotuskykyä, silmän ja käden yhteistyötä
sekä keskittymisen taitoa. Töiden aiheet integroidaan oppilaan ikäkauden mukaisesti muihin
oppiaineisiin. Värien suunnittelun kautta lapsi kehittää kauneudentajuaan ja esimerkiksi
ristipistotöiden kautta tutustuu suomalaiseen ja eri kulttuurien kirjontaperinteeseen. Suunnittelun ja
kaavatyöskentelyn kautta oppilaat oppivat erilaisten työvaiheiden hallintaa. Puutöiden kautta
tutustutaan muun muassa mekaniikan ja voiman ilmiöihin.

Vuosiluokilla 7-9
Vuosiluokilla 7-9 työt yksilöllistyvät ja oppilaat toteutettavat töitä enemmän omien mielenkiinnon
kohteidensa mukaan. Esimerkiksi 7. ja 8. luokalla murrosiän vaiheessa tietoisuus oman kehon
muutoksista kanavoidaan vaatteiden valmistamiseen. Kaavojen laadinta yksilöllisesti omien
mittojen mukaan tukee objektiivisen suhteen löytämistä omaan kehoon. Uudet tekniikat, kuten
kuparityöt, punontatyöt ja takominen laajentavat työstettävien materiaalien määrää. 9. luokalla
kaikki aikaisempina vuosina opitut taidot saadaan omaan käyttöön. Oppilaat vapautuvat
yksilölliseen työskentelyyn ja voivat toteuttaa oman suunnitelmansa projektityönä (esim.
tekstiilityöt, taonta, puutyöt, keramiikka). Suunnittelussa otetaan huomioon kestävä kehitys.

Käsityön opetuksen tavoitteet

Vuosiluokka 1

T1 Ohjata oppilas ymmärtämään kokonainen käsityöprosessi työn suunnitteluvaiheesta valmiiksi
saattamiseen ja esittämään omia ideoitaan kuvallisesti.
T2 Rohkaista oppilasta kiinnostumaan käsin tekemisestä sekä herättää uteliaisuutta keksivään ja
kokeilevaan käsityöhön.
T3 Opastaa oppilasta tutustumaan moniin erilaisiin luonnonmateriaaleihin ja niiden työstämiseen
sekä ohjata toimimaan vastuuntuntoisesti ja turvallisesti luokan työrauhaa vaalien.
T4 Tukea oppilaan itsetunnon kehittymistä käsityössä onnistumisen, oivaltamisen ja
keksimisen kokemusten kautta.
T5 Ohjata oppilasta suunnittelemaan ja valmistamaan käsityötuotteita luottaen omiin esteettisiin ja
teknisiin ratkaisuihin.

Lisäksi tavoitteena on
● Käsityön valmiiksi saaminen.

● Työskentelyrauhan ylläpito.
● Työn tekemisen arvostaminen ja käsityön valmistusprosessin ymmärtäminen.
● Kyseisen työtavan oppiminen.

Vuosiluokka 2

T1 Ohjata oppilas ymmärtämään kokonainen käsityöprosessi työn suunnitteluvaiheesta valmiiksi
saattamiseen ja esittämään omia ideoitaan kuvallisesti.
T2 Rohkaista oppilasta kiinnostumaan käsin tekemisestä sekä herättää uteliaisuutta keksivään ja
kokeilevaan käsityöhön.
T3 Opastaa oppilasta tutustumaan moniin erilaisiin luonnonmateriaaleihin ja niiden työstämiseen
sekä ohjata oppilasta toimimaan vastuuntuntoisesti ja turvallisesti luokan työrauhaa vaalien.
T4 Tukea oppilaan itsetunnon kehittymistä käsityössä onnistumisen, oivaltamisen ja keksimisen
kokemusten kautta.
T5 Ohjata oppilasta suunnittelemaan ja valmistamaan käsityötuotteita luottaen omiin esteettisiin ja
teknisiin ratkaisuihin.

Lisäksi tavoitteena on
● Käsityön valmiiksi saaminen.
● Työskentelyrauhan ylläpito.
● Työn tekemisen arvostaminen ja käsityön valmistusprosessin ymmärtäminen.
● Kyseisen työtavan oppiminen.

Vuosiluokka 3

T1 Vahvistaa oppilan kiinnostusta käsin tekemiseen sekä innostaa keksivään, kokeilevaan ja
paikallisuutta hyödyntävään käsityöhön.
T2 Ohjata oppilasta hahmottamaan ja hallitsemaan kokonainen käsityöprosessi.
T5 Kannustaa oppilasta toimimaan pitkäjänteisesti ja vastuuntuntoisesti, huolehtimaan
turvallisesta työskentelystä sekä valitsemaan ja käyttämään työhön sopivaa välineistöä.

Lisäksi tavoitteena on
● Käsityön valmiiksi saaminen.
● Työskentelyrauhan ylläpito.

● Työn tekemisen arvostaminen ja käsityön valmistusprosessin ymmärtäminen.
● Kyseisen työtavan oppiminen.
● Turvallisten työtapojen ymmärtäminen.
● Omien suunnitelmien luominen ja niiden mukaan eteneminen.
● Oppia vanhoja työtapoja ja käsityötaitoja kolmannen luokan talonpoikaisteemaan liittyen;
karstaus ja kehräys, taonta, tarve-esineiden vuoleminen
● Suunnittelun tukena käytetään vielä tarinoita, mielikuvitusta, leikkejä sekä käsityötaitoja.

Vuosiluokka 4

T3 Opastaa suunnittelemaan ja valmistamaan yksin tai yhdessä käsityötuote tai -teos luottaen
omiin esteettisiin ja teknisiin ratkaisuihin.
T5 Kannustaa oppilasta toimimaan pitkäjänteisesti ja vastuuntuntoisesti, huolehtimaan
turvallisesta työskentelystä sekä valitsemaan ja käyttämään työhön sopivaa välineistöä.

Lisäksi tavoitteena on
● Käsityön valmiiksi saaminen.
● Työskentelyrauhan ylläpito.
● Työn tekemisen arvostaminen ja käsityön valmistusprosessin ymmärtäminen.
● Kyseisen työtavan oppiminen.
● Turvallisten työtapojen ymmärtäminen.
● Omien suunnitelmien luominen ja niiden mukaan eteneminen. Tämän voi toteuttaa
myös tietotekniikkaa apuna käyttäen.

Vuosiluokka 5

T2 Ohjata oppilasta
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T5 Kannustaa oppilasta toimimaan pitkäjänteisesti ja vastuuntuntoisesti, huolehtimaan
turvallisesta työskentelystä sekä valitsemaan ja käyttämään työhön sopivaa välineistöä.
T6 Opastaa oppilasta käyttämään tieto- ja viestintäteknologiaa
valmistamisessa ja käsityöprosessin dokumentoinnissa.

käsityön

suunnittelussa,

Lisäksi tavoitteena on
● Käsityön valmiiksi saaminen.
● Työskentelyrauhan ylläpito.
● Työn tekemisen arvostaminen ja käsityön valmistusprosessin ymmärtäminen.
● Kyseisen työtavan oppiminen.
● Turvallisten työtapojen ymmärtäminen.
● Omien suunnitelmien luominen ja niiden mukaan eteneminen. Tämän voi toteuttaa myös
tietotekniikkaa apuna käyttäen.

Vuosiluokka 6

T3 Opastaa oppilasta suunnittelemaan ja valmistamaan yksin tai yhdessä käsityötuote tai -teos
luottaen omiin esteettisiin ja teknisiin ratkaisuihin.
T6 Opastaa oppilasta käyttämään tieto- ja viestintäteknologiaa
valmistamisessa ja käsityöprosessin dokumentoinnissa.

käsityön

suunnittelussa,

T7 Ohjata oppilasta arvioimaan, arvostamaan ja tarkastelemaan vuorovaikutteisesti omaa ja
muiden kokonaisen käsityön prosessia.
T8 Herättää oppilas arvioimaan kulutus- ja tuotantotapoja kriittisesti.

Lisäksi tavoitteena on
● Käsityön valmiiksi saaminen.
● Työskentelyrauhan ylläpito.
● Työn tekemisen arvostaminen ja käsityön valmistusprosessin ymmärtäminen.
● Kyseisen työtavan oppiminen.
● Turvallisten työtapojen ymmärtäminen.
● Omien suunnitelmien luominen ja niiden mukaan eteneminen. Tämän voi toteuttaa myös
tietotekniikkaa apuna käyttäen.

Vuosiluokka 7

T1 Ohjata oppilasta suunnittelemaan työskentelyään sekä ideoimaan, tutkimaan ja kokeilemaan
yritteliäästi.

T2 Ohjata oppilasta asettamaan käsityöhön omia oppimisen ja työskentelyn tavoitteita sekä
toteuttamaan niiden perusteella kokonainen käsityöprosessi.
T5 Ohjata oppilasta havainnoimaan, ennakoimaan ja
riskitekijöihin ja toimimaan turvallisesti käsityöprosessissa.

reagoimaan

työtilanteisiin

liittyviin

T6 Ohjata oppilasta käyttämään tieto- ja viestintäteknologian mahdollisuuksia käsityön
suunnittelussa, valmistuksessa ja dokumentoinnissa, sekä yhteisöllisen tiedon tuottamisessa ja
jakamisessa.

Lisäksi tavoitteena on
● Käsityön valmiiksi saaminen.
● Työskentelyrauhan ylläpito.
● Työn tekemisen arvostaminen ja käsityön valmistusprosessin ymmärtäminen.
● Kyseisen työtavan oppiminen.
● Turvallisten työtapojen ymmärtäminen.
● Omien suunnitelmien luominen ja niiden mukaan eteneminen. Tämän voi toteuttaa myös
tietotekniikkaa apuna käyttäen.
● Tavoitteena on oppia ompelukoneen käyttö ja hahmottaa ihmiskehon muotoja kaavoittamalla
vaate, esimerkiksi esiliina tai paita. Harjoitellaan ompelukoneen käyttöä.

Vuosiluokka 8

T4 Ohjata oppilasta käyttämään sujuvasti käsityön käsitteitä, merkkejä ja symboleja sekä
vahvistamaan visuaalista, materiaalista ja teknologista ilmaisua.
T7 Ohjata oppilasta tuntemaan käsityön, kädentaitojen ja teknologisen kehityksen merkitys
omassa elämässään, yhteiskunnassa, yrittäjyydessä ja muussa työelämässä.
T8 Ohjata oppilasta taloudelliseen ajatteluun ja kehittämään käsityöprosessiin liittyviä valintoja,
jotka edistävät kestävää elämäntapaa.

Lisäksi tavoitteena on
● Käsityön valmiiksi saaminen.
● Työskentelyrauhan ylläpito.
● Työn tekemisen arvostaminen ja käsityön valmistusprosessin ymmärtäminen.
● Kyseisen työtavan oppiminen.
● Turvallisten työtapojen ymmärtäminen.

● Omien suunnitelmien luominen ja niiden mukaan eteneminen. Tämän voi toteuttaa myös
tietotekniikkaa apuna käyttäen.
● Tavoiteena on ompelukoneen hallinta, kun ompelukoneeseen ja vaatetukseen tutustuminen
jatkuu. Ommellaan esimerkiksi housut tai valmistetaan tossut/jalkineet.
Tavoitteena ottaa huomioon myös ympäristönäkökulma esim. tossujen
kierrätysmateriaaleja käyttämällä tai korjaamalla omia vanhoja vaatteita.

valmistuksessa

Vuosiluokka 9
T3 Opastaa oppilasta tutustumaan ja käyttämään monipuolisesti erilaisia työvälineitä, materiaaleja
ja tarkoituksenmukaisia työtapoja sekä kehittämään innovaatioita.
T8 Ohjata oppilasta taloudelliseen ajatteluun ja kehittämään käsityöprosessiin liittyviä valintoja,
jotka edistävät kestävää elämäntapaa.

Lisäksi tavoitteena on
● Käsityön valmiiksi saaminen.
● Työskentelyrauhan ylläpito.
● Työn tekemisen arvostaminen ja käsityön valmistusprosessin ymmärtäminen.
● Kyseisen työtavan oppiminen.
● Turvallisten työtapojen ymmärtäminen.
● Omien suunnitelmien luominen ja niiden mukaan eteneminen. Tämän voi toteuttaa myös
tietotekniikkaa apuna käyttäen.
● Tavoitteena oppia erilaisten materiaalien käsittelyä ja muokkausta. Tasaisesta kuparilevystä
muokataan astia ja pajunvarsista punotaan koreja. Haastavat materiaalit haastavat oppilaat
tiiviiseen työskentelyyn.
Mahdollisesti
tehdään myös nahkatöitä. Suunnitteluprosessin
hahmottaminen.

Käsityön tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet

Vuosiluokka 1
1. ja 2. luokalla sisältönä ovat neulominen ja virkkaaminen opettajan suunnittelemassa
järjestyksessä. S1-S4

Vuosiluokka 2
2. luokalla sisältönä ovat neulominen ja virkkaaminen opettajan suunnittelemassa järjestyksessä.
Neulomisesimerkkejä: patalappu, kaulaliina, laukku, pallo, ym.

Virkkausesimerkkejä: käsinukke, pallo, laukku, yhteistyönä iso villapeitto tai seinävaate, huilupussi
ym. S1-S4

Vuosiluokka 3
S1 Ideointi: Suunnittelussa perehdytään erilaisiin lähtökohtiin ja hyödynnetään omia moniaistisia
kokemuksia ja elämyksiä sekä havainnoidaan ja analysoidaan esineitä, rakennettua ja luonnon
ympäristöä uusien ideoiden kehittämiseksi. Käsityössä yhdistetään värejä, kuviota, erilaisia
pintoja, tyylejä ja muotoja. Sovelletaan materiaalien lujuus- ja taipumisominaisuuksia. Tutkitaan
rakenteiden syntymistä ja energian käyttöä.
S2 Suunnittelu: Laaditaan omalle tuotteelle tai teokselle ja työskentelylle suunnitelma ja kehitetään
sitä tarvittaessa. Kokeillaan erilaisia materiaaleja ja työskentelytekniikoita ideoiden kehittämiseksi
tuotteeksi tai teokseksi. Harjoitellaan suunnitelman dokumentointia sanallisesti ja/tai visuaalisesti
sekä numeerisesti käyttäen esimerkiksi mittoja, määriä ja mittakaavoja.
S3 Kokeilu: Tutkitaan materiaalien ominaisuuksia sekä käsityön tekemisessä tarvittavien
tavallisimpien koneiden ja laitteiden toimintaperiaatteita. Sovelletaan näin hankittua tietoa omassa
työssä. Kokeillaan monipuolisesti erilaisia materiaaleja kuten erilaisia puulajeja, metalleja,
muoveja, kuituja, lankoja, kankaita ja kierrätysmateriaaleja. Harjoitellaan ohjelmoimalla aikaan
saatuja toimintoja, joista esimerkkinä robotiikka ja automaatio. Kokeilujen pohjalta tuotetta tai
teosta kehitetään vielä eteenpäin. Pääasiallisena materiaalina edelleen villa.
S4 Tekeminen: Valmistetaan erilaisia yksilöllisiä ja /tai yhteisöllisiä tuotteita ja teoksia, joiden
toteuttamiseen käytetään monenlaisia käsityössä tarvittavia valmistustekniikoita, työvälineitä,
koneita ja laitteita. Työskennellään itse tehdyn suunnitelman ohjaamana.
Talonpoikaikaisjakson aikana tutustutaan villalangan valmistuksen prosessiiin ja opitaan
käyttämään siihen tarvittavia välineitä.
S5 Soveltaminen: Työskennellessä opitaan käyttämään alan peruskäsitteistöä ja tutustutaan
turvallisiin materiaaleihin ja työtapoihin. Perehdytään laadukkaan tuotteen ominaisuuksiin ja
turvalliseen työskentelykulttuuriin. Kolmannella voidaan tehdä esimerkiksi ensimmäisiä
vaatekappaleita, kuten hattuja, puseroita ja
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S6 Dokumentointi ja arviointi: Tehdään käsityöprosessin itse- ja vertaisarviointia prosessin
edetessä ikäkauteen sopivilla tavoilla. Opetellaan antamaan yksilö- ja ryhmäpalautetta.

Vuosiluokka 4
S1 Ideointi: Suunnittelussa perehdytään erilaisiin lähtökohtiin ja hyödynnetään omia moniaistisia
kokemuksia ja elämyksiä sekä havainnoidaan ja analysoidaan esineitä, rakennettua ja luonnon
ympäristöä uusien ideoiden kehittämiseksi. Käsityössä yhdistetään värejä, kuviota, erilaisia
pintoja, tyylejä ja muotoja. Sovelletaan materiaalien lujuus- ja taipumisominaisuuksia. Tutkitaan
rakenteiden syntymistä ja energian käyttöä.

S2 Suunnittelu: Laaditaan omalle tuotteelle tai teokselle ja työskentelylle suunnitelma ja kehitetään
sitä tarvittaessa. Kokeillaan erilaisia materiaaleja ja työskentelytekniikoita ideoiden kehittämiseksi
tuotteeksi tai teokseksi. Harjoitellaan suunnitelman dokumentointia sanallisesti ja/tai visuaalisesti
sekä numeerisesti käyttäen esimerkiksi mittoja, määriä ja mittakaavoja.
S3 Kokeilu: Tutkitaan materiaalien ominaisuuksia sekä käsityön tekemisessä tarvittavien
tavallisimpien koneiden ja laitteiden toimintaperiaatteita. Sovelletaan näin hankittua tietoa omassa
työssä. Kokeillaan monipuolisesti erilaisia materiaaleja kuten erilaisia puulajeja, metalleja,
muoveja, kuituja, lankoja, kankaita ja kierrätysmateriaaleja. Kokeilujen pohjalta tuotetta tai teosta
kehitetään vielä eteenpäin.
S4 Tekeminen: Valmistetaan erilaisia yksilöllisiä ja /tai yhteisöllisiä tuotteita ja teoksia, joiden
toteuttamiseen käytetään monenlaisia käsityössä tarvittavia valmistustekniikoita, työvälineitä,
koneita ja laitteita. Työskennellään itse tehdyn suunnitelman ohjaamana. Pääasiallinen materiaali
on edelleen villalanka, mitä käytetään esim. ristipistotyöhön
S5 Soveltaminen: Työskennellessä opitaan käyttämään alan peruskäsitteistöä ja tutustutaan
turvallisiin materiaaleihin ja työtapoihin. Perehdytään laadukkaan tuotteen ominaisuuksiin ja
turvalliseen työskentelykulttuuriin.
S6 Dokumentointi ja arviointi: Tieto- ja viestintäteknologiaa käytetään osana ideointia, suunnittelua
ja dokumentointia. Tehdään käsityöprosessin itse- ja vertaisarviointia prosessin edetessä.
Opetellaan antamaan yksilö- ja ryhmäpalautetta. S6 - katso vuosiluokka 3

Vuosiluokka 5
S1 Ideointi: Suunnittelussa perehdytään erilaisiin lähtökohtiin ja hyödynnetään omia moniaistisia
kokemuksia ja elämyksiä sekä havainnoidaan ja analysoidaan esineitä, rakennettua ja luonnon
ympäristöä uusien ideoiden kehittämiseksi. Käsityössä yhdistetään värejä, kuviota, erilaisia
pintoja, tyylejä ja muotoja. Sovelletaan materiaalien lujuus- ja taipumisominaisuuksia. Tutkitaan
rakenteiden syntymistä ja energian käyttöä.
S2 Suunnittelu: Laaditaan omalle tuotteelle tai teokselle ja työskentelylle suunnitelma ja kehitetään
sitä tarvittaessa. Kokeillaan erilaisia materiaaleja ja työskentelytekniikoita ideoiden kehittämiseksi
tuotteeksi tai teokseksi. Harjoitellaan suunnitelman dokumentointia sanallisesti ja/tai visuaalisesti
sekä numeerisesti käyttäen esimerkiksi mittoja, määriä ja mittakaavoja.
S3 Kokeilu: Tutkitaan materiaalien ominaisuuksia sekä käsityön tekemisessä tarvittavien
tavallisimpien koneiden ja laitteiden toimintaperiaatteita. Sovelletaan näin hankittua tietoa
omassa työssä. Kokeillaan monipuolisesti erilaisia materiaaleja kuten erilaisia puulajeja, metalleja,
muoveja, kuituja, lankoja, kankaita ja kierrätysmateriaaleja. Kokeilujen pohjalta tuotetta tai teosta
kehitetään vielä eteenpäin.
S4 Tekeminen: Valmistetaan erilaisia yksilöllisiä ja /tai yhteisöllisiä tuotteita ja teoksia, joiden
toteuttamiseen käytetään monenlaisia käsityössä tarvittavia valmistustekniikoita,
työvälineitä, koneita ja laitteita. Työskennellään itse tehdyn suunnitelman ohjaamana. Viidennen
luokan päätyö on neuloa sukat/lapaset/hansikkaat viidellä puikolla. Voi neuloa muutakin.
Neulominen on opittu ensimmäisellä luokalla ja nyt taitoa syvennetään. Myös puun vuolemista.

Vuosiluokka 6
S1 Ideointi: Suunnittelussa perehdytään erilaisiin lähtökohtiin ja hyödynnetään omia moniaistisia
kokemuksia ja elämyksiä sekä havainnoidaan ja analysoidaan esineitä, rakennettua ja luonnon
ympäristöä uusien ideoiden kehittämiseksi. Käsityössä yhdistetään värejä, kuviota, erilaisia
pintoja, tyylejä ja muotoja. Sovelletaan materiaalien lujuus- ja taipumisominaisuuksia. Tutkitaan
rakenteiden syntymistä ja energian käyttöä.
S2 Suunnittelu: Laaditaan omalle tuotteelle tai teokselle ja työskentelylle suunnitelma ja kehitetään
sitä tarvittaessa. Kokeillaan erilaisia materiaaleja ja työskentelytekniikoita ideoiden kehittämiseksi
tuotteeksi tai teokseksi. Harjoitellaan suunnitelman dokumentointia sanallisesti ja/tai visuaalisesti
sekä numeerisesti käyttäen esimerkiksi mittoja, määriä ja mittakaavoja.
S3 Kokeilu: Tutkitaan materiaalien ominaisuuksia sekä käsityön tekemisessä tarvittavien
tavallisimpien koneiden ja laitteiden toimintaperiaatteita. Sovelletaan näin hankittua tietoa
omassa työssä. Kokeillaan monipuolisesti erilaisia materiaaleja kuten erilaisia puulajeja, metalleja,
muoveja, kuituja, lankoja, kankaita ja kierrätysmateriaaleja. Harjoitellaan ohjelmoimalla aikaan
saatuja toimintoja, joista esimerkkinä robotiikka ja automaatio. Kokeilujen pohjalta tuotetta tai
teosta kehitetään vielä eteenpäin. (Materiaaleina edelleen luonnonmukaiset ja kierrätysmateriaalit)
S4 Tekeminen: Valmistetaan erilaisia yksilöllisiä ja /tai yhteisöllisiä tuotteita ja teoksia, joiden
toteuttamiseen käytetään monenlaisia käsityössä tarvittavia valmistustekniikoita,
koneita ja laitteita. Työskennellään itse tehdyn suunnitelman ohjaamana.

työvälineitä,

S5 Soveltaminen: Työskennellessä opitaan käyttämään alan peruskäsitteistöä ja tutustutaan
turvallisiin materiaaleihin ja työtapoihin. Perehdytään laadukkaan tuotteen ominaisuuksiin ja
turvalliseen työskentelykulttuuriin.
S6 Dokumentointi ja arviointi: Tieto- ja viestintäteknologiaa käytetään osana ideointia, suunnittelua
ja dokumentointia. Tehdään käsityöprosessin itse- ja vertaisarviointia prosessin edetessä.
Opetellaan antamaan yksilö- ja ryhmäpalautetta.

Vuosiluokka 7
Ompelukoneen käytön opettelu (joko 7. tai 8.luokalla), ihmisvartalon vaatettaminen,
kaavoittaminen: ylävartalon vaate. Mahdollisesti myös kenkien teko. Sisältöjen toteuttaminen
antaa oppilaalle monipuolisen kokemuksen käsityön alueista ja mahdollisuuden useiden
käsityötaitojen omaksumiseen. Sisältöalueista muodostetaan yhtenäisiä oppimistehtäviä, joissa
useat sisällöt limittyvät yhtäaikaisesti toisiinsa.
S1 Innovointi: Ratkaistaan erilaisia tuotesuunnittelutehtäviä luovasti ja kekseliäästi käyttäen
käsityön käsitteistöä, merkkejä ja symboleja. Toteutetaan suunnitelmat itseilmaisua vahvistaen.
Tehdään käsityöprosessin itse- ja vertaisarviointia prosessin edetessä.
S2 Muotoilu: Perehdytään asumisen, liikkumisen ja pukeutumisen yhteiskunnalliseen,
kulttuuriseen ja teknologiseen kehitykseen sekä hyödynnetään paikallisuutta ja eri kulttuurien
perinteitä, nykyisyyttä ja tulevaisuutta suunnittelussa, muotoilussa ja toteutuksessa.

S3 Kokeilu: Harjoitellaan erilaisia tapoja muokata, yhdistää ja käsitellä materiaaleja sekä
käytetään luovasti ja rohkeasti erilaisia perinteisiä ja uusia materiaaleja ja valmistustekniikoita.
Käytetään sulautettuja järjestelmiä käsityöhön eli sovelletaan ohjelmointia suunnitelmiin ja
valmistettaviin tuotteisiin.
S4 Dokumentointi ja arviointi: Tutustutaan eri menetelmien tarjoamiin mahdollisuuksiin tuotteiden
suunnittelu- ja valmistusprosessissa. Analysoidaan tuotteiden muotoilua ja käytettävyyttä.
Kokonainen käsityöprosessi dokumentoidaan hyödyntäen tieto- ja viestintäteknologiaa.
S5 Tekeminen: Valmistetaan erilaisia laadukkaita ja toimivia, ekologisesti ja eettisesti kestäviä
tuotteita tai teoksia. Käytetään käsityön tekemiseen tarvittavia työvälineitä, koneita ja laitteita
monipuolisesti ja tarkoituksenmukaisesti.
S6 Työturvallisuus: Perehdytään työturvallisuuteen ja kartoitetaan ja arvioidaan työn vaaroja sekä
riskejä osana käsityöprosessia. Työskennellään turvallisesti.
S7 Yrittäjämäinen oppiminen: Tutustutaan yrittäjämäiseen oppimiseen, yrittäjyyteen ja
järjestöyhteistyöhön
havainnollisesti,
virtuaalisesti,
opintokäynneillä
tai yritysvierailuilla.
Huomioidaan käsityö-osaamisen merkitys työelämälle. Hyödynnetään kulttuurilaitosten tarjontaa
ideoinnin lähteenä.
S8 Tiedostaminen ja osallistuminen: Tutkitaan käsityön ja tuotteiden erilaisia merkityksiä yksilön,
yhteiskunnan ja ympäristön näkökulmasta. Pohditaan käsityötä hyvinvoinnin ja kestävän
kehityksen edistäjänä arjessa. Harjoitellaan käsityöllä osallistumista, vaikuttamista ja viestimistä.

Vuosiluokka 8
Ompelukoneen käyttö, ihmisvartalon vaatettaminen, kaavoittaminen: alavartalon vaate.
Osallistuminen näytelmävaatteiden valmistukseen ja suunnitteluun. Sisältöjen toteuttaminen
antaa oppilaalle monipuolisen kokemuksen käsityön alueista ja mahdollisuuden useiden
käsityötaitojen omaksumiseen. Sisältöalueista muodostetaan yhtenäisiä oppimistehtäviä, joissa
useat sisällöt limittyvät yhtäaikaisesti toisiinsa.
S1 Innovointi: Ratkaistaan erilaisia tuotesuunnittelutehtäviä luovasti ja kekseliäästi käyttäen
käsityön käsitteistöä, merkkejä ja symboleja. Toteutetaan suunnitelmat itseilmaisua
vahvistaen. Tehdään käsityöprosessin itse- ja vertaisarviointia prosessin edetessä.
S2 Muotoilu: Perehdytään asumisen, liikkumisen ja pukeutumisen yhteiskunnalliseen,
kulttuuriseen ja teknologiseen kehitykseen sekä hyödynnetään paikallisuutta ja eri
kulttuurien perinteitä, nykyisyyttä ja tulevaisuutta suunnittelussa, muotoilussa ja toteutuksessa.
S3 Kokeilu: Harjoitellaan erilaisia tapoja muokata, yhdistää ja käsitellä materiaaleja sekä
käytetään luovasti ja rohkeasti erilaisia perinteisiä ja uusia materiaaleja ja
valmistustekniikoita. Käytetään sulautettuja järjestelmiä käsityöhön eli sovelletaan
ohjelmointia suunnitelmiin ja valmistettaviin tuotteisiin.
S4 Dokumentointi ja arviointi: Tutustutaan eri menetelmien tarjoamiin mahdollisuuksiin

tuotteiden suunnittelu- ja valmistusprosessissa. Analysoidaan tuotteiden muotoilua ja
käytettävyyttä. Kokonainen käsityöprosessi dokumentoidaan hyödyntäen tieto- ja
viestintäteknologiaa.
S5 Tekeminen: Valmistetaan erilaisia laadukkaita ja toimivia, ekologisesti ja eettisesti
kestäviä tuotteita tai teoksia. Käytetään käsityön tekemiseen tarvittavia työvälineitä, koneita ja
laitteita monipuolisesti ja tarkoituksenmukaisesti.
S6 Työturvallisuus: Perehdytään työturvallisuuteen ja kartoitetaan ja arvioidaan työn vaaroja sekä
riskejä osana käsityöprosessia. Työskennellään turvallisesti.
S7 Yrittäjämäinen oppiminen: Tutustutaan yrittäjämäiseen oppimiseen, yrittäjyyteen
järjestöyhteistyöhön havainnollisesti, virtuaalisesti, opintokäynneillä tai yritysvierailuilla.

ja

Huomioidaan käsityöosaamisen merkitys työelämälle. Hyödynnetään kulttuurilaitosten tarjontaa
ideoinnin lähteenä.
S8 Tiedostaminen ja osallistuminen: Tutkitaan käsityön ja tuotteiden erilaisia merkityksiä
yksilön, yhteiskunnan ja ympäristön näkökulmasta. Pohditaan käsityötä hyvinvoinnin ja kestävän
kehityksen edistäjänä arjessa. Harjoitellaan käsityöllä osallistumista, vaikuttamista ja viestimistä.

Vuosiluokka 9
Pääasiallisina materiaaleina ovat kangas, kupari ja paju. Suunnitteluprosessin hahmottaminen.
Sisältöjen toteuttaminen antaa oppilaalle monipuolisen kokemuksen käsityön alueista ja
mahdollisuuden useiden käsityötaitojen omaksumiseen. Sisältöalueista muodostetaan yhtenäisiä
oppimistehtäviä, joissa useat sisällöt limittyvät yhtäaikaisesti toisiinsa.
S1 Innovointi: Ratkaistaan erilaisia tuotesuunnittelutehtäviä luovasti ja kekseliäästi käyttäen
käsityön käsitteistöä, merkkejä ja symboleja. Toteutetaan suunnitelmat itseilmaisua
vahvistaen. Tehdään käsityöprosessin itse- ja vertaisarviointia prosessin edetessä.
S2 Muotoilu: Perehdytään asumisen, liikkumisen ja pukeutumisen yhteiskunnalliseen,
kulttuuriseen ja teknologiseen kehitykseen sekä hyödynnetään paikallisuutta ja eri kulttuurien
perinteitä, nykyisyyttä ja tulevaisuutta suunnittelussa, muotoilussa ja toteutuksessa.
S3 Kokeilu: Harjoitellaan erilaisia tapoja muokata, yhdistää ja käsitellä materiaaleja sekä
käytetään luovasti ja rohkeasti erilaisia perinteisiä ja uusia materiaaleja ja valmistustekniikoita.
Käytetään sulautettuja järjestelmiä käsityöhön eli sovelletaan ohjelmointia suunnitelmiin ja
valmistettaviin tuotteisiin.Houkutellaan oppilaita toteuttamaan itse suunnittelemiaan malleja.
S4 Dokumentointi ja arviointi: Tutustutaan eri menetelmien tarjoamiin mahdollisuuksiin tuotteiden
suunnittelu- ja valmistusprosessissa. Analysoidaan tuotteiden muotoilua ja käytettävyyttä.
Kokonainen käsityöprosessi dokumentoidaan hyödyntäen tieto- ja viestintäteknologiaa.
S5 Tekeminen: Valmistetaan erilaisia laadukkaita ja toimivia, ekologisesti ja eettisesti kestäviä
tuotteita tai teoksia. Käytetään käsityön tekemiseen tarvittavia työvälineitä, koneita ja laitteita
monipuolisesti ja tarkoituksenmukaisesti.

S6 Työturvallisuus: Perehdytään työturvallisuuteen ja kartoitetaan ja arvioidaan työn vaaroja sekä
riskejä osana käsityöprosessia. Työskennellään turvallisesti.
S7 Yrittäjämäinen oppiminen: Tutustutaan yrittäjämäiseen oppimiseen, yrittäjyyteen ja
järjestöyhteistyöhön
havainnollisesti,
virtuaalisesti,
opintokäynneillä
tai yritysvierailuilla.
Huomioidaan käsityöosaamisen merkitys työelämälle. Hyödynnetään kulttuurilaitosten tarjontaa
ideoinnin lähteenä.
S8 Tiedostaminen ja osallistuminen: Tutkitaan käsityön ja tuotteiden erilaisia merkityksiä yksilön,
yhteiskunnan ja ympäristön näkökulmasta. Pohditaan käsityötä hyvinvoinnin ja kestävän
kehityksen edistäjänä arjessa. Harjoitellaan käsityöllä osallistumista, vaikuttamista ja viestimistä.

Käsityön oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät tavoitteet

Vuosiluokilla 1-2

Vuosiluokilla 1-2 oppimisympäristö on turvallinen, viihtyisä ja helposti muunneltavissa oleva
tila. Mahdollisuuksien mukaan käsityötä opiskellaan kotiluokassa, jonka tutussa ympäristössä
oppilaiden on helpompi toimia itsenäisesti, itseohjautuvasti ja sosiaalisuuteen harjaantuen.
Materiaalit
ovat
luonnonmateriaaleja
ja mahdollisuuksien
mukaan
myös
luonnosta
hankittuja.Tavoitteena on oikeiden työtapojen oppimisen lisäksi oppia yhdessä tekemistä ja
tekemisen yhtäaikaisuutta. Tavoitteen toteutumiseksi voidaan luoda esimerkiksi pajatunnelma,
jossa on mahdollisuus keskustella työn ohessa.

Vuosiluokilla 3-6
Oppimisympäristö voi laajeta omasta luokkahuoneesta mahdolliseen käsityöluokkaan ja koulun
ulkopuolisiin oppimisympäristöihin. Kolmannella luokalla oppimisympäristö voi olla esim. maatila,
puistoalue tai sepän paja. Työtavat ovat edelleen käytännönläheiset ja työt tehdään käsin.
Suunnittelun tukena käytetään vielä tarinoita, mielikuvitusta, leikkejä sekä käsityötaitoja.
Käsitöissä tulevien vaiheiden kirjaamista ja raportointia harjoitellaan. Erilaisia malleja ja töihin
tulevien luonnonmateriaalien värejä voidaan suunnitella myös tietotekniikkaa apuna käyttäen.

Vuosiluokilla 7-9
Oppimisympäristö laajentuu tekniikkaan, esim. ompelukoneisiin, sähkötyökoneisiin ja poriin.
Ymmärretään, että tekniikka on tiettyjen työvaiheiden oiva apuväline.Tietotekniikka ja sen tuomat
mahdollisuudet otetaan tässä vaiheessa käyttöön suunnitteluvaiheessa ja työvaiheiden
dokumentoinnissa. Työtavoissa heijastuu ympäristöteema. Uudelleenkäytetään ja kierrätetään
materiaaleja. Työtavat tukevat vastuullista ja itsenäistä työskentelyä materiaalivalinnat ja
rahankäyttö mukaan lukien.

Ohjaus, eriyttäminen ja tuki käsityössä

Vuosiluokilla1-2

Oppilas ohjataan työhön ja oikeisiin työtapoihin tarinoiden ja satukuvien avulla. Työskentely on
yhteisöllistä ja vuorovaikutteista. Oppilaat tekevät samoja töitä, joissa yksilöllinen kädenjälki ja
toteutus (esim. värit) tulevat esiin ja jolloin sosiaaliset taidot kehittyvät, kun oppilaat tukevat ja
opettavat toisiaan. Edistyneemmille oppilaille voidaan käyttää erilaisia tavoiteaskelia ja nopeille
oppilaille tarjota mielekkäitä lisätöitä. Paljon tukea tarvitsevat oppilaat saavat helpotettuja tehtäviä
ja mahdollisesti lisää aikaa saattaa työnsä valmiiksi.

Vuosiluokilla 3-6

Vuosiluokilla 3-6 oppilailla on ikäryhmässään sama aihe, mutta toteuttaminen tapahtuu
yksilöllisessä rytmissä. Huomiota kiinnitetään pitkäjänteiseen työskentelyyn ja pitkiin
tekoprosesseihin ja vaihe vaiheelta eteneviin töihin. Vuosittaiset teemat ja työskentely töiden
parissa luo pohjaa seuraavien vuosien vaativimpiin töihin. Työt tukevat oppilaan kehitystä, ja
esimerkiksi 6. luokalla työt auttavat esimurrosiän kynnyksellä olevia oppilaita kehittämään hyvää ja
tervettä minäkuvaa.

Vuosiluokilla 7-9

Opetuksessa korostetaan suunnittelun vapautta. Persoonalliselle suunnittelulle ja toteutukselle
annetaan enemmän sijaa. Työt ovat käytännöllisiä ja opetus integroidaan mahdollisuuksien
mukaan muihin oppiaineisiin. Prosessien tunteminen ja loppuun saattaminen vahvistavat
innostusta, oma-aloitteisuutta ja taitojen syventymistä. Oppilaita kannustetaan osallistuvuuteen,
kannustavuuteen ja itseohjautuvuuteen sekä suunnittelemaan ja toteuttamaan omaan taitotasoon
soveltuvia haastaviakin töitä.

Oppilaan oppimisen arviointi käsityössä

Vuosiluokka 1
● Työskentelytaidot
● Käsityön huolellisuus, siisteys ja esteettisyys
● Yhteistyötaidot
● Oman työn suunnittelu

● Edistyminen kekseliäiden ratkaisujen tuottamisessa
● Oppilaita arvioidaan sekä suullisesti että kirjallisesti lukuvuoden aikana.

Vuosiluokka 2

● Työskentelytaidot
● Käsityön siisteys ja esteettisyys
● Yhteistyötaidot
● Oman työn suunnittelu
● Edistyminen kekseliäiden ratkaisujen tuottamisessa
● Omasta työstä kertominen muille (itsearviointi)
● Oppilaita arvioidaan sekä suullisesti että kirjallisesti lukuvuoden aikana.

Vuosiluokka 3

● Työskentelytaidot
● Yhteistyötaidot
● Oman työn suunnittelu
● Edistyminen tavoitteellisessa toiminnassa
● Edistyminen kekseliäiden ratkaisujen tuottamisessa, mielikuvituksen käyttö
● Oppilaita arvioidaan sekä suullisesti että kirjallisesti lukuvuoden aikana.

Vuosiluokka 4

● Työskentelytaidot
● Yhteistyötaidot
● Oman työn suunnittelu ja dokumentointi
● Edistyminen tavoitteellisessa toiminnassa
● Edistyminen kekseliäiden ratkaisujen tuottamisessa
● Oppilaita arvioidaan sekä suullisesti että kirjallisesti lukuvuoden aikana.

Vuosiluokka 5

● Työskentelytaidot
● Yhteistyötaidot
● Oman työn suunnittelu ja dokumentointi
● Edistyminen tavoitteellisessa toiminnassa
● Edistyminen kekseliäiden ratkaisujen tuottamisessa
● Oppilaita arvioidaan sekä suullisesti että kirjallisesti lukuvuoden aikana.

Vuosiluokka 6

● Työskentelytaidot
● Yhteistyötaidot
● Oman työn suunnittelu ja dokumentointi
● Edistyminen tavoitteellisessa toiminnassa
● Edistyminen kekseliäiden ratkaisujen tuottamisessa
● Oppimisen taidot
● Tieto- ja viestintäteknologian käyttäminen omassa työskentelyssä
● Oman ja muiden työn arviointi, vertaispalautteen antaminen
● Oppilaita arvioidaan sekä suullisesti että kirjallisesti lukuvuoden aikana.

Käsityön arviointikriteerit 6. vuosiluokan päätteeksi hyvää osaamista kuvaavaa sanallista arviota/
arvosanaa kahdeksan varten.

Opetuksen tavoite

Sisältö-alueet

T1 vahvistaa oppilaan
kiinnostusta käsin
tekemiseen sekä
innostaa keksivään,
kokeilevaan ja
paikallisuutta
hyödyntävään
käsityöhön
T2 ohjata oppilasta
hahmottamaan ja
hallitsemaan
kokonainen

S1-S6

S1-S6

Arvioinnin kohteet
oppiaineessa

Hyvä/arvosanan
kahdeksan
osaaminen
Ei vaikuta arvosanan
muodostamiseen.
Oppilaita ohjataan
pohtimaan kokemuksia
osana itsearviointia.

Oman työn
suunnittelu,
valmistus, arviointi ja
prosessin

Oppilas osaa toteuttaa
kokonaisen
käsityöprosessin ja
tehdä dokumentointia

käsityöprosessi ja sen
dokumentointi
T3 opastaa oppilasta
suunnittelemaan ja
valmistamaan yksin tai
yhdessä käsityötuote
tai -teos luottaen omiin
esteettisiin ja teknisiin
ratkaisuihin
T4 ohjata oppilasta
tunnistamaan
käsitteistöä sekä
tuntemaan monia
erilaisia materiaaleja ja
työstämään niitä
tarkoituksenmukaisesti

dokumentointi

prosessin eri vaiheista.

S1-S4

Tuotteen
valmistaminen

S3,S5

Käsityössä
käytettävien
materiaalien ja
valmistustekniikoiden valinta,
yhdistäminen ja
työstäminen

Oppilas osaa valmistaa
omaan tai yhteiseen
suunnitelmaansa
perustuvan tuotteen tai
teoksen, jossa on
huomioitu esteettisyys
ja toimivuus.
Oppilas valitsee,
yhdistää ja käyttää
tarkoituksenmukaisesti
eri materiaaleja ja
valmistustekniikoita.

T5 kannustaa oppilasta
toimimaan
pitkäjänteisesti ja
vastuuntuntoisesti,
huolehtimaan
turvallisesta
työskentelystä sekä
valitsemaan ja
käyttämään työhön
sopivaa välineistöä

S1-S5

Työskentelytaidot

T6 opastaa oppilasta
käyttämään tieto– ja
viestintäteknologiaa
käsityön
suunnittelussa,
valmistamisessa ja
käsityöprosessin
dokumentoinnissa
T7 ohjata oppilasta
arvioimaan,
arvostamaan ja
tarkastelemaan
vuorovaikutteisesti
omaa ja muiden
kokonaisen käsityön
prosessia
T8 herättää oppilas
arvioimaan kulutus- ja
tuotantotapoja
kriittisesti

S1,S2,S6

Tieto- ja
viestintäteknologian
käyttäminen omassa
työskentelyssä

S6

Oman ja muiden työn
arviointi,
vertaispalautteen
antaminen

S1-S3,S5

Kulutus- ja
tuotantotapojen
pohdinta

Oppilas tuntee ja osaa
käyttää käsityön
käsitteistöä.
Oppilas ottaa vastuuta
omasta työstään ja
toimii tavoitteellisesti.
Oppilas osaa kuvata
yksinkertaisten ja
arkipäivään liittyvien
laitteiden
toimintaperiaatteita.
Oppilas osaa käyttää
asianmukaisia
työvälineitä, koneita ja
laitteita oikein,
turvallisesti ja
tarkoituksenmukaisesti.
Oppilas osaa käyttää
tieto- ja
viestintäteknologiaa
ohjatusti käsityön
suunnittelussa,
valmistuksessa ja
käsityöprosessin
dokumentoinnissa.
Oppilas osallistuu
rakentavasti oman ja
toisten työn ja
työskentelyn arviointiin
ja vertaispalautteen
antamiseen.

Oppilas osaa ilmaista,
miten kulutus- ja
tuotantotavat
vaikuttavat tuotteen
elinkaaren.

Vuosiluokka 7

● Työskentelytaidot
● Yhteistyötaidot
● Oman työn suunnittelu ja dokumentointi
● Edistyminen tavoitteellisessa toiminnassa
● Edistyminen kekseliäiden ratkaisujen tuottamisessa
● Oppimisen taidot
● Tieto- ja viestintäteknologian käyttäminen omassa työskentelyssä
● Oman ja muiden työn arviointi, vertaispalautteen antaminen
● Oppilaita arvioidaan sekä suullisesti että kirjallisesti lukuvuoden aikana.

Vuosiluokka 8

● Työskentelytaidot
● Yhteistyötaidot
● Oman työn suunnittelu ja dokumentointi
● Edistyminen tavoitteellisessa toiminnassa
● Edistyminen kekseliäiden ratkaisujen tuottamisessa
● Oppimisen taidot
● Tieto- ja viestintätekniset taidot
● Oman ja muiden työn arviointi, vertaispalautteen antaminen
● Oppilaita arvioidaan sekä suullisesti, kirjallisesti, että numeroarviointilla lukuvuoden aikana.

Vuosiluokka 9

● Työskentelytaidot
● Yhteistyötaidot
● Oman työn suunnittelu ja dokumentointi
● Edistyminen tavoitteellisessa toiminnassa
● Edistyminen kekseliäiden ratkaisujen tuottamisessa
● Oppimisen taidot

● Tieto- ja viestintätekniset taidot
● Oman ja muiden työn arviointi, vertaispalautteen antaminen
● Oppilaita arvioidaan sekä suullisesti, kirjallisesti, että numeroarvioinnilla lukuvuoden aikana.

Käsityön päättöarvioinnin kriteerit hyvälle osaamiselle (arvosanalle 8) oppimäärän päättyessä
Käsityön opetuksen
tavoitteena on

Sisältö- alueet

Arvioinnin kohteet
oppiaineessa

Arvosanan
kahdeksan
osaaminen
Oppilas suunnittelee
työskentelyään, osaa
tehdä valintoja ja
etsiä työhönsä omia
ratkaisuja

T1 ohjata oppilasta
suunnittelemaan
työskentelyään sekä
ideoimaan,
tutkimaan ja
kokeilemaan
yritteliäästi
T2 ohjata oppilasta
asettamaan
käsityöhön omia
oppimisen ja
työskentelyn
tavoitteita sekä
toteuttamaan niiden
perusteella
kokonainen
käsityöprosessi ja
arvioimaan
oppimistaan
T3 opastaa oppilasta
tutustumaan ja
käyttämään
monipuolisesti
erilaisia työvälineitä,
materiaaleja ja
tarkoituksenmukaisi
a työtapoja sekä
kehittämään
innovaatioita

S2-S5

Työskentely ja
tuottaminen

S1-S5

Kokonaisen
käsityöprosessin
toteuttaminen

Oppilas osaa asettaa
työskentelylleen
tavoitteita sekä
työskentelee
käsityöprosessin
mukaisesti ja arvioi
realistisesti
oppimistaan
käsityöprosessin
aikana.

S1-S5

Valmistaminen,
tekniikat ja
työstömenetelmät

Oppilas osaa valita
tarkoituksenmukaisia
materiaaleja sekä
tekniikoita ja
työstömenetelmiä ja
osaa käyttää niitä
valmistaessaan
suunnittelemiaan
tuotteita/teoksia.

T4 ohjata oppilasta
käyttämään
sujuvasti käsityön
käsitteitä, merkkejä
ja symboleja sekä
vahvistamaan
visuaalista,
materiaalista ja
teknologista
ilmaisuaan

S1-S5

Visuaalinen
materiaalinen ja
teknologinen ilmaisu

T5 ohjata oppilasta
havainnoimaan,

S6

Turvallinen
työskentely

Oppilas käyttää
käsityön keskeisiä
käsitteitä ja osaa
esittää ideansa
selkeästi sekä
toteuttaa ne
suunnitelmaan
perusten ottaen
huomioon
esteettisyyden ja
toimivuuden.
Oppilas osaa arvioida
työskentelyn vaaroja

ennakoimaan ja
reagoimaan
työtilanteisiin
liittyviin
riskitekijöihin ja
toimimaan
turvallisesti
käsityöprosessissa
T6 ohjata oppilasta
käyttämään tieto- ja
viestintäteknologian
mahdollisuuksia
käsityön
suunnittelussa,
valmistuksessa ja
dokumentoinnissa,
sekä yhteisöllisen
tiedon
tuottamisessa ja
jakamisessa
T7 ohjata oppilasta
tuntemaan käsityön,
kädentaitojen ja
teknologisen
kehityksen merkitys
omassa
elämässään,
yhteiskunnassa,
yrittäjyydessä ja
muussa
työelämässä
T8 ohjata oppilaita
taloudelliseen
ajatteluun ja
kehittämään
käsityöprosessiin
liittyviä valintoja,
jotka edistävät
kestävää
elämäntapaa

ja riskejä sekä toimia
turvallisesti
käsityöprosessissa.

S1S5

Tieto- ja
viestintäteknologiset
taidot Yhteisöllinen
työskentely

Oppilas osaa käyttää
itsenäisesti ja
yhdessä toisten
kanssa suunnittelussa
ja valmistamisessa
sekä oman tai
yhteisen käsityöprosessin
dokumentoinnissa
tieto- ja viestintäteknologiaa.

S7

Kädentaitojen ja
käsityön merkityksen
hahmottaminen
arkielämässä ja
yhteiskunnassa

Oppilas osaa
esimerkkien avulla
kuvailla käsityön
merkitystä arjessa,
yhteiskunnassa ja
työelämässä.

S8

Valintojen tekeminen
ja niiden perustelut

Oppilas osaa
perustella käsityön
merkityksen
kestävälle
elämäntavalle ja
tehdä sen mukaisia
valintoja
työskentelyssään.

Laaja-alainen osaaminen
Vuosiluokka 1
● Kahden käden
liikkuvuutta.(L1)

motoriikka

ja

neulomisen

järjestelmällinen

kulku

kehittävät

ajattelun

● Toisten auttaminen ja yhteistyö. (L2)
● Omien jälkien siivoaminen, omista työvälineistä huolehtiminen sekä turvalliset työtavat. (L3)
● Suullisten ohjeiden ymmärtäminen ja vastaanottaminen. (L4)
● Osaa kysyä neuvoa ja ottaa neuvoja vastaan. (L5)

● Luonnonmukaiset materiaalit.(L7)
Vuosiluokka 2
● Käsinukke-eläimien virkkaaminen ja yhteisen nukketeatteriesityksen valmistus.(L2, L5, L7)
● Oman suunnitelman työstäminen valmiiksi käsinukeksi. (L4)
Vuosiluokka 3
● Käydään läpi villan työstäminen raaka-aineesta valmiiksi tuotteeksi. (L1 - L7)
Vuosiluokka 4
● Ristipistotyöt ja kirjonta kehittävät hienomotoriikkaa, hahmotuskykyä ja vaativat keskittymistä.
(L1,L4)
● Tutustutaan suomalaiseen ja eri kulttuurien kirjontaperinteisiin.(L2)
Vuosiluokka 5
● Kolmiulotteisuuden hahmottaminen neuloessa viidellä puikolla. Nurjan silmukan oppiminen
käänteisenä kuvana oikeasta silmukasta.(L1, L4)
● Muiden maiden neulomisperinteeseen tutustuminen. (L2)
Vuosiluokka 6
● Oppilaiden ompelemat yksilölliset eläimet luovat kuvan yhteisöstä. Veistossa luokka valmistaa
riipputikkaat tai riippusillan, jonka tarkoituksena on osoittaa yhteistyön voima rakentamisessa. (L2,
L7)
● Tietotekniikkaa käytetään hyväksi liikkuvan eläimen kaavojen valmistamisessa. (L4, L5)
● Mittasuhteet ja kolmiulotteisuuden hahmottaminen (nukke, eläin sekä kupera-ja koveramuoto ja
eläin veistossa) (L1)
● Nuken vaatetus (L1, L2)
● Materiaaleina kaikissa töissä pyritään käyttämään mahdollisimman paljon uusiomateriaaleja (L7)
Vuosiluokka 7
● Vaatteiden ja kenkien valmistus oman kehon mittojen mukaan. (L1, L3-L7)
● Veistossa huonekalun ja mekaanisen lelun valmistus. (L1, L4, L6)
● Materiaaleina kaikissa töissä pyritään käyttämään mahdollisimman paljon uusiomateriaaleja.
(L7)
Vuosiluokka 8
● Vaatteiden valmistus oman kehon mittojen mukaan. (L1, L3-L7)
● Taiteellisena veistotyönä reliefi. (L1, L2, L4, L5)
● Näytelmävaatteiden valmistus. (L1-L7)
● Materiaaleina kaikissa töissä pyritään käyttämään mahdollisimman paljon uusiomateriaaleja.
(L7)

Vuosiluokka 9
● Erilaiset projektityöt edellisinä vuosina opittuja taitoja soveltaen ja syventäen. (L1-L7)

14.18 LIIKUNTA LUOKILLA 1-9
Liikunnanopetuksen tehtävä on tukea ja vahvistaa oppilaan tervettä kasvua, niin fyysisen kuin
sisäisten ominaisuuksien osalta. Tehtävänä on kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin ja terveyden
tukeminen. Opetuksen kautta voidaan merkittävästi vaikuttaa siihen, kuinka henkis-sielulliset
laadut liittyvät lapsen kehittyvään fyysiseen kehoon. Tämä prosessi on hidas tapahtuma, jossa
jokaiselle ikäkaudelle voidaan löytää erilaiset herkkyyskaudet, jotka on hyvä opetuksessa
huomioida. Liikunnanopetuksen tehtävänä on tunnistaa nämä vaiheet fyysisen kasvun alueella,
vastata niihin oikean aikaisilla toiminnoilla. Luokka-asteelta toiselle siirryttäessä lapsi ikäänkuin
rakentaa kehollisuuttaan omakseen. sisäisten voimien vaikuttaessa ja muokatessa fyysisyyttä
vaihe vaiheelta. Parhaassa tapauksessa lapsen sisäiset ominaisuudet: ajattelun, tunteen ja tahdon
toiminnot, saavat kehittyä täyteen mittaansa, kun niille suodaan riittävästi mahdollisuuksia toteutua
fyysisen kehon kautta. Jos tuntien sisällöt on valittu oppilaan kehollisen kehityksen vaihetta
vastaaviksi, hän myös kokee tiedostamattaan liikunnan itselleen mielekkääksi ja vahvistavaksi.
Motivaatio-ongelmia ei synny helposti, jos asioita tehdään oikeaan aikaan, ikäkautta vastaavalla
tavalla.
Steinerpedagogisen liikunnanopetuksen yksi kulmakivi on bothmer-voimistelu. Ensimmäisen
steinerkoulun opettaja Fritz von Bothmer kehitti Rudolf Steinerin virikkeiden ja pyynnön mukaan
liikesarjoja luokka-asteille 3-12. Liikkeet muodostavat kokonaisuudessaan pedagogisen sarjan,
jossa kasvun muuntuvat painopistealueet on selkeästi huomioitu.
Bothmer-voimistelun perustan muodostaa käsitys tilasta kehoon vaikuttavana voimana. Tilan
ulottuvuuksien horisontaali-, vertikaali- ja sagittaalitasojen kautta tehtävät liikkeet voivat oikeaan
ikäkauteen tuotuina olla merkittävä tuki kasvulle. Murrosikäisen on tärkeä saada riittävästi
kokemusta ylhäältä vaikuttavasta voimalaadusta, ikäkaudelle ominaiselle alaspäin vetävälle
voimalle vastaan. Murrosiässä nuoren elimistöön tulee usein raskauden tunnetta, ryhti voi painua
alaspäin. Olennaista on löytää uudenlainen pystysuoruus, tähän bothmer-liikkeet on suunnattu
tässä ikävaiheessa. Eri luokkien liikesarjat on mainittu luokkakohtaisissa oppiainesisällöissä.

Liikunnan tehtävänä on myös lapsen terveen itsetunnon tukeminen. Kun lapsi tai nuori oppii
hallitsemaan
varmuudella
jäsentensä
liikkeet
sekä
toimimaan
mielekkäästi
ja
tarkoituksenmukaisesti mitä erilaisimmissa aktiviteeteissa ja toimintaympäristöissä, hänen yleinen
elämänvarmuutensa ja osallisuuden tunteensa vahvistuvat. Onnistumisen ja hallinnan tunteet ovat
hyvän itsetunnon ilmaisuja, joita liikunnan opetuksella pyritään vahvistamaan.

Myönteisen suhteen löytäminen omaan kehoon on tärkeä näkökohta. Jos liikunnanopetus tarjoaa
onnistumisen elämyksiä, sen kautta on mahdollista vahvistaa oman kehon kunnioitusta ja
hyväksymistä instrumenttina, joka suo itselle mitä moninaisimmat toiminnot ja onnistumisen
elämykset. Liikunnallisen elämäntavan omaksuminen voi toteutua vain, jos myönteinen ja
arvostava suhde omaan kehoon on mahdollistettu.

Sosiaalisuuteen kasvu on myös liikunnanopetuksen keskeisiä tehtäväalueita. Kun opitaan
toimimaan ryhmässä, otetaan suuri askel kohti inhimillisiä elämäntaitoja. Liikunnan opetuksella

voidaan edistää eri kulttuurien tuntemusta, esimerkiksi eri maiden kansantanssit voivat olla tähän
sopivaa opetusmateriaalia.

Tasa-arvon toteutumisen ihannetta toteutetaan, kun kaikilla on mahdollisuus hyväksyttyihin
suorituksiin ja osallistumiseen omien edellytystensä ja liikunta mahdollisuuksiensa mukaan.
Kilpailua ei suosita itseisarvona. Jokainen oppilas on hyvä omalla suoritus tasollaan.
Opetussisällöt valitaan riittävän monipuolisiksi, jotta kaikki oppilaat voivat turvallisesti ja
kiinnostuneesti osallistua. Steinerkoulussa on pitkät perinteet tyttöjen ja poikien yhteiselle
liikunnanopetukselle.

Liikunnassa hyödynnetään monipuolisesti koulun tiloja, lähiliikuntapaikkoja ja luontoa. Liikunta
tarjoaa mahdollisuuksia
iloon, keholliseen
ilmaisuun,
osallisuuteen,
sosiaalisuuteen,
rentoutumiseen, leikinomaiseen kisailuun ja ponnisteluun sekä toisten auttamiseen. Liikunnassa
oppilas saa valmiuksia terveytensä edistämiseen.

Vuosiluokilla 1-2
Liikunnanopetuksen
ensisijainen
tehtävä on tukea lapsen kasvua
sosiaalisuuteen.
Ryhmäytyminen tapahtuu luontevasti, kun koetaan yhdessä leikkien vaihtuvia tilanteita. Leikkien
tehtävä on sosiaalistaa, tuottaa iloa, virkistää, vahvistaa kykyä ratkaista vaihtelevien tilanteiden
tuomia ongelmia ja haasteita.

Motoristen perustaitojen kuten juoksun, hyppyjen ja heittojen vahvistaminen on erityisesti
liikunnanopetuksen tehtävä, samoin luontosuhteen vaaliminen. Uinninopetus kuuluu myös
liikunnanopetuksen piiriin, mahdollisuuksien mukaan jo ensimmäiseltä luokalta lähtien.

Eurytmialiikunnan tunneilla oppilas tutustuu omaan kehoonsa, sekä sen monipuolisiin liike- ja
ilmaisumahdollisuuksiin. Opetustilanteissa perehdytään myös tietojenkäsittelyn perusteisiin ihmisiä
ja ihmisryhmiä liikuttamalla. Toteutetaan yhteisopettajuutta luokan/matematiikanopettajan kanssa.

Liikunnan opetuksen tavoitteet vuosiluokka 1-2

Opetuksen tavoitteet
Liikunnanopetuksen tavoitteena on vahvistaa lapsen turvallisuuden tunnetta, itsevarmuutta ja
rohkeutta osallistua toimintaan erilaisissa oppimisympäristöissä.
Fyysinen toimintakyky

T1 Kannustaa oppilasta itsenäisesti ja yhdessä kokeilemaan uusia, erilaisia liikuntatehtäviä sekä
rohkaista itsensä ilmaisemiseen liikunnan avulla. Eurytmialiikunnan tunnilla rohkaistaan lasta
ilmaisemaan satujen sisältöä rooleja vaihtaen.
S1
L1, L3
T2 Harjaannuttaa oppilasta havainnoimaan itseään ja ympäristöään aistien avulla sekä tekemään
liikuntatilanteisiin sopivia ratkaisuja.
S1
L1, L3, L4
T3 Vahvistaa motoristen perustaitojen (tasapaino-, liikkumis- ja väli- neenkäsittelytaidot) oppimista
niin, että oppilas oppii soveltamaan niitä eri oppimisympäristöissä, eri tilanteissa ja eri
vuodenaikoina (
esim. luokan retkillä kävely, juoksu, hyppiminen). Fyysisen kehon osalta
tavoitteena on vahvistaa rytmisen järjestelmän, verenkierron ja hengityksen toimintoja.
S1
L3
T4 Harjaannuttaa oppilasta liikkumaan turvallisesti erilaisissa ympäris- töissä, erilaisilla välineillä ja
telineillä. Jaksotunneilla muunneltavassa luokassa penkit muuttuvat liikuntatelineiksi tarjoten
mahdollisuuksia kehittää turvallisia liikuntavalmiuksia, retkillä luonnolliset esteet kivet, kannot,
puunrungot sopivat liikuntatelineiksi.
S1
L3
T5 Tutustuttaa oppilas vesiliikuntaan ja varmistaa alkeisuimataito.
S1
L3
T6 Ohjata oppilasta turvalliseen ja asialliseen toimintaan kaikessa liikunnassa.
S1
L3, L6, L7
Sosiaalinen toimintakyky
T7 Tavoitteena on oppilaiden sosiaalisten taitojen kehittäminen ja ryhmäytymisen tukeminen.
Tämä vaatii yhdessä työskentelytaitojen oppimista ja omien tunneilmaisujen hallitsemisen
oppimista.
S2
L2, L3, L6, L7
T8 Tukea yhdessä työskentelyn taitoja, kuten yhdessä sovittujen sääntöjen noudattamista,
ohjaamalla oppilasta ottamaan vastuuta yhteispelien ja -leikkien onnistumisesta.

S2
L2, L6, L7
Psyykkinen toimintakyky
T9 Tukea oppilaan myönteisen minäkäsityksen vahvistumista, ohjata itsenäiseen työskentelyyn
sekä monipuolistaa oppilaan tapoja ilmaista itseään.
S3
L1, L2, L3
T10 Varmistaa myönteisten liikunnallisten
kokeilemaan oman toimintakykynsä rajoja.

kokemusten

saaminen

ja

rohkaista

oppilasta

S3
L1, L2
Liikunnan tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet
vuosiluokka 1-2
S1 Fyysinen toimintakyky: Opetukseen sisältyy runsaasti fyysisesti aktiivista toimintaa.
Opetukseen valitaan sisä- ja ulkoleikkejä ja tehtäviä sekä liikuntamuotoja, joissa harjoitellaan
tasapaino- ja liikkumistaitoja (kuten kiipeilyä, juoksuja ja hyppyjä) ja välineenkäsittelytaitoja (kuten
tehtäviä erilaisilla välineillä ja palloleikkejä) erilaisissa oppimisympäristöissä (kuten salissa,
luonnossa, lumella ja jäällä). Kehonhallintaa edistetään käyttämällä tehtäviä (kuten voimistelu- ja
musiikkileikkejä), joissa harjaannutetaan kehonhahmotusta, ilmaisua ja rytmin mukaan liikkumista.
Tutustutaan monipuolisin ja turvallisin tehtävin liikkumiseen sisällä ja ulkona eri vuodenaikoina eri
oppimisympäristöissä. Vesiliikunta ja uinti kuuluvat liikunnan opetukseen.
Oman erityisen lisänsä liikunnallisiin mahdollisuuksiin tarjoaa ns. penkkipedagogiikka. 1. luokassa
ei käytetä pulpetteja, sen sijaan työskentelyalustana toimivat matalat penkit. Luokassa voidaan
toteuttaa liikunnallisia leikkejä, tasapainoharjoituksia ja temppuiluja.
Viikon toinen liikuntatunti on eurytmialiikunnan tunti eurytmistin ohjauksessa. Näillä tunneilla
harjoitellaan monenlaista liikkumista, integroiden liike satujen, runojen tai musiikin sisältöihin.
S2 Sosiaalinen toimintakyky: Opetus sisältää yksinkertaisia liikunnallisia sääntöleikkejä, tehtäviä
ja pelejä, joissa oppilaat toimivat yhteistyössä muiden kanssa ja saavat kokemuksia muiden
auttamisesta.
S3 Psyykkinen toimintakyky: Opetukseen valitaan iloa ja virkistystä tuottavia leikkejä ja tehtäviä,
joissa koetaan onnistumisia sekä kohdataan tuetusti emotionaalisesti vaihtelevia tilanteita kuten
leikeissä, kisailuissa tai peleissä koetut tilanteet.

Liikunnan oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät tavoitteet vuosiluokka 1-2
Liikunnan tehtävää ja tavoitteita toteutetaan opettamalla turvallisesti ja monipuolisesti erilaisissa
oppimisympäristöissä sisä- ja ulkotiloissa oppilaita osallistaen. Opetuksessa otetaan huomioon
vuodenajat, paikalliset olosuhteet sekä koulun ja ympäristön tarjoamat mahdollisuudet

tarkoituksenmukaisella tavalla. Opetuksen yhteydessä korostetaan fyysistä aktiivisuutta ja
yhteistoiminnallisuutta ylläpitäviä työtapoja, kannustavaa vuorovaikutusta ja toisten auttamista
sekä henkisesti ja fyysisesti turvallista toimintaa. Koulun ulkopuolisille liikuntapaikoille
siirtymisessä edistetään turvallista liikennekäyttäytymistä.
Ohjaus, eriyttäminen ja tuki liikunnassa vuosiluokilla 1–2
Kannustava ja hyväksyvä ilmapiiri on edellytys liikunnanopetuksen tavoitteiden saavuttamiselle.
Toiminnan tulee antaa kaikille oppilaille mahdollisuus onnistumiseen ja osallistumiseen sekä tukea
hyvinvoinnin kannalta riittävää toimintakykyä. Opetuksessa on keskeistä oppilaiden yksilöllisyyden
huomioon ottaminen, turvallinen työskentelyilmapiiri sekä organisoinnin ja opetusviestinnän
selkeys. Pätevyyden kokemuksia ja sosiaalista yhteenkuuluvuutta tuetaan oppilaslähtöisillä ja
osallistavilla työtavoilla, sopivilla tehtävillä ja rohkaisevalla palautteella. Vuosiluokilla 1–2 on
tärkeää tunnistaa sellaiset motorisen oppimisen vaikeudet, joilla voi olla yhteyttä muihin oppimisen
ongelmiin.
Oppilaan oppimisen arviointi liikunnassa vuosiluokilla 1–2
Oppimisen arvioinnilla
tarkoituksena on tukea
ja kannustava palaute
monipuoliseen näyttöön

tuetaan oppilaiden kasvamista liikuntaan ja liikunnan avulla eli sen
fyysisen, sosiaalisen ja psyykkisen toimintakyvyn kehittymistä. Rakentava
tukee oppilaan myönteistä käsitystä itsestä liikkujana. Arviointi perustuu
oppilaiden oppimisesta, työskentelystä ja edistymisestä.

Arvioinnissa pyritään tunnistamaan oppilaiden yksilölliset vahvuudet ja kehittymistarpeet sekä
tukemaan niitä. Liikunnan opetuksessa ja arvioinnissa tulee ottaa huomioon oppilaan terveydentila
ja erityistarpeet. Arviointi toteutetaan oppilaiden toimintaa ja työskentelyä havainnoimalla sekä
ohjaamalla oppilaita itsearviointiin.
Oppimisprosessin kannalta keskeisiä arvioinnin ja palautteen antamisen kohteita liikunnassa ovat
•

edistyminen liikuntatilanteisiin sopivien ratkaisujen löytämisessä

•

edistyminen motorisissa perustaidoissa ja niiden harjoittelemisessa

•

edistyminen sovittuihin tehtäviin liittyvässä turvallisessa toiminnassa

•

edistyminen yhdessä työskentelyn ja itsenäisen työskentelyn taidoissa.

Vuosiluokilla 3-6
Liikunnanopetuksen tehtävä näillä luokka-asteilla on vahvistaa lapsen kasvua hyvän itsetunnon
kokevaksi koululaiseksi, joka tuntee itsensä varmaksi omassa kehossaan ja osaa huomioida
myönteisellä tavalla kanssaihmiset. Perusliikuntaitojen lisäksi tehtävänä on harjaannuttaa erilaisia
liikunnallisia taitoja eri välinein. Tärkeää on vahvistaa eri aistien kautta tapahtuvia motorisia
toimintoja.
Neljännellä luokalla fyysisen kehityksen tärkein alue on hengityksen rytmin vakiintumisessa sille
ominaiseen muotoon. Liikuntatunneilla on tällöin mielekästä suosia rytmistä elementtiä, jossa
liikelaaduissa on tunnistettavissa hengityksen kaltainen sisään-ulos -liike. Tähän tarkoitukseen
voidaan käyttää erilaisia hyppynaruharjoituksia, sukkulaviestiä ja leikkejä.
Viidennellä luokalla kasvun rakentumisen pääasiallinen alue on verenkierron virtaavassa
tapahtumassa. Jo luonnostaan oppilaat lähtevät mielellään mukaan liikuntaan, jossa on

koettavissa pyörivä ja virtaava liike. Esimerkiksi kuperkeikat, telineharjoitukset, kansantanssit ja
uinti tarjoavat tähän tarkoitukseen loputtomasti mahdollisuuksia.
Kuudennella luokalla erityisesti luiden lujittuminen on olennaista. Luustolle annetaan riittävästi
haastetta ja virikettä lujuuden kehittymiseen. Käsilläseisonnan ja kärrynpyörien kaltaisissa
liikkeissä kannatellaan oman kehon painoa. Telinevoimistelusta löytyy ikäkaudelle soveltuvia
haasteita. Ihmispyramidit geometrisine muotoineen ovat hyviä ryhmätöiden aiheita.
3-4. luokan eurytmialiikunnan tunneilla pyritään löytämään yhdessä liikkumisen ilo samalla kun
kehitetään
iänmukaisia motorisia taitoja. Oppilaat tottuvat vähitellen liittämään kielellisiä ja
musiikillisia kokemuksia ja ilmiöitä liikkeeseen ja samalla heidän taitonsa kuunnella kehittyy.
Opetustilanteissa perehdytään tietojenkäsittelyn perusteisiin liittämällä esineiden liikuttaminen
ihmisten ja ihmisryhmien liikuttamiseen. Toteutetaan
yhteisopettajuutta
luokan/matematiikanopettajan kanssa.
Liikunnan opetuksen tavoitteet vuosiluokilla 3–6
Vuosiluokka 3
Liikunnanopetus alkaa omana oppiaineenaan kolmannella luokalla.
Opetuksen tavoitteena on vahvistaa oppilaiden kykyä liikkua varmoin ottein erilaisissa
liikuntatiloissa. Löydetään tietoisella tavalla tilan tasot ja opitaan liikkumaan niissä. Tavoitteena on
myös vahvistaa lasten sosiaalisuutta, pareittain ja ryhmissä suoritettavilla tehtävillä.Yhtä tärkeä
tavoite on harjaantua kokemaan oma luokka yhtenä toimivana kokonaisuutena. Tähän pyritään
tietoisilla järjestystä ja kokonaisuuden hahmottumista korostavilla harjoituksilla.
Tavoitteena on myös vahvistaa monipuolisin harjoituksin liikunnallisia valmiuksia, kuten hyppyyjä,
heittoja, hiihtoa ja luistelua. Bothmer-voimistelussa harjoitellaan luokalle kuuluva piirileikki, joka
pitää sisällään luokan yhtenäisyyden vahvistamisen kokemuksen ja luokkatoverien kohtaamisen
harjoittelun.
Eurytmialiikunta tunneilla oppilas vahvistaa kehon hallintaa ja koordinaatiotaitoja, kehittää
hienomotorisia taitoja ja pääsee tasapainon kokemiseen. Kehitetään empatiakykyä, vahvistetaan
mielikuvitusta.
Ristikkäisliikkeet aloitetaan, jotka harjoittavat muistia, keskittymiskykyä ja aivopuoliskojen
yhteistoimintaa. Opetellaan tunnistamaan oikea ja vasen puoli, opitaan hahmottamaan tilaa
liikkuen ja suuntaa vaihtaen.
Fyysinen toimintakyky
T1 kannustaa oppilaita fyysiseen
harjoittelemaan parhaansa yrittäen.

aktiivisuuteen,

kokeilemaan

erilaisia

liikuntatehtäviä

ja

S1
L1, L3
T2 ohjata oppilasta harjaannuttamaan havaintomotorisia taitojaan eli havainnoimaan itseään ja
ympäristöään aistien avulla sekä tekemään liikuntatilanteisiin sopivia ratkaisuja
S1

L1, L3, L4
T3 ohjata oppilasta sekä vahvistamaan tasapaino- ja liikkumistaitojaan että soveltamaan niitä
monipuolisesti erilaisissa oppimisympäristöissä, eri vuodenaikoina sekä eri tilanteissa.
S1
L3
T4 ohjata oppilasta sekä vahvistamaan että soveltamaan välineenkäsit- telytaitojaan
monipuolisesti erilaisissa oppimisympäristöissä käyttämäl- lä erilaisia välineitä eri vuodenaikoina
erilaisissa tilanteissa.
S1
L3
T5 kannustaa ja ohjata oppilasta arvioimaan, ylläpitämään
ominaisuuksiaan: nopeutta, liikkuvuutta, kestävyyttä ja voimaa.

ja

kehittä-

mään

fyysisiä

S1
L3
T6 opettaa uimataito, jotta oppilas pystyy liikkumaan vedessä ja pelas- tautumaan vedestä.
S1
L3
T7 ohjata oppilasta turvalliseen ja asialliseen toimintaan liikuntatun- neilla.
S1
L3, L6, L7
Sosiaalinen toimintakyky
T8 ohjata oppilasta työskentelemään kaikkien kanssa sekä säätelemään toimintaansa ja
tunneilmaisuaan liikuntatilanteissa toiset huomioon ottaen.
S2
L2, L3, L6, L7
T9 ohjata oppilasta toimimaan reilun pelin periaatteella sekä
kantamaan vastuuta yhteisistä oppimistilanteista.
S2
L2, L6, L7
Psyykkinen toimintakyky
T10 kannustaa oppilasta ottamaan vastuuta omasta toiminnasta ja vahvistaa itsenäisen
työskentelyn taitoja.
S3

L1, L2, L3
T11 huolehtia siitä, että oppilaat saavat riittävästi myönteisiä kokemuk- sia omasta kehosta,
pätevyydestä ja yhteisöllisyydestä.
S3
L1, L2
Liikunnan tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet
vuosiluokka 3
S1 Fyysinen toimintakyky: Opetukseen sisältyy runsaasti fyysisesti aktiivista toimintaa. Paljon
leikkejä ja mielikuvien kautta toimintaan ohjaavaa liikkumista. Opetukseen valitaan sellaisia
oppilaiden kehitysvaiheeseen soveltuvia turvallisia tehtäviä, joissa
harjaannutetaan
havainto- ja ratkaisuntekotaitoja
liikuntatilanteisiin
sovellettuina (esim.
luontoliikunta
ja palloilut) sekä tehtäviä, joissa eri vuodenaikoina
ja erilaisissa
oppimisympäristöissä vahvistetaan tasapaino-, liikkumis- ja välineenkäsittelytaitoja monipuolisten
liikuntamuotojen (kuten jää-, lumi-, luonto-, perus-, musiikki- ja tanssiliikunta sekä palloilut ja
voimistelut) ja eri liikuntalajien avulla. Liikunnan opetukseen kuuluu uinnin, vesiliikunnan ja
vesipelastuksen opetusta. Oppilaille opetetaan liikkumiseen ja liikunnan harrastamiseen liittyviä
tarpeellisia tietoja.
Valitaan tehtäviä, joilla opitaan harjaannuttamaan nopeutta, liikkuvuutta, kestävyyttä ja voimaa.
Opetuksessa käytetään monipuolisesti leikkejä, harjoitteita ja pelejä, jotka mahdollistavat
osallisuuden, pätevyyden, itsenäisyyden sekä ilmaisun ja esteettisyyden kokemuksia.
Bothmer-voimistelussa ensimmäinen
kokemista sekä orientoitumista tilaan.

piiriharjoitus,

jossa

vahvistetaan

luokkakokonaisuuden

Eurytmialiikunnan tunneilla opetukseen liitetään jaksotuntien aiheisiin liittyviä liikunnallisia ja
toiminnallisia sisältöjä. Musiikkia valittaessa huomioidaaan musiikin opetuksessa käytöön otettu
diatoninen sävelasteikko. Perusmuotona on edelleen piiri. Oppilasta ohjataan itsenäisempään
harjoitteluun jäljittelyn sijaan.
S2 Sosiaalinen toimintakyky: Opetukseen valitaan myönteistä yhteisöllisyyttä lisääviä pari- ja
ryhmätehtäviä, leikkejä, harjoituksia ja pelejä, joissa opitaan ottamaan toiset huomioon ja
auttamaan muita sekä tehtäviä, joissa opitaan vastuun ottamista omasta toiminnasta, yhteisistä
asioista ja säännöistä.
S3 Psyykkinen toimintakyky: Opetuksessa käytetään tehtäviä, joissa opitaan pitkäjännitteisesti
ponnistelemaan yksin ja yhdessä muiden kanssa tavoitteen saavuttamiseksi. Yhteisillä tehtävillä
harjoitellaan vastuun ottamista. Iloa ja virkistystä tuottavilla liikuntatehtävillä autetaan myönteisten
tunteiden kokemista, jotka vahvistavat pätevyyden kokemuksia ja myönteistä minäkäsitystä.
Liikunnan oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät tavoitteet vuosiluokka 3
Liikunnan tehtävää ja tavoitteita toteutetaan opettamalla turvallisesti ja monipuolisesti erilaisissa
oppimisympäristöissä sisä- ja ulkotiloissa oppilaita osallistaen. Liikunnan opetuksessa otetaan
huomioon vuodenajat, paikalliset olosuhteet sekä koulun ja ympäristön tarjoamat mahdollisuudet
tarkoituksenmukaisella tavalla. Opetuksen yhteydessä korostetaan fyysistä aktiivisuutta ja

yhteistoiminnallisuutta ylläpitäviä työtapoja, kannustavaa vuorovaikutusta ja toisten auttamista
sekä henkisesti ja fyysisesti turvallista toimintaa. Liikuntateknologian hyödyntämisellä tuetaan
liikunnanopetuksen tavoitteiden saavuttamista. Koulun ulkopuolisille liikuntapaikoille siirtymisessä
edistetään turvallista liikennekäyttäytymistä.
Ohjaus, eriyttäminen ja tuki liikunnassa vuosiluokka 3
Kannustava ja hyväksyvä ilmapiiri on edellytys liikunnanopetuksen tavoitteiden saavuttamiselle.
Toiminnan tulee antaa kaikille oppilaille mahdollisuus onnistumiseen ja osallistumiseen sekä tukea
hyvinvoinnin kannalta riittävää toimintakykyä. Opetuksessa on keskeistä oppilaiden yksilöllisyyden
huomioon ottaminen, turvallinen työskentelyilmapiiri sekä organisoinnin ja opetusviestinnän
selkeys. Pätevyydenkokemuksia ja sosiaalista yhteenkuuluvuutta tuetaan oppilaslähtöisillä ja
osallistavilla työtavoilla, sopivilla tehtävillä ja rohkaisevalla palautteella. Vuosiluokalla 3 kiinnitetään
huomiota sellaisten perustaitojen hallintaan, joilla on merkitystä yhteiseen toimintaan
osallistumisessa.
Oppilaan oppimisen arviointi liikunnassa vuosiluokka 3
Oppilaiden kasvamista liikuntaan ja liikunnan avulla tuetaan monipuolisella, kannustavalla ja
ohjaavalla palautteella ja arvioinnilla. Ne tukevat oppilaiden myönteistä käsitystä itsestä liikkujana.
Arviointi perustuu monipuoliseen näyttöön oppilaan oppimisesta ja työskentelystä.
Palautteessa ja arvioinnissa otetaan huomioon oppilaiden yksilölliset vahvuudet sekä
kehittymistarpeet ja tuetaan niitä. Liikunnan opetuksessa ja arvioinnissa tulee ottaa huomioon
oppilaan terveydentila ja erityistarpeet. Arviointi toteutetaan oppilaan toimintaa ja työskentelyä
havainnoimalla. Liikunnan arviointi perustuu fyysisen-, sosiaalisen ja psyykkisen toimintakyvyn
tavoitteisiin. Arvioinnin kohteina ovat oppiminen (tavoitteet 2-6) ja työskentely (tavoitteet 1 ja 7-10),
joten fyysisten kunto-ominaisuuksien tasoa ei käytetä arvioinnin perusteena. Liikunnan sanallista
arviota tai arvosanaa antaessaan opettaja arvioi oppilaan osaamista suhteessa paikallisessa
opetussuunnitelmassa asetettuihin tavoitteisiin.
Vuosiluokka 4
Oppilas on valmis ja halukas osoittamaan entistä enemmän yksilöllistä rohkeutta ja pätevyyttä.
Tavoitteena on suoda mahdollisuus, mihin jo oppilas liikunnallisesti pystyy. Tämä mahdollistuu,
kun leikkeihin yhdistyy enemmän pelinomainen elementti, jossa oppilas voi näyttää osaamistaan.
Myös voimistelussa voidaan luoda tähän tilaisuuksia.
Fyysisen kehityksen osalta tavoitteena on vahvistaa etenkin oppilaan hengityksen rytmistä
tapahtumaa. Tähän tavoitteeseen voidaan pyrkiä sisällyttämään tunteihin toimintoja, joissa
voidaan kokea ikään kuin rytminen ulos-sisään -elementti (esim. sukkulaviestit, pallon heitot,
naruhyppely). 4. luokan bothmer-piirivoimistelussa tulee mukaan rytminen juokseminen, hypyt,
loikat ja heilahdusliikkeet.
Fyysinen toimintakyky
T1 kannustaa oppilaita fyysiseen
harjoittelemaan parhaansa yrittäen.
S1
L1, L3

aktiivisuuteen,

kokeilemaan

erilaisia

liikuntatehtäviä

ja

T2 ohjata oppilasta harjaannuttamaan havaintomotorisia taitojaan eli havainnoimaan itseään ja
ympäristöään aistien avulla sekä tekemään liikuntatilanteisiin sopivia ratkaisuja
S1
L1, L3, L4
T3 ohjata oppilasta sekä vahvistamaan tasapaino- ja liikkumistaitojaan että soveltamaan niitä
monipuolisesti erilaisissa oppimisympäristöissä, eri vuodenaikoina sekä eri tilanteissa.
S1
L3
T4 ohjata oppilasta sekä vahvistamaan että soveltamaan välineenkäsit- telytaitojaan
monipuolisesti erilaisissa oppimisympäristöissä käyttämäl- lä erilaisia välineitä eri vuodenaikoina
erilaisissa tilanteissa.
S1
L3
T5 kannustaa ja ohjata oppilasta arvioimaan, ylläpitämään
ominaisuuksiaan: nopeutta, liikkuvuutta, kestävyyttä ja voimaa.

ja

kehittä-

mään

fyysisiä

S1
L3
T6 opettaa uimataito, jotta oppilas pystyy liikkumaan vedessä ja pelas- tautumaan vedestä.
S1
L3
T7 ohjata oppilasta turvalliseen ja asialliseen toimintaan liikuntatun- neilla.
S1
L3, L6, L7
Sosiaalinen toimintakyky
T8 ohjata oppilasta työskentelemään kaikkien kanssa sekä säätelemään toimintaansa ja
tunneilmaisuaan liikuntatilanteissa toiset huomioon ottaen.
S2
L2, L3, L6, L7
T9 ohjata oppilasta toimimaan reilun pelin periaatteella sekä kanta- maan vastuuta yhteisistä
oppimistilanteista.
S2
L2, L6, L7
Psyykkinen toimintakyky

T10 kannustaa oppilasta
työskentelyn taitoja.

ottamaan

vastuuta

omasta

toiminnasta

ja vahvistaa

itsenäisen

S3
L1, L2, L3
T11 huolehtia siitä, että oppilaat saavat riittävästi myönteisiä kokemuk- sia omasta kehosta,
pätevyydestä ja yhteisöllisyydestä.
S3
L1, L2
Liikunnan tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet
vuosiluokka 4
S1 Fyysinen toimintakyky: Leikinomainen liikunta jatkuu. Käytetään erityisesti eläinaiheisia
mielikuvia. Paljon juoksuleikkejä, erityisesti sukkulaviestin tyyppisiä harjoituksia. Erilaisia hyppy- ja
askelharjoituksia vahvan rytmin kantamana.
Bothmer-voimistelussa piirileikki, jossa korostuu yksilöllinen suoritus ja tasapainon löytäminen
ylhäältä ja alhaalta vaikuttavien voimien välissä. Bothmer-piirileikissä harjoitellaan rytmistä
juoksemista, hyppyjä, loikkia ja heilahdusliikkeitä.
Opetukseen sisältyy runsaasti fyysisesti aktiivista toimintaa. Opetukseen valitaan sellaisia
oppilaiden kehitysvaiheeseen soveltuvia turvallisia tehtäviä, joissa harjaannutetaan havainto- ja
ratkaisuntekotaitoja liikuntatilanteisiin sovellettuina (esim. luontoliikunta ja palloilut) sekä tehtäviä,
joissa eri vuodenaikoina ja erilaisissa oppimisympäristöissä vahvistetaan tasapaino-, liikkumis- ja
välineenkäsittelytaitoja monipuolisten liikuntamuotojen (kuten jää-, lumi-, luonto-, perus-, musiikkija tanssiliikunta sekä palloilut ja voimistelut) ja eri liikuntalajien avulla.
Liikunnan opetukseen kuuluu uinnin, vesiliikunnan ja vesipelastuksen
opetetaan liikkumiseen ja liikunnan harrastamiseen liittyviä tarpeellisia tietoja.

opetusta. Oppilaille

Valitaan tehtäviä, joilla opitaan harjaannuttamaan nopeutta, liikkuvuutta, kestävyyttä ja voimaa.
Opetuksessa käytetään monipuolisesti leikkejä, harjoitteita ja pelejä, jotka mahdollistavat
osallisuuden, pätevyyden, itsenäisyyden sekä ilmaisun ja esteettisyyden kokemuksia.
Liikunnan opetukseen valitaan tehtäviä, joiden avulla tutustutaan myös oman toimintakyvyn
arviointiin.
S2 Sosiaalinen toimintakyky: Opetukseen valitaan myönteistä yhteisöllisyyttä lisääviä pari- ja
ryhmätehtäviä, leikkejä, harjoituksia ja pelejä, joissa opitaan ottamaan toiset huomioon ja auttamaan muita sekä tehtäviä, joissa opitaan vastuun ottamista omasta toiminnasta, yhteisistä asioista
ja säännöistä.
S3 Psyykkinen toimintakyky: Opetuksessa käytetään tehtäviä, joissa opitaan pitkäjännitteisesti
ponnistelemaan yksin ja yhdessä muiden kanssa tavoitteen saavuttamiseksi. Yhteisillä tehtävillä
harjoitellaan vastuun ottamista. Iloa ja virkistystä tuottavilla liikuntatehtävillä autetaan myönteisten tunteiden kokemista, jotka vahvistavat pätevyyden kokemuksia ja myönteistä minäkäsitystä.
Liikunnan oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät tavoitteet vuosiluokka 4

Liikunnan tehtävää ja tavoitteita toteutetaan opettamalla turvallisesti ja monipuolisesti erilaisissa
oppimisympäristöissä sisä- ja ulkotiloissa oppilaita osallistaen. Liikunnan opetuksessa otetaan
huomioon vuodenajat, paikalliset olosuhteet sekä koulun ja ympäristön tarjoamat mahdollisuudet
tarkoituksenmukaisella tavalla. Opetuksen yhteydessä korostetaan fyysistä aktiivisuutta ja
yhteistoiminnallisuutta ylläpitäviä työtapoja, kannustavaa vuorovaikutusta ja toisten auttamista
sekä henkisesti ja fyysisesti turvallista toimintaa. Liikuntateknologian hyödyntämisellä tuetaan
liikunnanopetuksen tavoitteiden saavuttamista. Koulun ulkopuolisille liikuntapaikoille siirtymisessä
edistetään turvallista liikennekäyttäytymistä.
Ohjaus, eriyttäminen ja tuki liikunnassa vuosiluokka 4
Kannustava ja hyväksyvä ilmapiiri on edellytys liikunnanopetuksen tavoitteiden saavuttamiselle.
Toiminnan tulee antaa kaikille oppilaille mahdollisuus onnistumiseen ja osallistumiseen sekä tukea
hyvinvoinnin kannalta riittävää toimintakykyä. Opetuksessa on keskeistä oppilaiden yksilöllisyyden
huomioon ottaminen, turvallinen työskentelyilmapiiri sekä organisoinnin ja opetusviestinnän
selkeys. Pätevyydenkokemuksia ja sosiaalista yhteenkuuluvuutta tuetaan oppilaslähtöisillä ja
osallistavilla työtavoilla, sopivilla tehtävillä ja rohkaisevalla palautteella. Kiinnitetään huomiota
sellaisten perustaitojen hallintaan, joilla on merkitystä yhteiseen toimintaan osallistumisessa.
Oppilaan oppimisen arviointi liikunnassa vuosiluokka 4
Oppilaiden kasvamista liikuntaan ja liikunnan avulla tuetaan monipuolisella, kannustavalla ja
ohjaavalla palautteella ja arvioinnilla. Ne tukevat oppilaiden myönteistä käsitystä itsestä liikkujana.
Arviointi perustuu monipuoliseen näyttöön oppilaan oppimisesta ja työskentelystä.
Palautteessa ja arvioinnissa otetaan huomioon oppilaiden yksilölliset vahvuudet sekä
kehittymistarpeet ja tuetaan niitä. Liikunnan opetuksessa ja arvioinnissa tulee ottaa huomioon
oppilaan terveydentila ja erityistarpeet. Arviointi toteutetaan oppilaan toimintaa ja työskentelyä
havainnoimalla. Liikunnan arviointi perustuu fyysisen-, sosiaalisen ja psyykkisen toimintakyvyn
tavoitteisiin. Arvioinnin kohteina ovat oppiminen (tavoitteet 2-6) ja työskentely (tavoitteet 1 ja 7-10),
joten fyysisten kunto-ominaisuuksien tasoa ei käytetä arvioinnin perusteena. Liikunnan sanallista
arviota tai arvosanaa antaessaan opettaja arvioi oppilaan osaamista suhteessa paikallisessa
opetussuunnitelmassa asetettuihin tavoitteisiin.
Vuosiluokka 5
Viidesluokkalainen elää lapsuuden ‘kultaista keskiaikaa’. Liikunta on tässä ikävaiheessa yleensä
hyvin suosittu oppiaine. Liikkuminen omassa kehossa on helppoa ja keveää. Murrosikä ei yleensä
vielä ole tuonut raskautta jäseniin. Opetuksen tavoitteena on vahvistaa kehollisen harmonian
kokemusta. Esikuva löytyy antiikin Kreikan urheilun ihanteesta. Pyritään liikkumaan
mahdollisimman kauniisti ja kevyesti.
Harjoitellaan kreikkalaisia urheilulajeja juoksua, hyppyjä, heittoja ja painia. Mahdollisuuksien
mukaan osallistutaan viidesluokkalaisten yhteisiin olympialaisiin. Kansantanssit on voimistelun
ohella soveltuva liikuntamuoto. Bothmer-voimistelussa on 5. luokan rytminen hyppyharjoitus.

Liikunnan opetuksen tavoitteet vuosiluokka
Fyysinen toimintakyky

T1 kannustaa oppilaita fyysiseen
harjoittelemaan parhaansa yrittäen.

aktiivisuuteen,

kokeilemaan

erilaisia

liikuntatehtäviä

ja

S1
L1, L3
T2 ohjata oppilasta harjaannuttamaan havaintomotorisia taitojaan eli havainnoimaan itseään ja
ympäristöään aistien avulla sekä tekemään liikuntatilanteisiin sopivia ratkaisuja
S1
L1, L3, L4
T3 ohjata oppilasta sekä vahvistamaan tasapaino- ja liikkumistaitojaan että soveltamaan niitä
monipuolisesti erilaisissa oppimisympäristöissä, eri vuodenaikoina sekä eri tilanteissa.
S1
L3
T4 ohjata oppilasta sekä vahvistamaan että soveltamaan välineenkäsit- telytaitojaan
monipuolisesti erilaisissa oppimisympäristöissä käyttämäl- lä erilaisia välineitä eri vuodenaikoina
erilaisissa tilanteissa.
S1
L3
T5 kannustaa ja ohjata oppilasta arvioimaan, ylläpitämään
ominaisuuksiaan: nopeutta, liikkuvuutta, kestävyyttä ja voimaa.

ja

kehittä-

mään

fyysisiä

S1
L3
T6 opettaa perusuimataito, jotta oppilas pystyy liikkumaan vedessä ja pelastautumaan vedestä.
S1
L3
T7 ohjata oppilasta turvalliseen ja asialliseen toimintaan
liikuntatunneilla.
S1
L3, L6, L7
Sosiaalinen toimintakyky
T8 ohjata oppilasta työskentelemään kaikkien kanssa sekä säätelemään toimintaansa ja
tunneilmaisuaan liikuntatilanteissa toiset huomioon ottaen.
S2
L2, L3, L6, L7

T9 ohjata oppilasta toimimaan reilun pelin periaatteella sekä kanta- maan vastuuta yhteisistä
oppimistilanteista.
S2
L2, L6, L7
Psyykkinen toimintakyky
T10 kannustaa oppilasta
työskentelyn taitoja.

ottamaan

vastuuta

omasta

toiminnasta

ja vahvistaa

itsenäisen

S3
L1, L2, L3
T11 huolehtia siitä, että oppilaat saavat riittävästi myönteisiä kokemuk- sia omasta kehosta,
pätevyydestä ja yhteisöllisyydestä.
S3
L1, L2
Liikunnan tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet
vuosiluokka 5
S1 Fyysinen toimintakyky:
Viidennen luokan teemana olympialaiset. Syksyllä yleisurheilua, jossa
kreikkalaiset lajit: juoksu, pituushyppy, kiekko, keihäs ja paini seisoen.
Bothmer-voimistelu harjoituksena rytminen kevyt-raskas hyppely eri muodoissa.
Opetukseen sisältyy runsaasti fyysisesti aktiivista toimintaa. Opetukseen valitaan sellaisia
oppilaiden kehitysvaiheeseen soveltuvia turvallisia tehtäviä, joissa harjaannutetaan havainto- ja
ratkaisuntekotaitoja liikuntatilanteisiin sovellettuina (esim. luontoliikunta ja palloilut) sekä tehtäviä,
joissa eri vuodenaikoina ja erilaisissa oppimisympäristöissä vahvistetaan tasapaino-, liikkumis- ja
välineenkäsittelytaitoja monipuolisten liikuntamuotojen (kuten jää-, lumi-, luonto-, perus-, musiikkija tanssiliikunta sekä palloilut ja voimistelut) ja eri liikuntalajien avulla. Liikunnan opetukseen
kuuluu uinnin, vesiliikunnan ja vesipelastuksen opetusta. Oppilaille opetetaan liikkumiseen ja
liikunnan harrastamiseen liittyviä tarpeellisia tietoja.
Valitaan tehtäviä, joilla opitaan harjaannuttamaan nopeutta, liikkuvuutta, kestävyyttä ja voimaa.
Opetuksessa käytetään monipuolisesti leikkejä, harjoitteita ja pelejä, jotka mahdollistavat
osallisuuden, pätevyyden, itsenäisyyden sekä ilmaisun ja esteettisyyden kokemuksia.
Liikunnan opetukseen valitaan tehtäviä, joiden avulla tutustutaan myös oman toimintakyvyn
arviointiin. Valtakunnallisen fyysisen toimintakyvyn seurantajärjestelmä Move!:n mittaukset
tehdään niin, että ne tukevat 5. vuosiluokalla koulussa järjestettäviä laajoja terveystarkastuksia.
S2 Sosiaalinen toimintakyky: Opetukseen valitaan myönteistä yhteisöllisyyttä lisääviä pari- ja
ryhmätehtäviä, leikkejä, harjoituksia ja pelejä, joissa opitaan ottamaan toiset huomioon ja
auttamaan muita sekä tehtäviä, joissa opitaan vastuun ottamista omasta toiminnasta, yhteisistä
asioista ja säännöistä.

S3 Psyykkinen toimintakyky: Opetuksessa käytetään tehtäviä, joissa opitaan pitkäjännitteisesti
ponnistelemaan yksin ja yhdessä muiden kanssa tavoitteen saavuttamiseksi. Yhteisillä tehtävillä
harjoitellaan vastuun ottamista. Iloa ja virkistystä tuottavilla liikuntatehtävillä autetaan myönteisten tunteiden kokemista, jotka vahvistavat pätevyyden kokemuksia ja myönteistä minäkäsitystä.
Liikunnan oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät tavoitteet vuosiluokka 5
Liikunnan tehtävää ja tavoitteita toteutetaan opettamalla turvallisesti ja monipuolisesti erilaisissa
oppimisympäristöissä sisä- ja ulkotiloissa oppilaita osallistaen. Liikunnan opetuksessa otetaan
huomioon vuodenajat, paikalliset olosuhteet sekä koulun ja ympäristön tarjoamat mahdollisuudet
tarkoituksenmukaisella tavalla. Opetuksen yhteydessä korostetaan fyysistä aktiivisuutta ja
yhteistoiminnallisuutta ylläpitäviä työtapoja, kannustavaa vuorovaikutusta ja toisten auttamista
sekä henkisesti ja fyysisesti turvallista toimintaa. Liikuntateknologian hyödyntämisellä tuetaan
liikunnanopetuksen tavoitteiden saavuttamista. Koulun ulkopuolisille liikuntapaikoille siirtymisessä
edistetään turvallista liikennekäyttäytymistä.
Ohjaus, eriyttäminen ja tuki liikunnassa vuosiluokka 5
Kannustava ja hyväksyvä ilmapiiri on edellytys liikunnanopetuksen tavoitteiden saavuttamiselle.
Toiminnan tulee antaa kaikille oppilaille mahdollisuus onnistumiseen ja osallistumiseen sekä tukea
hyvinvoinnin kannalta riittävää toimintakykyä. Opetuksessa on keskeistä oppilaiden yksilöllisyyden
huomioon ottaminen, turvallinen työskentelyilmapiiri sekä organisoinnin ja opetusviestinnän
selkeys. Pätevyydenkokemuksia ja sosiaalista yhteenkuuluvuutta tuetaan oppilaslähtöisillä ja
osallistavilla työtavoilla, sopivilla tehtävillä ja rohkaisevalla palautteella. Vuosiluokalla 5 kiinnitetään
huomiota sellaisten perustaitojen hallintaan, joilla on merkitystä yhteiseen toimintaan
osallistumisessa.
Oppilaan oppimisen arviointi liikunnassa vuosiluokka 5
Oppilaiden kasvamista liikuntaan ja liikunnan avulla tuetaan monipuolisella, kannustavalla ja
ohjaavalla palautteella ja arvioinnilla. Ne tukevat oppilaiden myönteistä käsitystä itsestä liikkujana.
Arviointi perustuu monipuoliseen näyttöön oppilaan oppimisesta ja työskentelystä.
Palautteessa ja arvioinnissa otetaan huomioon oppilaiden yksilölliset vahvuudet sekä
kehittymistarpeet ja tuetaan niitä. Liikunnan opetuksessa ja arvioinnissa tulee ottaa huomioon
oppilaan terveydentila ja erityistarpeet. Arviointi toteutetaan oppilaan toimintaa ja työskentelyä
havainnoimalla. Liikunnan arviointi perustuu fyysisen-, sosiaalisen ja psyykkisen toimintakyvyn
tavoitteisiin. Arvioinnin kohteina ovat oppiminen (tavoitteet 2-6) ja työskentely (tavoitteet 1 ja 7-10),
joten fyysisten kunto-ominaisuuksien tasoa ei käytetä arvioinnin perusteena.
Move!-mittausten tuloksia ei käytetä oppilaan arvioinnin perusteina.
Oppilaita ohjataan itsearviointiin.
Liikunnan sanallista arviota tai arvosanaa antaessaan opettaja arvioi oppilaan osaamista
suhteessa paikallisessa opetussuunnitelmassa asetettuihin tavoitteisiin.
Vuosiluokka 6
Kuudennella luokalla nousee tärkeäksi oppia kunnioittamaan järjestystä ja sääntöjä. Peleissä ja
leikeissä on tavoitteena reilu peli ja sääntöjen tarkka noudattaminen (esim. pesäpallo). Opitaan
entistä paremmin huomioimaan luokkatoverit ja luokan yleinen järjestys tunneilla.

Bothmer-voimistelussa suoritettavat geometriset muodot vahvistavat tätä oppilaan tarvitsemaa
selkeyden ja järjestyksen tuntemusta. Fyysis-kehollisella alueella kasvun painopiste on luiden
lujuuden lisääntymisessä. Nyt on tavoitteellista harjoitella esim. voimisteluliikkeitä, joissa
kannatellaan omaa painoa (esim. käsilläseisontaa, kärrynpyörää, telinevoimistelussa oikonoja).
Edelleen tavoitteena on harjoittaa hyvä välineiden käsittelytaito, esim. sirkusteema tarjoaa
monenlaisia mahdollisuuksia, joista jokainen oppilas voi löytää itselleen soveltuvan harjoittelun
kohteen.
Liikunnan opetuksen tavoitteet vuosiluokka 6
Fyysinen toimintakyky
T1 kannustaa oppilaita fyysiseen
harjoittelemaan parhaansa yrittäen.

aktiivisuuteen,

kokeilemaan

erilaisia

liikuntatehtäviä

ja

S1
L1, L3
T2 ohjata oppilasta harjaannuttamaan havaintomotorisia taitojaan eli havainnoimaan itseään ja
ympäristöään aistien avulla sekä tekemään liikuntatilanteisiin sopivia ratkaisuja
S1
L1, L3, L4
T3 ohjata oppilasta sekä vahvistamaan tasapaino- ja liikkumistaitojaan että soveltamaan niitä
monipuolisesti erilaisissa oppimisympäristöissä, eri vuodenaikoina sekä eri tilanteissa.
S1
L3
T4 ohjata oppilasta sekä vahvistamaan että soveltamaan välineenkäsit- telytaitojaan
monipuolisesti erilaisissa oppimisympäristöissä käyttämäl- lä erilaisia välineitä eri vuodenaikoina
erilaisissa tilanteissa.
S1
L3
T5 kannustaa ja ohjata oppilasta arvioimaan, ylläpitämään
ominaisuuksiaan: nopeutta, liikkuvuutta, kestävyyttä ja voimaa.

ja

kehittä-

mään

fyysisiä

S1
L3
T6 opettaa perusuimataito, jotta oppilas pystyy liikkumaan vedessä ja pelastautumaan vedestä.
S1
L3
T7 ohjata oppilasta turvalliseen ja asialliseen toimintaan
liikuntatunneilla sekä puhtaudesta huolehtimiseen.

S1
L3, L6, L7
Sosiaalinen toimintakyky
T8 ohjata oppilasta työskentelemään kaikkien kanssa sekä säätelemään toimintaansa ja
tunneilmaisuaan liikuntatilanteissa toiset huomioon ottaen.
S2
L2, L3, L6, L7
T9 ohjata oppilasta toimimaan reilun pelin periaatteella sekä kanta- maan vastuuta yhteisistä
oppimistilanteista.
S2
L2, L6, L7
Psyykkinen toimintakyky
T10 kannustaa oppilasta ottamaan vastuuta omasta toiminnasta ja vahvistaa itsenäisen
työskentelyn taitoja.
S3
L1, L2, L3
T11 huolehtia siitä, että oppilaat saavat riittävästi myönteisiä kokemuk- sia omasta kehosta,
pätevyydestä ja yhteisöllisyydestä.
S3
L1, L2
Liikunnan tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet
vuosiluokka 6
S1 Fyysinen toimintakyky:
Alempien luokkien opetuksen leikinomainen sävy muuttuu enemmän tarkkuutta ja sääntöjä
korostavaksi harjoitteluksi. Pallopelejä pelataan tarkoin säännöin, harjoitellaan pelitaktiikoita.
Voimistelussa pyritään
monipuoliseen harjoitteluun, jossa vahvistuvalle luustolle annetaan
riittävästi haasteita. Sirkusvälineet antavat monia mahdollisuuksia eri taitojen haltuunottoon.
‘Harjoitus tekee mestarin’ kuvaa hyvin tämän luokka-asteen laatua.
Opetukseen sisältyy runsaasti fyysisesti aktiivista toimintaa.
Opetukseen valitaan sellaisia oppilaiden kehitysvaiheeseen soveltuvia turvallisia tehtäviä, joissa
harjaannutetaan
havainto- ja ratkaisuntekotaitoja
liikuntatilanteisiin
sovellettuina (esim.
luontoliikunta
ja palloilut) sekä tehtäviä, joissa eri vuodenaikoina
ja erilaisissa
oppimisympäristöissä vahvistetaan tasapaino-, liikkumis- ja välineenkäsittelytaitoja monipuolisten

liikuntamuotojen (kuten jää-, lumi-, luonto-, perus-, musiikki- ja tanssiliikunta sekä palloilut ja
voimistelut) ja eri liikuntalajien avulla.
Liikunnan opetukseen kuuluu uinnin, vesiliikunnan ja vesipelastuksen
opetetaan liikkumiseen ja liikunnan harrastamiseen liittyviä tarpeellisia tietoja.

opetusta. Oppilaille

Valitaan tehtäviä, joilla opitaan harjaannuttamaan nopeutta, liikkuvuutta, kestävyyttä ja voimaa.
Opetuksessa käytetään monipuolisesti leikkejä, harjoitteita ja pelejä, jotka mahdollistavat
osallisuuden, pätevyyden, itsenäisyyden sekä ilmaisun ja esteettisyyden kokemuksia.
Liikunnan opetukseen valitaan tehtäviä, joiden avulla tutustutaan myös oman toimintakyvyn
arviointiin.
S2 Sosiaalinen toimintakyky: Opetukseen valitaan myönteistä yhteisöllisyyttä lisääviä pari- ja
ryhmätehtäviä, leikkejä, harjoituksia ja pelejä, joissa opitaan ottamaan toiset huomioon ja
auttamaan muita sekä tehtäviä, joissa opitaan vastuun ottamista omasta toiminnasta, yhteisistä
asioista ja säännöistä.
S3 Psyykkinen toimintakyky: Opetuksessa käytetään tehtäviä, joissa opitaan pitkäjännitteisesti
ponnistelemaan yksin ja yhdessä muiden kanssa tavoitteen saavuttamiseksi. Yhteisillä tehtävillä
harjoitellaan vastuun ottamista. Iloa ja virkistystä tuottavilla liikuntatehtävillä autetaan myönteisten
tunteiden kokemista, jotka vahvistavat pätevyyden kokemuksia ja myönteistä minäkäsitystä.
Liikunnan oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät tavoitteet vuosiluokka 6
Liikunnan tehtävää ja tavoitteita toteutetaan opettamalla turvallisesti ja monipuolisesti erilaisissa
oppimisympäristöissä sisä- ja ulkotiloissa oppilaita osallistaen. Liikunnan opetuksessa otetaan
huomioon vuodenajat, paikalliset olosuhteet sekä koulun ja ympäristön tarjoamat mahdollisuudet
tarkoituksenmukaisella tavalla. Opetuksen yhteydessä korostetaan fyysistä aktiivisuutta ja
yhteistoiminnallisuutta ylläpitäviä työtapoja, kannustavaa vuorovaikutusta ja toisten auttamista
sekä henkisesti ja fyysisesti turvallista toimintaa. Liikuntateknologian hyödyntämisellä tuetaan
liikunnanopetuksen tavoitteiden saavuttamista. Koulun ulkopuolisille liikuntapaikoille siirtymisessä
edistetään turvallista liikennekäyttäytymistä.
Ohjaus, eriyttäminen ja tuki liikunnassa vuosiluokka 6
Kannustava ja hyväksyvä ilmapiiri on edellytys liikunnanopetuksen tavoitteiden saavuttamiselle.
Toiminnan tulee antaa kaikille oppilaille mahdollisuus onnistumiseen ja osallistumiseen sekä tukea
hyvinvoinnin kannalta riittävää toimintakykyä. Opetuksessa on keskeistä oppilaiden yksilöllisyyden
huomioon ottaminen, turvallinen työskentelyilmapiiri sekä organisoinnin ja opetusviestinnän
selkeys. Pätevyydenkokemuksia ja sosiaalista yhteenkuuluvuutta tuetaan oppilaslähtöisillä ja
osallistavilla työtavoilla, sopivilla tehtävillä ja rohkaisevalla palautteella. Vuosiluokalla 6 kiinnitetään
huomiota sellaisten perustaitojen hallintaan, joilla on merkitystä yhteiseen toimintaan
osallistumisessa.
Oppilaan oppimisen arviointi liikunnassa vuosiluokalla 6
Oppilaiden kasvamista liikuntaan ja liikunnan avulla tuetaan monipuolisella, kannustavalla ja
ohjaavalla palautteella ja arvioinnilla. Ne tukevat oppilaiden myönteistä käsitystä itsestä liikkujana.
Arviointi perustuu monipuoliseen näyttöön oppilaan oppimisesta ja työskentelystä.

Palautteessa ja arvioinnissa otetaan huomioon oppilaiden yksilölliset vahvuudet sekä
kehittymistarpeet ja tuetaan niitä. Liikunnan opetuksessa ja arvioinnissa tulee ottaa huomioon
oppilaan terveydentila ja erityistarpeet. Arviointi toteutetaan oppilaan toimintaa ja työskentelyä
havainnoimalla. Liikunnan arviointi perustuu fyysisen-, sosiaalisen ja psyykkisen toimintakyvyn
tavoitteisiin. Arvioinnin kohteina ovat oppiminen (tavoitteet 2-6) ja työskentely (tavoitteet 1 ja 7-10),
joten fyysisten kunto-ominaisuuksien tasoa ei käytetä arvioinnin perusteena. Liikunnan sanallista
arviota tai arvosanaa antaessaan opettaja arvioi oppilaan osaamista suhteessa paikallisessa
opetussuunnitelmassa asetettuihin tavoitteisiin. Määritellessään osaamisen tasoa 6. vuosiluokan
lukuvuositodistusta varten opettaja käyttää liikunnan valtakunnallisia arviointikriteereitä.
Liikunnan arviointikriteerit 6. vuosiluokan päätteeksi hyvää osaamista kuvaavaa sanallista arviota/
arvosanaa kahdeksan varten
Fyysinen toimintakyky
T1 kannustaa oppilaita fyysiseen
harjoittelemaan parhaansa yrittäen.

aktiivisuuteen,

kokeilemaan

erilaisia

liikuntatehtäviä

ja

S1
Työskentely ja yrittäminen
Oppilas osallistuu liikuntatuntien toimintaan yleensä aktiivisesti kokeillen ja harjoitellen erilaisia
liikuntatehtäviä.
T2 ohjata oppilasta harjaannuttamaan havaintomotorisia taitojaan eli havainnoimaan itseään ja
ympäristöään aistien avulla sekä tekemään liikuntatilanteisiin sopivia ratkaisuja.
S1Ratkaisujen teko erilaisissa liikuntatilanteissa
Oppilas tekee eri liikuntatilanteissa, kuten leikeissä ja peleissä, useimmiten tarkoituksenmukaisia
ratkaisuja.
T3 ohjata oppilasta sekä vahvistamaan tasapaino- ja liikkumistaitojaan että soveltamaan niitä
monipuolisesti erilaisissa oppimisympäristöissä, eri vuodenaikoina sekä eri tilanteissa.
S1 Motoristen perustaitojen (tasapaino- ja liikkumistaidot) käyttäminen eri liikuntamuodoissa.
Oppilas osaa tasapainoilla ja liikkua erilaisissa oppimisympäristöissä.
T4 ohjata oppilasta sekä vahvistamaan että soveltamaan välineenkäsittelytaitojaan monipuolisesti
erilaisissa oppimisympäristöissä käyttämällä erilaisia välineitä eri vuodenaikoina erilaisissa
tilanteissa.
S1Motoristen perustaitojen (välineenkäsittelytaidot) käyttäminen eri liikuntamuodoissa.
Oppilas osaa käsitellä erilaisia liikuntavälineitä erilaisissa
oppimisympäristöissä.
T5 kannustaa ja ohjata oppilasta arvioimaan, ylläpitämään
ominaisuuksiaan: nopeutta, liikkuvuutta, kestävyyttä ja voimaa.
S1Fyysisten ominaisuuksien harjoittaminen.

ja

kehittämään

fyysisiä

Oppilas osaa arvioida fyysisiä ominaisuuksiaan ja harjoittaa nopeutta, liikkuvuutta, kestävyyttä ja
voimaa.
T6 opettaa uimataito, jotta oppilas pystyy liikkumaan vedessä ja pelastautumaan vedestä
S1Uima- ja pelastautumistaidot
Oppilas on perusuimataitoinen (Osaa uida 50 metriä kahta uintitapaa käyttäen ja sukeltaa 5 metriä
pinnan alla).
T7 ojata oppilasta turvalliseen ja asialliseen toimintaan liikuntatunneilla.
S1Toiminta liikuntatunneilla
Oppilas osaa ottaa huomioon mahdolliset vaaratilanteet liikuntatunneilla sekä pyrkii toimimaan
turvallisesti ja asiallisesti.
Sosiaalinen toimintakyky
T8 ohjata oppilasta työskentelemään kaikkien kanssa sekä säätelemään toimintaansa ja
tunneilmaisuaan liikuntatilanteissa toiset huomioon ottaen.
S2 Vuorovaikutus- ja työskentelytaidot
Oppilas osaa toimia eri liikuntatilanteissa yhteisesti sovitulla tavalla.
T9 ohjata oppilasta toimimaan reilun pelin periaatteella sekä kantamaan vastuuta yhteisistä
oppimistilanteista.
S2Toiminta yhteisissä oppimistilanteissa
Oppilas noudattaa reilun pelin periaatteita ja osoittaa pyrkivänsä vastuullisuuteen yhteisissä
oppimistilanteissa.
Psyykkinen toimintakyky
T10 kannustaa oppilasta ottamaan vastuuta omasta toiminnasta ja vahvistaa itsenäisen
työskentelyn taitoja.
S3 Työskentelytaidot
Oppilas osaa yleensä työskennellä vastuullisesti ja itsenäisesti.
T11 huolehtia siitä, että oppilaat saavat riittävästi myönteisiä kokemuksia omasta kehosta,
pätevyydestä ja yhteisöllisyydestä.
S3 Ei vaikuta arvosanan muodostamiseen. Oppilasta ohjataan pohtimaan kokemuksiaan osana
itsearviointia.
Vuosiluokilla 7-9
Liikunnanopetuksen
tehtävä
on
tarjota
mahdollisuuksia
erilaisten
fyysisten
taitojen
harjaannuttamiseen, huomioiden niin voima-, nopeus-, notkeus- kuin taitoharjoituksetkin.
Yksiöllisten päämäärien asettaminen on myös ajankohtaista. Opetuksen tehtävänä on myös
herättää kiinnostus omaan fyysiseen kuntotasoon ja herättää oppilaiden tietoisuus liikunnan
merkityksestä terveyden edistäjänä ja ylläpitäjänä.

Opetus tukee oppilaiden hyvinvointia, kasvua itsenäisyyteen, osallisuuteen sekä kannustaa
terveyttä
edistävään
omaehtoiseen
liikunnan
harrastamiseen.
Oppilaat
osallistuvat
kehitysvaiheensa mukaisesti toiminnan suunnitteluun sekä ottavat vastuuta omasta ja ryhmän
toiminnastaVuosiluokka 7
7. luokalla kehossa tapahtuu jänteiden lujittumista. Niiden vahvistamiseen soveltuvat parhaiten
notkeus- ja hyppyharjoitukset. Koko vuoden teemaksi voidaan asettaa nopeuden ja notkeuden
kehittäminen. Esim. yleisurheilussa voidaan asettaa painopiste erityisesti hyppylajeihin. Lisäksi
telineitä ja erilaisia välineitä voidaan käyttää monipuolisesti.
Tavoitteena on käyttää liikuntaa monipuolisesti. Teline- ja välinevoimistelussa, palloilulajeissa,
yleisurheilussa löytyy paljon soveliaita harjoituksia. Vahvistetaan hyppyjen ja heittojen
suorittamista
sekä tavoitellaan hyvää notkeutta ja reagointikykyä. Bothmer-voimistelussa on erityinen 7. luokan
harjoitus ‘hyppy keskipisteeseen’ ja sauvaharjoituksia.
Erityisen tärkeää on vahvistaa oppilaan myönteistä minäkäsitystä ja oman muuttuvan kehon
hyväksymistä.
Liikunnan tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet
vuosiluokka 7
Fyysinen toimintakyky:
Fyysinen toimintakyky
T1 kannustaa oppilasta fyysiseen
harjoittelemaan parhaansa yrittäen

aktiivisuuteen,

kokeilemaan

erilaisia

liikuntamuotoja

ja

S1
L1, L3
T2 ohjata oppilasta harjaannuttamaan havaintomotorisia taitojaan eli havainnoimaan itseään ja
ympäristöään aistien avulla sekä tekemään liikuntatilanteisiin sopivia ratkaisuja
S1
L1, L3, L4
T3 ohjata oppilasta harjoittelun avulla kehittämään tasapaino- ja liikkumistaitojaan, jotta oppilas
osaa käyttää, yhdistää ja soveltaa niitä monipuolisesti erilaisissa oppimisympäristöissä, eri
vuodenaikoina ja eri liikuntamuodoissa
S1
L3
T4 ohjata oppilasta harjoittelun avulla kehittämään välineenkäsittelytai- tojaan, jotta oppilas osaa
käyttää, yhdistää ja soveltaa niitä monipuoli- sesti erilaisissa oppimisympäristöissä, eri välineillä,
eri vuodenaikoina ja eri liikuntamuodoissa (voimaa, nopeutta, kestävyyttä ja liikkuvuutta).
S1

L3
T5 kannustaa ja ohjata oppilasta arvioimaan, ylläpitämään
ominaisuuksiaan: voimaa, nopeutta, kestävyyttä ja liikkuvuutta

ja

kehit-

tämään

fyysisiä

S1
L3
T6 vahvistaa uima- ja vesipelastustaitoja, jotta oppilas osaa sekä uida että pelastautua ja pelastaa
vedestä
S1
L3
T7 ohjata oppilasta turvalliseen ja asialliseen toimintaan
S1
L3, L6, L7
Sosiaalinen toimintakyky
T8 ohjata oppilasta työskentelemään kaikkien kanssa sekä säätelemään toimintaansa ja
tunneilmaisuaan liikuntatilanteissa toiset huomioon ottaen
S2
L2, L3, L6, L7
T9 ohjata oppilasta toimimaan reilun pelin periaatteella sekä ottamaan vastuuta yhteisistä
oppimistilanteista
S2
L2, L6, L7
Psyykkinen toimintakyky
T10 kannustaa oppilasta ottamaan vastuuta omasta toiminnasta ja vah- vistaa oppilaan itsenäisen
työskentelyn taitoja
S3
L1, L2, L3
T11huolehtia siitä, että oppilaat saavat riittävästi myönteisiä kokemuk- sia omasta kehosta,
pätevyydestä ja yhteisöllisyydestä
S3
L1, L2
T12 auttaa oppilasta ymmärtämään riittävän fyysisen aktiivisuuden ja liikunnallisen elämäntavan
merkitys kokonaisvaltaiselle hyvinvoinnille
S3
L3

T13 tutustuttaa oppilas yleisten liikuntamuotojen harrastamiseen liitty- viin mahdollisuuksiin,
tietoihin ja taitoihin, jotta hän saa edellytyksiä löytää itselleen sopivia iloa ja virkistystä tuottavia
liikuntaharrastuksia
S3
L1, L
Liikunnan tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet
vuosiluokka 7
S1 Fyysinen toimintakyky:
Nopeutta ja notkeutta kehittäviä harjoituksia, tavoitteena jänteiden vahvistuminen. Yleisurheilussa
pikajuoksua ja reaktioharjoituksia.
Kaikki hyppylajit, aitajuoksu. Voimistelussa heilahdusliikkeitä renkailla,
köysissä ja muilla telineillä.
Bothmer-voimistelussa ‘Hyppy keskipisteeseen’ -harjoitus.
Opetukseen sisältyy runsaasti fyysisesti aktiivista toimintaa. Liikunnan opetukseen valitaan
havainto- ja ratkaisuntekotaitoja ja niiden soveltamista monipuolisesti kehittäviä turvallisia tehtäviä
(kuten liikuntaleikit ja pallopelit). Tasapaino-, liikkumis- ja välineenkäsittelytaitoja vahvistetaan
liikuntamuotojen (kuten jää-, lumi-, luonto-, perus-, musiikki- ja tanssiliikunta sekä palloilut ja
voimistelut) ja liikuntalajien avulla monipuolisesti eri vuodenaikoina
ja erilaisissa
oppimisympäristöissä.
Liikunnan opetukseen kuuluu uinnin, vesiliikunnan ja vesipelastuksen opetusta.
Monipuoliset tehtävät, leikit, harjoitteet ja pelit mahdollistavat osallisuuden, pätevyyden,
itsenäisyyden sekä kehollisen ilmaisun ja esteettisyyden kokemuksia. Liikunnan opetukseen
valitaan tehtäviä, joilla opetellaan harjoittelemaan voimaa, nopeutta, kestävyyttä ja liikkuvuutta.
Liikuntatehtävien avulla oppilaat oppivat arvioimaan, ylläpitämään ja kehittämään omaa fyysistä
toimintakykyään.
S2 Sosiaalinen toimintakyky: Liikuntatehtävien avulla oppilaat oppivat arvioimaan ja
kehittämään omaa sosiaalista toimintakykyään. Liikunnan opetukseen valitaan erilaisia pari- ja
ryhmätehtäviä, leikkejä, harjoituksia ja pelejä, joissa opitaan ottamaan toiset huomioon sekä
auttamaan ja avustamaan muita. Tehtävien myötä opitaan vastuun ottamista yhteisistä asioista ja
niiden järjestelyistä sekä säännöistä. Myönteistä yhteisöllisyyttä lisätään ryhmätehtävillä.
S3 Psyykkinen toimintakyky: Liikunnan opetuksessa käytetään tehtäviä, joissa opitaan
pitkäjännitteisesti ponnistelemaan yksin ja yhdessä muiden kanssa tavoitteen saavuttamiseksi.
Erilaisilla tehtävillä harjoitellaan vastuun ottamista. Iloa ja virkistystä tuottavilla liikuntatehtävillä
edistetään myönteisten tunteiden kokemista, jotka vahvistavat pätevyyden kokemuksia ja
myönteistä minä-käsitystä. Opetuksen yhteydessä annetaan tietoa liikunnan merkityksestä
kasvulle ja kehitykselle, tutustutaan harjoittelun periaatteisiin sekä annetaan tietoa liikunnan
harrastusmahdollisuuksista ja toimintatavoista eri liikuntamuodoissa.
Liikunnan oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät tavoitteet vuosiluokka 7

Liikunnan tehtävää ja tavoitteita toteutetaan opettamalla turvallisesti ja monipuolisesti erilaisissa
oppimisympäristöissä sisä- ja ulkotiloissa oppilaita osallistaen. Opetuksessa otetaan huomioon
vuodenajat, paikalliset olosuhteet sekä koulun ja ympäristön tarjoamat mahdollisuudet
tarkoituksenmukaisella tavalla. Opetuksen yhteydessä korostetaan fyysistä aktiivisuutta ja
yhteistoiminnallisuutta ylläpitäviä työtapoja, kannustavaa vuorovaikutusta ja toisten auttamista
sekä henkisesti ja fyysisesti turvallista toimintaa. Liikuntateknologian hyödyntämisellä tuetaan
liikunnanopetuksen tavoitteiden saavuttamista. Koulun ulkopuolisille liikuntapaikoille siirtymisessä
edistetään turvallista liikennekäyttäytymistä.
Ohjaus, eriyttäminen ja tuki liikunnassa vuosiluokka 7
Kannustava ja hyväksyvä ilmapiiri on edellytys liikunnanopetuksen tavoitteiden saavuttamiselle.
Toiminnan tulee antaa kaikille oppilaille mahdollisuus onnistumiseen ja osallistumiseen sekä tukea
hyvinvoinnin kannalta riittävää toimintakykyä. Opetuksessa on keskeistä oppilaiden yksilöllisyyden
huomioon ottaminen, turvallinen työskentelyilmapiiri sekä organisoinnin ja opetusviestinnän
selkeys. Pätevyydenkokemuksia ja sosiaalista yhteenkuuluvuutta tuetaan oppilaslähtöisillä ja
osallistavilla työtavoilla, sopivilla tehtävillä ja rohkaisevalla palautteella. Vuosiluokalla 7
opetuksessa
kiinnitetään
erityistä
huomiota
toimintakyvyn
tukemiseen
ja
mieluisan
liikuntaharrastuksen ylläpitämiseen tai löytämiseen.
Oppilaan oppimisen arviointi liikunnassa vuosiluokka 7
Oppilaiden kasvamista liikuntaan ja liikunnan avulla tuetaan monipuolisella, kannustavalla ja
ohjaavalla palautteella ja arvioinnilla. Ne tukevat oppilaiden myönteistä käsitystä itsestä liikkujana.
Palautteessa ja arvioinnissa otetaan huomioon oppilaiden yksilölliset vahvuudet sekä
kehittymistarpeet ja tuetaan niitä. Liikunnan opetuksessa ja arvioinnissa tulee ottaa huomioon
oppilaan terveydentila ja erityistarpeet.
Liikunnan arviointi perustuu fyysisen-, sosiaalisen ja psyykkisen toimintakyvyn tavoitteisiin.
Arvioinnin kohteina ovat oppiminen (tavoitteet 2-6) ja työskentely (tavoitteet 1 ja 7-10), joten
fyysisten kunto-ominaisuuksien tasoa ei käytetä arvioinnin perusteena. Arvioinnissa käytetään
monipuolisia menetelmiä siten, että oppilailla on mahdollisuus osoittaa parasta osaamistaan.
Oppilaita ohjataan itsearviointiin.
Vuosiluokka 8
8. luokalla nuori tuntee usein kehonsa raskaaksi ja liikkeelle lähtö voi olla työlästä. Nyt on
tarpeellista ja suositeltavaa valita ohjelmaan kestävyystyyppisiä harjoituksia. Kehittyvien lihasten
vahvistaminen on ajankohtaista. Kuntopiirit, kestävyysjuoksut ja painivariaatiot ovat mieluisaa
tekemistä oppilaalle. Yleisurheilussa esim. kuulantyöntö antaa elimistölle sopivan voimahaasteen.
Tavoitteena on harjoittaa kestävyyttä ja lihasvoimaa. Tavoitteena on herättää kiinnostus oman
kuntotason kehittämiseen.
”Liikutaan yhdessä minäkäsitystä ja osallisuutta vahvistaen, taitoja soveltaen.” Vuosiluokalla 8
pääpaino on monipuolisessa perustaitojen soveltamisessa ja fyysisten ominaisuuksien
harjoittamisen opiskelussa eri liikuntamuotojen ja -lajien avulla. Erityisen tärkeää on vahvistaa
oppilaan myönteistä minäkäsitystä ja oman muuttuvan kehon hyväksymistä. Opetus tukee
oppilaiden hyvinvointia, kasvua itsenäisyyteen, osallisuuteen sekä kannustaa terveyttä edistävään
omaehtoiseen liikunnan harrastamiseen. Oppilaat osallistuvat kehitysvaiheensa mukaisesti
toiminnan suunnitteluun sekä ottavat vastuuta omasta ja ryhmän toiminnasta.

Liikunnan opetuksen tavoitteet vuosiluokka 8
Fyysinen toimintakyky
T1 kannustaa oppilasta fyysiseen aktiivisuuteen,
harjoittelemaan parhaansa yrittäen

kokeilemaan

erilaisia liikuntamuotoja

ja

S1
L1, L
T2 ohjata oppilasta harjaannuttamaan havaintomotorisia taitojaan eli havainnoimaan itseään ja
ympäristöään aistien avulla sekä tekemään liikuntatilanteisiin sopivia ratkaisuja
S1
L1, L3, L4
T3 ohjata oppilasta harjoittelun avulla kehittämään tasapaino- ja liikkumistaitojaan, jotta oppilas
osaa käyttää, yhdistää ja soveltaa niitä monipuolisesti erilaisissa oppimisympäristöissä, eri
vuodenaikoina ja eri liikuntamuodoissa
S1
L3
T4 ohjata oppilasta harjoittelun avulla kehittämään välineenkäsittelytai- tojaan, jotta oppilas osaa
käyttää, yhdistää ja soveltaa niitä monipuoli- sesti erilaisissa oppimisympäristöissä, eri välineillä,
eri vuodenaikoina ja eri liikuntamuodoissa
S1
L3
T5 kannustaa ja ohjata oppilasta arvioimaan, ylläpitämään
ominaisuuksiaan: voimaa, nopeutta, kestävyyttä ja liikkuvuutta

ja

kehit-

tämään

fyysisiä

S1
L3
T6 vahvistaa uima- ja vesipelastustaitoja, jotta oppilas osaa sekä uida että pelastautua ja pelastaa
vedestä
S1
L3
T7 ohjata oppilasta turvalliseen ja asialliseen toimintaan
S1
L3, L6, L7
Sosiaalinen toimintakyky
T8 ohjata oppilasta työskentelemään kaikkien kanssa sekä säätelemään toimintaansa ja
tunneilmaisuaan liikuntatilanteissa toiset huomioon ottaen

S2
L2, L3, L6, L7
T9 ohjata oppilasta toimimaan reilun pelin periaatteella sekä ottamaan vastuuta yhteisistä
oppimistilanteista
S2
L2, L6, L7
Psyykkinen toimintakyky
T10 kannustaa oppilasta ottamaan vastuuta omasta toiminnasta ja vah- vistaa oppilaan itsenäisen
työskentelyn taitoja
S3
L1, L2, L3
T11huolehtia siitä, että oppilaat saavat riittävästi myönteisiä kokemuk- sia omasta kehosta,
pätevyydestä ja yhteisöllisyydestä
S3
L1, L2
T12 auttaa oppilasta ymmärtämään riittävän fyysisen aktiivisuuden ja liikunnallisen elämäntavan
merkitys kokonaisvaltaiselle hyvinvoinnille
S3
L3
T13 tutustuttaa oppilas yleisten liikuntamuotojen harrastamiseen liitty- viin mahdollisuuksiin,
tietoihin ja taitoihin, jotta hän saa edellytyksiä löytää itselleen sopivia iloa ja virkistystä tuottavia
liikuntaharrastuksia
S3
L1
L3
Liikunnan tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet
vuosiluokka 8
S1 Fyysinen toimintakyky:
Kestävyyttä ja lihasvoimaa kehittäviä harjoituksia. Yleisurheilussa mm. kuulantyöntöä.
Paininomaisia kamppailuharjoituksia pareittain ja ryhmissä. Bothmer-voimistelussa ‘Kaatuminen
tilaan’ ja ‘Padottu kolmio’.
Opetukseen sisältyy runsaasti fyysisesti aktiivista toimintaa. Liikunnan opetukseen valitaan
havainto- ja ratkaisuntekotaitoja ja niiden soveltamista monipuolisesti kehittäviä turvallisia tehtäviä
(kuten liikuntaleikit ja pallopelit). Tasapaino-, liikkumis- ja välineenkäsittelytaitoja vahvistetaan
liikuntamuotojen (kuten jää-, lumi-, luonto-, perus-, musiikki- ja tanssiliikunta sekä palloilut ja

voimistelut) ja liikuntalajien avulla monipuolisesti eri vuodenaikoina
ja erilaisissa
oppimisympäristöissä. Liikunnan opetukseen kuuluu uinnin, vesiliikunnan ja hengenpelastuksen
opetusta.
Monipuoliset tehtävät, leikit, harjoitteet ja pelit mahdollistavat osallisuuden, pätevyyden,
itsenäisyyden sekä kehollisen ilmaisun ja esteettisyyden kokemuksia. Liikunnan opetukseen
valitaan tehtäviä, joilla opetellaan harjoittelemaan voimaa, nopeutta, kestävyyttä ja liikkuvuutta.
Liikuntatehtävien avulla oppilaat oppivat arvioimaan, ylläpitämään ja kehittämään omaa fyysistä
toimintakykyään.
Valtakunnallisen fyysisen toimintakyvyn seurantajärjestelmä Move!:n mittaukset tehdään niin, että
ne tukevat vuosiluokalla koulussa järjestettäviä laajoja terveystarkastuksia.
S2 Sosiaalinen toimintakyky:
Liikuntatehtävien avulla oppilaat oppivat arvioimaan ja kehittä- mään omaa sosiaalista
toimintakykyään. Liikunnan opetukseen valitaan erilaisia pari- ja ryhmätehtäviä, leikkejä,
harjoituksia ja pelejä, joissa opitaan ottamaan toiset huomioon sekä auttamaan ja avustamaan
muita. Tehtävien myötä opitaan vastuun ottamista yhteisistä asioista ja niiden järjestelyistä sekä
säännöistä. Myönteistä yhteisöllisyyttä lisätään ryhmätehtävillä.
S3 Psyykkinen toimintakyky: Liikunnan opetuksessa käytetään tehtäviä, joissa opitaan pitkäjännitteisesti ponnistelemaan yksin ja yhdessä muiden kanssa tavoitteen saavuttamiseksi.
Erilaisilla tehtävillä harjoitellaan vastuun ottamista. Iloa ja virkistystä tuottavilla liikuntatehtävillä
edistetään myönteisten tunteiden kokemista, jotka vahvistavat pätevyyden kokemuksia ja
myönteistä minä- käsitystä. Opetuksen yhteydessä annetaan tietoa liikunnan merkityksestä
kasvulle ja kehitykselle, tutustutaan harjoittelun periaatteisiin sekä annetaan tietoa liikunnan
harrastusmahdollisuuksista ja toimintatavoista eri liikuntamuodoissa.
Liikunnan oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät tavoitteet vuosiluokka 8
Liikunnan tehtävää ja tavoitteita toteutetaan opettamalla turvallisesti ja monipuolisesti erilaisissa
oppimisympäristöissä sisä- ja ulkotiloissa oppilaita osallistaen. Opetuksessa otetaan huomioon
vuodenajat, paikalliset olosuhteet sekä koulun ja ympäristön tarjoamat mahdollisuudet
tarkoituksenmukaisella tavalla. Opetuksen yhteydessä korostetaan fyysistä aktiivisuutta ja
yhteistoiminnallisuutta ylläpitäviä työtapoja, kannustavaa vuorovaikutusta ja toisten auttamista
sekä henkisesti ja fyysisesti turvallista toimintaa. Liikuntateknologian hyödyntämisellä tuetaan
liikunnanopetuksen tavoitteiden saavuttamista. Koulun ulkopuolisille liikuntapaikoille siirtymisessä
edistetään turvallista liikennekäyttäytymistä.
Ohjaus, eriyttäminen ja tuki liikunnassa vuosiluokka 8
Kannustava ja hyväksyvä ilmapiiri on edellytys liikunnanopetuksen tavoitteiden saavuttamiselle.
Toiminnan tulee antaa kaikille oppilaille mahdollisuus onnistumiseen ja osallistumiseen sekä tukea
hyvinvoinnin kannalta riittävää toimintakykyä. Opetuksessa on keskeistä oppilaiden yksilöllisyyden
huomioon ottaminen, turvallinen työskentelyilmapiiri sekä organisoinnin ja opetusviestinnän
selkeys. Pätevyydenkokemuksia ja sosiaalista yhteenkuuluvuutta tuetaan oppilaslähtöisillä ja
osallistavilla työtavoilla, sopivilla tehtävillä ja rohkaisevalla palautteella. Vuosiluokkien 7–9
opetuksessa
kiinnitetään
erityistä
huomiota
toimintakyvyn
tukemiseen
ja
mieluisan
liikuntaharrastuksen ylläpitämiseen tai löytämiseen.

Oppilaan oppimisen arviointi liikunnassa vuosiluokka 8
Oppilaiden kasvamista liikuntaan ja liikunnan avulla tuetaan monipuolisella, kannustavalla ja
ohjaavalla palautteella ja arvioinnilla. Ne tukevat oppilaiden myönteistä käsitystä itsestä liikkujana.
Palautteessa ja arvioinnissa otetaan huomioon oppilaiden yksilölliset vahvuudet sekä kehittymistarpeet ja tuetaan niitä. Liikunnan opetuksessa ja arvioinnissa tulee ottaa huomioon oppilaan
terveydentila ja erityistarpeet
Liikunnan arviointi perustuu fyysisen-, sosiaalisen ja psyykkisen toimintakyvyn tavoitteisiin.
Arvioinnin kohteina ovat oppiminen (tavoitteet 2-6) ja työskentely (tavoitteet 1 ja 7-10), joten
fyysisten kunto-ominaisuuksien tasoa ei käytetä arvioinnin perusteena.
Move!-mittausten tuloksia ei käytetä oppilaan arvioinnin perusteina. Arvioinnissa käytetään
monipuolisia menetelmiä siten, että oppilailla on mahdollisuus osoittaa parasta osaamistaan.
Oppilaita ohjataan itsearviointiin.
Vuosiluokka 9
Yhdeksäsluokkalaisella fyysisen elimistön tärkeimmät toiminnot, esim. verenkierto ja hengitys,
ovat valmiit ja kasvu sisäistyy ominaisuuksiksi, jotka ilmenevät tahdon, tunteen ja ajattelun
toiminnoissa. 15-vuotiaalle on ominaista vilkas omien aloitteiden ja mielitekojen esilletuonti.
Toisaalla ollaan räiskyvän innostuneita kaikesta, toisaalta voidaan lamaantua ja kokea
riittämättömyyttä haasteiden edessä. Maailma voi näyttäytyä musta-valkoisena. Liikunnan
opetuksessa on välttämätöntä antaa kehittyvälle tahdolle sopivasti haastetta ja vastusta.
Esimerkiksi etenevä vaellus, jossa edetään päämäärätietoisesti kohteesta seuraavaan, on erittäin
sopivaa liikuntaa yhdeksäsluokkalaiselle.
Samoin kestävyysjuoksu, jossa asetetaan oma yksilöllinen päämäärä, jota tavoitellaan vuoden
mittaan.
Tavoitteena on myös omien liikuntavalmiuksien varmaotteinen käyttö erilaisilla välineillä ja
erilaisissa oppimisympäristöissä. Omien kuntotavoitteiden asettaminen on myös hyödyllistä.
”Liikutaan yhdessä minäkäsitystä ja osallisuutta vahvistaen, taitoja soveltaen.” Vuosiluokalla 9
pääpaino on monipuolisessa perustaitojen soveltamisessa ja fyysisten ominaisuuksien
harjoittamisen opiskelussa eri liikuntamuotojen ja -lajien avulla. Erityisen tärkeää on vahvistaa
oppilaan myönteistä minäkäsitystä ja oman muuttuvan kehon hyväksymistä. Opetus tukee
oppilaiden hyvinvointia, kasvua itsenäisyyteen, osallisuuteen sekä kannustaa terveyttä edistävään
omaehtoiseen liikunnan harrastamiseen. Oppilaat osallistuvat kehitysvaiheensa mukaisesti
toiminnan suunnitteluun sekä ottavat vastuuta omasta ja ryhmän toiminnasta.
Liikunnan opetuksen tavoitteet vuosiluokka 9
Fyysinen toimintakyky
T1 kannustaa oppilasta fyysiseen
harjoittelemaan parhaansa yrittäen
S1
L1, L3

aktiivisuuteen,

kokeilemaan

erilaisia

liikuntamuotoja

ja

T2 ohjata oppilasta harjaannuttamaan havaintomotorisia taitojaan eli havainnoimaan itseään ja
ympäristöään aistien avulla sekä tekemään liikuntatilanteisiin sopivia ratkaisuja
S1
L1, L3, L4
T3 ohjata oppilasta harjoittelun avulla kehittämään tasapaino- ja liikkumistaitojaan, jotta oppilas
osaa käyttää, yhdistää ja soveltaa niitä monipuolisesti erilaisissa oppimisympäristöissä, eri
vuodenaikoina ja eri liikuntamuodoissa
S1
L3
T4 ohjata oppilasta harjoittelun avulla kehittämään välineenkäsittelytai- tojaan, jotta oppilas osaa
käyttää, yhdistää ja soveltaa niitä monipuoli- sesti erilaisissa oppimisympäristöissä, eri välineillä,
eri vuodenaikoina ja eri liikuntamuodoissa
S1
L3
T5 kannustaa ja ohjata oppilasta arvioimaan, ylläpitämään
ominaisuuksiaan: voimaa, nopeutta, kestävyyttä ja liikkuvuutta

ja

kehit-

tämään

fyysisiä

S1
L3
T6 vahvistaa uima- ja vesipelastustaitoja, jotta oppilas osaa sekä uida että pelastautua ja pelastaa
vedestä
S1
L3
T7 ohjata oppilasta turvalliseen ja asialliseen toimintaan
S1
L3, L6, L7
Sosiaalinen toimintakyky
T8 ohjata oppilasta työskentelemään kaikkien kanssa sekä säätelemään toimintaansa ja
tunneilmaisuaan liikuntatilanteissa toiset huomioon ottaen
S2
L2, L3, L6, L7
T9 ohjata oppilasta toimimaan reilun pelin periaatteella sekä ottamaan vastuuta yhteisistä
oppimistilanteista
S2
L2, L6, L7

Psyykkinen toimintakyky
T10 kannustaa oppilasta ottamaan vastuuta omasta toiminnasta ja vah- vistaa oppilaan itsenäisen
työskentelyn taitoja
S3
L1, L2, L3
T11huolehtia siitä, että oppilaat saavat riittävästi myönteisiä kokemuk- sia omasta kehosta,
pätevyydestä ja yhteisöllisyydestä
S3
L1, L2
T12 auttaa oppilasta ymmärtämään riittävän fyysisen aktiivisuuden ja liikunnallisen elämäntavan
merkitys kokonaisvaltaiselle hyvinvoinnille
S3
L3
T13 tutustuttaa oppilas yleisten liikuntamuotojen harrastamiseen liitty- viin mahdollisuuksiin,
tietoihin ja taitoihin, jotta hän saa edellytyksiä löytää itselleen sopivia iloa ja virkistystä tuottavia
liikuntaharrastuksia
S3
L1
L3
Liikunnan tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet
vuosiluokka 9
S1 Fyysinen toimintakyky:
Kestävyyttä ja voimaa kehittäviä harjoituksia. Yksilöllisen päämäärän asettamista, tavoitteena
parantaa omaa taito- ja kuntotasoa. Yleisurheilussa heittolajien kertaamista. Syvennetään
palloilulajien tekniikkaa. Bothmer-voimistelussa ‘Syöksy’ ja ‘Putoaminen pisteeseen’ -harjoitukset.
Opetukseen sisältyy runsaasti fyysisesti aktiivista toimintaa. Liikunnan opetukseen valitaan
havainto- ja ratkaisuntekotaitoja ja niiden soveltamista monipuolisesti kehittäviä turvallisia tehtäviä
(kuten liikuntaleikit ja pallopelit). Tasapaino-, liikkumis- ja välineenkäsittelytaitoja vahvistetaan
liikuntamuotojen (kuten jää-, lumi-, luonto-, perus-, musiikki- ja tanssiliikunta sekä palloilut ja
voimistelut) ja liikuntalajien avulla monipuolisesti eri vuodenaikoina
ja erilaisissa
oppimisympäristöissä. Liikunnan opetukseen kuuluu uinnin, vesiliikunnan ja vesipelastuksen
opetusta.
Monipuoliset tehtävät, leikit, harjoitteet ja pelit mahdollistavat osallisuuden, pätevyyden,
itsenäisyyden sekä kehollisen ilmaisun ja esteettisyyden kokemuksia. Liikunnan opetukseen
valitaan tehtäviä, joilla opetellaan harjoittelemaan voimaa, nopeutta, kestävyyttä ja liikkuvuutta.
Liikuntatehtävien avulla oppilaat oppivat arvioimaan, ylläpitämään ja kehittämään omaa fyysistä
toimintakykyään.

S2 Sosiaalinen toimintakyky:
Liikuntatehtävien avulla oppilaat oppivat arvioimaan ja kehittä- mään omaa sosiaalista
toimintakykyään. Liikunnan opetukseen valitaan erilaisia pari- ja ryhmä- tehtäviä, leikkejä,
harjoituksia ja pelejä, joissa opitaan ottamaan toiset huomioon sekä auttamaan ja avustamaan
muita. Tehtävien myötä opitaan vastuun ottamista yhteisistä asioista ja niiden järjestelyistä sekä
säännöistä. Myönteistä yhteisöllisyyttä lisätään ryhmätehtävillä.
S3 Psyykkinen toimintakyky:
Liikunnan opetuksessa käytetään tehtäviä, joissa opitaan pitkä- jännitteisesti ponnistelemaan
yksin ja yhdessä muiden kanssa tavoitteen saavuttamiseksi. Erilaisilla tehtävillä harjoitellaan
vastuun ottamista. Iloa ja virkistystä tuottavilla liikuntatehtävillä edistetään myönteisten tunteiden
kokemista, jotka vahvistavat pätevyyden kokemuksia ja myönteistä minä- käsitystä. Opetuksen
yhteydessä annetaan tietoa liikunnan merkityksestä kasvulle ja kehitykselle, tutustutaan
harjoittelun periaatteisiin sekä annetaan tietoa liikunnan harrastusmahdollisuuksista ja
toimintatavoista eri liikuntamuodoissa.
Liikunnan oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät tavoitteet vuosiluokka 9
Liikunnan tehtävää ja tavoitteita toteutetaan opettamalla turvallisesti ja monipuolisesti erilaisissa
oppimisympäristöissä sisä- ja ulkotiloissa oppilaita osallistaen. Opetuksessa otetaan huomioon
vuodenajat, paikalliset olosuhteet sekä koulun ja ympäristön tarjoamat mahdollisuudet
tarkoituksenmukaisella tavalla. Opetuksen yhteydessä korostetaan fyysistä aktiivisuutta ja
yhteistoiminnallisuutta ylläpitäviä työtapoja, kannustavaa vuorovaikutusta ja toisten auttamista
sekä henkisesti ja fyysisesti turvallista toimintaa. Liikuntateknologian hyödyntämisellä tuetaan
liikunnanopetuksen tavoitteiden saavuttamista. Koulun ulkopuolisille liikuntapaikoille siirtymisessä
edistetään turvallista liikennekäyttäytymistä.
Ohjaus, eriyttäminen ja tuki liikunnassa vuosiluokka 9
Kannustava ja hyväksyvä ilmapiiri on edellytys liikunnanopetuksen tavoitteiden saavuttamiselle.
Toiminnan tulee antaa kaikille oppilaille mahdollisuus onnistumiseen ja osallistumiseen sekä tukea
hyvinvoinnin kannalta riittävää toimintakykyä. Opetuksessa on keskeistä oppilaiden yksilöllisyyden
huomioon ottaminen, turvallinen työskentelyilmapiiri sekä organisoinnin ja opetusviestinnän
selkeys. Pätevyydenkokemuksia ja sosiaalista yhteenkuuluvuutta tuetaan oppilaslähtöisillä ja
osallistavilla työtavoilla, sopivilla tehtävillä ja rohkaisevalla palautteella. Vuosiluokan 9
opetuksessa
kiinnitetään
erityistä
huomiota
toimintakyvyn
tukemiseen
ja
mieluisan
liikuntaharrastuksen ylläpitämiseen tai löytämiseen.
Oppilaan oppimisen arviointi liikunnassa vuosiluokka 9
Päättöarviointi sijoittuu siihen lukuvuoteen, jona oppiaineen opiskelu päättyy kaikille yhteisenä
oppiaineena. Päättöarvioinnilla määritellään, miten oppilas on opiskelun päättyessä saavuttanut
liikunnan oppimäärän tavoitteet. Päättöarvosana muodostetaan suhteuttamalla oppilaan
osaamisen taso liikunnan valtakunnallisiin päättöarvioinnin kriteereihin. Osaaminen liikunnassa
kehittyy kumulatiivisesti.
Päättöarvosanan
muodostamisessa
otetaan huomioon kaikki
valtakunnalliset päättö- arvioinnin kriteerit riippumatta siitä, mille vuosiluokalle vastaava tavoite on
asetettu paikallisessa opetussuunnitelmassa. Oppilas saa arvosanan kahdeksan (8), mikäli hän
osoittaa keskimäärin kriteerien määrittämää osaamista. Arvosanan kahdeksan tason ylittäminen

joidenkin tavoitteiden osalta voi kompensoida tasoa heikomman suoriutumisen joidenkin muiden
tavoitteiden osalta.
Liikunnan päättöarvioinnin kriteerit arvosanalle 8
Opetuksen
tavoite

Sisä
ltö
alue
et

Arvioinnin
kohteet
oppiaineessa

Arvosanan
kahdeksan
alle jäävä
osaaminen

Päättöarvionn
in kriteerit
arvosanalle
8

Arvosanan
kahdeksan
ylittävä
osaaminen

S1

Työskentely ja
yrittäminen

Oppilas
osallistuu
liikuntatuntien
toimintaan ja
harjoitteluun
vaihtelevasti

Oppilas
osallistuu
liikuntatuntien
toimintaan
yleensä
aktiivisesti
kokeillen ja
harjoitellen
erilaisia
liikuntamuotoja
.

Oppilas
osallistuu
liikuntatuntien
toimintaan
aktiivisesti ja
parhaansa
yrittäen.

T2 ohjata
oppilasta
harjaannuttamaa
n
havaintomotorisi
a taitojaan eli
havainnoimaan
itseään ja
ympäristöään
aistien avulla
sekä tekemään
liikuntatilanteisiin
sopivia
ratkaisuja.

S1

Ratkaisujen
teko erilaisissa
liikuntatilanteiss
a

Oppilas tekee
tarkoituksenmu
kaisia
ratkaisuja
joissakin
liikuntatilanteis
sa.

Oppilas tekee
useimmiten
tarkoituksenmu
kaisia
ratkaisuja
erilaisissa
liikuntatilanteis
sa.

Oppilas
soveltaa
liikunnassa
monipuolisesti
havaintojaan
tarkoituksenmu
kaisiin
ratkaisuihin.

T3 ohjata
oppilasta
harjoittelun S1
avulla
kehittämään
tasapaino- ja
liikkumistaitojaan
, jotta oppilas
osaa käyttää,
yhdistää
ja soveltaa niitä
monipuolisesti
erilaisissa
oppimisympärist
öissä, eri

S1

Motoriset
perustaidot
(tasapaino- ja
liikkumistaidot)
eri
liikuntamuodois
sa

Oppilas
käyttää,
yhdistää ja
soveltaa
tasapaino- ja
liikkumistaitoja
joissakin
opetetuissa
liikuntamuodoi
ssa.

Oppilas osaa
käyttää,
yhdistää ja
soveltaa
tasapaino- ja
liikkumistaitoja
useimmissa
opetetuissa
liikuntamuodoi
ssa.

Oppilas
käyttää,
yhdistää ja
soveltaa
tasapaino- ja
liikkumistaitoja
monipuolisesti
eri
liikuntamuodoi
ssa.

Fyysinen
toimintakyky
T1 kannustaa
oppilasta
fyysiseen
aktiivisuuteen,
kokeilemaan
erilaisia
liikuntamuotoja
ja
harjoittelemaan
parhaansa
yrittäen

vuodenaikoina ja
eri
liikuntamuodoiss
a.

T4 ohjata
oppilasta
harjoittelun
avulla
kehittämään
välineenkäsittelyt
aitojaan, jotta
oppilas osaa
käyttää, yhdistää
ja soveltaa niitä
monipuolisesti
erilaisissa
oppimisympärist
öissä, eri
välineillä, eri
vuodenaikoina ja
eri
liikuntamuodoiss
a.

S1

Motoriset
perustaidot
(välineenkäsitte
lytaidot) eri
liikuntamuodois
sa

Oppilas käyttää,
yhdistää ja
soveltaa
välineenkäsittel
ytaitoja
joissakin
opetetuissa
liikuntamuodoi
ssa.

Oppilas osaa
käyttää,
yhdistää ja
soveltaa
välineenkäsittel
ytaitoja
useimmissa
opetetuissa
liikuntamuodoi
ssa.

Oppilas käyttää,
yhdistää ja
soveltaa
välineenkäsittel
ytaitoja
monipuolisesti
eri
liikuntamuodoi
ssa.

T5 kannustaa ja
ohjata oppilasta
arvioimaan,
ylläpitämään ja
kehittämään
fyysisiä
ominaisuuksiaan:
voimaa,
nopeutta,
kestävyyttä ja
liikkuvuutta.

S1

Fyysisten
ominaisuuksien
arviointi, ylläpito
ja kehittäminen

Oppilas osaa
arvioida ja
harjoittaa
joitakin fyysisiä
ominaisuuksia
an.

Oppilas osaa
arvioida
fyysisiä
ominaisuuksia
an ja sen
pohjalta
harjoittaa
voimaa,
nopeutta,
kestävyyttä ja
liikkuvuutta.

Oppilas osaa
arvioida
fyysisiä
ominaisuuksia
an ja sen
pohjalta
harjoittaa
monipuolisesti
voimaa,
nopeutta,
kestävyyttä ja
liikkuvuutta.

T6 vahvistaa
uima- ja
vesipelastustaitoj
a, jotta oppilas
osaa sekä uida
että pelastautua
ja pelastaa
vedestä.

S1

Uima- ja
vesipelastustaid
ot

Oppilas on
perusuimataitoi
nen ja osaa
pelastautua
vedestä.

Oppilas osaa
uida,
pelastautua ja
pelastaa
vedestä.

Oppilas osaa
uida eri
uintitavoilla,
pelastautua ja
pelastaa
vedestä.

T7 ohjata
oppilasta
turvalliseen

S1

Toiminta
liikuntatunneilla

Oppilas toimii
opettajan
ohjauksessa

Oppilas toimii
turvallisesti ja
asiallisesti

Oppilas
edistää
toiminnallaan

ja

asialliseen
toimintaan.

Sosiaalinen
toimintakyky
T8 Ohjata
oppilasta
työskentelemään
kaikkien kanssa
sekä
säätelemään
toimintaansa ja
tunneilmaisuaan
liikuntatilanteissa
toiset huomioon
ottaen.

T9 ohjata
oppilasta
toimimaan
reilun pelin
periaatteella sekä
ottamaan
vastuuta
yhteisistä
oppimistilanteist
a.

turvallisesti ja
asiallisesti.

liikuntatunneilla
.

liikuntatuntien
turvallisuutta ja
toimii
asiallisesti.

S2

Vuorovaikutusja
työskentelytaid
ot

Oppilas osaa
toimia
useimmiten
yhteisesti
sovitulla
tavalla.

Oppilas osaa
toimia eri
liikuntatilanteis
sa yhteisesti
sovitulla
tavalla.

Oppilas osaa
toimia eri
liikuntatilanteis
sa yhteisesti
sovitulla tavalla
toiset
huomioon
ottaen.

S2

Toiminta
yhteisissä
oppimistilanteis
sa

Oppilas osoittaa
ymmärtävänsä
reilun pelin
periaatteita ja
ottavansa
yleensä
vastuuta
yhteisistä
oppimistilanteis
ta.

Oppilas
noudattaa
reilun pelin
periaatteita ja
osoittaa
ottavansa
vastuuta
yhteisistä
oppimistilanteis
ta.

Oppilas
noudattaa
reilun pelin
periaatteita ja
edistää
vastuunotollaa
n yhteisiä
oppimistilanteit
a.

Psyykkinen
toimintakyky
T10 kannustaa
oppilasta
ottamaan vastuuta
omasta toiminnasta
ja vahvistaa
oppilaan itsenäisen
työskentelyn taitoja.

S3

T11 huolehtia siitä,
että oppilaat
saavat riittävästi
myönteisiä
kokemuksia omasta
kehosta,

S3

Työskentely
taidot

Oppilas
työskentelee
vastuullisesti
ja
itsenäisesti
opettajan
ohjaamissa
tilanteissa.

Oppilas osaa
pääsääntöisesti
työskennellä
vastuullisesti ja
itsenäisesti.

Ei vaikuta
arvosanan
muodostumiseen.
Oppilasta
ohjataan
pohtimaan

Oppilas toimii
vastuullisesti
ja
itsenäisesti
pyrkien
aktiivisesti
kehittämään
toimintaansa.

pätevyydestä ja
yhteisöllisyydestä.

kokemuksiaan
osana
itsearviointia.

T12 auttaa oppilasta
ymmärtämään
riittävän fyysisen
aktiivisuuden ja
liikunnallisen
elämäntavan
merkitys
kokonaisvaltaiselle
hyvinvoinnille.

S3

Ei vaikuta
arvosanan
muodostumiseen.
Oppilasta
ohjataan
pohtimaan
kokemuksiaan
osana
itsearviointia.

T13 tutustuttaa
oppilas yleisten
liikuntamuotojen
harrastamiseen
liittyviin
mahdollisuuksiin,
tietoihin ja taitoihin,
jotta hän saa
edellytyksiä löytää
itselleen sopivia iloa
ja virkistystä
tuottavia
liikuntaharrastuksia.

S3

Ei vaikuta
arvosanan
muodostumiseen.
Oppilasta
ohjataan
pohtimaan
kokemuksiaan
osana
itsearviointia.

14.19 OPPILAANOHJAUS LUOKILLA 1-9
Oppiaineen tehtävä
Yleisesti
Oppilaanohjaus muodostaa koko perusasteen kestävän jatkumon. Sen tehtävänä on edistää
oppilaiden opiskelun, kasvun ja kehityksen sujuvuutta. Oppilaanohjausta toteutetaan aina
monialaisesti yhteistyössä oppilaan huoltajien kanssa. Koulun ohjaussuunnitelmassa kuvataan
oppilaanohjauksen järjestämisen rakenteet, toimintatavat, työn- ja vastuunjako sekä monialaiset
verkostot, joita tarvitaan ohjauksen tavoitteiden toteutumiseksi. Suunnitelmassa kuvataan myös
kodin ja koulun ohjausyhteistyö, koulun työelämäyhteistyö sekä työelämään tutustumisen
järjestelyt. Ohjaussuunnitelman tavoitteiden toteutumista arvioidaan systemaattisesti. Oppilaiden
opintojen sujuvuutta nivelvaiheissa edistetään perusopetuksen aikana ja jatko-opintoihin
siirryttäessä
opettajien
välisellä ja opinto-ohjaajien
keskinäisellä
sekä tarvittaessa
moniammatillisella yhteistyöllä. Opettajat hyödyntävät työssään ajantasaista tietoa jatkoopinnoista, työelämästä ja työtehtävistä sekä niissä tapahtuvista muutoksista.

Vuosiluokka 1
Ensimmäisellä vuosiluokalla oppilaanohjaus niveltyy luontevasti muuhun opetukseen ja koulun
tapahtumiin. Ohjauksesta vastaavat kaikki oppilasta opettavat opettajat yhdessä. Tavoitteena on
tukea oppilaan opintojen aloittamista ja harjoitella vähitellen vastuun ottamista koulutyöstä, tehtävistä ja -tavaroista.
Vuosiluokka 2
Oppilaan oppimaan oppimisen taitoja vahvistetaan vähitellen. Opettaja valitsee opetukseen
sellaisia työtapoja, jotka auttavat oppilasta muodostamaan itsestään myönteisen käsityksen
oppijana. Vuorovaikutustaitoja harjoitellaan erilaisissa ryhmissä ja osallisuuteen koulutyöstä
kannustetaan monipuolisesti oppilaan ikäkauden mukaisesti. Oppilaanohjauksessa kodin ja koulun
yhteistyön merkitys korostuu.
Vuosiluokilla 3
Oppilaan ohjaus jatkuu sujuvasti alemmilta luokilta kolmannelle luokalle ja tavoitteena on edistää
oppilaan valmiuksia käyttää opiskelussaan uusia työtapoja ja syventää aikaisemmin opittuja
taitoja. Koulun laatimassa oppilaan ohjauksen opetussuunnitelmassa määritellään, tapahtuuko
oppilaan ohjaus työjärjestykseen merkityllä erillisellä oppilaan ohjauksen tunnilla vai nivellettynä
muuhun opetukseen. Ohjauksesta vastaavat kaikki oppilasta opettavat opettajat yhdessä
luokanopettajan pitäessä huolta kokonaiskuvasta. Ammatteihin tutustuminen alkaa.
Vuosiluokka 4
Oppilasta tuetaan löytämään sekä omat että toisten kyvyt ja vahvuudet oppijoina. Oppilas saa
kokemuksia neljännen luokan aikana vaikuttamisesta koulussa ja lähiympäristössä. Oppilasta
ohjataan opettelemaan kotitehtävien tekemistä. Oppilas oppii hakemaan tieto lähdeteoksista.
Oppilas oppii terveiden elämäntapojen merkityksestä oppimiselle.
Vuosiluokka 5
Oppilaat tutustuvat yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen.
kirjastosta ja käyttämään lähdeteoksia opiskelunsa tukena.

Oppilaat

oppivat

hakemaan

tietoa

Vuosiluokka 6
Oppilaat
tutustuvat
lähiseudun
ammatteihin,
työpaikkoihin
ja
elinkeinoelämään
tutustumiskäynneillä ja erilaisten projektien kautta. Oppilaat oppivat hakemaan tietoa
monipuolisesti eri medioita hyväksi käyttäen. Oppilasta ohjataan myös henkilökohtaisesti
lukuvuoden aikana opiskeluun liittyvissä asioissa.
Vuosiluokat 7-9
Oppilaanohjauksen tehtävänä on tukea oppilaan siirtymistä uusiin työtapoihin ja opiskelutaitojen
syventämiseen. Oppilaita autetaan tekemään opiskeluun liittyviä valintoja ja tutustumaan
turvallisessa ympäristössä työelämän vaatimuksiin. Oppilaanohjauksen tehtävänä on tukea
oppilasta murrosiän muuttuvassa elämäntilanteessa. Ohjauksella pyritään vahvistamaan oppilaan
oma-aloitteisuutta, hankkia tietoa ja tehdä valintoja. Oppilaanohjauksen tehtävänä on ohjata

oppilaita itselleen olennaisen tiedon hankintaan, edistää perusopintojen loppuun saattamista sekä
tukea oppilasta yhteishaun valinnoissa. Oppilaanohjauksen opetuksen tavoitteet
Vuosiluokka 7
Osallisuus ja aktiivinen toiminta
T1 Oppilasta tuetaan itsenäiseen, yhteisölliseen ja sosiaaliseen toimintaan sekä vastuun
ottamiseen omista opinnoistaan ja oppimistavoistaan.
Oppimaan oppimisen taidot
T2 Oppilasta kannustetaan
käytäntöjään.

pohtimaan

omia opiskelutaitojaan

sekä oppimaan oppimisen

Elinikäinen oppiminen
T3 Seitsemännellä luokalla luodaan yhdessä oppilaiden kanssa tilanteita, joissa oppilas saa
mahdollisuuden käyttää vahvuuksiaan ja kehittää oppimistapojaan itseään kiinnostavissa
aihepiireissä.
Itsetuntemus
T4 Pyritään siihen, että oppilaalle muodostuu realistinen käsitys omista kyvyistä ja oppimísen
haasteista.
Vuosiluokka 8
Osallisuus ja aktiivinen toiminta
T1 Oppilas saa tietoa eri ammateista ja omista vaikutusmahdollisuuksistaan koulussa ja
lähiympäristössä. Oppilasta kannustetaan pienryhmissä ja turvallisessa lähiympäristössä
toimimaan omien edellytystensä mukaisesti omien tavoitteidensa saavuttamiseksi.
Oppimaan oppimisen taidot
T2 Opiskelijaa kannustetaan entistä itsenäisempään vastuun ottamiseen opiskelussaan.
Elinikäinen oppiminen
T3 Kahdeksannella luokalla keskitytään oppilaan ydintaitojen, vahvuuksien ja kehittämisalueiden
löytämiseen.
Itsetuntemus
T4 Vahvistetaan oppilaan omaa kuvaa itsestä oppijana.
Tavoitteiden asettaminen
T5 Oppilaita ohjataan asettamaan sekä pitkän että lyhyen aikavälin tavoitteita, tekemään niitä
koskevia suunnitelmia sekä arvioimaan niiden toteutumista.
Työelämään suuntautuva oppiminen
T6 Oppilaalle luodaan mahdollisuuksia ymmärtää työn merkitys omassa elämässään.
T7 Vuorovaikutus- ja viestintätaidot sekä
kahdeksannen luokan oppilaanohjauksessa.

tiedonhankintataidot

ovat

keskeisellä

sijalla

T8 Oppilaalle ja huoltajalle annetaan perustietoa koulutusmahdollisuuksista.
Vuosiluokka 9
Osallisuus ja aktiivinen toiminta
T1 Oppilas saa tietoa eri ammateista ja omista vaikutusmahdollisuuksistaan koulussa ja
lähiympäristössä. Yhdeksännellä luokalla oppilasta tuetaan ensisijaisesti itsenäiseen ja
vastuulliseen työskentelyyn itselleen asettamien tavoitteiden suuntaisesti.
Oppimaan oppimisen taidot
T2 Oppilas hyödyntää omia vahvuuksiaan ja kehittää oppimaan oppimisen taitojaan edelleen.
Elinikäinen oppiminen
T3 Oppilas arvioi ja kehittää arviointitulosten perusteella osaamistaan, oppimaan oppimisen
taitojaan sekä tunnistaa ja hyödyntää ydintaitonsa ja vahvuutensa.
Itsetuntemus
T4 Oppilas tunnistaa omiin valintoihinsa vaikuttavia tekijöitä sekä suhteuttaa omaa
toimintaansa kykyjensä, edellytystensä ja kiinnostuksensa mukaisesti
Tavoitteiden asettaminen
T5 Oppilas asettaa sekä pitkän että lyhyen aikavälin tavoitteita itselleen ja tekee tekee myös jatkoopintoja koskevia suunnitelmia sekä kykenee arvioimaan niiden toteutumista.
Työelämään suuntautuva oppiminen
T6 Oppilas oppii ymmärtämään
sijoittumisen kannalta.

koulutuksen

merkityksen

jatko-opintoihin

ja työelämään

T7 Oppilas arvioi eri aloilla tarvittavaa osaamista, vuorovaikutus- ja viestintätaitojaan sekä
itselleen sopivia ammatteja. Oppilas osaa myös hakea runsaasti tietoa eri koulutus- ja
ammattialoista.
Koulutus- ja työelämätiedon hyödyntäminen omassa urasuunnittelussa
T8 Oppilas ja huoltaja saavat tietoa Suomen koulutusjärjestelmän pääpiirteistä ja sen
mahdollisuuksista. Oppilasta tuetaan etsimään koulutus- ja työelämätietoa sekä Suomesta
että ulkomailta.
T9 Oppilas hyödyntää monikanavaisia tieto-, neuvonta- ja ohjauspalveluja sekä arvioi tiedon
luotettavuutta ja tarkoituksenmukaisuutta urasuunnittelun näkökulmasta.
Liikkuvuus ja kansainväliset työmarkkinat
T10 Oppilas hankkii ja omaksuu tietoa opiskelu- ja työskentelymahdollisuuksista ulkomailla. Oppilas
tunnistaa oman kulttuuritaustansa ja oppii toimimaan kulttuurienvälisissä kohtaamisissa ja
yhteistyötilanteissa.
Oppilaanohjauksen tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet
Vuosiluokka 7

Luokanopettajavaihe kestää steinerkouluissa 6-8 vuotta ja ennen sen päättymistä luokanopettaja
valmistaa oppilaita muutoksiin, jotka seuraavat luokanopettajavaiheen päättymistä.
S1 Omien vaikutusmahdollisuuksien kartoittaminen, itsenäinen toiminta ja vastuun ottaminen
opinnoissa.
S2 Opiskelutaitojen sekä oppimaan oppimisen käytäntöjen kehittäminen yhteistyössä huoltajien
kanssa ovat osana elinikäistä oppimista.
S3 Realistinen käsitys omista kyvyistä ja oppimísen haasteista vahvistuu seitsemännen luokan
aikana.
S4 Huoltajan työpaikalla tapahtuva työharjoittelu. Voi olla esim. yhden päivän tutustuminen esim.
oman vanhemman työpaikkaan.
Vuosiluokka 8
S1, S2 Oppilaan aktiivista osallisuutta harjoitellaan pienryhmissä erilaisten urasuunnitelmien
tekemisen kautta sekä lähiympäristössä tavoitteena itsenäinen vastuun kantaminen omasta
toiminnasta.
S3 Sisältöinä ovat oppilaan ydintaitojen, vahvuuksien ja kehittämisalueiden kartoittaminen ja
vuorovaikutus- ja viestintätaitojen kehittäminen. Oppilas arvioi omaan urasuunnitteluunsa liittyvien
tietojen luotettavuutta. Oppilas asettaa sekä pitkän että lyhyen aikavälin tavoitteita, tekee niitä
koskevia suunnitelmia ja arvioi suunnitelmien toteutumista. Oppilasta ohjataan myös työpaikan
hakemiseen ja vastaanottamiseen liittyvissä asioissa.
S4 Oppilas harjoittelee työskentelyä koulun ja lähiympäristön ammateissa ja harjoittelun antia
käsitellään eri oppiaineissa siten, että työn merkitys oppilaan omassa elämässä selkiytyy ja
vahvistuu.
S5 Oppilas ja huoltaja saavat perustietoa Suomen koulutusmahdollisuuksista. Lukiolaiset voivat
käydä esittelemässä omaa koulua 8.luokkalaisille.
Vuosiluokka 9
S1 Oppisisältöinä yhdeksännellä luokalla ovat oppimistyylit ja opiskelutaidot, kouluyhteisössä
toimiminen, itsearviointi ja opiskelussa kehittyminen, opiskelutavoitteet, oppimisympäristöt ja
opiskelun edellytykset (esim. riittävä uni, keskittyminen tms.).
S2 Itsetuntemus, oppilaan omat taidot ja lahjakkuus, kiinnostuksen kohteet, haaveammatit sekä
omien haasteiden tunnistaminen ovat keskeisiä sisältöjä. Oppilas harjoittelee
työnhakua, hakemuksen ja ansioluettelon kirjoittamista.
S3 Oppilaanohjauksessa oppilas harjoittelee toimimista erilaisissa ympäristöissä käyttäen erilaisia
vuorovaikutus- ja viestintätaitoja.
S4 Oppilas tutustuu eri ammatteihin joista tarkemmin itse valitsemiinsa aloihin. Oppilas syventää
työelämätuntemustaan työharjoittelujaksolla.
S5 Oppilas saa riittävää tietoa Suomen koulutusjärjestelmässä ja jatko- opintomahdollisuuksista,
myös oppisopimuskoulutuksesta. Lisäksi hän hyödyntää tieto- neuvonta- sekä ohjauspalveluja.
Oppilaille kerrotaan esimerkiksi lukion erilaisista kursseista tai työharjoittelun merkityksestä

ammattikouluissa. Oppilaiden
tuetaan yhteishaussa.

kanssa käydään henkilökohtaiset

ohjauskeskustelut

ja häntä

Oppilaanohjauksen oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät tavoitteet

Vuosiluokka 7
Oppilaanohjaus on monipuolista, mutta siinä huomioidaan oppilaan yksilölliset tarpeet.
Oppilaanohjaus 7. luokalla on ensisijaisesti luokkamuotoista. Oppilaan ja oppilaan huoltajien
kanssa pidetään
lukuvuoden
aikana arviointikeskusteluja
ja muita henkilökohtaisia
ohjauskeskusteluja tarpeen mukaan. Oppilas voi tutustua huoltajansa työpaikkaan kouluvuoden
aikana esim. päivän ajan. Luokan vanhempia voidaan pyytää opotunneille esittelemään omia
ammattejaan.

Vuosiluokka 8
Kahdeksannella luokalla oppilaan ohjaamisessa pääpaino voi siirtyä pienryhmässä tapahtuvaan
ohjaukseen. Oppilas tutustuu työelämään koulun tai lähiympäristön työpaikoilla esim. viikon ajan.
Voidaan järjestää myös tutustumiskäyntejä toisen asteen oppilaitoksiin.

Vuosiluokka 9
Yhdeksännellä luokalla käytetään kaikki oppilaan ohjauksen muotoja, mutta pääpaino on
henkilökohtaisessa ohjauksessa. Oppilas hankkii itselleen työharjoittelupaikan valitsemaltaan
alalta. Työharjoittelu kestää 1 - 2 viikkoa joko yhdessä tai kahdessa jaksossa. Oppilaat voivat
viettää tutustumispäiviä toisen asteen oppilaitoksissa. Yläluokkien oppilaskunnassa toimivat
lukiolaiset voivat käydä esittelemässä omaa koulua 8-luokkalaisille. Voidaan järjestää retkiä
erilaisille koulutusmessuille. Eri opettajat voivat käydä kertomassa omista koulutuspoluistaan.
Järjestetään vanhempainilta yhteishakuun liittyvistä asioista. Koululle voidaan kutsua eri
ammattialojen asiantuntijoita ja koulun entisiä oppilaita kertomaan omasta ura- ja
koulutuspolustaan.

Ohjaus, eriyttäminen ja tuki oppilaanohjauksessa
Vuosiluokilla 7-9
Vuosiluokilla 7 - 9 ohjauksessa huomioidaan oppilaan yksilölliset tarpeet opiskelussa sekä
eriytetään opetusta tarpeen mukaan. Eri toimijat tekevät yhteistyötä oppilaan koulua tai siirtyessä
nivelvaiheesta toiseen. Tehostettua tai erityistä tukea tarvitseville oppilaille suunnitellaan riittävän
varhaiset ja kattavat tukimuodot moniammatillisessa yhteistyössä kodin kanssa. Tukea
tarvitsevalle oppilaalle ja hänen huoltajilleen järjestetään mahdollisuus tutustua oppilaalle sopiviin
oppilaitoksiin ja heille annetaan tietoa tuen saamisen mahdollisuuksista jatko-opinnoissa.
Yhdeksäsluokkalaista tuetaan perusopetuksen päättötodistuksen saamisessa tarpeen mukaan.

Jos koululla on tietoa ammatinvalintaan liittyvistä erityisistä haasteista, voidaan vanhempien ja
oppilaan kanssa järjestää keskusteluja asioista.

Oppilaan oppimisen arviointi oppilaanohjauksessa
Oppilaan oppimisen arviointi oppilaanohjauksessa vuosiluokilla 7 - 9
Oppilaanohjauksessa
ei anneta arvosanaa ja arviointi perustuu
ohjaustoiminnan yhteydessä annettavaan jatkuvaan palautteeseen.
suoritusmerkintä (S) hyväksytystä suorituksesta.

itsearviointiin
Todistukseen

sekä
tulee

Vuosiluokka 7
Seitsemännellä luokalla hyväksyttyyn suoritukseen vaaditaan oppilaalta aktiivista osallistumista
ohjaukseen sekä työharjoittelun suorittaminen huoltajan työpaikalla, mikäli koulukohtaisessa
ohjaussuunnitelmassa.
Vuosiluokka 8
Kahdeksannella luokalla hyväksyttyyn suoritukseen vaaditaan osallistumista pienryhmätoimintaan
sekä omien oppimistavoitteiden ja -menetelmien kehittämiseen sekä arvioimiseen. Lisäksi oppilas
suorittaa työharjoittelun koulun tai lähipiirin tarjoamissa työpaikoissa.
Vuosiluokka 9
Yhdeksännellä luokalla hyväksyttyyn suoritukseen vaaditaan aktiivista osallistumista yksilölliseen
opintojen ohjaukseen ja suunnitteluun sekä ryhmässä toteutettavaan vuorovaikutukseen. Oppilas
tuntee Suomen koulutusjärjestelmän pääpiirteissään sekä jatkokoulutusmahdollisuudet. Oppilas
suorittaa työharjoittelun asianmukaisesti.
Laaja-alainen osaaminen
Vuosiluokka 7
Edistetään oppimisen edellytysten toteutumista, kuten esim. riittävä uni, ravinto, liikunta, ruutuajan
rajoittaminen (L3). Opiskelun suunnittelemisen (L3) ja vuorovaikutuksen taidot kehittyvät (L2)
yhteistyössä tehtävässä opintojen ohjauksessa. Ohjauksessa hyödynnetään kyselyitä, artikkeleita
ja saatavilla olevaa tietoa monipuolisesti (L4). Oman oppimisen arviointi (L1) on keskeinen tekijä
opintojen ohjauksessa.
Vuosiluokka 8
Eri ammattien vaatima osaaminen (L6) tehdään näkyväksi ja havainnoidaan konkreettisesti
työharjoittelun aikana. Vahvistetaan oman ajattelun taitoja sekä itsetuntemusta (L1). Kehitetään
omia opiskelutaitoja ja -tottumuksia (L3), haetaan monipuolista tietoa eri medioita hyödyntäen
(L4). Oppilas työskentelee koulussa tai lähialueella (L7).
Vuosiluokka 9
Jatko-opintomahdollisuuksien etsiminen eri lähteistä ja lähteiden luotettavuuden arviointi (L4) eri
medioita hyväksi käyttäen tukevat oppilaan itsetuntemuksen kehittymistä. Internetiä käytetään

opiskelusta saatavan tiedon lähteenä (L5) monipuolisesti. Työelämään tutustumisen jaksoilla
oppilaan
työelämätaidot
kehittyvät
(L6).
Harjoitellaan
työhakemuksen
tekemistä,
työhaastattelukäytäntöjä sekä työn vastaanottamiseen, suorittamiseen ja päättämiseen liittyviä
käytäntöjä konkreettisesti työharjoittelujaksoihin liittyen (L2).

14.20 EURYTMIA LUOKILLA 1-9
Oppiaineen tehtävä
Yleisesti
Eurytmianopetuksen tehtävänä on oppilaiden terveen kehityksen kokonaisvaltainen tukeminen
niin, että otetaan huomioon ihminen fyysisenä, psyykkisenä ja sosiaalisena kokonaisuutena. Siinä
painotetaan terveyttä, ja kasvatus nähdään hyvinvoinnin tukemisena (salutogeneesi) ja siinä on
myös terapeuttinen ulottuvuus. Eurytmia tukee kognitiivista, emotionaalista ja sosiaalista kehitystä
tavalla, joka vahvistaa oppilaiden myönteistä identiteettiä ja eheää minäkuvaa, luovaa ajattelua ja
oivalluskykyä. Näin luodaan pohjaa mm. matemaattiselle ajattelulle ja oppilas saa hyvät
edellytykset oppimiseen omista lähtökohdistaan käsin.
Eurytmia kehittää tasa-arvoa, yhdenvertaisuutta ja oikeudenmukaisuutta, koska kaikkia oppilaita
opetetaan ikäkausiopetuksen mukaisesti erottelematta tyttöjä ja poikia omiin ryhmiinsä. Näin
kartutetaan inhimillistä pääomaa, joka edistää yksilöllistä hyvinvointia ja yhteiskunnassa tarvittavia
sosiaalisia taitoja. Näin eurytmianopetus torjuu eriarvoistumista ja syrjintää.
Opetuksen metodina on taiteellisten prosessien hyödyntäminen opetuksessa.
Eurytmiassa ilmaistaan sekä liikkeillä, että eleillä musiikkia ja sanataidetta. Oppilaat eläytyvät
yhdessä runoon tai musiikkikappaleeseen
ja ilmaisevat niiden sisältöjä yhteisillä liikkeillä.
Liikeilmaisun taidot kehittyvät ja lisääntyvät. Aktiivinen, pitkäjänteisyyttä edistävä harjoittelu
vahvistaa liikunnan iloa, luovuutta sekä motorisia perusvalmiuksia.
Taiteellisessa työskentelyssä käytetään opetusmateriaalina vanhaa ja uutta kirjallisuutta ja
musiikkia. Ikäkausiopetuksen mukaiset materiaalivalinnat tukevat oppilaiden oman kulttuuriidentiteetin ja kulttuurisen pääoman rakentumista. Eurytmianopetus lisää ymmärrystä kulttuurien
moninaisuudesta, oppilaiden kanssa tehdään mm. taiteellisia esityksiä eri kielillä. Opetussisällöt
integroituvat
muihin
oppiaineisiin.
Esimerkiksi
vuosiluokilla
1-5
oppilaat
perehtyvät
tietojenkäsittelyn perusasioihin toiminnallis-kinesteettisesti eurytmiatunneilla.
Vuosiluokilla 1-2
Vuosiluokilla 1-2 oppilas tutustuu eurytmiassa iloisesti liikkuen omaan kehoonsa, sekä sen
monipuolisiin liike mahdollisuuksiin. Opetus perustuu lapsen luontaiselle kyvylle jäljitellä erilaisia
liikkeitä, sekä eläytyä jäljitellen liikkumaan eri laatuja ja tunnelmia. Eurytmian äänne-eleisiin (=
tietyt käsieleet aakkosille, joita voi muunnella monin eri tavoin) eläytymällä oppilas liikkuen elää
vahvasti satujen, lorujen, runojen tai musiikin synnyttämissä mielikuvissa. Näin eurytmian tehtävä
on vahvistaa oppilaan luovaa mielikuvituskykyä[1], joka myöhemmin muuntuu luovaksi
ajattelukyvyksi. Eurytmian äänne-eleiden muodostaminen käsillä tai jaloilla vahvistaa myös
oppilaan aloitteellisuutta ja tahto-elämää.

Vuosiluokilla 3-6
Vuosiluokilla 3-6 yksilöllinen tunne-elämä alkaa rikastua ja syventyä. Opitaan löytämään yhdessä
liikkumisen ilo. Oppilaat tottuvat vähitellen jäsentämään tietoisemmin kielellisiä ja musiikillisia
kokemuksia ja ilmiöitä ja samalla heidän taitonsa kuunnella kehittyy.
Erilaisin harjoituksin tuetaan hengityksen ja verenkierron keskinäisen suhteen tasapainottumista
(salutogeneesi) sekä iänmukaisten motoristen taitojen oppimista. Geometriset harjoitukset tukevat
tilassa orientoitumisen kykyä ja ajattelun kehittymistä.
Vuosiluokilla 7-9
Eurytmian opetuksen tehtävänä on tutustuttaa oppilas musiikkiin ja sanataiteeseen liikeilmaisun
avulla, mikä syventää kulttuurin tuntemusta. Oppilaan eläytymiskyky vahvistuu, kun musiikki tai
puhe tuodaan esille liikkeenä. Ajattelun, tunteen ja toiminnan kehittäminen ja harmonisointi
liikkeen myötä tukee kokonaisvaltaista kasvua ja siinä on myös terapeuttinen ulottuvuus.
Myönteisessä tyttöjen ja poikien rinnakkain työskentelyssä tuetaan tasa-arvoa ja yhteisöllisyyttä,
oman itsen ja toisten hyväksymistä, auttamiskykyä turvallisessa ilmapiirissä, moninaiset
kulttuuriset lähtökohdat huomioon ottaen.
Liikeilmaisun taidot kehittyvät ja vahvistuvat ikäkausiopetuksen mukaisesti - tämä prosessi on
muihin oppiaineisiin integroituvaa. Aktiivinen, pitkäjänteisyyttä edistävä harjoittelu kehittää
motorisia taitoja ja vahvistaa itsetuntoa. Ilmaisun ilo, mielikuvitus ja luovuus vahvistuvat.
Esiintymään harjaantuminen on vuorovaikutteista ja jatkuva ryhmädynamiikan osa. Havaitsemisen
harjoittelu sekä voimaa ja sitkeyttä vaativa ponnistelu edistävät ja jäsentävät toimintaa.Tilaa
jätetään myös rentoutumiselle, oppilaan terveys ja kokonaisvaltainen hyvinvointi huomioidaan.
Murrosiän tuomat fyysiset ja psyykkiset muutokset tuovat haasteita ilmaisulle. Itsetuntemusta,
omien tunteiden tunnistamista vahvistetaan dramaattisen eurytmian myötä. Ryhmätöiden
tekeminen osallistaa oppilaan sosiaalisesti, kysyy luovuutta ja suunnittelukykyä sekä edistää
esteettisyyden tajua. Oppilaita kannustetaan entistä omakohtaisempaan ja itsenäisempään
kokemiseen ja toimintaan. Herätetään vastuuta, asiallisuutta ja arviointikapasiteettia omasta sekä
ryhmän työskentelystä.
Eurytmian opetuksen tavoitteet
1.-2. lk tavoitteet
Laaja-

Tavoitteen
numero

Opetuksen tavoitteet

Tavoittei-

alainen

siin liitty-

osaaminen,

vät sisältöalueet

johon
tavoite
liittyy

Eurytmian opetuksen tavoitteena on

T1

Kehonhallinta ja fyysinen toimintakyky
• ohjataan

oppilasta
hallitsemaan kehoaan

tunnistamaan

• autetaan
oppilasta
koordinaatiotaitoja

ja

kehittämään

• autetaan
oppilasta
hienomotoorisia
(taitavuusharjoitukset)

T2

S1

L1,
L2, L3, L4

harjoittamaan
taitoja

Sosiaalinen toimintakyky ja osallisuus

S2

luodaan tilanteita joissa oppilas:
• voi harjoitella kuuntelutaitojaan eri tavoin
• voi harjoitella toisen yksilön kohtaamista
• kehittää yhteistyötaitoja ja toisten huomioon
ottamista
• rakentaa myönteistä minäkuvaa ryhmässä

L1, L2, L4,
L7, L3, L6

toimiessaan
• voi kokea iloa yhdessä
liikkuessaan

toisten kanssa

• kehittää empatiakykyään
• oppii liikkumaan luontevasti ryhmässä
• noudattaa sääntöjä

T3

Oppilaan kokonaisvaltaisen kehityksen tukeminen
(vahvistaa tahtoa, tunnetta, ajattelua ja tukee S3
muuta oppimista)
• oppilas kehittää keskittymiskykyä ja muistia
• oppilasta
harjoittamalla
keskialuetta

autetaan
polariteetteja
rakentamaan
sisäistä

• oppilasta
kannustetaan
erilaisiin tunnelmiin

T4

Avaruudellinen hahmottaminen

L1,L2,
L4

eläytymään

S2

L3,

Oppilaan avaruudellista hahmottamista tukevat
•

muoto- ja tilatajua kehittävät tehtävät; “minä
tilassa”
L1, L4

• peilikuva-harjoitteet; keho- ja tila symmetria
• minä
ja
sinä-harjoitus
(minäkuvan
vahvistaminen,
kohtaamisen
harjoittelu,
vääränlaisen egoismin torjuminen)

T5

Tietojenkäsittelyn ja ohjelmoinnin peruskäsitteet

S2, S3

Pääasiat: “peräkkäisyys, valinta ja toisto”, bitti ja
erilaisia algoritmeja
opetetaan toiminnallisina
leikkeinä eurytmiatunneilla ihmisiä tai ihmisryhmiä
liikuttamalla
T6

Luova ilmaisu

L5

S3

Oppilasta ohjataan ilmaisemaan erilaisia laatuja ja
tunnelmia liikkuen (musiikki, sadut, lorut)
T7

Psyykkinen toimintakyky

L2, L1, L4

S2

Eurytmian avulla pyritään
• vahvistamaan oppilaan minäkuvaa

L1, L2,L3

• torjumaan vääränlaista egoismia
• antamaan

oppilaalle
onnistumisen kokemuksia

T8

liikunnallisia

Kulttuurinen ymmärrys ja monilukutaito

S3, S2

L2, L4

- tutustutaan eri aikakausien ja kulttuurien satuihin,
tarinoihin ja loruihin
T9

Hyvinvointi ja turvallisuus eurytmian aikana
- ohjataan oppilasta omaksumaan
työskentelytavat ja tottumukset

T10

S3, S2
turvalliset

Liikunnallisen itseohjautuvuuden kehittäminen

L3

ei 1. - 2.lk

T11

Aistien harjaannuttaminen

S1

- mahdollistetaan oppilaalle erilaisia aistikokemuksia
S1 Fyysinen toimintakyky
Ryhdin ja tasapainon sekä oman kehon kokeminen ja hallinta ovat harjoittelun perustana.
Eläydytään kokonaisvaltaisesti kehon liikkeisiin, joita sadun, faabelin ja legendan kuvat
elävöittävät.
S2 Sosiaalinen toimintakyky
Eurytmian opetuksessa sosiaalinen harjoittelu on keskeistä. Koko ajan työskennellään yhdessä
ryhmässä. Se kasvattaa ja vahvistaa yhteisöllisyyttä. Opitaan ottamaan vastuuta yhteisistä
säännöistä ja toiminnasta ja opitaan auttamaan ja ottamaan toiset oppilaat huomioon. Opetus
edistää vuorovaikutustaitoja. Eurytmian opetuksessa rakennetaan yhteyksiä myös muihin
oppiaineisiin.
S3 Henkis-psyykkinen toimintakyky
Kuuntelemista kehittäviä harjoitteita toteutetaan. Sanataiteellisiin
vahvistetaan mielikuvitusta ja edistetään ajattelun liikkuvuutta.

sisältöihin

eläytymällä

Vuosiluokka 1
Oppilas
T1 harjoittelee käsien ja jalkojen koordinaatiota, hienomotorisia taitojaan ja tasapainoa
T2 harjaantuu kyvyssään kuunnella ja oppii sosiaalisia taitoja sekä voi kokea iloa yhdessä toisten
kanssa liikkuessaan
T3 oppii jäljittelemään eläytyen erilaisia eleitä
T4 harjoittaa muoto- ja tilatajua kehittäviä tehtäviä
T5 Tietojenkäsittelytieteen pääasiat: “peräkkäisyys, valinta ja toisto” , bitti ja erilaisia algoritmeja
opetetaan eurytmiatunneilla ihmisiä tai ihmisryhmiä liikuttamalla
T6 harjoittaa mielikuvitustaan
T7 Oppilaalle annetaan liikunnallisia onnistumisen kokemuksia
T8 Oppilas tutustuu eri aikakausien ja kulttuurien satuihin, tarinoihin ja loruihin
T9 Oppilasta omaksuu turvalliset työskentelytavat ja tottumukset
T11 Oppilas saa erilaisia aistikokemuksia
Vuosiluokka 2
Oppilas
T1 harjoittelee käsien ja jalkojen koordinaatiota, hienomotorisia taitojaan ja tasapainoa

T2 harjoittelee toisen yksilön kohtaamista, kehittää yhteistyötaitoja, toisten huomioon ottamista,
empatiakykyä, oppii liikkumaan luontevasti ryhmässä ja rakentaa myönteistä minäkuvaa ryhmässä
toimiessaan sekä noudattaa sääntöjä
T3 kehittää edelleen jäljittelytaitojaan, keskittymiskykyä ja muistia ja häntä autetaan polariteetteja
harjoittamalla rakentamaan sisäistä keskialuetta sekä kannustetaan eläytymään erilaisiin
tunnelmiin
T4 syventyy suoran ja kaaren ja niiden sovellusten liikkumiseen, oppii tunnistamaan oikean ja
vasemman puolen, kehittyy kehonsa hallinnassa, oppilas harjoittelee peilikuva-harjoitteita, keho- ja
tila symmetriaa sekä minä ja sinä-harjoitusta
T5 Tietojenkäsittelytieteen pääasiat: “peräkkäisyys, valinta ja toisto”, bitti ja erilaisia algoritmeja
opetetaan eurytmiatunneilla ihmisiä tai ihmisryhmiä liikuttamalla
T6 oppilas eläytyy erilaisiin tarinoihin
T7 oppilaan minäkuvaa vahvistetaan ja torjutaan vääränlaista egoismia ja hänelle annetaan
liikunnallisia onnistumisen kokemuksia
T8 Oppilas tutustuu eri aikakausien ja kulttuurien satuihin, tarinoihin ja loruihin
T11 Oppilas saa erilaisia aistikokemuksia

Tavoitteet 3-4
Tavoittei-

Tavoitteen

Opetuksen tavoitteet

nro

siin liittyvät sisältöalueet

Laajaalainen
osaaminen,
johon tavoite
liittyy

Eurytmian opetuksen tavoitteena on
T1

Kehonhallinta ja fyysinen toimintakyky

S1

(Vahvistetaan kehonhallintaa ja koordinaatiotaitoja sekä
hienomotorisia taitoja. Harjoitetaan erityisesti ryhtiä ja
tasapainoa ja pyritään jäsenten kasvun aiheuttaman
raskauden voittamiseen.
·

kehonhallinnan ja koordinaatiotaitojen
vahvistaminen

·

ryhdin ja tasapainon kokeminen

L1, L3

T2

Sosiaalinen toimintakyky ja osallisuus

S2

Oppitunneilla luodaan tilanteita, joissa oppilas kehittää
kuuntelutaitoja, yhteistyötaitoja ja toisten huomioon
ottamista. Toimiessaan ryhmässä hän rakentaa
myönteistä minäkuvaa, kehittää empatiakykyä ja kokee
iloa yhdessä toisten kanssa liikkuessaan. Hän liikkuu
ryhmässä luontevasti ja
luodaan tilanteita joissa oppilas:
·

kehittää kuuntelutaitojaan

·

kehittää yhteistyötaitoja ja toisten huomioon

L1,L2, L4,
L7, L3

ottamista
·

rakentaa myönteistä minäkuvaa ryhmässä
toimiessaan

T3

·

kokee iloa yhdessä toisten kanssa liikkuessaan

·

kehittää empatiakykyään

Oppilaan kokonaisvaltaisen kehityksen tukeminen

S1, S2,
S3

Kehitetään muistia ja keskittymiskykyä sekä
tasapainotetaan hengityksen ja verenkierron
suhdetta erilaisia rytmejä, harjoitellen. Ristikkäisliikkeillä
tuetaan aivopuoliskojen tasapainottumista.
·

muistin ja keskittymiskyvyn kehittäminen

·

hengityksen ja verenkierron suhteen

L1, L3, L4

tasapainottuminen erilaisia rytmejä harjoitellen
·

aivopuoliskojen yhteistoiminnan tukeminen
(ristikkäisliikkeet)

·

T4

sanaluokkien hahmottaminen liikkeen kautta

Avaruudellinen hahmottaminen (ylhäällä, alhaalla,

S1, S2,

edessä, takana, oikealla, vasemmalla)

S3

Tilassa liikkuminen muuttuu frontaaliksi. Geometrisia
muotoja harjoittamalla lapsi kokee itsensä tilassa, myös
hänen muoto- ja tilatajunsa kehittyy.
Avaruudelliseen hahmottamiseen kuuluu
-

“minä tilassa”, muoto- ja tilatajun kehittyminen
·

geometristen muotojen hahmottaminen tilassa

·

tilan hahmottaminen frontaalisti liikkuen ja

L1, L4, L2

suuntaa vaihtaen
·

aivopuoliskojen tasapainottuminen
(ristikkäisliikkeet)

Tietojenkäsittelyn ja ohjelmoinnin peruskäsitteet
T5

Keskeisiä asioita: “Peräkkäisyys, valinta ja toisto”, bitti,

S2, S3

algoritmeja, Boolen funktiot, binäärihaku
Liikutetaan edelleen ihmisiä, ihmisryhmiä, mutta myös
esineitä esim. kuparipalloja ja -sauvoja.
·

T6

L5

ihmisten tai ryhmän liikuttaminen

Luova ilmaisu

S3, S2

Ilmaistaan eurytmianäytöksissä ja juhlissa liikkeiden
avulla musiikkia ja sanataidetta useimmiten
ryhmäkoreografioissa.
·

L2, L1, L4

musiikin ja runouden/sanataiteen ilmaiseminen
liikkeiden avulla tunnilla ja juhlissa eri
oppimisympäristöissä / tiloissa

T7

Psyykkinen toimintakyky

S3

Vahvistetaan oppilaan minäkokemusta
Oppilasta tuetaan
·

minäkokemuksen vahvistumisessa

oma-aloitteisuuden kehittymisessä

L1, L3

T8

Kulttuurinen ymmärrys ja monilukutaito

S3, S2

L2, L4

Sävel- ja äänne-eurytmiassa ilmaistaan liikkeillä
musiikkia ja sanataidetta. Opitaan ymmärtämään
kehollista viestintää ja sanattomia viestejä
vuorovaikutuksessa.
Oppilas oppii
·

L4, L2

ilmaisemaan musiikkia ja runoutta/sanataidetta
liikkeiden avulla

·

ymmärtämään kehollista viestintää ja
sanattomia viestejä

T9

Hyvinvointi ja turvallisuus eurytmisen liikkumisen aikana

S2, S3

Opitaan noudattamaan sääntöjä ja totutellaan toimimaan
itsenäisemmin kuin aikaisemmin turvalliseen ja asialliseen
toimintaan. Opitaan kunnioittamaan muita.
Oppilas osaa

T10

·

noudattaa sääntöjä

·

toimia turvallisesti ja asiallisesti

·

kunnioittaa toisia

Liikunnallisen itseohjautuvuuden kehittäminen

L3, L2, L6

S1

Kehitetään liikemuistia ja opitaan työskentelytaitoja.
Oppilas

T11

·

oppii työskentelytaitoja

·

kehittää liikemuistiaan

Aistien harjaannuttaminen

L3, L1

S1, S3

Vahvistetaan erilaisia aistikokemuksia.
Oppilas saa
·

erilaisia aistikokemuksia

L1, L3, L2, L4

Tavoitteet 5-6

Tavoitteen

Opetuksen tavoitteet

nro

Tavoittei-

Laajaalainen

siin liitty-

osaaminen,

vät sisältöalueet

johon tavoite
liittyy

Eurytmian opetuksen tavoitteena on
T1

Kehonhallinta ja fyysinen toimintakyky
(Vahvistetaan kehonhallintaa
sekä hienomotorisia taitoja.

ja

S1

koordinaatiotaitoja

Murrosiän lähestyessä harjoitetaan erityisesti ryhtiä ja
tasapainoa ja pyritään jäsenten kasvun aiheuttaman
raskauden voittamiseen.
Kehitetään liikkeiden nopeuden ja voiman hallintaa
sekä keskittymiskykyä.)
·
kehonhallinnan
vahvistaminen

ja

koordinaatiotaitojen
L1, L3

·
hienomotoristen taitojen lisääntyminen (taitavuusja sauvaharjoitukset)
·

ryhdin ja tasapainon kokeminen

·
murrosiässä jäsenten
raskauden voittaminen
·
liikkeen
kehittyminen
·
T2

nopeuden

kasvun
ja

aiheuttaman

voiman

hallinnan

keskittymiskyvyn harjaantuminen

Sosiaalinen toimintakyky ja osallisuus
Oppitunneilla luodaan tilanteita, joissa oppilas kehittää
kuuntelutaitoja, yhteistyötaitoja ja toisten huomioon
ottamista. Toimiessaan ryhmässä hän rakentaa
myönteistä minäkuvaa, kehittää empatiakykyä ja kokee
iloa yhdessä toisten kanssa liikkuessaan. Hän liikkuu
ryhmässä luontevasti, oppii tekemään kaikkien kanssa
yhteistyötä ja opettelee säätelemään toimintaansa ja
tunneilmaisuaan toiset oppilaat huomioon ottaen ja

S2

L1,L2,
L7, L3

L4,

heitä auttaen.
luodaan tilanteita joissa oppilas:
·

kehittää kuuntelutaitojaan

·
kehittää yhteistyötaitoja
ottamista
·
rakentaa
toimiessaan

myönteistä

ja toisten huomioon
minäkuvaa

ryhmässä

·

kokee iloa yhdessä toisten kanssa liikkuessaan

·

kehittää empatiakykyään

·
säätelee toimintaansa ja tunneilmaisuaan toiset
oppilaat huomioon ottaen ja heitä auttaen

T3

·

tekee kaikkien kanssa yhteistyötä

·

liikkuu ryhmässä luontevasti

Oppilaan kokonaisvaltaisen kehityksen tukeminen

S1,
S3

S2,

Kehitetään
muistia ja keskittymiskykyä
sekä
tasapainotetaan
hengityksen
ja
verenkierron
suhdetta
erilaisia rytmejä, erityisesti heksametria
harjoitellen. Ristikkäisliikkeillä tuetaan aivopuoliskojen
tasapainottumista.
·

muistin ja keskittymiskyvyn kehittäminen

L1, L3, L4

·
hengityksen ja verenkierron suhteen
tasapainottuminen erilaisia rytmejä harjoitellen
·
aivopuoliskojen
(ristikkäisliikkeet)
·

T4

yhteistoiminnan

tukeminen

sanaluokkien hahmottaminen liikkeen kautta

Avaruudellinen hahmottaminen (ylhäällä,
edessä, takana, oikealla, vasemmalla)

alhaalla,

Tilassa
liikkuminen
muuttuu
frontaaliksi.
Nelitahosymmetrisiä ja muita geometrisia muotoja
harjoittamalla lapsi kokee itsensä tilassa, myös hänen
muoto- ja tilatajunsa kehittyy. Ryhmäkoreografioissa
opitaan hahmottamaan ja suhteuttamaan omat liikkeet
ryhmän jäsenten paikkojen ja liikkeiden kanssa.

S1,
S3

S2,

L1, L4, L2

Avaruudelliseen hahmottamiseen kuuluu
-

“minä tilassa”, muoto- ja tilatajun kehittyminen

·
geometristen muotojen hahmottaminen tilassa
mm. nelitahosymmetria
·
geometristen muotojen kokeminen omassa
kehossa
·
tilan hahmottaminen
suuntaa vaihtaen
·
aivopuoliskojen
(ristikkäisliikkeet)

frontaalisti

liikkuen

ja

tasapainottuminen

·
ryhmän jäsenten paikkojen
ja
hahmottaminen koreografioissa ja oman
suhteuttaminen niihi

liikkeen
liikkeen

Tietojenkäsittelyn ja ohjelmoinnin peruskäsitteet
T5

Keskeisiä asioita: “Peräkkäisyys, valinta ja toisto”, bitti,
algoritmeja, Boolen funktiot, binäärihaku

S2, S3

Liikutetaan edelleen ihmisiä, ihmisryhmiä, mutta myös
esineitä esim. kuparipalloja ja -sauvoja.
·

ihmisten tai ryhmän liikuttaminen

L5

·
esineiden (esim. kuparipallot) liikuttaminen ja sen
liittäminen edelliseen
T6

Luova ilmaisu

S3, S2

Ilmaistaan eurytmianäytöksissä ja juhlissa liikkeiden
avulla
musiikkia
ja
sanataidetta
useimmiten
ryhmäkoreografioissa.

L2, L1, L4

·
musiikin ja runouden/sanataiteen ilmaiseminen
liikkeiden
avulla
tunnilla
ja
juhlissa
eri
oppimisympäristöissä / tiloissa
T7

Psyykkinen toimintakyky
Vahvistetaan
oppilaan
minäkokemusta
ja
keskittymiskykyä ohjaamalla häntä pitkäjänteiseen
työskentelyyn
sekä ottamaan
vastuuta
omasta
toiminnasta. Vaikeutuneet harjoitukset elävöittävät

S3

L1, L3

ajattelua.
Oppilasta tuetaan

T8

·

minäkokemuksen vahvistumisessa

·

pitkäjänteiseen työskentelyyn oppimisessa

·

elävöittämään ajatteluaan

·

ottamaan vastuuta omasta toiminnastaan

Kulttuurinen ymmärrys ja monilukutaito

S3, S2

L2, L4

Sävel- ja äänne-eurytmiassa ilmaistaan liikkeillä
musiikkia ja sanataidetta. Opitaan ymmärtämään
kehollista
viestintää
ja
sanattomia
viestejä
vuorovaikutuksessa.
Oppilas oppii

L4, L2

·
ilmaisemaan musiikkia ja runoutta/sanataidetta
liikkeiden avulla
·
ymmärtämään kehollista viestintää ja sanattomia
viestejä
T9

Hyvinvointi ja turvallisuus eurytmisen liikkumisen aikana

S2, S3

Opitaan
noudattamaan
sääntöjä
ja
totutellaan
toimimaan itsenäisemmin kuin aikaisemmin turvalliseen
ja asialliseen toimintaan. Opitaan kunnioittamaan muita
ja ehkäistään kiusaamista.
Oppilas osaa

T10

·

noudattaa sääntöjä

·

toimia turvallisesti ja asiallisesti

·

kunnioittaa toisia

·

vaikuttaa kiusaamista hillitsevästi

Liikunnallisen itseohjautuvuuden kehittäminen

L3, L2, L6

S1

Kehitetään liikemuistia ja opitaan työskentelytaitoja.
Oppilas
·

oppii työskentelytaitoja

L3, L1

·
T11

kehittää liikemuistiaan

Aistien harjaannuttaminen

S1, S3

Vahvistetaan erilaisia aistikokemuksia.
Oppilas saa
·

L1, L3, L2, L4

erilaisia aistikokemuksia

S1 Fyysinen toimintakyky
Ryhdin ja tasapainon sekä oman kehon kokeminen ja hallinta ovat harjoittelun perustana.
Hengityksen ja verenkierron suhde tasapainottuu erilaisia rytmisiä harjoituksia tekemällä. Näin
myös molempien aivopuoliskojen toiminta tasapainottuu.
S2 Sosiaalinen toimintakyky
Eurytmian opetuksessa sosiaalinen harjoittelu on keskeistä. Koko ajan työskennellään yhdessä tai
useammassa ryhmässä. Se kasvattaa ja vahvistaa yhteisöllisyyttä. Opitaan ottamaan vastuuta
yhteisistä säännöistä ja toiminnasta ja opitaan auttamaan ja ottamaan toiset oppilaat huomioon.
Opetus edistää vuorovaikutustaitoja. Eurytmian opetuksessa rakennetaan yhteyksiä myös muihin
oppiaineisiin.
S3 Henkis-psyykkinen toimintakyky
Keskittymiskykyä ja kuuntelemista kehittäviä harjoitteita toteutetaan. Sanataiteellisiin ja
musiikillisiin sisältöihin eläytymällä vahvistetaan mielikuvitusta ja edistetään ajattelun liikkuvuutta.
Vuosiluokka 3
Oppilas
T1 vahvistaa kehon hallintaa ja koordinaatiotaitoja, kehittää hienomotorisia taitoja ja pääsee
tasapainon kokemiseen
T2 kehittää kuuntelutaitojaan, yhteistyötaitojaan ja toisten huomioon ottamista, empatiakykyään,
rakentaa myönteistä minäkuvaa ryhmässä toimiessaan, kokee iloa yhdessä toisten kanssa
liikkuessaan, vahvistaa mielikuvitusta, oppii ymmärtämään omaa toimintaansa
T3 harjoittaa muistiaan ja keskittymiskykyään, harjoittaa
ristikkäisliikkeiden avulla ja harjaannuttaa keskittymiskykyään

aivopuoliskojen

yhteistoimintaa

T4 oppii varmemmin tunnistamaan oikean ja vasemman puolen sekä oppii hahmottamaan tilaa
liikkuen ja suuntaa vaihtaen
T5 harjoitetaan edelleen tietojenkäsittelytieteen peruskäsitteitä ihmisryhmiä liikuttamalla uutena
Boolen funktioita havainnollistavat toiminnalliset leikit
T6 valmistaudutaan ilmaisemaan sanataidetta tai musiikkia liikkeen avulla
T7 saa tukea minäkokemukseensa
T8 harjoittelee ymmärtämään kehollista ja liikeilmaisua

T9 oppii noudattamaan sääntöjä, toimimaan turvallisesti ja asiallisesti sekä kunnioittamaan toisia
T10 oppii työskentelytaitoja ja kehittää liikemuistiaan
T11 saa erilaisia aistikokemuksia
Vuosiluokka 4
Oppilas
T1 vahvistaa kehon hallintaa ja koordinaatiotaitoja, kehittää hienomotorisia taitoja ja pääsee
tasapainon kokemiseen
T2 kehittää kuuntelutaitojaan, yhteistyötaitojaan ja toisten huomioon ottamista, empatiakykyään,
rakentaa myönteistä minäkuvaa ryhmässä toimiessaan ja kokee iloa yhdessä toisten kanssa
liikkuessaan
T3 harjoittaa muistiaan ja keskittymiskykyään, harjoittaa aivopuoliskojen yhteistoimintaa
ristikkäisliikkeiden avulla ja tasapainottaa hengityksen ja verenkierron suhdetta erilaisia rytmejä
harjoitellen
T4 oppii hahmottamaan sanaluokkia liikkeen avulla ja tilaa frontaalisti liikkuen ja suuntaa vaihtaen,
kehitttää muoto- ja tilatajuaan sekä erottaa oikean ja vasemman
T5 harjoitetaan edelleen tietojenkäsittelytieteen peruskäsitteitä ihmisryhmiä liikuttamalla ottaen
huomioon matematiikassa opitut murtoluvut
T6 valmistaudutaan ilmaisemaan sanataidetta tai musiikkia liikkeen avulla ja integroidaan
eurytmista ilmaisua muihin aineisiin
T7 saa tukea minäkokemukseensa ja oma-aloitteisuuteensa
T8 harjoittelee ymmärtämään kehollista ja liikeilmaisua
T9 oppii noudattamaan
kunnioittamaan toisia

sääntöjä,

oppii toimimaan

turvallisesti

ja asiallisesti

sekä oppii

T10 oppii työskentelytaitoja ja kehittää liikemuistiaan
T11 saa erilaisia aistikokemuksia
Vuosiluokka 5
Oppilas
T1 vahvistaa kehon hallintaa ja koordinaatiotaitoja, kehittää hienomotorisia taitoja, pääsee
tasapainon kokemiseen ja kehittää liikkeen ja nopeuden hallintaa
T2 kehittää kuuntelutaitojaan, yhteistyötaitoja ja toisten huomioon ottamista, rakentaa myönteistä
minäkuvaa ryhmässä toimiessaan, kokee iloa yhdessä toisten kanssa liikkuessaan, kehittää
empatiakykyään, tekee kaikkien kanssa yhteistyötä ja liikkuu ryhmässä luontevasti
T3 harjoittaa muistiaan ja keskittymiskykyään, harjoittaa aivopuoliskojen yhteistoimintaa
ristikkäisliikkeiden avulla sekä tasapainottaa hengityksen ja verenkierron suhdetta erilaisia rytmejä
harjoitellen

T4 hahmottaa tilaa frontaalisti liikkuen ja suuntaa vaihtaen, harjoittelee hahmottamaan geometrisia
muotoja tilassa mm. nelitahosymmetria sekä kehitttää muoto- ja tilatajuaan
T5 harjoitetaan edelleen tietojenkäsittelytieteen peruskäsitteitä ihmisryhmiä ja esineitä
(esim. kuparipalloja) liikuttamalla, ottaen huomioon matematiikassa opitut desimaaliluvut
T6 ilmaistaan sanataidetta tai musiikkia liikkeen avulla ja esitetään sitä esimerkiksi koulun
juhlissa ja integroidaan eurytmista ilmaisua muihin aineisiin
T7 saa tukea minäkokemukseensa ja oma-aloitteisuuteensa
T8 harjoittelee ymmärtämään kehollista ja liikeilmaisua
T9 noudattaa sääntöjä, kunnioittaa toisia sekä pyrkii toimimaan turvallisesti ja asiallisesti
T10 oppii työskentelytaitoja ja kehittää liikemuistiaan
T11 saa erilaisia aistikokemuksia
Vuosiluokka 6
Oppilas
T1 vahvistaa kehon hallintaa ja koordinaatiotaitoja, kehittää hienomotorisia taitoja erityisesti
sauva- ja taitavuusharjoituksissa, oppii löytämään luonnollisen, hyvän ryhdin sekä kehittää liikkeen
ja nopeuden sekä voiman hallintaa jäsenten kasvupyrähdyksistä huolimatta
T2 osaa kuunnella, rakentaa myönteistä minäkuvaa ryhmässä toimiessaan, kokee iloa yhdessä
toisten kanssa liikkuessaan osaa toimia yhteistyössä toisten kanssa ja ottaa heidät huomioon,
kehittää empatiakykyään, tekee kaikkien kanssa yhteistyötä, liikkuu ryhmässä luontevasti sekä
säätelee toimintaansa ja tunneilmaisuaan toiset oppilaat huomioon ottaen ja heitä auttaen
T3 harjoittaa muistiaan, keskittymiskykyään ja musiikillista hahmotuskykyään, harjoittaa
aivopuoliskojen yhteistoimintaa ristikkäisliikkeiden avulla sekä tasapainottaa hengityksen ja
verenkierron suhdetta erilaisia rytmejä harjoitellen
T4 hahmottaa geometriset muodot omassa kehossa sekä hahmottaa tilaa frontaalisti liikkuen ja
suuntaa vaihtaen, harjoittelee hahmottamaan geometrisia muotoja tilassa mm. nelitahosymmetria
sekä kehittää muoto- ja tilatajuaan, erityisesti hahmottaa ryhmän jäsenten paikat ja liikkeen
koreografioissa ja osaa suhteuttaa oman liikkeensä niihin sekä kehittää visuaalista
havainnointikykyään
T5 harjoitetaan edelleen tietojenkäsittelytieteen peruskäsitteitä ihmisryhmiä ja esineitä
(esim. kuparisauvoja tai -palloja) liikuttamalla, uutena binäärihakua (ja logaritmia) havainnollistavat
toiminnalliset harjoitteet
T6 ilmaistaan sanataidetta tai musiikkia liikkeen avulla ja esitetään sitä esimerkiksi koulun
juhlissa ja integroidaan eurytmista ilmaisua muihin aineisiin
T7 saa tukea minäkokemukseensa ja oma-aloitteisuuteensa, oppii pitkäjänteiseen työskentelyyn,
oppii elävöittämään ajatteluaan sekä ottaa vastuuta omasta toiminnastaan
T8 harjoittelee ymmärtämään kehollista ja liikeilmaisua

T9 noudattaa sääntöjä, kunnioittaa toisia, pyrkii toimimaan turvallisesti ja asiallisesti sekä vaikuttaa
ryhmässä kiusaamista hillitsevästi
T10 oppii työskentelytaitoja ja kehittää liikemuistiaan
7.-9. lk tavoitteet

Tavoitteen
numero

Tavoitteisiin
Opetuksen tavoitteet

liittyvät
sisältöalueet

Laajaalainen
osaaminen,
johon
tavoite
liittyy

Eurytmian opetuksessa
T1

Kehonhallinta ja fyysinen toimintakyky

S1

Kannustetaan oppilasta oman
kehonsa
itsenäisten
ja
liikkumismahdollisuuksien käyttöön

yksilöllisten

- kannustetaan oppilasta oman
kehonsa
itsenäisten
ja
liikkumismahdollisuuksien käyttöön

yksilöllisten

Ohjataan
- ohjataan oppilasta syventämään
koordinaatio- ja keskittymistaitoja

opittuja

L1, L3, L4,
L2

Kannustetaan
- kannustetaan oppilasta lisäämään
hienomotorisia taitoja
-tuetaan oppilaan ryhtiä ja tasapainoa
- pyritään kohentamaan voiman, nopeuden ja
dynamiikan hallintaa.
-vaikutetaan murrosiän raskautta vastaan ja
otetaan huomioon jäsenten kasvu.
T2

Sosiaalinen toimintakyky ja osallisuus
Tuetaan

ryhmän

yhteisöllisyyttä

S2
ja

L1, L2, L4,

yhteistyötaitoja
sekä
opitaan
liikkumaan
ryhmässä vastuullisesti niin, että otetaan toiset
huomioon erottelematta tyttöjä ja poikia omiksi
ryhmikseen. Ylläpidetään myönteistä minäkuvaa
ja kehitetään oppilaan tunneälyä sosiaalisena
prosessina ikäkauden mukaisilla sisällöillä.
Edistetään tasa-arvoa ja monikulttuurisuutta
ohjaamalla oppilaita hallitsemaan toimintaansa
ja tunneilmaisuaan.

L7, L3

- tuetaan yhteistyötaitoja ja toisten
huomioon ottamista ja auttamista sekä oman
tunneilmaisun ja toiminnan hallintaa
- kehitetään ryhmän yhteisöllisyyttä- autetaan
oppilasta
myönteisen
minäkäsityksen
rakentamisessa
- luodaan tilanteita, joissa oppilaan tunneäly voi
kehittyä sosiaalisena prosessina
-edistetään tasa-arvoa, tytöt ja pojat yhdessä
liikkuen, omasta kontekstista yleisinhimilliseen
pyrkien
- pyritään
siihen,
että
vastuullisesti ryhmässä

T3

Oppilaan
tukeminen

kokonaisvaltaisen

oppilas

liikkuu

kehityksen

S1, S2, S3

Pyritään
vaikuttamaan
tasapainottavasti
murrosiän
aiheuttamiin
tunnekuohuihin
ja
haasteisiin
sekä
kehittämään
ja
harmonisoimaan liikkeiden avulla ajattelua,
tunnetta ja toimintaa ottamalla huomioon
terapeuttiset näkökohdat.
•

pyritään vaikuttamaan tasapainottavasti
murrosiän aiheuttamiin tunnekuohuihin ja
haasteihin.

•

autetaan oppilasta ajattelun, tunteen ja
toiminnan
kehittämisessä
ja
harmonisoinnissa
liikkeiden avulla huomioidaan terapeuttinen näkökulma

L1, L3, L4

T4

Avaruudellinen hahmottaminen

S1, S2, S3

Avaruudellinen
hahmottamiskyky
kehittyy
ryhmäkoreografioissa, kun tunnistetaan oman
liikkeen suhde toisten liikekokonaisuuteen.
Liikkumalla “tilageometriaa”, vuorotellen tilan
kolmessa dimensiossa kehitetään muodon- ja
tilan tajua.
kehitetään
muotoryhmäkoreografioissa

ja

L1, L4

tilatajua

-perehdytetään oppilasta tilageometriaan, tilan
kolmeen ulottuvuuteen

T5

Tietojenkäsittelyn ja ohjelmoinnin peruskäsitteet

ei
eurytmiassa
7.-9.lk

T6

Luova ilmaisu

S1, S2, S3

Pyritään aina eläytymään tekstiin ja musiikkiin
niin, että syntyy esteettinen,
hallittu ja
monipuolinen liikeilmaisu. vähitellen sovelletaan
eurytmian liikekieltä itsenäisemmin, kun tuodaan
omakohtainen kuuloelämys liikkeeksi, näkyväksi
puheeksi
ja
näkyväksi
musiikiksi.
Säveleurytmiassa
laadullisuudet
kehittävät
mielikuvitusta, luovuutta, kuuntelukykyä...
Runoihin, teksteihin ja musiikkikappaleisiin
suunnitellaan omia koreografioita, joita voidaan
esittää koulun yhteisissä juhlissa tai muissa
oppimisympäristöissä,
näin
harjaannutaan
esiintymään.
• ohjataan

oppilasta
eläytymiseen
sisäistyneeseen kuunteluun

ja

• edistetään
oppilaan
itsenäisen
liikeilmaisun
kehittymistä
esteettiseksi, hallituksi ja monipuoliseksi
• suuntaudutaan
kuuloelämyksen

omakohtaisen
muuntamiseen

L2, L1, L4,
L5, L7

liikkeeksi,
näkyväksi
puheeksi
ja
näkyväksi musiikiksi
sävel- ja äänneeurytmian laatujen keinoin
• omia koreografioita ja esityksiä laatimalla
kehitetään mielikuvitusta ja luovuutta
• opitaan dramaattista ilmaisua
• oppilas harjaantuu esiintymään
• dokumentoidaan esityksiä ja käsitellään

näitä dokumentteja
T7

Psyykkinen toimintakyky

S3

Vahvistetaan opiskelijan positiivista itsetuntoa,
itsetuntemusta ja tunteiden tunnistamista niin,
että hänen on mahdollista osallistua luoviin
ratkaisu- ja suunnittelutehtäviin yhteistyössä
muiden kanssa. Vahvistetaan opiskelijan kykyä
pitkäjänteisyyteen
sekä ottamaan vastuuta
omasta toiminnasta.
• vahvistetaan
itsetuntoa

oppilaan

positiivista
L1,
L7

• tuetaan
oppilaan
omien
tunteiden
tunnistamista
ja
itsetuntemusta
ja
tunnealueen vahvistamista
• autetaan
oppilasta
yhteistyökykyä,
luovaa
suunnittelukykyä
•

T8

kehittämään
ratkaisuja

rohkaistaan oppilasta pitkäjänteisyyteen
ja vastuuseen omasta toiminnasta

Kulttuurinen ymmärrys ja monilukutaito

S2, S3

Tutustutaan eri kulttuurien ja aikakausien musiikin
ja sanataiteen sisältöihin
ja työstetään niitä taiteellisiksi kokonaisuuksiksi.

T9

Hyvinvointi ja turvallisuus eurytmisen liikkumisen
S2, S3
aikana

L2, L4

L2,L3,

• oppilasta ohjataan
omasta toiminnasta
• luodaan
kiusata

T10

turvallinen

ottamaan
ilmapiiri,

vastuuta
jossa

L3, L1

ei

Liikunnallisen itseohjautuvuuden kehittäminen

S1, S3

-oppilasta ohjataan itsenäiseen harjoitteluun

L3, L1

-kehitetään liikemuistia toistamisen kautta
T11

Aistien harjaannuttaminen
oppilaalle
aistikokemuksia

mahdollistetaan

S1,S3
erilaisia

L1, L3,
L4

L2,

S1 Voiman, nopeuden, kestävyyden ja liikkuvuuden kehittäminen on harjoittelun perustana
murrosiän
kehollisen
muutoksen
vaiheessa.
Osallistuminen
ryhmätyöhön
kasvattaa
havaintotaitoja, ratkaisuntekotaitoja ja kypsyttää itsenäistä toimintaa. Kehollinen ilmaisu ja
esteettisyyden kokemus kehkeytyvät. Omaa arviointikykyä ylläpidetään ja kasvatetaan.
S2 Eurytmian opetuksessa sosiaalinen harjoittelu on keskeistä. Koko ajan työskennellään yhdessä
tai useammassa ryhmässä. Ryhmätehtäviä tai paritehtäviä annetaan työstettäväksi. Opitaan
ottamaan vastuusta yhteisistä säännöistä, järjestelyistä, suunnitteluista. Opitaan auttamaan toisia
ja
ottamaan
toisia
huomioon,
edistetään
myönteistä
yhteisöllisyyttä.
Harjoitetaan
vuorovaikutusoppimista katsomisen ja toisille esittämisen vaihteluna ryhmien välillä.
S3 Keskittymiskykyä kehittäviä harjoitteita toteutetaan. Pyritään kasvattamaan oppilaan
omakohtaista tunnekokemista dramaattisen eurytmian (humoristisesta traagiseen) keinoin pään,
käsien ja jalkojen eleiden myötä. Itsetuntemukseen, omien tunnekokemusten kohtaamiseen ja
erittelyyn päästään ballaadien, duuri-, molli- ja dissonanssityöskentelyn sekä intervalliliikkeiden
myötä. Kuunteleminen, sisäistetty havaitseminen ja erittely kehittyvät. Harjoitteisiin liittyy
ajattelukyvyn liikkuvuuden kehittäminen.
Vuosiluokka 7
Oppilas
T1 oppii oman kehonsa itsenäisten ja yksilöllisten liikkumismahdollisuuksien käyttöä, lisää
hienomotorisia ja koordinaatiotaitoja sekä keskittymiskykyä, kohentaa sauvaharjoitusten avulla
ryhtiä ja tasapainoa, kohentaa voiman, nopeuden ja dynamiikan hallintaa sekä opettelee
parantamaan liikkeiden hallintaa murrosiän kasvuvaiheessa
T2 opettelee yhteistyötaitoja ja toisten huomioon ottamista ja auttamista sekä oman
tunneilmaisun ja toiminnan hallintaa, kehittää ryhmän yhteisöllisyyttä, opettelee liikkumaan
vastuullisesti ryhmässä ja myönteisen minäkäsityksen rakentamista
T3 kehittää kuuntelutaitojaan, muistiaan ja keskittymiskykyään

T4 kehittää avaruudellista hahmottamistaan, opettelee kehittämään muotoryhmäkoreografioissa sekä opettelee tilageometriaa, tilan kolme dimensiota

ja

tilatajuaan

T6 opettelee eläytymään teksteihin, kehittää mielikuvitusta ja luovuutta omia koreografioita ja
esityksiä laatimalla, oppii dramaattista ilmaisua sekä harjaantuu esiintymään
T7 saa tukea positiivisen itsetunnon kehittämiseen ja oma-aloitteisuuteen, opettelee antamaan
kehollisia viestejä, kehittää ratkaisukykyään annettujen tehtävien suhteen, saa tilaisuuksia kehittää
yhteistyökykyä, luovaa ratkaisu- ja suunnittelukykyä sekä kasvattaa suvaitsevaisuuttaan, myös
monikulttuurisessa yhteydessä
T8 tutustuu eri kulttuurien ja aikakausien musiikin ja sanataiteen sisältöihin
ja opettelee työstämään niitä taiteellisiksi kokonaisuuksiksi.
T9 opettelee ottamaan vastuuta omasta toiminnasta turvallisessa ilmapiirissä, jossa
ei kiusata ja kehittää sosiaalisia vuorovaikutustaitoja luottamuksellisessa ilmapiirissä
T10 kehittää liikemuistia toistamisen kautta
T11 saa erilaisia aistikokemuksia
Vuosiluokka 8
Oppilas
T1 oppii oman kehonsa itsenäisten ja yksilöllisten liikkumismahdollisuuksien käyttöä, harjoittaa
hienomotorisia ja koordinaatiotaitoja sekä keskittymiskykyä, kohentaa sauvaharjoitusten avulla
ryhtiä ja tasapainoa, harjoittelee voiman, nopeuden ja dynamiikan hallintaa sekä oppii
parantamaan liikkeiden hallintaa murrosiän kasvuvaiheessa
T2 oppii yhteistyötaitoja ja toisten huomioon ottamista ja auttamista sekä oman
tunneilmaisun ja toiminnan hallintaa, kehittää ryhmän yhteisöllisyyttä, opettelee liikkumaan
vastuullisesti ryhmässä ja saa tukea myönteisen minäkäsityksen rakentamiseen, opettelee
käyttämään tunneälyään sosiaalisena prosessina sekä oppii arvostamaan tasa-arvoa, tytöt ja pojat
yhdessä liikkuen, omasta
kontekstista yleisinhimilliseen pyrkien
T3 saa tukea murrosiän aiheuttamiin tunnekuohuihin, mahdolliseen sulkeutuneisuuteen sekä
kehittää kuuntelutaitojaan
T4 kehittää avaruudellista hahmottamistaan, opettelee kehittämään
ryhmäkoreografioissa sekä oppii tilageometriaa, tilan kolmea dimensiota

muoto-

ja

tilatajuaan

T6 oppii dramaattista ilmaisua, eläytymään teksteihin, kehittää mielikuvitusta ja luovuutta omia
koreografioita ja esityksiä laatimalla, harjaantuu esiintymään ja dokumentoi esityksiä
T7 oppii pitkäjänteisyyttä ja vastuuta omasta toiminnasta, kehittää ratkaisukykyään annettujen
tehtävien suhteen, saa tukea positiivisen itsetunnon kehittämiseen ja oma-aloitteisuuteen, omien
tunteiden tunnistamiseen ja itsetuntemuksen ja tunnealueen vahvistamiseen opettelee antamaan
kehollisia viestejä, saa tilaisuuksia kehittää yhteistyökykyä, luovaa ratkaisu- ja suunnittelukykyä
sekä kasvattaa suvaitsevaisuuttaan, myös monikulttuurisessa yhteydessä

T8 tutustuu eri kulttuurien ja aikakausien musiikin ja sanataiteen sisältöihin ja opettelee
työstämään niitä taiteellisiksi kokonaisuuksiksi.
T9 opettelee ottamaan vastuuta omasta toiminnasta turvallisessa ilmapiirissä, jossa
ei kiusata ja kehittää sosiaalisia vuorovaikutustaitoja luottamuksellisessa ilmapiirissä
T10 kehittää liikemuistia toistamisen kautta ja opettelee itsenäistä harjoittelua
T11 saa erilaisia aistikokemuksia
Vuosiluokka 9
Oppilas
T1 käyttää kehonsa itsenäisiä ja yksilöllisiä liikkumismahdollisuuksia, harjoittaa hienomotorisia ja
koordinaatiotaitojaan sekä keskittymiskykyä, kehittää sauvaharjoitusten avulla ryhtiä ja
tasapainoa, oppii voiman, nopeuden ja dynamiikan hallintaa sekä saavuttaa jälleen jäsenten
hallinnan murrosiän raskauden jälkeen
T2 saa apua myönteisen minäkäsityksen rakentamisessa, oppii käyttämään tunneälyään
sosiaalisena prosessina, oppii arvostamaan tasa-arvoa, tytöt ja pojat yhdessä liikkuen, omasta
kontekstista yleisinhimilliseen pyrkien,oppii liikkumaan vastuullisesti ryhmässä, kehittää ryhmän
yhteisöllisyyttä sekä oppii yhteistyötaitoja ja toisten huomioon ottamista ja auttamista sekä oman
tunneilmaisun ja toiminnan hallintaa
T3 perehtyy ajattelun, tunteen ja toiminnan kehittämiseen ja harmonisointiin liikkeen
ja rytmien avulla, kehittää kuuntelutaitojaan, saa tarpeen vaatiessa tukea murrosiän aiheuttamiin
tunnekuohuihin, sulkeutuneisuuteen ja haasteisiin
T4 kehittää avaruudellista hahmottamistaan, opettelee kehittämään
ryhmäkoreografioissa ja oppii tilageometriaa, tilan kolmea dimensiota

muoto-

ja

tilatajuaan

T6 edistää itsenäistä liikeilmaisua, kehittää mielikuvitusta ja luovuutta omia koreografioita ja
esityksiä laatimalla, oppii dramaattista ilmaisua, harjaantuu esiintymään, opettelee eläytymään
teksteihin, oppii kuuntelemaan sisäistyneesti, dokumentoi esityksiä ja käsittelee näitä
dokumentteja ja kehittää esteettistä tuntoa ja esteettisen ymmärtämisen kykyä
T7 oppii pitkäjänteisyyttä ja vastuuta omasta toiminnasta, kehittää ratkaisukykyään annettujen
tehtävien suhteen, hallitsee omaa tunneilmaisuaan ja toimintaansa, saa tukea positiivisen
itsetunnon kehittämiseen ja oma-aloitteisuuteen, saa tilaisuuksia kehittää yhteistyökykyä, luovaa
ratkaisu- ja suunnittelukykyä
T8 oppii ymmärtämään eri kulttuureja tasavertaisina niiden musiikin ja sanataiteen kautta ja
tutustuu eri kulttuurien ja aikakausien musiikin ja sanataiteen sisältöihin ja opettelee työstämään
niitä taiteellisiksi kokonaisuuksiksi.
T9 oppii ottamaan vastuuta omasta toiminnasta turvallisessa ilmapiirissä, jossa ei
kiusata ja kehittää sosiaalisia vuorovaikutustaitoja luottamuksellisessa ilmapiirissä
T10 kehittää liikemuistia toistamisen kautta ja oppii itsenäistä harjoittelua
T11 saa erilaisia aistikokemuksia

Eurytmian tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet
Vuosiluokka 1
Eurytmiatuntien aineistona ovat kansansatujen aiheet, runot ja lorut, joita pyritään liittämään
kerronnalliseen kokonaisuuteen. Tuntia voidaan elävöittää pienillä pentatonisilla melodioilla.
Tietojenkäsittelyn näkökulmasta toiminnallisia leikkejä, jotka vastaavat peräkkäisyyden, valinnan ja
toiston, bittien ja algoritmien toimintaa.
S1 liikutaan runojen tunnelmien ja rytmien mukaan eri laatuisin askelin ja nopeuksin
kävellen, juosten, hypellen, polku- ja varvasaskelin, tutustutaan äänteisiin liikkeen avulla, liikutaan
tilassa suoria ja kaarevia muotoja ja niiden muunnelmia sekä tehdään rytmisiä käsien ja jalkojen
liikkeitä yhdistäviä koordinaatioharjoituksia. Tehdään sormi- ja taputusleikkejä
S2 perusmuotona on piiri ja yhteinen liike piirissä, joka voi supistua, laajentua ja muuntua
opettajan johdolla esim. spiraaliksi. Harjoitellaan yhteistoimintaa ja toisen huomioimista edistäviä
leikkejä.
S3 liikutaan soitinten laatujen mukaan erilaisissa musiikin tunnelmissa ja
tunnustellaan
hiljaisuuden ja toiminnan vaihteluita. Eläydytään runojen tunnelmassa eri vokaalien ja
konsonanttien eleisiin opettajaa jäljitellen sekä harjoitellaan kuuntelemista. Tehdään runokuviin
liittyviä erilaisia tasapainoharjoituksia.
Vuosiluokka 2
Eurytmiatuntien aineistona ovat kansansatujen aiheet, runot ja lorut, joita pyritään liittämään
kerronnalliseen kokonaisuuteen. Tuntia voidaan elävöittää pienillä pentatonisilla melodioilla. 2.
luokalla äänne-eurytmian aineistona käytetään lisäksi legendoja ja eläintarinoita. Tietojenkäsittelyn
näkökulmasta toiminnallisia leikkejä, jotka vastaavat peräkkäisyyden, valinnan ja toiston, bittien ja
algoritmien toimintaa.
S1 liikutaan runojen tunnelmien ja rytmien mukaan eri laatuisin askelin ja nopeuksin
kävellen, juosten, hypellen, polku- ja varvasaskelin, tutustutaan äänteisiin liikkeen avulla, liikutaan
tilassa suoria ja kaarevia muotoja ja niiden muunnelmia, voidaan tehdä myös yksin vuorotellen tai
pareittain sekä tehdään rytmisiä käsien ja jalkojen liikkeitä yhdistäviä koordinaatioharjoituksia.
Tehdään sormi- ja taputusleikkejä
S2 harjoitellaan yhteistyötä ja toisen huomioimista edistäviä leikkejä. Perusmuotona on piiri ja
yhteinen liike piirissä, piiri voidaan myös jakaa kahdeksi ryhmäksi. Harjoitellaan kohtaamista parin
kanssa: esim. minä ja sinä -harjoituksin.
S3 harjoitellaan kuuntelemista, liikutaan soitinten laatujen mukaan erilaisissa musiikin
tunnelmissa, tunnustellaan hiljaisuuden ja toiminnan vaihteluita, eläydytään runojen tunnelmassa
eri vokaalien ja konsonanttien eleisiin opettajaa jäljitellen. Tehdään runokuviin liittyviä erilaisia
tasapainoharjoituksia.
Vuosiluokka 3
Eurytmiatuntien aineistona ovat jaksotuntien aiheet mittaamisesta vanhoihin ammatteihin ja
luonnon elementteihin. Musiikissa siirrytään diatoniseen sävelasteikkoon. Perusmuotona on

edelleen piiri. Oppilasta ohjataan itsenäisempään harjoitteluun jäljittelyn sijaan. Tietojenkäsittelyn
näkökulmasta toiminnallisia leikkejä, jotka vastaavat Boolen algoritmeja.
S1 symmetriaharjoituksia ja yksinkertaisia geometrisia muotoja liikutaan
leikinomaisesti, harjoitellaan oikeaa ja vasenta suuntaa tilassa liikkuen, tehdään keskittymis- ja
ketteryysharjoituksia ja paljon ristikkäisliikkeitä sekä omassa kehossa että liikkuen tilamuodoissa,
harjoitellaan taputtaen tai kulkien kuuntelemaan musiikin rytmiä
S2 tehdään ns. kysymys- ja vastausharjoituksia, joissa harjoitellaan vuorovaikutusta
parien ja ryhmien kesken, tehdään piirin supistumis- ja laajenemisharjoituksia
S3 aloitetaan äänteiden tietoinen opettelu, harjoitellaan runojen ja musiikkikappaleiden motiivien
liikkumista, tutustutaan säveleleisiin, tunnustellaan iloisen ja surullisen eri laatuja duuri- ja
mollitunnelmissa.
Vuosiluokka 4
Eurytmian aineistona ovat jaksotuntien aiheet esim. Kalevala, Edda, kielioppi ja ympäristöopin
kartat. Piirin rinnalla siirrytään työskentelemään avorivistössä, jossa opettaja ohjaa oppilaita
edestä, heitä vastapäätä seisten. Näin syntyneessä muodostelmassa jokaisella oppilaalla on oma
tilansa, jossa hän harjoittelee itsenäistä työskentelyä ottaen samalla huomioon kaikissa
tilasuunnissa liikkuvat luokkatoverit. Voidaan ottaa käyttöön eurytmiavihot, joihin tehdyt
koreografiat piirretään. Tietojenkäsittelyn näkökulmasta toiminnallisia leikkejä, matematiikassa
opitut murtoluvut huomioiden.
S1 opetellaan vaikeampien muotojen ja liikesarjojen liikkumista, liikutaan sanaluokkia vastaavia
tilamuotoja, harjoitellaan geometrisia muotoja liikkuen tilassa, tehdään rytmiharjoituksia ja
sivulaukkaa vaihtelevissa muodostelmissa
S2 harjoitellaan tehtäviä kaanonissa
S3 opetellaan vaikeampien muotojen ja liikesarjojen muistamista, harjoitellaan sanaluokkien
tunnistamista ja harjoitellaan äänteiden ja eleiden muistamista
S1, S3 harjoitellaan allitteraatioita ja muinaisgermaanisen runouden sauvasointua
pyrkien askelten varmuuteen
S2, S1 harjoitellaan peilikuvamuotoja, symmetriamuotoja, risteyksiä
Vuosiluokka 5
Eurytmian aineistona ovat jaksotuntien aiheet muinaisten korkeakulttuurien ja antiikin historiasta
kasvioppiin. Painotetaan kielen kauneutta, rytmiä ja muotoa. Säveleurytmiassa yksinkertaisia,
klassisia kappaleita. Tietojenkäsittelyn näkökulmasta toiminnallisia leikkejä, matematiikassa opitut
desimaaliluvut huomioiden.
S1 tehdään keskittymis- ja taitavuusharjoituksia sekä jatketaan allitteraatioharjoituksia
S2 opetellaan hallittua yhteistä liikettä piirissä, mm. anapestirytmiin perustuvaa ns.
energia- ja rauhantanssia ja liikutaan kaksiäänisiä melodioita ja kaanoneita

S3 harjoitellaan duurisävelasteikkoja, jatketaan säveleleiden harjoittelemista,
vaativampia rytmiharjoituksia ja jatketaan äänne-eleiden harjoittelua

harjoitellaan

S1, S2 vaikeampien tilamuotojen liikkumista kasvot yleisöön päin
S1, S3 harjoitellaan heksametriä ja muita kreikkalaisen runouden runomittoja ja harjoitellaan lisää
kieliopillisia muotoja
S1, 2, 3 liikutaan aikaisempaa monimutkaisempia muotoja: esim. 5-tähti, kahdeksikkomuotoja,
symmetria- ja ketjumuotoja, metamorfoosimuotoja
Vuosiluokka 6
Eurytmian aineistona ovat jaksotuntien aiheet historiasta akustiikkaan. Tehdään monipuolisesti
geometrisiä
harjoituksia
liikkuen.
Roomalaisen
lain
ja järjestyksen
teema
tulee
eurytmiaharjoituksiin. Selkeys ja järjestelmällisyys ovat keskeisiä harjoitusten valinnassa. Kehon
hallinnan täsmällisyys ja tarkkuus tulee esille erityisesti sauvaharjoituksissa. Tietojenkäsittelyn
näkökulmasta toiminnallisia leikkejä, jotka vastaavat binäärihakua.
S1 sauvaharjoitukset antavat tukea liikkeiden ja kasvavien voimien hallintaan. Niillä kehitetään
koordinaatiokykyä, ketteryyttä, näppäryyttä sekä tuetaan ryhtiä. Ne auttavat oppilasta
hahmottamaan omia tilallisia ulottuvuuksiaan. Pyritään hyppyjen keveyteen, harjoitellaan ns.
Kiebitz-hyppyä
S3 Musiikin teoriaa tuodaan käytäntöön työstämällä duurisävelasteikkoja ja kvinttiympyrää sekä
liikutaan intervalliharjoituksia eri duurisävellajeissa
S1, S3 sisäisen ryhdikkyyden mielikuvaa tuetaan erityisesti ylöspäin suuntautuvan oktaavin
eleellä, tehdään yhä vaikeampia keskittymisharjoituksia, harjoitellaan koordinaatiota vaativia
liikesarjoja ja eri tahtilajeja harjoittelemalla tuetaan muuttuvaa fyysistä olemusta
S1, 2, 3 tilasuhteiden tajua harjoitellaan suurin geometrisin ryhmämuodoin, joita siirretään ja
muunnetaan tilassa; näiden harjoitusten avulla kehitetään myös muistia ja ajattelua. Liikkuminen
frontaalisti kehittää ajattelun liikkuvuutta, joustavuutta ja tilannetajua
Vuosiluokka 7
Eurytmian aineistona ovat jaksotuntien aiheet löytöretkistä renessanssiin ja tähtioppiin sekä
kemiaan. Luonnontieteen opetukseen liittyen voidaan valita ulkomaailman ilmiöistä kertovia
aiheita, esim. tuli, savu, vesi yms. Dramaattinen eurytmia aloitetaan pää- ja jalkaeleiden
opettelulla. Käytetään tekstejä, joissa tunnelmina ilmenevät Ihailu, toive, hämmästely ja
yllätyksellisyys. Huumori on tärkeää. Myös vieraskielisiä tekstejä voidaan käyttää.
S1 vaikeutetaan keskittymisharjoituksia, askelharjoitteita ja pidetään yllä myös hyppyharjoitteita
S3 jatketaan kielioppimuotoja, opetellaan duuri- ja mollisävellajeja, integroidaan kemian opetuksen
sisältöjä liikkumalla teemana tuli ja palaminen
S2,S3 tehdään ryhmätöitä ja jatketaan pedagogisia harjoituksia
S1, 2, 3 jatketaan työtä sauvaharjoituksien kanssa ja liitetään niihin askeleita, askelsarjoja,
heittäen sauvanvaihtoja henkilöltä toiselle ja tilamuotoja,
jatketaan tilageometriaa, tehdään
vaikeampia geometrisia muotoja ja siirtoja. Dramaattisessa eurytmiassa käsien, jalkojen ja pään
dramaattisia asentoja ja liikkeitä, sovelletaan etenkin humoristisessa yhteydessä

Vuosiluokka 8
Eurytmian aineistona ovat jaksotuntien aiheet sanataiteesta biologiaan. Dramaattista eurytmiaa
jatketaan ns. sieluneleiden opettelulla, koska nuorta puhuttelevat voimakkaan vastakohtaiset
sieluntunnelmat. Käytetään balladeja ja humoreskeja tekstimateriaalina. Säveleurytmiassa
esimerkiksi rytmi, tahti, intervallit. Duurisävelasteikkojen harjoittelu jatkuu, mutta mollisävellajeihin
tutustuminen aloitetaan myös.
S1 tehdään runsaasti sauvaharjoituksia, vaikeutetaan askelharjoitteita, tehdään ryhmätöitä
S3monipuolistetaan kielioppimuotoja, jatketaan keskittymisharjoituksia, opetellaan intervallieleet ja
mahdollisesti intervallimuodot
S2, 3 käytetään duuria ja mollia musiikkikappaleissa; opetellaan duuri- ja molliele, tehdään
tilamuotojen vaikeutuvia muuntumisharjoituksia
Vuosiluokka 9
Eurytmian opetuksessa kerrataan aiemmin opittua tarkoituksena, että se osattaisiin tietoisesti.
Säveleurytmiassa molli- ja duurieleen rinnalle tulee dissonanssi. Tahdin ja rytmin lisäksi
kiinnitetään huomiota melodiaan ja dynamiikkaan.
S1 jatketaan sauvaharjoituksia, keskittymisharjoituksia ja vaikeutetaan askelharjoitteita
S3 eläydytään dramaattisin elein sanataiteen ja musiikin vastakohtaisiin tunnelmiin
S2, 3 tehdään omia koreografioita itselle ja/tai ryhmälle
Eurytmian oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät tavoitteet
Vuosiluokilla 1-2
Tavoitteena on luoda pedagogisesti mielikuvitusta ruokkivia eurytmian sisältökokonaisuuksia.
Tavoitteena on myös totuttaa oppilaat turvallisiin työtapoihin ja tottumuksiin. Oppimisen ilo,
kiireetön, kuunteleva ja turvallinen ilmapiiri sekä myönteiset liikkumiskokemukset ja -elämykset
innostavat oppilaita kehittämään eurytmisia taitojaan. Opetustilanteissa perehdytään myös
tietojenkäsittelyn perusteisiin ihmisiä ja ihmisryhmiä liikuttamalla. Viime mainitussa on hyvä
toteuttaa yhteisopettajuutta luokan-/matematiikanopettajan kanssa.
Vuosiluokilla 3 - 6
Tavoitteena on luoda pedagogisesti monipuolisia ja luokka-asteen mukaisia
eurytmian
opintokokonaisuuksia, joissa eurytmian opetuksen erilaiset työtavat mahdollistavat myös
pitkäjänteisen harjoittelun. Vuorovaikutustaitoihin ja turvalliseen ilmapiiriin kiinnitetään huomiota.
Myönteiset liikkumiskokemukset ja -elämykset innostavat oppilaita kehittämään eurytmisia
taitojaan. Oppitunneilla opittua voidaan esittää koulun tapahtumissa. Opetustilanteissa
perehdytään tietojenkäsittelyn perusteisiin liittämällä esineiden liikuttaminen ihmisten ja
ihmisryhmien liikuttamiseen. Viime mainitussa on hyvä toteuttaa yhteisopettajuutta luokan/matematiikanopettajan kanssa.
Pyritään siihen, että oppilas osaa noudattaa sääntöjä, toimia turvallisesti ja asiallisesti, kunnioittaa
toisia sekä vaikuttaa ryhmässä kiusaamista hillitsevästi
Vuosiluokilla 7-9

Tavoitteena on luoda pedagogisesti monipuolisia ja luokka-asteen mukaisia eurytmian
opintokokonaisuuksia, joissa eurytmian opetuksen erilaiset työtavat mahdollistavat myös
pitkäjänteisen harjoittelun. Vuorovaikutustaitoihin kiinnitetään huomiota, mm. annattaessa
vertaispalautetta toisten keksimistä koreografioista. Oppilaalle annetaan mahdollisuus myös
itsenäiseen työskentelyyn.
Myönteiset esiintymiskokemukset
voivat innostaa oppilasta
kehittämään eurytmisia taitojaan. Oppitunneilla opittua voidaan esittää koulun tapahtumissa.
Eurytmiatunneilla luodaan turvallinen ilmapiiri, jossa ei kiusata.
Ohjaus, eriyttäminen ja tuki eurytmiassa
Yleisesti
Myönteisessä tyttöjen ja poikien rinnakkain työskentelyssä tuetaan tasa-arvoa ja yhteisöllisyyttä,
oman itsen ja toisten hyväksymistä, auttamiskykyä turvallisessa ilmapiirissä moninaiset kulttuuriset
lähtökohdat huomioon ottaen. Eurytmiatunneilla voi tulla esiin oppimiseen tai elämäntilanteeseen
liittyviä vaikeuksia, jolloin opettaja tarvittaessa ohjaa oppilaan oppilashuoltoon.

Vuosiluokilla 1-2
Eurytmianopetuksessa ja työskentelyn suunnittelussa otetaan huomioon oppilaiden erilaiset
tarpeet ja edellytykset. Niiden pohjalta tehdään muun muassa työtapoja, erilaisten välineiden
käyttöä ja oppilaiden ryhmittelyä koskevat ratkaisut niin, että oppilas kykenee parhaansa mukaan
iloitsemaan tekemisestään. Eurytmianopetuksessa luodaan oppimista ja osallisuutta edistäviä
tilanteita ja vahvistetaan näin oppilaan yhteistyötaitoja ja itsetuntoa.
Vuosiluokilla 3-6
Eurytmian tulee antaa kaikille oppilaille mahdollisuus osallisuuteen ja yhteisöllisyyden
kokemiseen. Opetuksessa on kannustava ja hyväksyvä työskentelyilmapiiri. Selkeällä viestinnällä
ja tuntitilanteiden organisoinnilla tuetaan oppilaiden turvallisuuden tunnetta. Sosiaalista
yhteenkuuluvuutta tuetaan sopivilla tehtävillä ja rohkaisevalla palautteella.
Vuosiluokilla 7-9
Eurytmian tulee antaa kaikille oppilaille mahdollisuus osallisuuteen ja yhteisöllisyyden
kokemiseen. Opetuksessa on kannustava ja hyväksyvä työskentelyilmapiiri. Selkeällä viestinnällä
ja tuntitilanteiden organisoinnilla tuetaan oppilaiden turvallisuuden tunnetta. Sosiaalista
yhteenkuuluvuutta tuetaan sopivilla tehtävillä ja rohkaisevalla palautteella.
Vuosiluokkien 7-9 opetuksessa kiinnitetään erityistä huomiota murrosiän kehollisten ja psyykkisten
muutosten tuomien haasteiden voittamiseen.

Erityiseurytmia[2]
Oppilashuollon erityispalveluihin steinerkoulussa kuuluu erityiseurytmia. Se voi olla yleistä,
erityistä tai tehostettua oppimisen tai oppilaan terveydentilaan liittyvää tukea, jonka suunnittelevat
eurytmiaterapiakoulutuksen saanut eurytmisti ja lääkäri.
Oppilaan oppimisen arviointi eurytmiassa

Eurytmian arvioinnissa pyritään monipuolisiin arviointitapoihin ja kannustavuuteen.
Vuosiluokka 1
Oppilaalle annetaan jatkuvaa kannustavaa palautetta siten, että se kannustaa yrittämiseen ja
opittavien taitojen harjoittamiseen. Erityistä huomiota kiinnitetään eurytmisiin yhteistyötaitoihin,
kuunteluun, havainnointiin ja jäljittelyyn. Myös kehon hallinnan ja koordinoinnin hahmottamisen
kehittymiseen kiinnitetään huomiota.
Vuosiluokka 2
Oppilaalle annetaan jatkuvaa kannustavaa palautetta siten, että se kannustaa yrittämiseen ja
opittavien taitojen harjoittamiseen. Erityistä huomiota kiinnitetään eurytmisiin yhteistyötaitoihin,
kuunteluun, havainnointiin ja jäljittelyyn. Oppimisprosessin kannalta on keskeistä edistyminen
kehon hallinnan ja koordinoinnin hahmottamisessa eurytmian kautta.
Vuosiluokka 3
Oppilaalle annetaan jatkuvaa kannustavaa palautetta siten, että se kannustaa yrittämiseen ja
opittavien taitojen harjoittamiseen. Erityistä huomiota kiinnitetään eurytmisiin yhteistyötaitoihin,
kuunteluun, havainnointiin, pitkäjänteiseen harjoitteluun ja tavoitteellisuuteen. Oppimisprosessin
kannalta on keskeistä edistyminen kehon hallinnan ja koordinoinnin sekä jonkun verran tilan ja
ympäristön hahmottamisessa eurytmian kautta.

Vuosiluokka 4
Oppilaalle annetaan jatkuvaa kannustavaa palautetta siten, että se kannustaa yrittämiseen ja
opittavien taitojen harjoittamiseen. Erityistä huomiota kiinnitetään eurytmisiin yhteistyötaitoihin,
kuunteluun, havainnointiin, pitkäjänteiseen harjoitteluun ja tavoitteellisuuteen. Oppimisprosessin
kannalta on keskeistä jatkuva edistyminen kehon hallinnassa ja koordinoinnissa sekä
merkittävässä määrin tilan ja ympäristön hahmottamisessa eurytmian kautta.
Oppilaalle annetaan kouluvuoden päätteeksi kirjallinen, kannustava lausunto koulukohtaisesti
päätettävästä luokasta lähtien.
Vuosiluokka 5
Oppilaalle annetaan jatkuvaa kannustavaa palautetta siten, että se kannustaa yrittämiseen ja
opittavien taitojen harjoittamiseen. Erityistä huomiota kiinnitetään eurytmisiin yhteistyötaitoihin,
kuunteluun, havainnointiin, pitkäjänteiseen harjoitteluun ja tavoitteellisuuteen. Oppimisprosessin
kannalta on keskeistä edistyminen kehon hallinnassa ja koordinoinnissa sekä tilan ja ympäristön
hahmottamisessa eurytmian kautta. Esiintyminen on tärkeä osa arviointia viidennestä luokasta
lähtien.
Oppilaalle annetaan kouluvuoden päätteeksi kirjallinen, kannustava lausunto koulukohtaisesti
päätettävästä luokasta lähtien.
Vuosiluokka 6
Oppilaalle annetaan jatkuvaa kannustavaa palautetta siten, että se kannustaa yrittämiseen ja
opittavien taitojen harjoittamiseen. Erityistä huomiota kiinnitetään eurytmisiin yhteistyötaitoihin,
kuunteluun, havainnointiin, pitkäjänteiseen harjoitteluun ja tavoitteellisuuteen. Oppimisprosessin

kannalta on keskeistä edistyminen kehon hallinnan ja koordinoinnin sekä tilan ja ympäristön
hahmottamisessa eurytmian kautta. Esiintymisellä, erityisesti esiintymisellä ryhmän jäsenenä on
painoarvoa arvioinnissa.
Oppilaalle annetaan kouluvuoden päätteeksi kirjallinen, kannustava lausunto koulukohtaisesti
päätettävästä luokasta lähtien.
Vuosiluokka 7
Oppilaalle annetaan jatkuvaa palautetta siten, että se rohkaisee yrittämiseen ja opittavien taitojen
harjoittamiseen. Oppilasta autetaan itsearvioinnissa.
Palautteessa huomiota kiinnitetään eurytmisiin yhteistyötaitoihin, kuunteluun, havainnointiin,
pitkäjänteiseen
harjoitteluun
ja
tavoitteellisuuteen
sekä
iImaisutaitoon
että
ryhmätyöskentelytaitoihin. Oppimisprosessin kannalta on keskeistä edistyminen kehon hallinnan ja
koordinoinnin sekä tilan ja ympäristön hahmottamisessa eurytmian kautta. Aloitteellisuus
pienimuotoisissa esityksissä otetaan huomioon positiivisena seikkana arvioinnissa.
Oppilaalle annetaan kouluvuoden päätteeksi kirjallinen, kannustava lausunto koulukohtaisesti
päätettävästä luokasta lähtien.
Vuosiluokka 8
Oppilaalle annetaan jatkuvaa palautetta siten, että se rohkaisee yrittämiseen ja opittavien taitojen
harjoittamiseen. Oppilasta autetaan itsearvioinnissa.
Palautteessa huomiota kiinnitetään eurytmisiin yhteistyötaitoihin, kuunteluun, havainnointiin,
pitkäjänteiseen
harjoitteluun
ja
tavoitteellisuuteen
sekä
iImaisutaitoon
että
ryhmätyöskentelytaitoihin. Oppimisprosessin kannalta on keskeistä edistyminen kehon hallinnan ja
koordinoinnin sekä tilan ja ympäristön hahmottamisessa eurytmian kautta. Aloitteellisuus esitysten
suhteen sekä esitysprosessien loppuunsaattaminen otetaan huomioon positiivisena seikkana
arvioinnissa.
Oppilaalle annetaan kouluvuoden päätteeksi kirjallinen, kannustava lausunto koulukohtaisesti
päätettävästä luokasta lähtien.
Vuosiluokka 9
Oppilaalle annetaan jatkuvaa palautetta siten, että se rohkaisee yrittämiseen ja opittavien taitojen
harjoittamiseen. Oppilasta autetaan itsearvioinnissa.
Sekä päättöarvioinnissa että jatkuvassa palautteessa huomiota kiinnitetään eurytmisiin
yhteistyötaitoihin, kuunteluun, havainnointiin, pitkäjänteiseen harjoitteluun ja tavoitteellisuuteen
sekä iImaisutaitoon että ryhmätyöskentelytaitoihin. Oppimisprosessin kannalta on keskeistä
edistyminen kehon hallinnan ja koordinoinnin sekä tilan ja ympäristön hahmottamisessa eurytmian
kautta. Aloitteellisuus esitysten suhteen sekä esitysprosessien loppuunsaattaminen otetaan
huomioon positiivisena seikkana arvioinnissa.
Oppilaalle annetaan kouluvuoden päätteeksi kirjallinen, kannustava lausunto koulukohtaisesti
päätettävästä luokasta lähtien.
Laaja-alainen osaaminen
Vuosiluokka 1

•

L1 Aivojen kehitykseen vaikuttavat monet eurytmiassa tehtävät harjoitukset: esimerkiksi
kokonaisvaltaista kehon hallintaa ja käyttöä harjoiteltaessa kehittyvät hieno- ja
karkeamotoriset valmiudet sekä käsien ja jalkojen koordinaatio. Liikuttaessa tilassa suoria
ja kaarevia muotoja ja niiden muunnelmia kehittyvät tilanhahmotuskyky ja muototaju. Ilo
uuden oppimisesta ja kokemus etenevästä oppimisprosessista tukevat oppimaan
oppimista.

• L2 Satujen yleisinhimillinen,
kulttuuriperinnön välittäjinä.

arkkityyppinen

kuvakieli

sekä

musiikki

ja

runous

• L3 oman kehon kokeminen arvokkaana ja tossuista huolehtiminen
• L4 monipuolinen sointimaailma erilaisin soittimin, eri kulttuurien kansansadut ja runot.
Oppilas kuulee paljon elävää musiikkia.
• L5 koodaus ihmisiä ja ihmisryhmiä liikuttamalla
•

L6 ryhmässä toimimisen taidot, kuuntelutaitojen edistäminen, toisten huomioon ottaminen,
ryhmätilanteen tunnelman tunnistaminen

• L7 yhteisten prosessien kokemuksellinen läpikäyminen

Vuosiluokka 2
·
L1 Ensimmäisen luokan kehitys- ja osaamisalueiden lisäksi lapsen ajattelun kehitystä tukevat
tilassa tapahtuvat symmetriaharjoitukset. Kehollisuuden ja symmetrian suhteeseen liittyvät
italialaisten aivotutkijoiden havaitsemat peilineuronit
·
L2 Eläintarinoiden ja legendojen vastakkainen tunnesisältö laajentavat lapsen sisäistä
kokemusta. Satujen yleisinhimillinen, arkkityyppinen kuvakieli sekä musiikki ja runous välittävät
kulttuuriperintöä elävällä tavalla.
·

L3 oman kehon kokeminen arvokkaana ja tossuista huolehtiminen

·
L4 monipuolinen sointimaailma erilaisin soittimin, eri kulttuurien kansansadut ja runot. Oppilas
kuulee paljon elävää musiikkia
·

L5 koodaus ihmisiä ja ihmisryhmiä liikuttamalla

·

L6 ryhmässä toimimisen taidot ja kuuntelutaitojen edistäminen

·

L6 toisten huomioon ottaminen

·

L6 ryhmätilanteen tunnelman tunnistaminen

·

L7 yhteisten prosessien kokemuksellinen läpikäyminen

Vuosiluokka 3
Aiempina vuosina opitun lisäksi
•

L1 Lapsen ajattelun kehitystä tukevat ristikkäismuodot tilassa ja käsien ja jalkojen
ristikkäisliikkeet. Oppilasta ohjataan itsenäisempään harjoitteluun jäljittelyn sijaan. Tilataju
kehittyy, kun opetellaan hahmottamaan piirin lisäksi muita geometrisia muotoja
tietoisemmin. Musiikkikappaleiden
motiivien liikkuminen kehittää keskittymis- ja
kuuntelutaitoja.

•

L2 Eläytyminen vanhojen käsityöläisammattien työliikkeisiin laajentaa lapsen sisäistä
kokemusta. Musiikissa siirrytään diatoniseen sävelasteikkoon

• L3 oman kehon kokeminen arvokkaana ja tossuista ja esiintymisvaatteista huolehtiminen
• L4 musiikin ja sanataiteen ilmaisu liikkuen ja eri kulttuurien kertomukset ja runot

L5 koodaus ihmisiä ja esineitä liikuttamalla
• L6 ryhmässä toimimisen taidot ja kuuntelutaitojen edistäminen
• L6 aloitekyky
• L7 yhteisten prosessien kokemuksellinen läpikäyminen

Vuosiluokka 4
Aiempina vuosina opitun lisäksi
•

L1 Kaanonissa tehtävien musiikkikappaleiden
yksinkertaisten siirtojen liikkuminen

liikkuminen

ja geometristen

muotojen

• L5 koodaus ihmisiä ja esineitä liikuttamalla
•

L1, L2 Kalevalan ja Eddan sisältöjen, rytmien ja kuvien ilmaisu liikkeiden avulla syventää
oppimista pääaineen jaksolla

• L1,
L4
Opetellaan
tietoinen
tilasuuntien
hahmotus:
oikealle/vasemmalle.
Ajattelua tukevaa ovat suunnanvaihtoharjoitukset
muotosarjojen muistaminen.

eteen/taakse,
ja pitempien

•

L1, L7 Eddan rytmisen painotuksen opettelu tukee oman tahdon (minuusvoimien, selitys
alaviitteeseen) kehittymistä

•

L1, L4, L6 Liikkuminen frontaalisti eli eri suuntiin pitäen katsetta koko ajan eteenpäin tukee
ajattelun kehittymistä esimerkiksi kognitiivisen kartan luomisen kautta; tämä tuo myös
oppilaalle itsenäisen suhteen opettajaan ja omaan tekemiseen ilman luokkatoverien
jäljittelyä

Vuosiluokka 5
Aikaisempina vuosina opitun lisäksi
•

L1 Liikutaan monimutkaisempia muotoja: viisitähtiä, kahdeksikkoja, symmetria-, ketju- ja
metamorfoosimuotoja sekä kaksiäänisiä melodioita ja kaanoneita.

• L2 oman ilmaisun harjoittelu alkaa
• L5 koodaus ihmisiä ja esineitä liikuttamalla
•

L1, L3 Liikutaan heksametria ja muita kreikkalaisen runouden runomittoja. Rytmisen
harjoittelun on havaittu vaikuttavan terapeuttisesti

•

L1, L2, L4, L7,L6 muinaisiin korkeakulttuureihin ja antiikkiin eläytyminen ja niiden ilmaisu
liikkeiden avulla syventää oppimista historian jaksolla

Vuosiluokka 6

Aikaisempina vuosina opitun lisäksi
• L1 Helppojen vastarytmien harjoittelu
• L5 koodaus ihmisiä ja esineitä liikuttamalla
• L7 ryhdikkyys sauvaharjoitusten avulla
• L6, L7 järjestelmällisyys ja rakenteellinen säännönmukaisuus
•

L1, L2, L4 Muinaiseen Roomaan eläytyminen syventää aikaisempaa oppimista historiassa,
yhteiskuntaopissa ja mahdollisissa laaja-alaisissa oppimiskokonaisuuksissa. Liikutaan
suuria geometrisia ryhmämuotoja, jotka siirtyvät ja muuntuvat tilassa. Kuunnellaan ja
tunnistetaan intervalleja.

Vuosiluokka 7
Aikaisemmin opitun lisäksi
• L1, L6 oma-aloitteisuus ryhmätöissä
• L1, L4 Sauvaharjoituksiin yhdistetään askeleita, askelsarjoja ja tilamuotoja.
• L2, L4 dramaattinen eurytmia
•

L1, L2, L4 uuden ajan historiaan liittyvien tekstien ilmaisu liikkeiden avulla syventää
oppimista historian jaksolla

• L7, L6, L2 Pitkäjänteinen harjoittelu
•

L1, L2, L3, L4 omien ja toisten liikkeiden havainnointi ja ymmärtäminen, integroituminen
ryhmän liikkeeseen

• L1, L2,L4, L6, L7 Suunnitellaan omia koreografioita, niiden tarkoitus on paitsi
taiteellisuuden lisääminen, myös kehittää ajattelua monipuolisemmaksi ja opettaa
hyväksymään eri persoonien erilaisia tulkintoja samasta tekstistä tai musiikkikappaleesta

Vuosiluokka 8
Aikaisemmin opitun lisäksi
• L2, L4 syvennetään dramaattista eurytmiaa, tunnesisältöjen kokeminen ja “lukeminen”
•

L2, L3, L4 sielun perustunnelmien harjoittelu, esimerkkinä mollin ja duurin vaihtelu
sisäänpäin kääntymisestä ja ulospäin suuntautumisesta

Vuosiluokka 9
•

L1, L2, L4 Useampia musikaalisia elementtejä ilmaistaan samanaikaisesti liikkuen. Opitaan
riitasoinnun ilmaisu mollin ja duurin rinnall

[1] Peter von Alphen (2011): Imagination as a transformative tool in primary school education:
Rose -Research on Steiner Education: Volume 2 No.2:26

[2] Nimitys erityiseurytmia ei ole vakiintunut.

14.21 KOTITALOUS
Oppiaineen tehtävä
Kotitalouden opetuksen tehtävänä on kehittää kodin arjen hallinnan sekä kestävän ja hyvinvointia
edistävän elämäntavan edellyttämiä tietoja, taitoja, asenteita ja toimintavalmiuksia. Opetuksessa
edistetään kädentaitoja ja luovuutta sekä kykyä tehdä valintoja ja toimia kodin arjessa kestävästi.
Opetuksessa luodaan perustaa oppilaiden kotitaloudelliselle osaamiselle, mikä merkitsee taitoa toimia eri
ympäristöissä ja toteuttaa kotitalouden tehtäviä. Opetuksella tuetaan oppilaiden kasvua kodin arjen
perusedellytysten
ylläpitämisestä
huolehtiviksi kuluttajiksi. Kotitalousopetuksessa
kehitytään
kanssaihmisistä huoltapitäviksi lähimmäisiksi ja kasvetaan perheen, kodin ja yhteiskunnan aktiivisiksi
jäseniksi.
Opetus antaa valmiuksia vuorovaikutukseen ja yhdessä elämiseen. Kotitalousopetuksessa luodaan
perusta kestävään asumiseen, ruokaosaamiseen ja kuluttajuuteen. Oppilaat saavat käsityksen kodin
teknologisoituvasta arjesta, kustannustietoisesta toiminnasta sekä tieto- ja viestintäteknologian
hyödyntämisestä kotitalouden toiminnassa.
Kotitalouden keskeisten sisältöjen ja oppimistehtävien avulla kehitetään oppilaiden suunnittelu-,
organisointi-, työskentely- ja voimavarojen hallinnan taitoja. Kotitalouden tehtävänä on vahvistaa
valmiuksia pitkäjänteiseen työskentelyyn, yhdessä toimimiseen ja kriittiseen tiedonhallintaan. Erityistä
huomiota kiinnitetään jokaisen oppilaan yhdenvertaiseen ja tasapuoliseen osallisuuteen
oppimistilanteissa. Oppiaine kasvattaa toiminnallisuuteen ja yritteliäisyyteen sekä vastuullisuuteen ja
taloudellisuuteen.
Oppiaine soveltaa toiminnaksi eri alojen tietoa, ja yhteistyö muiden oppiaineiden kanssa monipuolistaa
oppimiskokemuksia. Eheyttävä opetus tukee erilaisten kodin arkeen liittyvien käsitteiden, asioiden tai
ilmiöiden keskinäisten yhteyksien ja syy-seuraussuhteiden ymmärtämistä syventäen oppimista.
Kotitalouden opetus kattaa laaja-alaisen osaamisen kaikki osa-alueet.
Kotitalousopetus rakennetaan suunnitelmalliseksi oppimista tukevaksi jatkumoksi, jolloin tiedot ja taidot
syvenevät vaiheittain kokonaisuuksiksi. Oppilaiden itsenäisyys ja vastuu kasvavat vähitellen, ja opetus
ohjaa ongelmanratkaisuun, tiedon ja taidon soveltamiseen ja luovuuteen. Opittua sovelletaan ja
syvennetään omassa kodissa ja lähipiirissä kotitehtävien avulla.
Kotitalousopetusta voidaan opetuksen järjestäjän niin päättäessä antaa jo alemmilla vuosiluokilla. Tällöin
noudatetaan kotitalouden oppimäärän opetussuunnitelman perusteita oppilaiden iän huomioon ottaen.
Opetuksen tavoitteet, keskeiset sisältöalueet ja toteutus määritellään paikallisessa opetussuunnitelmassa
opetussuunnitelman perusteita soveltaen.
Kotitalouden opetuksen tavoitteet vuosiluokilla 7-8
Opetuksen tavoitteet
Käytännön toimintataidot
T1 ohjata oppilasta suunnittelemaan, organisoimaan ja arvioimaan
työtä ja toimintaa
T2 ohjata oppilasta harjoittelemaan kotitalouden hallinnassa
tarvittavia kädentaitoja sekä kannustaa luovuuteen ja estetiikan
huomioimiseen
T3 ohjata ja rohkaista oppilasta valitsemaan ja käyttämään
hyvinvointia edistävästi ja kestävän kulutuksen mukaisesti
materiaaleja, työvälineitä, laitteita sekä tieto- ja
viestintäteknologiaa

Tavoitteisiin
liittyvät
sisältöalueet

Laaja-alainen
osaaminen

S1, S2, S3

L3

S1, S2

L2, L3

S1, S2, S3

L3, L4, L5, L7

T4 ohjata oppilasta suunnittelemaan ajankäyttöään ja työn
etenemistä sekä ylläpitämään järjestystä oppimistehtävien aikana
T5 ohjata ja motivoida oppilasta toimimaan hygieenisesti,
turvallisesti ja ergonomisesti sekä ohjata kiinnittämään oppilaan
huomiota käytettävissä oleviin voimavaroihin
Yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot
T6 ohjata oppilasta harjoittelemaan kuuntelua sekä rakentavaa
keskustelua ja argumentointia oppimistehtävien suunnittelussa ja
toteuttamisessa
T7 aktivoida oppilasta tunnistamaan arjen rakentumista ja
kulttuurisesti monimuotoisia toimintaympäristöjä sekä
kotitalouksien perinteitä
T8 ohjata oppilasta työskentelemään yksin ja ryhmässä sekä
sopimaan työtehtävien jakamisesta ja ajankäytöstä
T9 kannustaa oppilasta toimimaan hyvien tapojen mukaisesti
vuorovaikutustilanteissa sekä pohtimaan oman käytöksen
merkitystä ryhmän ja yhteisön toiminnassa
Tiedonhallintataidot
T10 kannustaa oppilasta hankkimaan ja arvioimaan kotitalouteen
liittyvää tietoa sekä ohjata käyttämään luotettavaa tietoa valintojen
perustana
T11 harjaannuttaa oppilasta lukemaan, tulkitsemaan ja arvioimaan
toimintaohjeita sekä merkkejä ja symboleja, jotka käsittelevät
kotitaloutta ja lähiympäristöä
T12 ohjata oppilasta ongelmanratkaisuun ja luovuuteen erilaisissa
tilanteissa ja ympäristöissä
T13 ohjata oppilasta kestävään elämäntapaan kiinnittämällä
oppilaan huomiota ympäristö- ja kustannustietoisuuteen osana
arjen valintoja.

S1, S2

L1, L3, L6

S1, S2, S3

L3, L5, L7

S1, S2, S3

L1, L2, L6, L7

S1, S2, S3

L2, L3

S1, S2

L3, L6, L7

S1, S2, S3

L2, L6, L7

S1, S2, S3

L1, L4

S1, S2, S3

L4

S1, S2, S3

L1

S1, S2, S3

L1, L7

Kotitalouden tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet vuosiluokilla 7-8
Sisältöjen valinnoissa otetaan huomioon monipuolinen kotitaloudellisen osaamisen ja ajattelun
kehittyminen sekä kestävään tulevaisuuteen tähtäävä toiminta. Paikallisia, alueellisia ja globaaleja
ajankohtaisia aiheita hyödynnetään, ja niitä sovelletaan oppimistehtävien suunnittelussa. Kotitalouden
tavoitteisiin liittyvät oppimistehtävät vaihtelevat oppilaiden, oppimisen paikallisten olosuhteiden ja koulun
omien painotusten mukaisesti.
S1 Ruokaosaaminen ja ruokakulttuuri: Sisällöt valitaan siten, että ne tukevat ruoanvalmistus- ja
leivontataitojen kehittymistä. Aterioiden suunnittelu, toteutus ja erilaiset ruokailutilanteet tähtäävät
ruokaan ja syömiseen liittyvien valintojen ja tottumusten pohtimiseen ravitsemussuositusten,
ruokaturvallisuuden, ruokaketjun, elintarviketuntemuksen, taloudellisuuden, eettisyyden ja ruokaan
liittyvän luotettavan tiedon näkökulmasta. Opetussisältöihin kuuluvat ruoka- ja tapakulttuuri osana
identiteettiä sekä kodin juhlia.
S2 Asuminen ja yhdessä eläminen: Sisällöt valitaan siten, että ne tukevat yhdessä elämisen,
asumistaitojen ja asumisen ympäristö- ja kustannustietoisuuden kehittymistä. Puhtaanapito samoin kuin
tekstiilien ja materiaalien hoito tarkoituksenmukaisine aineineen, laitteineen, välineineen ja työtapoineen
tähtäävät arjessa tarvittavien taitojen kehittymiseen. Sisältöjen avulla perehdytään hyviin tapoihin,
tasapuoliseen voimavarojen käyttöön ja vastuunottoon perheessä. Sisällöt johdattavat arvioimaan
asumiseen ja kotitalouteen liittyviä palveluita.
S3 Kuluttaja- ja talousosaaminen kodissa: Sisällöt valitaan siten, että ne ohjaavat oppilaita asioimaan
sekä tuntemaan vastuitaan ja oikeuksiaan valintoja ja sopimuksia tekevinä kuluttajina. Sisällöt johdattavat
median- ja teknologian käyttöön arjen työvälineenä ja kannustavat pohtimaan vertaisryhmän ja median
vaikutusta omiin kulutusvalintoihin. Sisällöt harjaannuttavat vastuulliseen päätöksentekoon ja
ajankohtaisen tiedon hankintaan sekä evästävät tunnistamaan kotitalouksien rahankäyttöön liittyviä

tilanteita ja ongelmia.
Kotitalouden oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät tavoitteet vuosiluokilla 7-8
Oppiaineen tavoitteiden kannalta keskeistä oppimisympäristön valinnassa on, että se mahdollistaa
seuraavat tekijät: vuorovaikutteinen toiminta, yhteisöllinen tiedon rakentaminen ja osaamisen jakaminen,
tutkiva ja soveltava opiskelu sekä työskentelyn arviointi. Työn arvostaminen ja loppuun saattaminen,
pitkäjänteinen tapa tehdä työtä, kunnioittava ja kiireetön ilmapiiri sekä mahdollisuus oppia myös
epäonnistumisista ovat osa turvallisuutta. Opetuksessa hyödynnetään niin luokkayhteisöä, koulutiloja ja
kouluympäristöä kuin digitaalisia ympäristöjä ja yhteistyöverkostoja. Oppimistehtävät vahvistavat
oppilaiden näkemystä arjen rakentumisesta ja monimuotoisuudesta sekä harjaannuttavat soveltamaan
koulussa opiskeltuja asioita omaan perhevaiheeseen. Työtapojen ja menetelmien valinnassa on keskeistä
tiedon ja taidon kietoutuminen yhteen ja soveltaminen käytäntöön.
Ohjaus, eriyttäminen ja tuki kotitaloudessa vuosiluokilla 7-8
Kotitalouden oppiaineen tavoitteiden kannalta keskeistä ohjauksen, eriyttämisen ja tuen järjestämisessä
on oppilaiden motivaation, oman toiminnan ohjauksen ja itseohjautuvuuden asteittainen lisääntyminen.
Lisäksi olennaista on työskentelyn kehittyminen vuorovaikutteiseksi, pitkäjänteiseksi ja tietoperustaiseksi.
Oppimistilanteen ja tietoympäristön selkeä rakenne sekä vaikeustason mielekkyys korostuvat opetuksen
suunnittelussa.
Eriyttämisen lähtökohtana ovat oppilaiden osaamistason mukaiset arkipäivän
rakentumiseen liittyvät oppimistilanteet ja joustavat opetusjärjestelyt.
Käytännön toimintataitojen tukemisen suunnittelussa korostuu arkipäivän ilmiöiden ja kotitalouden
oppimistilanteiden kietoutuminen toisiinsa. Yhteistyö- ja vuorovaikutustaitojen tukemisessa keskitytään
sosiaalisten tilanteiden harjoitteluun. Tiedonhallintataitojen kehittymistä tuetaan käyttämällä yksinkertaisia
ja selkeitä ohjeita ja kuvia. Oppitunnin siirtymävaiheiden tunnistaminen edellyttää ohjausta ja tukea
ajanhallinnassa ja oppimistehtävän jäsentelyssä. Kotitalous oppiaineena antaa mahdollisuuden soveltaa
koulussa opittuja ja harjoiteltuja asioita oppilaiden omassa arjessa.
Ohjauksella tuetaan oppilaiden kiinnostusta syventää ja laajentaa kotitalouden oppimista sekä luodaan
valmiuksia siirtyä perusopetuksen jälkeiseen koulutukseen ja sen kautta kotitaloudellista asiantuntijuutta
edellyttävään työelämään.
Oppilaan oppimisen arviointi kotitaloudessa vuosiluokilla 7-8
Kotitaloudessa oppimisen arviointi on monimuotoista, ohjaavaa ja kannustavaa. Oppilaat saavat
palautetta taidostaan toimia eri asiayhteyksissä ja toteuttaa kotitalouden tehtäviä. Ajattelua tuetaan
ohjaamalla oppilaita pohtimaan tapaansa hahmottaa ja käsitellä omaa ympäristöä. Huomiota kiinnitetään
myös kotitalouden käsitteiden hahmottamiseen ja sisältöjen omaksumiseen. Opetuksessa huolehditaan
siitä, että jokainen oppilas ja hänen huoltajansa ovat tietoisia tavoitteista, arviointiperusteista ja
päättöarvioinnin kriteereistä. Oppilaille annetaan säännöllisesti tietoa oppimisen edistymisestä ja
suoriutumisesta suhteessa asetettuihin tavoitteisiin.
Päättöarviointi sijoittuu siihen lukuvuoteen, jona oppiaineen opiskelu päättyy kaikille yhteisenä
oppiaineena. Päättöarvioinnilla määritellään, miten oppilas on opiskelun päättyessä saavuttanut
kotitalouden oppimäärän tavoitteet. Päättöarvosana muodostetaan suhteuttamalla oppilaan osaamisen
taso kotitalous-oppiaineen valtakunnallisiin päättöarvioinnin kriteereihin. Osaaminen oppiaineessa
kehittyy koko yhteisen kotitalouden opetuksen ajan vahvistuvana ja etenevänä oppimisena.
Päättöarvosanan muodostamisessa otetaan huomioon kaikki valtakunnalliset päättöarvioinnin kriteerit
riippumatta siitä, mille vuosiluokalle vastaava tavoite on asetettu paikallisessa opetussuunnitelmassa.
Oppilas saa arvosanan kahdeksan (8), mikäli hän osoittaa keskimäärin kriteerien määrittämää osaamista.
Arvosanan kahdeksan tason ylittäminen joidenkin tavoitteiden osalta voi kompensoida tasoa heikomman
suoriutumisen joidenkin muiden tavoitteiden osalta.

Kotitalouden päättöarvioinnin kriteerit hyvälle osaamiselle (arvosanalle 8) oppimäärän päättyessä
Opetuksen tavoite
Käytännön
toimintataidot
T1 ohjata oppilasta
suunnittelemaan,
organisoimaan ja
arvioimaan työtä ja
toimintaa

T2 ohjata oppilasta
harjoittelemaan
kotitalouden
hallinnassa tarvittavia
kädentaitoja sekä
kannustaa luovuuteen
ja estetiikan
huomioimiseen
T3 ohjata ja rohkaista
oppilasta valitsemaan
ja käyttämään
hyvinvointia edistävästi
ja kestävän kulutuksen
mukaisesti
materiaaleja,
työvälineitä, laitteita
sekä tieto- ja
viestintäteknologiaa
T4 ohjata oppilasta
suunnittelemaan
ajankäyttöään ja työn
etenemistä sekä
ylläpitämään järjestystä
oppimistehtävien
aikana
T5 ohjata ja motivoida
oppilasta toimimaan
hygieenisesti,
turvallisesti ja
ergonomisesti sekä
ohjata kiinnittämään
oppilaan huomiota
käytettävissä oleviin
voimavaroihin
Yhteistyö- ja
vuorovaikutustaidot
T6 ohjata oppilasta
harjoittelemaan
kuuntelua ja
rakentavaa
keskustelua ja
argumentointia
oppimistehtävien
suunnittelussa ja
toteuttamisessa
T7 aktivoida oppilasta
tunnistamaan arjen
rakentumista ja

Sisältöalueet

Arvioinnin kohteet
oppiaineessa

Arvosanan kahdeksan osaaminen

S1, S2, S3

Tavoitteiden
asettaminen, työn
toteutus, ja
oppimaan
oppimisen taidot

S1, S2

Kädentaidot ja
estetiikka

Oppilas asettaa tavoitteita
toiminnalleen ja työskentelee niiden
saavuttamiseksi. Oppilas arvioi itse
tavoitteiden saavuttamista ja omaa
työskentelyään. Oppilas tunnistaa
omaa osaamistaan itsearvioinnin,
opettajan antaman palautteen ja
vertaispalautteen perusteella.
Oppilas osaa käyttää tavallisimpia
työmenetelmiä ruoan valmistuksessa
ja leivonnassa sekä asumiseen
liittyvien perustehtävien
toteuttamisessa ja ottaa huomioon
esteettiset näkökulmat

S1, S2, S3

Kuluttajataidot sekä
terveyden
edistäminen ja
teknologian käyttö

Oppilas valitsee ja käyttää
taloudellisesti materiaaleja ja
teknologiaa kotitalouden
toiminnassaan sekä pohtii valintoja
terveyden ja kestävyyden kannalta.

S1, S2

Ajanhallinta ja
järjestyksen
ylläpitäminen

Oppilas osaa toimia annettujen
ohjeiden mukaisesti vaiheittain ja
järjestystä ylläpitäen sekä suunnitella
ajankäyttöään sen mukaisesti.

S1, S2, S3

Turvallisuus ja
voimavarojen
kannalta kestävä
toiminta

Oppilas työskentelee ohjeiden
mukaan hygieenisen ja turvallisen
työskentelyn periaatteita noudattaen
sekä ajan, kustannusten tai
energiankäytön kannalta
tarkoituksenmukaisesti. Oppilas
pyrkii kiinnittämään huomiota
ergonomiaan.

S1, S2, S3

Kuuntelu,
keskustelu ja
argumentointi

Oppilas pyrkii kuuntelemaan eri
näkökulmia ja ilmaisemaan
rakentavasti omia näkemyksiään
yhteisissä suunnittelu- ja
työtilanteissa.

S1, S2, S3

Arjen rakentumisen
ja kotitalouksien
erilaisuuden

Oppilas osaa kuvailla kodin
arkirutiineita. Oppilas osaa antaa
esimerkkejä erilaisista

kulttuurisesti
monimuotoisia
toimintaympäristöjä
sekä kotitalouksien
perinteitä
T8 ohjata oppilasta
työskentelemään yksin
ja ryhmässä sekä
sopimaan työtehtävien
jakamisesta ja
ajankäytöstä

hahmottaminen

perherakenteista ja kotitalouksien
perinteistä sekä pohtia niiden
vaikutusta arjen rutiineihin.

Voimavarojen
käyttäminen ja
sopimuksen
tekeminen

Oppilas osaa työskennellä yksin ja
pyrkii toimimaan ryhmässä
rakentavasti ja työtehtävistä
neuvotellen. Oppilas osaa selittää,
mitä tarkoittaa tasapuolinen työnjako
sekä pääsee sopimukseen
ajankäytöstä ja työtehtävien
jakamisesta osallistumalla
päätöksentekoon.
Ei käytetä oppiaineen arvosanan
muodostamisen perusteena.
Oppilasta ohjataan pohtimaan
kokemuksiaan osana itsearviointia.

S1, S2, S3

Tietojen hankinta ja
käyttö

Oppilas osaa etsiä kotitalouden
sisältöalueisiin liittyviä tietoja eri
tietolähteistä ja pohtia erilaisen
tiedon luotettavuutta sekä osaa
tulkita pakkausmerkintöjä. Oppilas
tuntee ruoka- ja ravintoaineryhmät ja
niiden ominaisuuksia.

S1, S2, S3

Toimintaohjeiden,
merkkien ja
symbolien käyttö ja
jäsentyminen

Oppilas osaa tulkita ja käyttää
kotitalouden toimintaohjeita ja osaa
nimetä tyypillisiä kotitalouden
merkkejä ja symboleja sekä tulkita
niitä arjen ilmiöiden yhteydessä.

S1, S2

T9 kannustaa oppilasta
toimimaan hyvien
tapojen mukaisesti
vuorovaikutustilanteiss
a sekä pohtimaan
oman käytöksen
merkitystä ryhmän ja
yhteisön toiminnassa
Tiedonhallintataidot
T10 kannustaa
oppilasta hankkimaan
ja arvioimaan
kotitalouteen liittyvää
tietoa sekä ohjata
käyttämään luotettavaa
tietoa valintojen
perustana
T11 harjaannuttaa
oppilasta lukemaan,
tulkitsemaan ja
arvioimaan
toimintaohjeita sekä
merkkejä ja symboleja,
jotka käsittelevät
kotitaloutta ja
lähiympäristöä
T12 ohjata oppilasta,
ongelmanratkaisuun ja
luovuuteen erilaisissa
tilanteissa ja
ympäristöissä

S1, S2, S3

S1, S2, S3

Käsitteiden
omaksuminen,
tietojen ja taitojen
soveltaminen,
luova ilmaisu sekä
palveluiden
tunnistaminen

Oppilas pystyy käyttämään
kotitalouden käsitteitä, tietojaan ja
taitojaan monialaisessa
oppimiskokonaisuudessa tai
tilanteessa, jossa kotitalouden
osaamista sovelletaan eri
ympäristöissä Oppilas osaa kuvailla
erilaisia kotitalouden palveluita ja
pohtia niiden merkitystä ja
mahdollisuuksia arkielämässä.

T13 ohjata oppilasta
kestävään
elämäntapaan
kiinnittämällä oppilaan
huomiota ympäristö- ja
kustannustietoisuuteen
osana arjen valintoja

S1, S2, S3

Mittaamisen ja
laskemisen sekä
kierrättämisen
soveltaminen
omaan toimintaan ja
päätöksentekoon

Oppilas osaa huolehtia kodin
jätteiden peruslajittelusta ja osaa
selittää mittaamisen ja laskemisen
sekä ympäristöä säästävän kodin
arjen toiminnan yhteydet osana
kustannus- ja ympäristötietoista
toimintaa.

15 VALINNAISAINEET
15.1 VALINNAINEN MUSIIKKI JA LIIKUNTA LUOKILLE 2-3
Vuosiluokat 2-3, valinnainen musiikki
Valinnaisaineiden tehtävänä on syventää ja laajentaa oppilaan osaamista musiikissa. Toiminnallinen
musiikin opetus ja opiskelu edistävät oppilaiden musiikillisten taitojen ja ymmärryksen kehittymistä,
kokonaisvaltaista kasvua ja kykyä toimia yhteistyössä muiden kanssa. Musiikin opetuksessa oppilaat
opiskelevat musiikkia monipuolisesti, mikä edesauttaa heidän ilmaisutaitojensa kehittymistä.
Oppilaat laajentavat musiikillista osaamistaan tutustumalla kanteleeseen. Tunneilla soitetaan myös
rytmisoittimia ja laattasoittimia sekä lauletaan ikäryhmälle soveltuvia kappaleita. Oppilaat opettelevat
vihkotyöskentelyn avulla kanteleen säestystapoja ja melodian soittoa.
Sisältö
Yhteismusisointia erilaisin rytmi -ja laattasoittimin
Kanteleella säestystä ja melodian soittoa
Yksiäänisiä lauluja ja kaanoneita
Tavoitteet
Ryhmän jäsenenä toimiminen yhdessä musisoiden
Luontevan äänenkäytön löytäminen
Luova improvisointi liikkuen, soittaen ja laulaen

Arviointi
Oppimisen arviointi musiikissa on oppilaita ohjaavaa ja rohkaisevaa. Oppilaalle annetaan palautetta ja
mahdollisuuksia oman ja ryhmän toiminnan arviointiin siten, että se kannustaa yrittämiseen ja
opittavien taitojen harjoittamiseen. Erityistä huomiota arvioinnissa kiinnitetään musiikillisten
yhteistyötaitojen ja musisointitaitojen edistymiseen.
Oppimisprosessin kannalta keskeisiä arvioinnin ja palautteen antamisen kohteita musiikissa ovat
• edistyminen musiikillisissa yhteistyötaidoissa, erityisesti toimiminen musiikillisen ryhmän
jäsenenä
• edistyminen musiikin peruskäsitteiden hahmottamisessa musiikillisen toiminnan kautta.

Vuosiluokat 2-3, valinnainen liikunta
Oppiaineen tehtävä
Valinnaisen liikunnan tavoitteena on herättää ja kasvattaa liikkumisen iloa sekä kannustaa liikkuvaan
elämäntapaan.Opetuksen lähtökohtana on liikkua monipuolisesti ja kehittää motorisia taitoja
leikinomaisesti. Opetuksessa huomioidaan ikäkauden mukaiset valmiudet, ja pyritään tukemaan

oppilaan yksilöllistä liikunnallista kehitystä. Tavoitteena on kannustaa mielikuvien, oivallusten ja
aktiivisen osallistumisen kautta löytämään ja ylläpitämään liikkumisen ilo. Opetuksessa hyödynnetään
mm. lähiympäristöä oppimisympäristönä luontoliikunnan muodossa.
Tavoitteet
• harjoitellaan monipuolisesti liikunnan perustaitoja leikkien ja pelien avulla
• oppilas oppii leikkejä ja pelejä, jotka ohjaavat virikkeelliseen liikkumiseen
• harjaantuu toimimaan ryhmässä sovitusti ja kykenee olemaan osana yhteistoiminnallisessa
liikunnassa noudattaen reilun pelin periaatteita
• oppilas oppii sääntöjen merkityksen pelien ja leikkien sujuvuudelle
Keskeiset sisällöt
• juoksua, hyppyjä, pallotaitoja
• luontoliikuntaa
• leikkejä
• pelejä
Arvionti
Oppimisen arviointi liikunnassa on oppilaita ohjaavaa ja rohkaisevaa. Oppilaalle annetaan palautetta ja
mahdollisuuksia oman ja ryhmän toiminnan arviointiin siten, että se kannustaa yrittämiseen ja
opittavien taitojen harjoittamiseen. Erityistä huomiota arvioinnissa kiinnitetään ryhmäliikunnallisten
yhteistyötaitojen edistymiseen.
Oppimisprosessin kannalta keskeisiä arvioinnin ja palautteen antamisen kohteita liikunnassa ovat
• edistyminen yhteistyötaidoissa, erityisesti toimiminen ryhmän jäsenenä, toisten huomioiminen
ja pelin ohjeiden noudattaminen
• monipuolisten liikunnallisten taitojen kehittyminen

15.2 VALINNAINEN MUSIIKKI LUOKILLE 4-5
Vuosiluokat 4-5

Kuoro
Kuorossa lauletaan erilaisia yhteislauluja ja opitaan kuuntelemaan yhteistä sointia. Oma ääni ja sen
hallinta kehittyvät erilaisten harjoitusten ja kappaleiden avulla. Kuorossa lauletaan perinteistä
kuoromateriaalia moniäänisesti, kevyempiä musiikkikappaleita, kaanoneita ja yksiäänisiä kappaleita.

Sisältö
Yksiäänisiä kappaleita, joista osa helppoja ja osa vaativampia melodioita
Kaksiäänisiä kappaleita siten, että kaikki opettelevat molemmat äänet, mahdollisuuksien mukaan
laajennetaan osaamista myös kolmiäänisiin kappaleisiin.
äänen ja kehon lämmittelyjä sekä erilaisia rytmisiä tehtäviä
Tavoitteet

Oman äänen tietoisempi hallinta yhteislaulussa
Luonnollinen ja terve äänenkäyttö
Musikaalisuuden kehittyminen laulun avulla
Orkesteri
Orkesterissa soitetaan klassisia kappaleita, mutta myös elokuvamusiikkia ja kevyempiä klassikoita.
Oppilas oppii soittamaan omaa soitintaan osana suurta orkesteria ja saa kokea yhteissoiton riemun.
Jokaisella soitinryhmällä on oma stemmansa ja usein vielä nämä stemmat on jaettu oppilaiden
osaamisen mukaan helpompiin ja vaativampiin stemmoihin. Orkesterilaiset käyvät soittotunneilla joko
koululla (Cecilia ry) tai koulun ulkopuolella musiikkikouluissa, musiikkiopistoissa tai yksityistunneilla.
Orkesteri esiintyy joulu- ja kevätjuhlissa esityskappaleella ja säestystehtävissä.

Sisällöt

Erityyppisten orkesterikappaleiden soittaminen osana orkesteria
Oman stemmansa hallitseminen
Harjoituksissa soittamista koko orkesterin kanssa sekä oman stemmaryhmänsä jäsenenä Soolo- ja
säestystehtävät vaihtelevat eri soitinryhmien välillä

Tavoitteet
Oman soittimen hallinta itsenäisesti sekä osana orkesteria
Kapellimestarin lyönnin seuraaminen
Oman stemmansa soittaminen isossa orkesterissa
Musikaalisuuden kehittyminen soittamisen avulla

Arviointi
Kuoro- ja orkesteritoiminta arvioidaan osana musiikin arviointia.

15.3 VALINNAINEN MUSIIKKI JA LIIKUNTA LUOKILLE 6
Valinnainen musiikki 6. luokka

Valinnaisaineessa musisoidaan yhdessä ikäryhmälle soveltuvia kappaleita. Lisäksi oppilaat voivat
tuoda tunneille omia toivekappaleita, jotka soveltuvat kouluopetukseen. Tunneilla kehitetään
musikaalisuutta käytännönläheisesti soittaen ja laulaen. Soittimina käytetään rytmisoittimia,
pianoa, kieli -ja laattasoittimia sekä mahdollisuuksien mukaan ryhmän jäsenten omia soittimia.
Sisältö
Ikäryhmälle soveltuvia kappaleita soitettuna ja mahdollisuuksien mukaan myös moniäänisesti
laulettuna
Rytmisoittimien soittamista korvakuulolta ja nuottikuvasta
Kielisoittimien, pianon ja laattasoittimien soittaminen korvakuulolta ja nuoteista

Mahdollisesti yhteisen musiikkiesityksen valmistaminen
Tavoitteet
Oppilaan musikaalisuuden kehittyminen
Erityylisten kappaleiden omaksuminen
Soittotaidon kehittyminen eri soittimissa
Oman luonnollisen lauluäänen hallinta ja kehittyminen
Arviointi
Oppilaalle pyritään antamaan palautetta sanallisesti jokaisella tunnilla. Palaute ohjaa jokaista
oppilasta hahmottamaan musiikkia ja musiikkikäsitteitä sekä kehittämään toimintaansa ryhmän
jäsenenä suhteessa soivaan musiikilliseen kokonaisuuteen.
Oppilas ottaa huomioon muun ryhmän jäsenet yhteismusisoinnissa
Oppilas osallistuu yhteislauluun ja -soittoon
Oppilas asettaa tavoitteen musiikillisen osaamisensa kehittämiseksi ja toimii tavoitteen
mukaisestiyhteismusisoinnissa.

Valinnainen liikunta 6.luokka
Tavoitteet
Erilaisten fyysisten taitojen harjaannuttaminen: voima-, nopeus-, notkeus- ja taitoharjoitukset. Harjoittelun
avulla kehitetään eri välineiden kuten pallonkäsittelytaitoja.
Herätetään kiinnostus omaan fyysiseen kuntotasoon ikäkauden mukaan.
Oppilaat osallistuvat toiminnan suunnitteluun, ottavat vastuuta omasta ja ryhmän toiminnasta. Myönteistä
yhteisöllisyyttä lisätään ryhmätehtävillä.
Iloa ja virkistystä tuottavilla liikuntatehtävillä edistetään myönteisten tunteiden kokemista, jotka
vahvistavat onnistumisen kokemuksia ja myönteistä käsitystä itsestä liikkujana.
Keskeiset sisällöt
Nopeutta, notkeutta, voimaa ja taitoa kehittäviä harjoituksia. Yleisurheilulajit, erilaiset sisä- ja
ulkopallopelit. Yhteisöllisyyttä tukevat viitepelit (erilaisia versioita pallopeleistä). Mahdollisuuksien mukaan
talviliikuntalajeista luistelu.
Arviointi
Arvioidaan oppilaan osallistumista liikuntatuntien toimintaan terveydentila ja erityistarpeet huomioon
ottaen. Arvioidaan fyysisten taitojen edistymistä ja sosiaalista taitoa ottaa huomioon muut erilaisissa pelija harjoitustilanteissa. Oppilaalle pyritään antamaan palautetta suullisesti jokaisella oppitunnilla.

15.4 VALINNAISET AINEET LUOKILLA 7.-9.
Kansainvälisyys
Aineessa tutustutaan laaja-alaisesti valitun alueen tai maan kulttuuriin. Maa, johon tutustutaan voi olla
valinnais- ryhmän enemmistön valitsema. Oppilaat yhdessä opettajan kanssa valitsevat, mihin
aihealueeseen valitun maan kohdalla erityisesti painotetaan.
Sisältö
Valitun alueen tai maan tapakulttuuri, ruokakulttuuri, musiikki, elokuvataide, maalaustaide, arkkitehtuuri.
Opitaan myös tärkeimmät ”turisti” sanonnat valitun maan kielellä.
Vierailuja ja vierailijoita esimerkiksi taidenäyttelyt, elokuvat, tai tapahtumat. Tutustuminen kyseisen maan
sekä Suomen yhteistyöhön.
Tavoitteet
Oppilas oppii tuntemaan vieraan maan kulttuuria syvemmin ja ymmärtää sen avulla erilaisuuden
rikkautena koko maailmalle. Oppilaat osallistuvat toiminnan suunnitteluun ja ottavat vastuuta omasta ja
ryhmän toiminnasta. Positiiviset ja rikastuttavat kokemukset tuovat myös itsevarmuutta kohdata
erilaisuutta maailmassa.
Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu (L2)
Arviointi
Arvioidaan oppilaan osallistumista ja aktiivista kiinnostusta toista kulttuuria kohtaan. Oma-aloitteisuus ja
vastuullisuus uusien aiheiden asioiden edessä. Oppilaalle pyritään antamaan palautetta jokaisella
tunnilla suullisesti. Palaute ohjaa jokaista oppilasta hahmottamaan erilaiset kulttuurit rikkautena
maailmalle.
Hyväksytysti suoritetusta valinnaisaineesta annetaan suoritusmerkintä S jos oppilas on osallistunut
aineen opetukseen yhden tai kahden vuosiviikkotunnin verran. Kolmannen vuosiviikkotunnin jälkeen
oppilaan suoritus arvioidaan arvosanoin 4-10.
Puhe- ja draama
Valinnaisen draamaopetuksen tarkoitus on antaa laaja-alaiset taidot äänenkäytön,
artikulaation, kuuntelemisen, näyttelemisen, tarinankerronnan, improvisaation,
erilaisten vuorovaikutustaitojen suhteen.
Sisältö
Kurssilla on harjoitellaan selkeää artikulaatiota erilaisin äänne-, ja ääniharjoituksin,
opetellaan läsnäoloa ja esiintymistaitoja monipuolisten improvisaatioharjoitusten
avulla, harjoitellaan erilaisten tekstien avulla tunteen, tahdon ja ajatuksen ilmaisua,
sujuvaa kertomista ja lauserakenteita. Mielikuvaharjoitukset, meditaatio ja
mindfullness -harjoitukset sekä runojen ja tarinoiden luominen yhdessä ja yksin,
vahvistavat empatiakykyä eläytymällä esim. ihmiskunnan sankareihin.
Luottamusharjoitukset, puheharjoituksissa työntö-, aalto-, värinä,- ja
puhallusäänteiden ja konsonanttien harjoitukset tukevat oman äänen löytämistä.
Tavoitteet
Oppilas oppii rohkeaa itseilmaisua, itsetuntemusta, sosiaalisia-, ja tunnetaitoja,
eläytymiskykyä, tarinoiden ja kokemusten jakamista sekä esittämistä. Selkeä, vahva
äänenkäyttö, ja kehonkieli kehittyvät myös säännöllisen harjoittelun myötä.
Arviointi
Arvioidaan oppilaan osallistumista ja aktiivisuutta tuntityöskentelyn suhteen,
oma-aloitteisuutta, ideointia, luovuutta, rohkeutta osallistua harjoituksiin ja yhteiseen
taiteellisen prosessiin. Kehitettävät esiintymistaidot arvioidaan joka vuotisen kurssin
päätteeksi.
Hyväksytysti suoritetusta valinnaisaineesta annetaan suoritusmerkintä S
jos oppilas on osallistunut aineen opetukseen yhden vuosiviikkotunnin verran. Kaksi
tai kolme vuosiviikkotuntia opiskellussa valinnaisaineessa oppilaan suoritus

arvioidaan arvosanoin 4-10.
Bänditoiminta
Valinnaisen bänditoiminnan on tarkoitus antaa laaja-alainen kuva kevyen musiikin keskeisistä osaalueista, tuottamisesta sekä esittämisestä. Valinnaisen ryhmän oppilaat sopivat yhdessä opettajan
kanssa, minkälaisen musiikillisen esityksen he haluavat tuottaa.
Sisältö
Yhteissoittotaidon kehittäminen, esiintymistaitojen harjoitteleminen lavalla, oman äänenkäytön hallinta,
säveltäminen, sanoittaminen ja sovittaminen. Oppilas voi mahdollisesti innostua jonkun instrumentin
harrastamiseen.
Tavoitteet
Valinnaisen ryhmän yhteisen kappaleen/kappaleiden mahdollinen säveltäminen, sanoittaminen,
sovittaminen ja myös esittäminen koulun juhlissa.
Oppilaat osallistuvat toiminnan suunnitteluun ja ottavat vastuuta omasta ja ryhmän toiminnasta.
Positiiviset ja rikastuttavat kokemukset tuovat myös itsevarmuutta kohdata erilaisuutta maailmassa.
Arviointi
Arvioidaan oppilaan osallistumista ja aktiivista otetta omien taitojen kehittämisessä sekä yhteisen musiikin
luomisessa. Oppilaalle pyritään antamaan palautetta jokaisella tunnilla suullisesti. Palaute ohjaa jokaista
oppilasta hahmottamaan erilaiset persoonat, joista bändi koostuu.
Hyväksytysti suoritetusta valinnaisaineesta annetaan suoritusmerkintä S, jos oppilas on osallistunut
aineen opetukseen yhden vuosiviikkotunnin verran. Kaksi tai kolme vuosiviikkotuntia opiskellussa
valinnaisaineessa oppilaan suoritus arvioidaan arvosanoin 4-10.

Arkielämän taidot
Aineessa arkielämän taidoissa oppilas saa tietoja ja taitoja oman elämän hallintaan. Valinnaisryhmä voi
itse vaikuttaa painopistealueisiin, mitä he itse tuntevat tarvitsevansa oman elämän hallintaa varten
opettajan johdolla. Valinnainen ryhmä voi myös tehdä tutustumiskäyntejä esim. Kelaan tai pyytää
vierailijoita kuten esim. Martat, pankit.
Sisältö
Oppilas oppii perusasiat: vaatteiden pesu,korjaus ja kierrätys, siivous, jätteiden lajittelu, luonnon antimien
hyödyntäminen, edullisen kotiruoan valmistaminen, oman talouden hallinta: tulot ja menot,mitä tapahtuu,
kun jättää laskun maksamatta, pankki/laina/ korko,terveydenhoito, työnhaku/työsopimus, virallisten
sopimusten tekeminen/ vuokrasopimus, Kela, hintojen vertailu.
Tavoitteet
Oppilas oppii ottamaan vastuun tietoisesti omista henkilökohtaisista asioistaan ja pystyy vaikuttamaan
oman elämänsä positiiviseen kehitykseen.
Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen (L7)
Arviointi
Arvioidaan oppilaan osallistumista ja tiedostavaa ja aktiivista otetta omien henkilökohtaisten asioiden
kehittämisessä. Oppilaalle pyritään antamaan palautetta jokaisella tunnilla suullisesti. Palaute ohjaa
jokaista oppilasta hahmottamaan erilaiset elämäntilanteet, joista arki koostuu. Oppilaat osallistuvat
toiminnan suunnitteluun ja ottavat vastuuta omasta ja ryhmän toiminnasta. Positiiviset ja rikastuttavat
kokemukset tuovat myös itsevarmuutta kohdata ja hoitaa viisaasti erilaisia arjen asioita.
Hyväksytysti suoritetusta valinnaisaineesta annetaan suoritusmerkintä S

jos oppilas on osallistunut aineen opetukseen yhden vuosiviikkotunnin verran. Kaksi
tai kolme vuosiviikkotuntia opiskellussa valinnaisaineessa oppilaan suoritus
arvioidaan arvosanoin 4-10.

Kuvataide
Kuvataiteessa pyritään laajentamaan kiinnostusta entistä syvemmin ja laajemmin erilaisiin kuvataiteen
kenttiin. Pyritään kannustamaan ja rohkaisemaan oppilaan oman luovuuden kehittämistä, omaaloitteisuutta ja arviointikykyä. Ohjataan kokeilemaaan erilaisia materiaaleja, tekniikoita ja ilmaisun
keinoja sekä syventämään kuvallisen tuottamisen taitoja.
Sisältö
Jatketaan opittujen tekniikoiden itsenäistä soveltamista. Harjoitellaan uusia tekniikoita esim. akryyli-,
guassi- ja öljyvärit, gellitekniikka, mosaiikki, linokaiverrus, erilaiset keramiikka- ja muovailutekniikat sekä
erilaiset digitekniikat. Aiheina voivat olla ajankohtaiset teemat ja ilmiöt. Yhteiset kuvatarkastelut kehittävät
omaa taiteellista kehitystä ja innostavat omaan taiteelliseen työskentelyyn. Vieraillaan museoissa ja
taidenäyttelyissä.
Tavoitteet
Tuetaan ja rohkaistaan oppilasta ilmaisemaan itseään ja omia kokemuksiaan monipuolisin ja taiteellisin
materiaalein ja ilmaisukeinoin. Taidenäyttelyissä oppilas harjaantuu vastaanottamaan erilaista taidetta ja
tekemään kuva-analyysia.
Oppilaissa on tarkoitus herättää syvempi kiinnostus ja ymmärrys taiteeseen.
Arviointi
Arvioidaan oppilaan aktiivisuutta ja pitkäjänteisyyttä työskentelyn aikana. Oppilaan on tärkeää saattaa työ
loppuun. Lisäksi huomioidaan oppilaan taitavuus, taiteellinen omaleimaisuus, yhteistyökyky ja positiivinen
vuorovaikutus. Näyttelykäynneillä arvioidaan oppilaan kykyä arvioida ja tarkastella taidetta.
Laaja-alainen osaaminen kuva-taiteessa tulee esiin havainnoinnin, ideoinnin, omien kokemusten,
rohkeudella kokeilla eri materiaaleja, työn loppuun viemisellä ja tarkastelulla (L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7).
Hyväksytysti suoritetusta valinnaisaineesta annetaan suoritusmerkintä S
jos oppilas on osallistunut aineen opetukseen yhden vuosiviikkotunnin verran. Kaksi
tai kolme vuosiviikkotuntia opiskellussa valinnaisaineessa oppilaan suoritus arvioidaan arvosanoin 4-10.

Valinnainen liikunta
Tavoitteet
Erilaisten fyysisten taitojen harjaannuttaminen: voima-, nopeus-, notkeus- ja taitoharjoitukset. Harjoittelun
avulla kehitetään eri välineiden kuten pallonkäsittelytaitoja.
Herätetään kiinnostus omaan fyysiseen kuntotasoon ikäkauden mukaan.
Oppilaat osallistuvat toiminnan suunnitteluun, ottavat vastuuta omasta ja ryhmän toiminnasta. Myönteistä
yhteisöllisyyttä lisätään ryhmätehtävillä.
Iloa ja virkistystä tuottavilla liikuntatehtävillä edistetään myönteisten tunteiden kokemista, jotka
vahvistavat onnistumisen kokemuksia ja myönteistä käsitystä itsestä liikkujana.
Keskeiset sisällöt
Nopeutta, notkeutta, voimaa ja taitoa kehittäviä harjoituksia. Yleisurheilulajit, erilaiset sisä- ja
ulkopallopelit. Yhteisöllisyyttä tukevat viitepelit (erilaisia versioita pallopeleistä). Mahdollisuuksien mukaan
talviliikuntalajeista luistelu.
Arviointi
Arvioidaan oppilaan osallistumista liikuntatuntien toimintaan terveydentila ja erityistarpeet huomioon
ottaen. Arvioidaan fyysisten taitojen edistymistä ja sosiaalista taitoa ottaa huomioon muut erilaisissa pelija harjoitustilanteissa. Oppilaalle pyritään antamaan palautetta suullisesti jokaisella oppitunnilla.

Hyväksytysti suoritetusta valinnaisaineesta annetaan suoritusmerkintä S, jos oppilas on osallistunut
aineen opetukseen yhden vuosiviikkotunnin verran. Kaksi tai kolme vuosiviikkotuntia opiskellussa
valinnaisaineessa oppilaan suoritus arvioidaan arvosanoin 4-10.

Tukioppilastoiminta
Tukioppilastoiminta on osa koulun demokratiakasvatusta. Se perustuu yhdenvertaisuuteen,
vapaaehtoisuuteen, luottamuksellisuuteen, nuoruuden arvostukseen sekä toiminnallisuuteen.
Tukioppilastoiminnan arvot pohjautuvat nuorten vertaistuen merkitykseen hyvinvoinnin edistämisessä ja
yksinäisyyden ehkäisemisessä. Tukioppilaat voivat itse vaikuttaa tukioppilastoiminnan sisältöihin ja
teemoihin, oppilaiden hauskat ideat ja virkistävä toiminta koulussa lisää kouluviihtyvyyttä, sekä kasvattaa
kykyä hyväksyä itsensä ja toiset yhdenvertaisina ja ainutlaatuisina yksilöinä.
Sisältö
Tukioppilaat suunnittelevat erilaisia tapahtumia ja esimerkiksi välituntitoimintaa kouluyhteisössä ja laativat
vuosisuunnitelman, joka nivoutuu koulun toimintasuunnitelmaan. Tukioppilaat harjoittelevat ja oppivat
toiminnallisuuden kautta ryhmänohjaustaitoja ja eri rooleja ryhmässä. Tapahtumien ja yhteistoiminnan
järjestämisen kautta harjoitellaan johtajuutta ja suunnittelu- ja organisointitaitoja. Tukioppilaana oleminen
kasvattaa kykyä kantaa vastuuta ja toimia koko kouluyhteisön parhaaksi. Tukioppilaat harjoittelevat
erilaisten toiminnallisten harjoituksien kautta rohkeutta ottaa asioita puheeksi ja vaikuttaa niiden
ratkaisemiseen. Sosiaalisia kykyjä, tunnetaitoja ja vuorovaikutustaitoja harjoitellaan monin eri tavoin.

Tavoitteet
Tukioppilastoiminnan tavoitteena on osallistaa 7.-9. luokkalaisia toimimaan aktiivisesti kouluyhteisön
yhteisöllisyyden edistämiseksi. Tavoitteena on edistää toiset huomioivaa käyttäytymistä, ja luoda
yhteisöllisyyttä tukevaa toimintakulttuuria. Tukioppilastoiminnan tavoitteena on luoda kouluun
toimintakulttuuria, joka edistää osallisuutta, hyvinvointia ja kestävää elämäntapaa. Tukioppilastoiminnan
kautta kehitetään laaja-alaisesti hyvinvointitaitoja, kuten tunne- ja vuorovaikutustaitoja, itsetuntemusta,
sekä vastuullista toimijuutta kouluyhteisössä.
Arviointi
Tukioppilastoimintassa arvioidaan oppilaan osallistumista ja aktiivisuutta tukioppilastoiminnan
suunnitteluun, kehittämiseen ja organisointiin.
Oppilaille annetaan jatkuvaa suullista palautetta ohjaamaan jokaista oppilasta huomioimaan oman
henkilökohtaisen toiminnan vaikutuksia ryhmään ja laajempaan yhteisöön.
Arvioidaan toiminnan alussa luotujen ryhmän tavoitteiden toteutumista niin yhteisön kuin yksilötasollakin.
Hyväksytysti suoritetusta valinnaisaineesta annetaan suoritusmerkintä S, jos oppilas on osallistunut
aineen opetukseen yhden vuosiviikkotunnin verran. Kaksi tai kolme vuosiviikkotuntia opiskellussa
valinnaisaineessa oppilaan suoritus arvioidaan arvosanoin 4-10.

