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1.

Perusopetuksen arvoperusta

Oppilaan ainutlaatuisuus ja oikeus hyvään opetukseen
Perusopetus perustuu käsitykseen lapsuuden itseisarvoisesta merkityksestä. Jokainen oppilas
on ainutlaatuinen ja arvokas juuri sellaisena kuin hän on. Jokaisella on oikeus kasvaa täyteen
mittaansa ihmisenä ja yhteiskunnan jäsenenä. Tässä oppilas tarvitsee kannustusta ja yksilöllistä
tukea sekä kokemusta siitä, että kouluyhteisössä häntä kuunnellaan ja arvostetaan ja että hänen
oppimisestaan ja hyvinvoinnistaan välitetään. Yhtä tärkeä on kokemus osallisuudesta ja siitä, että
voi yhdessä toisten kanssa rakentaa yhteisönsä toimintaa ja hyvinvointia.
Jokaisella oppilaalla on oikeus hyvään opetukseen ja onnistumiseen koulutyössä. Oppiessaan
oppilas rakentaa identiteettiään, ihmiskäsitystään, maailmankuvaansa ja -katsomustaan sekä
paikkaansa maailmassa. Samalla hän luo suhdetta itseensä, toisiin ihmisiin, yhteiskuntaan,
luontoon ja eri kulttuureihin. Oppimisesta syrjäytyminen merkitsee sivistyksellisten oikeuksien
toteutumatta jäämistä ja on uhka terveelle kasvulle ja kehitykselle. Perusopetus luo edellytyksiä
elinikäiselle oppimiselle, joka on erottamaton osa hyvän elämän rakentamista.
Arvokasvatuksen merkitys korostuu maailmassa, jossa monimediainen tiedonvälitys, globaalit
tietoverkot, sosiaalinen media ja vertaissuhteet muokkaavat lasten ja nuorten arvomaailmaa.
Arvokeskustelu oppilaiden kanssa ohjaa oppilaita tunnistamaan ja nimeämään kohtaamiaan
arvoja ja arvostuksia sekä pohtimaan niitä myös kriittisesti. Oppilaita tuetaan rakentamaan
omaa arvoperustaansa. Koulun ja kotien yhteinen arvopohdinta ja siihen perustuva yhteistyö
luovat turvallisuutta ja edistävät oppilaiden kokonaisvaltaista hyvinvointia. Henkilöstön avoin
ja kunnioittava suhtautuminen kotien erilaisiin uskontoihin, katsomuksiin, perinteisiin ja
kasvatusnäkemyksiin on rakentavan vuorovaikutuksen perusta.
Ihmisyys, sivistys, tasa-arvo ja demokratia

Perusopetus rakentuu elämän ja ihmisoikeuksien kunnioittamiselle. Se ohjaa niiden
puolustamiseen ja ihmisarvon loukkaamattomuuteen. Perusopetus edistää hyvinvointia,
demokratiaa ja aktiivista toimijuutta kansalaisyhteiskunnassa. Tasa-arvon tavoite ja laaja
yhdenvertaisuusperiaate ohjaavat perusopetuksen kehittämistä. Opetus edistää osaltaan
taloudellista, sosiaalista, alueellista ja sukupuolten tasa-arvoa. Opetus on oppilaita
uskonnollisesti, katsomuksellisesti ja puoluepoliittisesti sitouttamatonta. Koulua ja opetusta ei saa
käyttää kaupallisen vaikuttamisen kanavana.
Kulttuurinen moninaisuus rikkautena
Perusopetus rakentuu moninaiselle suomalaiselle kulttuuriperinnölle. Se on muodostunut ja
muotoutuu eri kulttuureiden vuorovaikutuksessa. Opetus tukee oppilaiden oman kulttuuriidentiteetin rakentumista ja kasvua aktiivisiksi toimijoiksi omassa kulttuurissaan ja yhteisössään
sekä kiinnostusta muita kulttuureita kohtaan. Samalla opetus vahvistaa luovuutta ja kulttuurisen
moninaisuuden kunnioitusta, edistää vuorovaikutusta kulttuurien sisällä ja niiden välillä ja luo siten
pohjaa kulttuurisesti kestävälle kehitykselle.
Eri kulttuuri- ja kielitaustoista tulevat ihmiset kohtaavat toisensa perusopetuksessa ja tutustuvat
monenlaisiin tapoihin, yhteisöllisiin käytäntöihin ja katsomuksiin. Asioita opitaan näkemään toisten
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Perusopetus tukee oppilaan kasvua ihmisyyteen, jota kuvaa pyrkimys totuuteen, hyvyyteen
ja kauneuteen sekä oikeudenmukaisuuteen ja rauhaan. Ihmisyyteen kasvussa jännitteet
pyrkimysten ja vallitsevan todellisuuden välillä ovat väistämättömiä. Sivistykseen kuuluu
taito käsitellä näitä ristiriitoja eettisesti ja myötätuntoisesti sekä rohkeus puolustaa hyvää.
Sivistys merkitsee yksilöiden ja yhteisöjen taitoa tehdä ratkaisuja eettisen pohdinnan, toisen
asemaan asettumisen ja tietoon perustuvan harkinnan perusteella. Eettisyyden ja esteettisyyden
näkökulmat ohjaavat pohtimaan, mikä elämässä on arvokasta. Sivistys ilmenee tavassa suhtautua
itseen, muihin ihmisiin, ympäristöön ja tietoon sekä tavassa ja tahdossa toimia. Sivistynyt ihminen
pyrkii toimimaan oikein, itseään, toisia ihmisiä ja ympäristöä arvostaen. Hän osaa käyttää
tietoa kriittisesti. Sivistykseen kuuluu myös pyrkimys itsesäätelyyn ja vastuunottoon omasta
kehittymisestä ja hyvinvoinnista.

elämäntilanteista ja olosuhteista käsin. Oppiminen yhdessä yli kieli-, kulttuuri-, uskonto- ja
katsomusrajojen luo edellytyksiä aidolle vuorovaikutukselle ja yhteisöllisyydelle. Perusopetus
antaa perustan ihmisoikeuksia kunnioittavaan maailmankansalaisuuteen ja rohkaisee toimimaan
myönteisten muutosten puolesta.
Kestävän elämäntavan välttämättömyys
Ihminen on osa luontoa ja täysin riippuvainen ekosysteemien elinvoimaisuudesta. Tämän
ymmärtäminen on keskeistä ihmisenä kasvussa. Perusopetuksessa tunnistetaan kestävän
kehityksen ja ekososiaalisen sivistyksen välttämättömyys, toimitaan sen mukaisesti ja
ohjataan oppilaita kestävän elämäntavan omaksumiseen. Kestävän kehityksen ja elämäntavan
ulottuvuudet ovat ekologinen ja taloudellinen sekä sosiaalinen ja kulttuurinen. Ekososiaalisen
sivistyksen johtoajatuksena on luoda elämäntapaa ja kulttuuria, joka vaalii ihmisarvon
loukkaamattomuutta, ekosysteemien monimuotoisuutta ja uusiutumiskykyä sekä samalla
rakentaa osaamispohjaa luonnonvarojen kestävälle käytölle perustuvalle kiertotaloudelle.
Ekososiaalinen sivistys merkitsee ymmärrystä erityisesti ilmastonmuutoksen vakavuudesta sekä
pyrkimystä toimia kestävästi.
Ihminen kehittää ja käyttää teknologiaa sekä tekee teknologiaa koskevia päätöksiä arvojensa
pohjalta. Hänellä on vastuu teknologian ohjaamisesta suuntaan, joka varmistaa ihmisen ja
luonnon tulevaisuuden. Perusopetuksessa pohditaan kulutus- ja tuotantotavoissa ilmeneviä
ristiriitoja suhteessa kestävään tulevaisuuteen sekä etsitään ja toteutetaan yhteistoimin ja
pitkäjänteisesti elämäntapaamme korjaavia ratkaisuja. Oppilaita ohjataan tuntemaan myös
kehitykseen vaikuttavia yhteiskunnallisia rakenteita ja ratkaisuja ja vaikuttamaan niihin.
Perusopetus avaa näköalaa sukupolvien yli ulottuvaan globaaliin vastuuseen.
Pedersören kunnan koulutuspoliittisen ohjelman luvussa 7.4 löytyy perusopetuksesta seuraava
teksti:
”Haluamme, että kouluympäristö on turvallinen ja että ilmapiiri on kunnioittava ja ystävällinen.
Erityistä huomiota tulisi kiinnittää oppilaiden mahdollisuuksiin itse vaikuttaa koulutyöhön.
Tekemällä oppilaat osallisiksi haluamme vakuuttua siitä, että heistä kasvaa vastuullisia nuoria ja
aikuisia”.
Perusopetus rakentuu oppilaiden, koulun henkilökunnan ja vanhempien yhteiselle arvoperustalle.
Jokainen koulu laatii oman arvoperustan yhteistyössä oppilaiden ja vanhempien kanssa. Sitä
päivitetään vuosittain toimintasuunnitelmissa, jonka hyväksyy johtokunta.

Perusopetuksen arvoperusta

Arvoperustan toteutumista arvioidaan säännöllisesti koulukohtaisin ja kunnallisin kyselyin.
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2.

Perusopetuksen oppimiskäsitys

Opetussuunnitelman perusteet on laadittu perustuen oppimiskäsitykseen, jonka mukaan oppilas
on aktiivinen toimija. Hän oppii asettamaan tavoitteita ja ratkaisemaan ongelmia sekä itsenäisesti
että yhdessä muiden kanssa. Oppiminen on erottamaton osa yksilön ihmisenä kasvua ja yhteisön
hyvän elämän rakentamista. Kieli, kehollisuus ja eri aistien käyttö ovat ajattelun ja oppimisen
kannalta olennaisia. Uusien tietojen ja taitojen oppimisen rinnalla oppilas oppii reflektoimaan
oppimistaan, kokemuksiaan ja tunteitaan. Myönteiset tunnekokemukset, oppimisen ilo ja uutta
luova toiminta edistävät oppimista ja innostavat kehittämään omaa osaamista.
Oppiminen tapahtuu vuorovaikutuksessa toisten oppilaiden, opettajien ja muiden aikuisten sekä
eri yhteisöjen ja oppimisympäristöjen kanssa. Se on yksin ja yhdessä tekemistä, ajattelemista,
suunnittelua, tutkimista ja näiden prosessien monipuolista arvioimista. Siksi oppimisprosessissa
on olennaista oppilaiden tahto ja kehittyvä taito toimia ja oppia yhdessä. Oppilaita ohjataan
myös ottamaan huomioon toimintansa seuraukset ja vaikutukset muihin ihmisiin ja ympäristöön.
Yhdessä oppiminen edistää oppilaiden luovan ja kriittisen ajattelun ja ongelmanratkaisun taitoja
sekä kykyä ymmärtää erilaisia näkökulmia. Se myös tukee oppilaiden kiinnostuksen kohteiden
laajentumista. Oppiminen on monimuotoista ja sidoksissa opittavaan asiaan, aikaan ja paikkaan.
Oppimaan oppimisen taitojen kehittyminen on perusta tavoitteelliselle ja elinikäiselle oppimiselle.
Siksi oppilasta ohjataan tiedostamaan omat tapansa oppia ja käyttämään tätä tietoa oppimisensa
edistämiseen. Oppimisprosessistaan tietoinen ja vastuullinen oppilas oppii toimimaan yhä
itseohjautuvammin. Oppimisprosessin aikana hän oppii työskentely- ja ajattelutaitoja sekä
ennakoimaan ja suunnittelemaan oppimisen eri vaiheita. Jotta oppilas voisi oppia uusia käsitteitä
ja syventää ymmärrystä opittavista asioista, häntä ohjataan liittämään opittavat asiat ja uudet
käsitteet aikaisemmin oppimaansa. Tietojen ja taitojen oppiminen on kumuloituvaa ja se vaatii
usein pitkäaikaista ja sinnikästä harjoittelua.
Oppilaan kiinnostuksen kohteet, arvostukset, työskentelytavat ja tunteet sekä kokemukset
ja käsitykset itsestä oppijana ohjaavat oppimisprosessia ja motivaatiota. Oppilaan minäkuva
sekä pystyvyyden tunne ja itsetunto vaikuttavat siihen, millaisia tavoitteita oppilas asettaa
toiminnalleen. Oppimisprosessin aikana saatava rohkaiseva ohjaus vahvistaa oppilaan
luottamusta omiin mahdollisuuksiinsa. Monipuolisen myönteisen ja realistisen palautteen
antaminen ja saaminen ovat keskeinen osa sekä oppimista tukevaa että kiinnostuksen kohteita
laajentavaa vuorovaikutusta.
Pedersören kunnassa on laadittu laaja-alaisen osaamisen 7:stä alakohdasta ohjeistettua
materiaalia ja lomakkeita oppilaan oppimisen itsearviointiin. Nämä asiakirjat toimivat
oppilaan,vanhempien ja opettajan kanssa käytävien vuosittaisten kehityskeskusteluiden
perustana.

3

Perusopetuksen oppimiskäsitys

Koulukohtaiset lisäykset kirjataan koulun lukuvuosisuunnitelmaan.

3.

Paikallinen tuntijako

Paikallinen tuntijako perustuu päivähoito- ja koulutuslautakunnan suomenkielisen jaoston
päätökseen § 32/9.12.2015.
Valinnaiset taito- ja taideaineet
lukuvuosisuunnitelmissa.

Paikallinen tuntijako

]
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sekä

valinnaiset

aineet

selvitetään

koulukohtaisissa

4.

Kieliohjelma

Opetuskieli Pedersören kunnassa on pääasiallisesti ruotsi, paitsi Edsevön koulussa, jossa
opetuskielenä toimii suomi.
A1-kieli on englanti, opetus aloitetaan luokalla 3.
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Kieliohjelma

Vapaaehtoinen A2-kieli on ruotsi. Opetus aloitetaan luokalla 4..

5.

Opetuksen mahdolliset painotukset

Opetuksen mahdolliset painotukset

Mahdollinen tehostettu tuki ja sen toteuttaminen
koulukohtaisissa lukuvuosisuunnitelmissa.
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Pedersören

kunnassa

kuvaillaan

6.

Perusopetuksen yhtenäisyys ja
siirtymävaiheisiin liittyvä yhteistyö

Koulutuksen järjestäjä Pedersören kunnassa vastaa siitä, että jokaisen oppilaan
oppimispolkua seurataan aina varhaiskasvatuksesta toisen asteen koulutukseen. Tämä toteutuu
alueellisen moniammatillisen tiedonvaihdon ja vanhempien kanssa tapahtuvan läheisen
yhteistyön kautta.
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Perusopetuksen yhtenäisyys ja siirtymävaiheisiin liittyvä yhteistyö

Esiopetuksen-perusopetuksen yhteistyön vuosikello

Perusopetuksen yhtenäisyys ja siirtymävaiheisiin liittyvä yhteistyö

Koulun toimintakulttuuri kuvaillaan koulukohtaisessa lukuvuosisuunnitelmassa.
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7.

Opetussuunnitelmaa täydentävät
suunnitelmat ja ohjelmat

Seuraavat suunnitelmat, jotka täydentävät ja sisältyvät Pedersören kunnan opetussuunnitelmaan,
löytyvät täältä.
varhaiskasvatuksen suunnitelma, laaditaan 2017
esiopetuksen opetussuunnitelma
perusopetukseen valmistavan opetuksen suunnitelma
aamu- ja iltapäivätoiminnan suunnitelma
hyvinvointisuunnitelma lapsille ja nuorille lastensuojelulain mukaan
tasa-arvosuunnitelma, tasa-arvolain mukaan
yhdenvertaisuussuunnitelma, laaditaan syksyllä 2016
suunnitelma tieto- ja viestintäteknologian käyttöä koskien
kestävän kehityksen suunnitelma
kulttuurikasvatuksen suunnitelma
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Opetussuunnitelmaa täydentävät suunnitelmat ja ohjelmat

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

8.

Oppilaanohjauksen
ohjaussuunnitelma

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

Oppilaanohjauksen ohjaussuunnitelma

Oppilaanohjaus yhdistää koulua yhteiskuntaan ja työelämään. Sen avulla edistetään oikeudenmukaisuuden, yhdenvertaisuuden, tasa-arvon ja osallisuuden toteutumista sekä ehkäistään
syrjäytymistä koulutuksesta ja työelämästä. Oppilaanohjauksessa kehittyvät tiedot ja taidot
edistävät osaltaan osaavan työvoiman saatavuutta sekä osaamisen kysynnän ja tarjonnan
yhteensovittamista tulevaisuuden työelämässä.
Vuosiluokilla 1-2 oppilaanohjaus toteutuu kiinteänä osana muuta opetusta ja koulun toimintaa.
Oppilaanohjauksesta vastaa luokanopettaja yhdessä muiden opettajien kanssa. Ohjauksella
edistetään oppilaiden opiskeluvalmiuksien ja -taitojen kehittymistä sekä tuetaan vähitellen
kasvavaa vastuunottoa koulutyöstä sekä omista tehtävistä ja tavaroista. Oppilaiden tulee saada
ohjausta tavoitteiden asettamisessa sekä kannustavaa ja ohjaavaa palautetta tavoitteiden
saavuttamisesta siten, että oppimaan oppimisen taidot vahvistuvat. Oppilaanohjauksen
tavoitteiden kannalta on tärkeä valita työtapoja ja palautteen antamisen tapoja, jotka
mahdollistavat oppilaiden myönteisen käsityksen muodostumisen itsestään oppijoina ja ryhmän
jäseninä. Oppilaita ohjataan vuorovaikutustaitojen harjoittelemiseen ja ryhmässä toimimiseen.
Heitä kannustetaan myös osallisuuteen omassa lähiympäristössään.
Perusopetuksen alkuvaiheessa luodaan pohja kodin ja koulun yhteistyölle oppilaan ohjauksessa.
Oppilaanohjauksella tuetaan oppilaita ja huoltajia tekemään ensimmäisiä koulutukseen liittyviä
valintoja ja näkemään valintojen merkityksen tulevien opintojen kannalta. Ammatteihin ja
työelämään tutustuminen aloitetaan luokan tai koulun sisäisistä tehtävistä sekä oppilaan lähipiirin
ammateista.
Vuosiluokilla 3-6 oppilaanohjaus toteutuu pääasiassa eri oppiaineiden opetuksen ja
koulun muun toiminnan yhteydessä. Oppilaanohjaukseen voidaan myös varata oppitunteja
opetussuunnitelmassa päätettävällä tavalla. Oppilaanohjauksesta vastaa luokanopettaja yhdessä
muiden opettajien kanssa. Oppimisympäristönä oman kouluyhteisön ja lähiympäristön lisäksi
voivat toimia lähiseudun yritykset ja muut yhteistyötahot.

10

Oppilaanohjauksella tuetaan oppilaita opiskelustrategioidensa tunnistamisessa ja kehittämisessä,
vahvistetaan kykyä asettaa itselle tavoitteita ja arvioida tavoitteiden saavuttamista sekä edistetään
oppimaan oppimisen taitojen kehittymistä. Ohjaus auttaa oppilaita omaksumaan erilaisia
opiskelussa tarvittavia oppimisen, työskentelyn, tiedon omaksumisen sekä tiedonhallinnan
taitoja ja menetelmiä, tunnistamaan oppiaineiden ominaispiirteitä sekä valitsemaan kuhunkin
oppiaineeseen soveltuvia opiskelumenetelmiä. Ohjauksella tuetaan sosiaalisten taitojen ja
ryhmässä toimimisen taitojen kehittymistä.
Oppilaanohjauksen tuella oppilaat kehittävät elämässä tarvittavia taitoja ja vahvistavat myönteistä
käsitystä itsestään oppijana. Oppilaita ohjataan tunnistamaan ja arvostamaan sekä omia että
toisten vahvuuksia, kykyjä ja taitoja. Heitä tuetaan ottamaan vastuuta elämästään, opiskelustaan,
valinnoistaan sekä toiminnastaan ryhmän ja lähiyhteisönsä aktiivisena jäsenenä ja toimijana.
Oppilaille tarjotaan mahdollisuuksia osallisuuteen ja vaikuttamiseen omassa kouluyhteisössä ja
lähiympäristössä, jolloin heidän käsityksensä yhteiskunnallisista vaikutusmahdollisuuksista alkaa
muotoutua.
Oppilaanohjauksen kautta oppilaat tutustuvat lähiseudun ammatteihin, työpaikkoihin ja
elinkeinoelämään. Mahdollisten tutustumiskäyntien ja vierailujen yhtenä tehtävänä on esitellä
oppilaille työelämää, yrittäjyyttä ja erilaisia ammatteja. Niillä myös edistetään oppilaiden
ammatillisen kiinnostuksen heräämistä.
Oppilaanohjaus tukee oppilaita ja huoltajia opiskeluun liittyvässä tiedonsaannissa ja valinnoissa.
Heille järjestetään mahdollisuuksia henkilökohtaiseen ohjauskeskusteluun oppilaan opiskelun ja
valintojen tukemiseksi sekä erilaisissa oppimiseen ja koulunkäyntiin liittyvissä kysymyksissä.
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Oppilaanohjauksen ohjaussuunnitelma

Pedersören kunnan oppilaanohjauksen toimintasuunnitelma löytyy täältä.

9.

Yhteistyö kunnan sosiaali- ja
terveydenhuollon viranomaisten
kanssa

Yhteistyö koulun ulkopuolisten toimijoiden kanssa rikastaa koulutyötä ja liittää sen ympäröivän
yhteisön elämään. Perusopetuslaki velvoittaa laatimaan opetussuunnitelman oppilashuoltoa sekä
kodin ja koulun yhteistyötä koskevilta osin yhteistyössä kunnan sosiaali- ja terveydenhuollon
tehtäviä hoitavien viranomaisten kanssa. Yhteistyötä tarvitaan myös muiden hallintokuntien
kanssa, jotta kaikkien oppilaiden koulunkäynnistä, turvallisuudesta ja hyvinvoinnista voidaan
huolehtia. Muidenkin organisaatioiden ja eri asiantuntijoiden kanssa tehtävä yhteistyö parantaa
suunnitelmien ja koulutyön laatua.

Yhteistyö kunnan sosiaali- ja terveydenhuollon viranomaisten kanssa

Oppilashuollon organisaatio ja pedagoginen tuki muotoillaan alla olevassa kuvassa

Koulukohtainen oppilashuolto Pedersören kunnassa määritellään koulukohtaisissa
oppilashuoltosuunnitelmissa.
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10.

Opetussuunnitelman seuranta,
arviointi ja kehittäminen

Pedersören kunnassa opetussuunnitelmaa arvioidaan jatkuvasti kansallisin, paikallisin
ja koulukohtaisin arvioinnein. Täytäntöönpanosta ja seurannasta vastaa päivähoito- ja
koulutuslautakunta, koulutoimenjohtaja, rehtori ja johtokunta. Arvioinneilla pyritään parantamaan
koulujen toimintaympäristöä ja oppimisedellytyksiä.
Yhteiset kokeet matematiikassa suoritetaan koulutuksenjärjestäjän määrittelemillä luokka-asteilla.
Opetussuunitelman perusteita tarkistetaan ja täydennetään tarvittaessa.
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Opetussuunnitelman seuranta, arviointi ja kehittäminen

Opetussuunnitelmakoordinaattorit työskentelevät yhdessä opettajien ja rehtoreiden kanssa
lukuvuonna 2016-2017 uuden opetussuunnitelman onnistuneen täytäntöönpanon takaamiseksi.

11.

Perusopetuksen tehtävä

Perusopetus on koulutusjärjestelmän kivijalka ja samalla osa esiopetuksesta alkavaa
koulutusjatkumoa. Perusopetus tarjoaa oppilaille mahdollisuuden laajan yleissivistyksen perustan
muodostamiseen ja oppivelvollisuuden suorittamiseen. Se antaa valmiudet ja kelpoisuuden toisen
asteen opintoihin. Se ohjaa oppilaita löytämään omat vahvuutensa ja rakentamaan tulevaisuutta
oppimisen keinoin.
Perusopetuksen tehtävää voidaan tarkastella sen opetus- ja kasvatustehtävän, yhteiskunnallisen
tehtävän, kulttuuritehtävän sekä tulevaisuustehtävän näkökulmasta. Perusopetusta kehitetään
inkluusioperiaatteen mukaisesti. Opetuksen saavutettavuudesta ja esteettömyydestä pidetään
huoli.
Jokaisella perusopetusta antavalla koululla on opetus- ja kasvatustehtävä. Tämä tarkoittaa
oppilaiden oppimisen, kehityksen ja hyvinvoinnin tukemista yhteistyössä kotien kanssa.
Perusopetus tarjoaa oppilaille mahdollisuuden osaamisen monipuoliseen kehittämiseen. Se
rakentaa oppilaiden myönteistä identiteettiä ihmisinä, oppijoina ja yhteisön jäseninä. Opetus
edistää osallisuutta ja kestävää elämäntapaa sekä kasvua demokraattisen yhteiskunnan
jäsenyyteen. Perusopetus kasvattaa oppilaita ihmisoikeuksien tuntemiseen, kunnioittamiseen ja
puolustamiseen.
Perusopetuksen yhteiskunnallisena tehtävänä on edistää tasa-arvoa, yhdenvertaisuutta ja
oikeudenmukaisuutta. Perusopetus kartuttaa sosiaalista pääomaa.koostuu osaamisesta ja
sosiaalinen pääoma ihmisten välisistä yhteyksistä, vuorovaikutuksesta ja luottamuksesta.
Yhdessä ne edistävät yksilöllistä ja yhteiskunnallista hyvinvointia ja kehitystä. Perusopetuksen
tehtävänä on osaltaan ehkäistä eriarvoistumista ja syrjäytymistäsekä edistää sukupuolten tasaarvoa. Perusopetus kannustaa yhdenvertaisesti tyttöjä ja poikia eri oppiaineiden opinnoissa
sekä lisää tietoa ja ymmärrystä sukupuolen moninaisuudesta. Jokaista oppilasta autetaan
tunnistamaan omat mahdollisuutensa ja rakentamaan oppimispolkunsa ilman sukupuoleen
sidottuja roolimalleja.
Perusopetuksen kulttuuritehtävänä on edistää monipuolista kulttuurista osaamista ja
kulttuuriperinnön arvostamista sekä tukea oppilaita oman kulttuuri-identiteetin ja kulttuurisen
pääoman rakentamisessa. Opetus lisää ymmärrystä kulttuureiden moninaisuudesta ja auttaa
hahmottamaan kulttuureita menneisyyden, nykyisyyden ja tulevaisuuden jatkumoina, joissa
jokainen voi itse olla toimijana.
Koulua ympäröivän maailman muutos vaikuttaa väistämättä oppilaiden kehitykseen ja
hyvinvointiin sekä koulun toimintaan. Perusopetuksessa opitaan kohtaamaan muutostarpeita
avoimesti, arvioimaan niitä kriittisesti ja ottamaan vastuuta tulevaisuutta rakentavista
valinnoista.Perusopetuksen globaalikasvatus luo osaltaan edellytyksiä oikeudenmukaiselle
ja kestävälle kehitykselle YK:n asettamien kehitystavoitteiden suuntaisesti. Työtä
tehdäänmahdollisuuksien mukaan yhdessä muissa maissa toimivien koulujen ja opetuksen
kehittäjien kanssa. Perusopetus vaikuttaa myönteisenä ja yhteiskuntaa rakentavana
muutosvoimana kansallisesti ja kansainvälisesti.

Perusopetuksen tehtävä

Pedersören kunnan koulut seuraavat kunnan koulutuspoliittista ohjelmaa.
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12.

Laaja-alainen osaaminen paikallisessa
opetussuunnitelmassa

Laaja-alaisella osaamisella tarkoitetaan tietojen, taitojen, arvojen, asenteiden ja tahdon
muodostamaa kokonaisuutta. Osaaminen tarkoittaa myös kykyä käyttää tietoja ja taitoja tilanteen
edellyttämällä tavalla. Siihen, miten oppilaat käyttävät tietojaan ja taitojaan, vaikuttavat oppilaiden
omaksumat arvot ja asenteet sekä tahto toimia. Laaja-alaisen osaamisen lisääntynyt tarve nousee
ympäröivän maailman muutoksista. Ihmisenä kasvaminen, opiskelu, työnteko sekä kansalaisena
toimiminen nyt ja tulevaisuudessa edellyttävät tiedon- ja taidonalat ylittävää ja yhdistävää
osaamista.
Arvot, oppimiskäsitys ja toimintakulttuuri luovat perustan osaamisen kehittymiselle. Kukin oppiaine
rakentaa osaamista oman tiedon- ja taidonalansa sisältöjä ja menetelmiä hyödyntäen. Osaamisen
kehittymiseen vaikuttavat sekä ne sisällöt, joiden parissa työskennellään, että erityisesti se, miten
työskennellään ja miten oppijan ja ympäristön vuorovaikutus toimii. Oppilaille annettava palaute
sekä oppimisen ohjaus ja tuki vaikuttavat etenkin asenteisiin, motivaatioon ja tahtoon toimia.
Seuraavassa kuvataan seitsemän laaja-alaista osaamiskokonaisuutta ja perustellaan niiden
merkitys. Kokonaisuuksilla on useita liittymäkohtia toisiinsa. Niiden yhteisenä tavoitteena
on perusopetuksen tehtävän mukaisesti ja oppilaiden ikäkauden huomioon ottaen tukea
ihmisenä kasvamista sekä edistää demokraattisen yhteiskunnan jäsenyyden ja kestävän
elämäntavan edellyttämää osaamista. Erityisen tärkeätä on rohkaista oppilaita tunnistamaan oma
erityislaatunsa, omat vahvuutensa ja kehittymismahdollisuutensa sekä arvostamaan itseään.
Tavoitteet on otettu huomioon oppiaineiden tavoitteiden ja keskeisten sisältöalueiden
määrittelyssä. Oppiainekuvauksissa osoitetaan oppiaineiden tavoitteiden yhteys laaja-alaiseen
osaamiseen.

Ajattelun ja oppimisen taidot luovat perustaa muun osaamisen kehittymiselle ja elinikäiselle
oppimiselle. Ajatteluun ja oppimiseen vaikuttaa se, miten oppilaat hahmottavat itsensä oppijoina ja
ovat vuorovaikutuksessa ympäristönsä kanssa. Olennaista on myös, miten he oppivat tekemään
havaintoja ja hakemaan, arvioimaan, muokkaamaan, tuottamaan sekä jakamaan tietoa ja ideoita.
Oppilaita ohjataan huomaamaan, että tieto voi rakentua monella tavalla, esimerkiksi tietoisesti
päättelemällä tai intuitiivisesti, omaan kokemukseen perustuen. Tutkiva ja luova työskentelyote,
yhdessä tekeminen sekä mahdollisuus syventymiseen ja keskittymiseen edistävät ajattelun ja
oppimaan oppimisen kehittymistä.
Opettajien on tärkeä rohkaista oppilaita luottamaan itseensä ja näkemyksiinsä ja olemaan samalla
avoimia uusille ratkaisuille. Rohkaisua tarvitaan myös epäselvän ja ristiriitaisen tiedon äärellä
olemiseen. Oppilaita ohjataan pohtimaan asioita eri näkökulmista, hakemaan uutta tietoa ja
siltä pohjalta tarkastelemaan ajattelutapojaan. Heidän kysymyksilleen annetaan tilaa ja heitä
innostetaan etsimään vastauksia, kuuntelemaan toisten näkemyksiä sekä samalla pohtimaan
myös omaa sisäistä tietoaan. Heitä rohkaistaan rakentamaan uutta tietoa ja näkemystä. Koulun
muodostaman oppivan yhteisön jäseninä oppilaat saavat tukea ja kannustusta ideoilleen ja
aloitteilleen, jolloin heidän toimijuutensa voi vahvistua.
Oppilaita ohjataan käyttämään tietoa itsenäisesti ja vuorovaikutuksessa toisten kanssa
ongelmanratkaisuun, argumentointiin, päättelyyn ja johtopäätösten tekemiseen sekä uuden
keksimiseen. Oppilailla tulee olla mahdollisuus analysoida käsillä olevaa asiaa kriittisesti eri
näkökulmista. Innovatiivisten ratkaisujen löytäminen edellyttää, että oppilaat oppivat näkemään
vaihtoehtoja ja yhdistelemään näkökulmia ennakkoluulottomasti ja voivat käyttää kuvittelukykyään
olemassa olevien rajojen ylittämiseen. Leikit, pelillisyys, fyysinen aktiivisuus, kokeellisuus ja muut
toiminnalliset työtavat sekä taiteen eri muodot edistävät oppimisen iloa ja vahvistavat edellytyksiä
luovaan ajatteluun ja oivaltamiseen. Valmiudet systeemiseen ja eettiseen ajatteluun kehittyvät
vähitellen, kun oppilaat oppivat näkemään asioiden välisiä vuorovaikutussuhteita ja keskinäisiä
yhteyksiä sekä hahmottamaan kokonaisuuksia.
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Laaja-alainen osaaminen paikallisessa opetussuunnitelmassa

Ajattelu ja oppimaan oppiminen (L1)

Jokaista oppilasta autetaan tunnistamaan oma tapansa oppia ja kehittämään
oppimisstrategioitaan. Oppimaan oppimisen taidot karttuvat, kun oppilaita ohjataan ikäkaudelleen
sopivalla tavalla asettamaan tavoitteita, suunnittelemaan työtään, arvioimaan edistymistään sekä
hyödyntämään teknologisia ja muita apuvälineitä opiskelussaan. Oppilaita tuetaan rakentamaan
perusopetuksen aikana hyvä tiedollinen ja taidollinen perusta sekä kestävä motivaatio jatkoopinnoille ja elinikäiselle oppimiselle.
Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu (L2)
Oppilaat kasvavat maailmaan, joka on kulttuurisesti, kielellisesti, uskonnollisesti ja
katsomuksellisesti moninainen. Kulttuurisesti kestävä elämäntapa ja monimuotoisessa
ympäristössä toimiminen edellyttävät ihmisoikeuksien kunnioittamiselle perustuvaa kulttuurista
osaamista, arvostavan vuorovaikutuksen taitoja ja keinoja ilmaista itseään ja näkemyksiään.

Laaja-alainen osaaminen paikallisessa opetussuunnitelmassa

Perusopetuksessa oppilaita ohjataan ympäristön kulttuuristen merkitysten tunnistamiseen ja
arvostamiseen sekä oman kulttuuri-identiteetin ja myönteisen ympäristösuhteen rakentamiseen.
Oppilaat oppivat tuntemaan ja arvostamaan elinympäristöään ja sen kulttuuriperintöä sekä omia
sosiaalisia, kulttuurisia, uskonnollisia, katsomuksellisia ja kielellisiä juuriaan. Heitä kannustetaan
pohtimaan oman taustansa merkitystä ja paikkaansa sukupolvien ketjussa. Oppilaita ohjataan
näkemään kulttuurinen moninaisuus lähtökohtaisesti myönteisenä voimavarana. Samalla heitä
ohjataan tunnistamaan, miten kulttuurit, uskonnot ja katsomukset vaikuttavat yhteiskunnassa
ja arjessa, miten media muokkaa kulttuuria sekä pohtimaan myös, millaisia asioita ei voida
ihmisoikeuksien vastaisena hyväksyä. Kouluyhteisössä ja koulun ulkopuolella tehtävässä
yhteistyössä oppilaat oppivat havaitsemaan kulttuurisia erityispiirteitä ja toimimaan joustavasti
eri ympäristöissä. Heitä kasvatetaan kohtaamaan arvostavasti muita ihmisiä sekä noudattamaan
hyviä tapoja. Oppilaat saavat mahdollisuuksia kokea ja tulkita taidetta, kulttuuria ja
kulttuuriperintöä. He oppivat myös välittämään, muokkaamaan ja luomaan kulttuuria ja perinteitä
ja huomaamaan niiden merkityksen hyvinvoinnille.
Koulutyöhön sisällytetään runsaasti tilaisuuksia harjaantua esittämään mielipiteensä rakentavasti
ja toimimaan eettisesti. Oppilaita ohjataan asettumaan toisen asemaan ja tarkastelemaan
asioita ja tilanteita eri näkökulmista. Koulutyössä edistetään suunnitelmallisesti ihmisoikeuksien,
erityisesti lapsen oikeuksien tuntemista ja arvostamista sekä niiden mukaista toimintaa.
Kunnioitusta ja luottamusta muita ihmisryhmiä ja kansoja kohtaan vahvistetaan kaikessa
toiminnassa, myös kansainvälistä yhteistyötä tehden.
Kouluyhteisössä oppilaat saavat kokemuksia vuorovaikutuksen merkityksestä myös omalle
kehitykselle. He kehittävät sosiaalisia taitojaan, oppivat ilmaisemaan itseään eri tavoin ja
esiintymään eri tilanteissa. Opetuksessa tuetaan oppilaiden kasvua monipuolisiksi ja taitaviksi
kielenkäyttäjiksi sekä äidinkielellään että muilla kielillä. Oppilaita rohkaistaan vuorovaikutukseen
ja itsensä ilmaisemiseen vähäiselläkin kielitaidolla. Yhtä tärkeätä on oppia käyttämään
matemaattisia symboleita, kuvia ja muuta visuaalista ilmaisua, draamaa sekä musiikkia ja liikettä
vuorovaikutuksen ja ilmaisun välineinä. Koulutyöhön sisältyy myös monipuolisia mahdollisuuksia
käsillä tekemiseen. Oppilaita ohjataan arvostamaan ja hallitsemaan omaa kehoaan ja käyttämään
sitä tunteiden ja näkemysten, ajatusten ja ideoiden ilmaisemiseen. Koulutyössä rohkaistaan
mielikuvituksen käyttöön ja kekseliäisyyteen. Oppilaita ohjataan edistämään toiminnallaan
esteettisyyttä ja nauttimaan sen eri ilmenemismuodoista.
Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot (L3)
Elämässä ja arjessa selviäminen edellyttää yhä moninaisempia taitoja. Kyse on terveydestä,
turvallisuudesta ja ihmissuhteista, liikkumisesta ja liikenteestä, teknologisoituneessa arjessa
toimimisesta sekä oman talouden hallinnasta ja kuluttamisesta, jotka kaikki vaikuttavat kestävään
elämäntapaan. Perusopetuksessa tuetaan oppilaiden luottavaista suhtautumista tulevaisuuteen.
Kouluyhteisö ohjaa ymmärtämään, että jokainen vaikuttaa toiminnallaan niin omaan kuin
toistenkin hyvinvointiin, terveyteen ja turvallisuuteen. Oppilaita kannustetaan huolehtimaan itsestä
ja toisista, harjoittelemaan oman elämän ja arjen kannalta tärkeitä taitoja sekä lisäämään
ympäristönsä hyvinvointia. Oppilaat oppivat perusopetuksen aikana tuntemaan ja ymmärtämään
hyvinvointia ja terveyttä edistävien ja sitä haittaavien tekijöiden sekä turvallisuuden merkityksen ja
hakemaan niihin liittyvää tietoa. He saavat mahdollisuuden kantaa vastuuta omasta ja yhteisestä
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työstä sekä kehittää tunnetaitojaan ja sosiaalisia taitojaan. Oppilaat kasvavat huomaamaan
ihmissuhteiden ja keskinäisen huolenpidon tärkeyden. He oppivat myös ajanhallintaa, joka
on tärkeä osa arjenhallintaa ja itsesäätelyä. Oppilaat saavat tilaisuuksia harjoitella toimimaan
omasta ja muiden turvallisuudesta huolehtien eri tilanteissa, myös liikenteessä. Heitä ohjataan
ennakoimaan vaaratilanteita ja toimimaan niissä tarkoituksenmukaisesti. Heitä opetetaan
tunnistamaan keskeiset turvallisuuteen liittyvät symbolit sekä suojaamaan yksityisyyttään ja
henkilökohtaisia rajojaan.
Oppilaat tarvitsevat perustietoa teknologiasta ja sen kehityksestä sekä vaikutuksista eri
elämänalueilla ja ympäristössä. He tarvitsevat myös opastusta järkeviin teknologisiin valintoihin.
Opetuksessa tarkastellaan teknologian monimuotoisuutta ja ohjataan ymmärtämään sen
toimintaperiaatteita ja kustannusten muodostumista. Perusopetuksessa oppilaita ohjataan
teknologian vastuulliseen käyttöön ja pohditaan siihen liittyviä eettisiä kysymyksiä.
Oppilaita opastetaan kehittämään kuluttajataitojaan sekä edellytyksiään omasta taloudesta
huolehtimiseen ja talouden suunnitteluun. Oppilaat saavat ohjausta kuluttajana toimimiseen,
mainonnan kriittiseen tarkasteluun sekä omien oikeuksien ja vastuiden tuntemiseen ja eettiseen
käyttöön. Heitä kannustetaan kohtuullisuuteen, jakamiseen ja säästäväisyyteen. Perusopetuksen
aikana oppilaat harjaantuvat kestävän elämäntavan mukaisiin valintoihin ja toimintatapoihin.
Monilukutaito (L4)

Oppilaat tarvitsevat monilukutaitoa osatakseen tulkita maailmaa ympärillään ja hahmottaa
sen kulttuurista monimuotoisuutta. Monilukutaito merkitsee taitoa hankkia, yhdistää, muokata,
tuottaa, esittää ja arvioida tietoa eri muodoissa, eri ympäristöissä ja tilanteissa sekä erilaisten
välineiden avulla. Monilukutaito tukee kriittisen ajattelun ja oppimisen taitojen kehittymistä. Sitä
kehitettäessä tarkastellaan ja pohditaan myös eettisiä ja esteettisiä kysymyksiä. Monilukutaitoon
sisältyy monia erilaisia lukutaitoja, joita kehitetään kaikessa opetuksessa. Oppilaiden tulee voida
harjoittaa taitojaan sekä perinteisissä että monimediaisissa, teknologiaa eri tavoin hyödyntävissä
oppimisympäristöissä.
Oppilaiden monilukutaitoa kehitetään kaikissa oppiaineissa arkikielestä kohti eri tiedonalojen
kielen ja esitystapojen hallintaa. Osaamisen kehittyminen edellyttää rikasta tekstiympäristöä, sitä
hyödyntävää pedagogiikkaa sekä oppiaineiden välistä ja muiden toimijoiden kanssa tehtävää
yhteistyötä. Opetus tarjoaa mahdollisuuksia erilaisista teksteistä nauttimiseen. Oppimistilanteissa
oppilaat käyttävät, tulkitsevat ja tuottavat erilaisia tekstejä sekä yksin että yhdessä muiden kanssa.
Oppimateriaalina hyödynnetään ilmaisultaan monimuotoisia tekstejä ja mahdollistetaan niiden
kulttuuristen yhteyksien ymmärtäminen. Opetuksessa tarkastellaan oppilaille merkityksellisiä,
autenttisia tekstejä sekä niistä nousevia tulkintoja maailmasta. Näin oppilaat voivat hyödyntää
opiskelussa vahvuuksiaan ja itseään kiinnostavia sisältöjä ja käyttää niitä myös osallistumisessa
ja vaikuttamisessa.
Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen (L5)
Tieto- ja viestintäteknologinen (tvt) osaaminen on tärkeä kansalaistaito sekä itsessään että osana
monilukutaitoa. Se on oppimisen kohde ja väline. Perusopetuksessa huolehditaan siitä, että
kaikilla oppilailla on mahdollisuudet tieto- ja viestintäteknologisen osaamisen kehittämiseen. Tietoja viestintäteknologiaa hyödynnetään suunnitelmallisesti perusopetuksen kaikilla vuosiluokilla, eri
oppiaineissa ja monialaisissa oppimiskokonaisuuksissa sekä muussa koulutyössä.
Tieto- ja viestintäteknologista osaamista kehitetään neljällä pääalueella 1) Oppilaita ohjataan
ymmärtämään tieto- ja viestintäteknologian käyttö- ja toimintaperiaatteita ja keskeisiä käsitteitä
sekä kehittämään käytännön tvt-taitojaan omien tuotosten laadinnassa. 2) Oppilaita opastetaan
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Monilukutaidolla tarkoitetaan erilaisten tekstien tulkitsemisen, tuottamisen ja arvottamisen taitoja,
jotka auttavat oppilaita ymmärtämään monimuotoisia kulttuurisia viestinnän muotoja sekä
rakentamaan omaa identiteettiään. Monilukutaito perustuu laaja-alaiseen käsitykseen tekstistä.
Teksteillä tarkoitetaan tässä sanallisten, kuvallisten, auditiivisten, numeeristen ja kinesteettisten
symbolijärjestelmien sekä näiden yhdistelmien avulla ilmaistua tietoa. Tekstejä voidaan tulkita
ja tuottaa esimerkiksi kirjoitetussa, puhutussa, painetussa, audiovisuaalisessa tai digitaalisessa
muodossa.

käyttämään tieto- ja viestintäteknologiaa vastuullisesti, turvallisesti ja ergonomisesti. 3) Oppilaita
opetetaan käyttämään tieto- ja viestintäteknologiaa tiedonhallinnassa sekä tutkivassa ja
luovassa työskentelyssä. 4) Oppilaat saavat kokemuksia ja harjoittelevat tvt:n käyttämistä
vuorovaikutuksessa ja verkostoitumisessa. Kaikilla näillä alueilla tärkeätä on oppilaiden oma
aktiivisuus ja mahdollisuus luovuuteen sekä itselle sopivien työskentelytapojen ja oppimispolkujen
löytämiseen. Tärkeätä on myös yhdessä tekemisen ja oivaltamisen ilo, mikä vaikuttaa
opiskelumotivaatioon. Tieto- ja viestintäteknologia tarjoaa välineitä tehdä omia ajatuksia ja ideoita
näkyväksi monin eri tavoin ja siten se myös kehittää ajattelun ja oppimisen taitoja.
Oppilaita opastetaan tuntemaan tvt:n erilaisia sovelluksia ja käyttötarkoituksia sekä huomaamaan
niiden merkitys arjessa, ja ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa ja vaikuttamisen keinona.
Yhdessä pohditaan, miksi tieto- ja viestintäteknologiaa tarvitaan opiskelussa, työssä ja
yhteiskunnassa ja miten näistä taidoista on tullut osa yleisiä työelämätaitoja. Tieto- ja
viestintäteknologian vaikutusta opitaan arvioimaan kestävän kehityksen näkökulmasta ja
toimimaan vastuullisina kuluttajina. Oppilaat saavat perusopetuksen aikana kokemuksia tvt:n
käytöstä myös kansainvälisessä vuorovaikutuksessa. He oppivat hahmottamaan sen merkitystä,
mahdollisuuksia ja riskejä globaalissa maailmassa.
Työelämätaidot ja yrittäjyys (L6)

Laaja-alainen osaaminen paikallisessa opetussuunnitelmassa

Työelämä, ammatit ja työn luonne muuttuvat mm. teknologisen kehityksen ja talouden
globalisoitumisen seurauksena. Työn vaatimusten ennakointi on vaikeampaa kuin ennen.
Oppilaiden tulee perusopetuksessa saada yleisiä valmiuksia, jotka edistävät kiinnostusta ja
myönteistä asennetta työtä ja työelämää kohtaan. Oppilaiden on tärkeä saada kokemuksia,
jotka auttavat oivaltamaan työn ja yritteliäisyyden merkityksen, yrittäjyyden mahdollisuudet sekä
oman vastuun yhteisön ja yhteiskunnan jäsenenä. Koulutyö järjestetään niin, että oppilaat voivat
kartuttaa työelämätuntemustaan, oppia yrittäjämäistä toimintatapaa ja oivaltaa koulussa ja vapaaajalla hankitun osaamisen merkityksen oman työuran kannalta.
Oppilaita opetetaan tuntemaan lähialueen elinkeinoelämän erityispiirteitä ja keskeisiä toimialoja.
Perusopetuksen aikana oppilaat tutustuvat työelämään ja saavat kokemuksia työnteosta
sekä yhteistyöstä koulun ulkopuolisten toimijoiden kanssa. Tällöin harjoitellaan työelämässä
tarvittavaa asianmukaista käyttäytymistä ja yhteistyötaitoja sekä huomataan kielitaidon ja
vuorovaikutustaitojen merkitys. Itsensä työllistämisen taidot ja yrittäjyys sekä riskien arviointi
ja hallittu ottaminen tulevat tutuiksi myös erilaisten projektien kautta. Koulutyössä opitaan
ryhmätoimintaa, projektityöskentelyä ja verkostoitumista.
Koulussa harjaannutaan työskentelemään itsenäisesti ja yhdessä toisten kanssa sekä toimimaan
järjestelmällisesti ja pitkäjänteisesti. Yhteisessä työssä jokainen oppilas voi hahmottaa
oman tehtävänsä osana kokonaisuutta. Siinä opitaan myös vastavuoroisuutta ja ponnistelua
yhteisen tavoitteen saavuttamiseksi. Toiminnallisissa opiskelutilanteissa oppilaat voivat oppia
suunnittelemaan työprosesseja, asettamaan hypoteeseja, kokeilemaan erilaisia vaihtoehtoja
ja tekemään johtopäätöksiä. He harjoittelevat työhön tarvittavan ajan arviointia ja muita työn
edellytyksiä sekä uusia ratkaisujen löytämistä olosuhteiden muuttuessa. Samalla on tilaisuus
oppia ennakoimaan työskentelyn mahdollisia vaikeuksia ja kohtaamaan myös epäonnistumisia ja
pettymyksiä. Oppilaita kannustetaan sisukkuuteen työn loppuunsaattamisessa sekä työn ja sen
tulosten arvostamiseen.
Oppilaita rohkaistaan suhtautumaan uusiin mahdollisuuksiin avoimesti ja toimimaan
muutostilanteissa joustavasti ja luovasti. Heitä ohjataan tarttumaan asioihin aloitteellisesti
ja etsimään erilaisia vaihtoehtoja. Oppilaita tuetaan tunnistamaan ammatillisia kiinnostuksen
kohteitaan sekä tekemään jatko-opintovalintansa perustellusti ja omista lähtökohdistaan,
perinteisten sukupuoliroolien ja muiden roolimallien vaikutukset tiedostaen.
Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen (L7)
Yhteiskunnalliseen toimintaan osallistuminen on demokratian toimivuuden perusedellytys.
Osallistumisen ja vaikuttamisen taitoja sekä vastuullista suhtautumista tulevaisuuteen voi
oppia vain harjoittelemalla. Kouluyhteisö tarjoaa tähän turvalliset puitteet. Samalla perusopetus
luo osaamisperustaa oppilaiden kasvulle demokraattisia oikeuksia ja vapauksia vastuullisesti
käyttäviksi, aktiivisiksi kansalaisiksi. Koulun tehtävänä on vahvistaa jokaisen oppilaan osallisuutta.
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Perusopetuksessa luodaan edellytykset oppilaiden kiinnostukselle kouluyhteisön ja yhteiskunnan
asioita kohtaan. Koulussa kunnioitetaan heidän oikeuttaan osallistua päätöksentekoon ikänsä
ja kehitystasonsa mukaisesti. Oppilaat osallistuvat oman opiskelunsa, yhteisen koulutyön ja
oppimisympäristön suunnitteluun, toteuttamiseen ja arviointiin. He saavat tietoja ja kokemuksia
kansalaisyhteiskunnan osallistumis- ja vaikuttamisjärjestelmistä ja keinoista sekä yhteisöllisestä
työskentelystä koulun ulkopuolella. Ympäristön suojelemisen merkitys avautuu omakohtaisen
luontosuhteen kautta. Oppilaat oppivat arvioimaan median vaikutuksia ja käyttämään sen
mahdollisuuksia. Kokemusten kautta oppilaat oppivat vaikuttamista, päätöksentekoa ja
vastuullisuutta. Samalla he oppivat hahmottamaan sääntöjen ja sopimusten sekä luottamuksen
merkityksen. Osallistuessaan sekä koulussa että sen ulkopuolella oppilaat oppivat ilmaisemaan
omia näkemyksiään rakentavasti. He oppivat työskentelemään yhdessä ja saavat tilaisuuksia
harjoitella neuvottelemista, sovittelemista ja ristiriitojen ratkaisemista sekä asioiden kriittistä
tarkastelua. Oppilaita kannustetaan pohtimaan ehdotuksiaan eri osapuolten yhdenvertaisuuden
ja tasa-arvon sekä oikeudenmukaisen kohtelun ja kestävän elämäntavan näkökulmista.
Perusopetuksen aikana oppilaat pohtivat menneisyyden, nykyisyyden ja tulevaisuuden välisiä
yhteyksiä sekä erilaisia tulevaisuusvaihtoehtoja. Heitä ohjataan ymmärtämään omien valintojen,
elämäntapojen ja tekojen merkitys paitsi itselle, myös lähiyhteisöille, yhteiskunnalle ja luonnolle.
Oppilaat saavat valmiuksia sekä omien että yhteisön ja yhteiskunnan toimintatapojen ja rakenteiden arviointiin ja muuttamiseen kestävää tulevaisuutta rakentaviksi.
Laaja-alaisen osaamisen osa-alueita täydennetään Pedersöressä seuraavilla suunnitelmilla:
1. Ajattelu ja oppimaan oppiminen (L1)
2. Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu (L2)
Viite kulttuurikasvatuksen suunnitelmaan
3. Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot (L3)
4. Monilukutaito (L4)

5. Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen (L5)
Viite kunnan suunnitelmaan tieto- ja viestintäteknologian osaamista koskien
6. Työelämätaidot ja yrittäjyys (L6)
Yhteistyö Yes-Nuori yrittäjyys Suomessa-palvelun sekä paikallisten yritysten kanssa
Osallistuminen Yrityskylään 6. luokan oppilaille
7. Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen (L7)
Viite paikalliseen kestävän kehityksen suunnitelmaan
Itsearviointi
Kunnassa on laadittu seitsemään laaja-alaisen osaamisen osa-alueen mukaan ohjeistettua
materiaalia ja lomakkeita oppilaan oppimisen itsearviointiin.
Tuemme ja seuraamme, että laaja-alaisen osaamisen
perusopetuksen henkilökunnan jatkokoulutuspäivien kautta.

tavoitteet

saavutetaan
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Viite koulun ja kirjaston väliseen yhteistyösuunnitelmaan

13.

Yhtenäisen perusopetuksen
toimintakulttuuri

Perusopetuksen toimintakulttuurin periaatteiden tehtävänä on tukea opetuksen järjestäjiä
ja kouluja toimintansa suuntaamisessa. Periaatteet on kuvattu ajatellen erityisesti koulun
toimintaa. Opetuksen järjestäjän tehtävänä on luoda edellytykset periaatteiden toteutumiselle
kouluissa ja kehittää omaa toimintakulttuuriaan samassa suunnassa. Tavoitteena on luoda
toimintakulttuuria, joka edistää oppimista, osallisuutta, hyvinvointia ja kestävää elämäntapaa.
Periaatteiden toteuttamiseksi tarvitaan paikallisten tarpeiden ja mahdollisuuksien huomioon
ottamista, yhteistyötä huoltajien ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa sekä oppilaiden aitoa
mukanaoloa yhteisön kehittämisessä.
Oppiva yhteisö toimintakultturin ytimenä
Koulu toimii oppivana yhteisönä ja kannustaa kaikkia jäseniään oppimiseen. Oppiva yhteisö
kehittyy dialogin avulla. Yhdessä tekeminen ja osallisuuden kokemukset vahvistavat yhteisöä.
Tavoitteiden pohdinta, oman työn säännöllinen arviointi ja kiireettömyys edistävät yhteisön
oppimista. Sitä tukee kodeilta ja muilta yhteistyökumppaneilta saatu palaute. Oppimista
edistää myös kehittämistyöstä, arvioinneista ja tutkimuksesta saadun tiedon hyödyntäminen.
Pedagogisen ja jaetun johtamisen merkitys korostuu, ja johtaminen kohdistuu erityisesti oppimisen
edellytyksistä huolehtimiseen.
Oppiva yhteisö luo edellytyksiä yhdessä ja toinen toisiltaan oppimiseen. Se luo edellytyksiä myös
tutkimiseen ja kokeilemiseen sekä innostumisen ja onnistumisen kokemuksiin. Yhteisö rohkaisee
jokaista jäsentään yrittämään ja oppimaan myös virheistä. Se antaa sopivia haasteita ja tukee
vahvuuksien löytämistä ja hyödyntämistä. Yhteisön jäseninä oppilaat voivat luoda myönteisen ja
realistisen käsityksen itsestään ja kehittää luontaista kokeilun ja tutkimisen haluaan. Oppivassa
yhteisössä ymmärretään fyysisen aktiivisuuden merkitys oppimiselle ja irrottaudutaan istuvasta
elämäntavasta. Siinä arvostetaan työhön syventymistä, oppimisessa tarvittavaa ponnistelua ja
työn loppuunsaattamista.
Hyvinvointi ja turvallinen arki

Yhtenäisen perusopetuksen toimintakulttuuri

Oppivan yhteisön rakenteet ja käytännöt edistävät hyvinvointia ja turvallisuutta ja luovat siten
edellytyksiä oppimiselle. Nämä näkökulmat ulottuvat kaikkeen koulutyöhön ja ohjaavat jokaisen
työskentelyä. Toiminnassa otetaan huomioon yhteisön jäsenten yksilöllisyys ja tasa-arvoisuus
sekä yhteisön tarpeet. Koulun käytännöt ovat joustavia ja mahdollistavat monipuolisen toiminnan.
Liikkuminen sekä mielen hyvinvointia edistävät yhteiset toiminnat ovat luonteva osa jokaista
koulupäivää. Yhteisöllinen oppilashuolto on tärkeä osa toimintakulttuuria.
Oppilailla on yhdenvertainen mahdollisuus saada ohjausta sekä tukea kehitykseensä ja
oppimiseensa sekä yksilöinä että ryhmän jäseninä. Yhteisössä arvostetaan hyväntahtoisuutta ja
ystävällisyyttä. Kiusaamista, väkivaltaa, rasismia tai muuta syrjintää ei hyväksytä ja epäasialliseen
käytökseen puututaan. Koulutyössä pyritään arjen ennakoitavuuteen ja kiireettömyyteen.
Kuulluksi tuleminen ja oikeudenmukaisuuden kokemus rakentavat luottamusta. Rauhallinen ja
hyväksyvä ilmapiiri, hyvät sosiaaliset suhteet sekä ympäristön viihtyisyys edistävät työrauhaa.
Vuorovaikutus ja monipuolinen työskentely
Vuorovaikutus, yhteistyö ja monipuolinen työskentely ovat yhteisön kaikkien jäsenten oppimista
ja hyvinvointia edistäviä tekijöitä. Oppiva yhteisö tunnistaa oppimisen ja tiedon rakentumisen
moninaisuuden ja toimii joustavasti. Se rohkaisee kokeilemiseen ja antaa tilaa eri ikäkausille
ja oppijoille tunnusomaiselle toiminnallisuudelle, luovalle työskentelylle, liikkumiselle, leikille ja
elämyksille.
Koulutyössä hyödynnetään suunnitelmallisesti eri työtapoja ja oppimisympäristöjä ja työskentelyä
pyritään säännöllisesti viemään ulos luokkahuoneesta. Luodaan mahdollisuuksia projektimaiseen
työskentelyyn ja kokonaisuuksien opiskeluun sekä yhteistyöhön koulun sisällä ja koulun
ulkopuolisten toimijoiden kanssa. Koulun aikuisten keskinäinen yhteistyö sekä vuorovaikutus
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ympäröivän yhteiskunnan kanssa tukevat oppilaiden kasvua hyvään vuorovaikutukseen ja
yhteistyöhön. Yhdessä tekeminen edistää oman erityislaadun tunnistamista ja taitoa työskennellä
rakentavasti monenlaisten ihmisten kanssa. Tieto- ja viestintäteknologiaa käytetään edistämään
vuorovaikutusta sekä työskentelyn moniaistisuutta ja monikanavaisuutta.
Kulttuurinen moninaisuus ja kielitietoisuus
Koulu oppivana yhteisönä on osa kulttuurisesti muuntuvaa ja monimuotoista yhteiskuntaa, jossa
paikallinen ja globaali limittyvät. Erilaiset identiteetit, kielet, uskonnot ja katsomukset elävät
rinnakkain ja ovat vuorovaikutuksessa keskenään. Oppivassa yhteisössä kotikansainvälisyys on
tärkeä voimavara. Yhteisö arvostaa ja hyödyntää maan kulttuuriperintöä ja kansalliskieliä sekä
omaa ja ympäristön kulttuurista, kielellistä, uskonnollista ja katsomuksellista monimuotoisuutta.
Se tuo esiin saamelaiskulttuurin ja eri vähemmistöjen merkityksen Suomessa. Se kehittää
yksilöiden ja ryhmien välistä ymmärrystä ja kunnioitusta sekä vastuullista toimintaa. Yhteisössä
tunnistetaan, että oikeus omaan kieleen ja kulttuuriin on perusoikeus. Kulttuuritraditioihin
tutustutaan, erilaisista ajattelu- ja toimintatavoista keskustellaan rakentavasti ja luodaan uusia
tapoja toimia yhdessä.
Yksi kulttuurisen moninaisuuden ilmentymä on monikielisyys. Jokainen yhteisö ja yhteisön
jäsen on monikielinen. Eri kielten käyttö rinnakkain koulun arjessa nähdään luontevana ja
kieliä arvostetaan. Kielitietoisessä yhteisössä keskustellaan kieliin ja kieliyhteisöihin kohdistuvista
asenteista ja ymmärretään kielen keskeinen merkitys oppimisessa, vuorovaikutuksessa ja
yhteistyössä sekä identiteettien rakentumisessa ja yhteiskuntaan sosiaalistumisessa. Jokaisella
oppiaineella on oma kielensä, tekstikäytäntönsä ja käsitteistönsä. Eri tiedonalojen kielet ja
symbolijärjestelmät avaavat samaan ilmiöön eri näkökulmia. Opetuksessa edetään arkikielestä
käsitteellisen ajattelun kieleen. Kielitietoisessa koulussa jokainen aikuinen on kielellinen malli ja
myös opettamansa oppiaineen kielen opettaja.
Osallisuus ja demokraattinen toiminta

Oppilaat osallistuvat oman kehitysvaiheensa mukaisesti toiminnan suunnitteluun, kehittämiseen
ja arviointiin. He saavat kokemuksia kuulluiksi ja arvostetuiksi tulemisesta yhteisön jäseninä.
Yhteisö kannustaa demokraattiseen vuoropuheluun ja osallistumiseen sekä luo niille
toimintatapoja ja rakenteita. Oppilaskuntatoiminta tarjoaa yhden tärkeän väylän oppilaiden
osallistumiselle. Muut toimintamuodot kuten tukioppilas- ja kummitoiminta, vapaaehtoistyö
tai erilaiset kestävän kehityksen toiminnat täydentävät sitä. Samalla ne vahvistavat
yhteistyötä ja vuorovaikutusta koko kouluyhteisössä. Yhteistyö eri hallinnonalojen, seurakuntien,
järjestöjen, yritysten ja muiden toimijoiden kanssa syventää käsityksiä yhteiskunnasta ja
kansalaisyhteiskunnassa toimimisesta. Yhteydet eri maissa toimivien koulujen kanssa lisäävät
globalisoituneessa maailmassa toimimisen taitoja.
Yhdenvertaisuus ja tasa-arvo
Oppiva yhteisö edistää yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa. Yhteisön jäsenet tulevat kohdatuiksi ja
kohdelluiksi samanarvoisina riippumatta mistään henkilöön liittyvästä tekijästä. Samanarvoisuus
ei merkitse samanlaisuutta. Yhdenvertainen kohtelu edellyttää sekä perusoikeuksien ja
osallistumisen mahdollisuuksien turvaamista kaikille että yksilöllisten tarpeiden huomioon
ottamista.
Peruskouluaikana oppilaiden käsitys omasta sukupuoli-identiteetistä ja seksuaalisuudesta
kehittyy. Oppiva yhteisö edistää arvoillaan ja käytänteillään sukupuolten tasa-arvoa ja tukee
oppilaita oman identiteetin rakentumisessa. Opetus on lähestymistavaltaan sukupuolitietoista.
Yhteisö rohkaisee oppilaita tunnistamaan omat mahdollisuutensa sekä suhtautumaan eri
oppiaineisiin, tekemään valintoja ja sitoutumaan opiskeluun ilman sukupuoleen sidottuja
roolimalleja. Oppimisympäristöjä, työtapoja ja opetusmateriaaleja valitsemalla ja kehittämällä
luodaan näkyvyyttä inhimillisen moninaisuuden arvostamiselle.
Vastuu ympäristöstä ja kestävään tulevaisuuteen suuntautuminen
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Yhtenäisen perusopetuksen toimintakulttuuri

Oppivan yhteisön toimintatavat rakennetaan yhdessä. Osallisuutta edistävä, ihmisoikeuksia
toteuttava ja demokraattinen toimintakulttuuri luo perustan oppilaiden kasvulle aktiivisiksi
kansalaisiksi.

Oppiva yhteisö ottaa kaikessa toiminnassaan huomioon kestävän elämäntavan
välttämättömyyden. Arjen valinnoillaan ja toimillaan koulu ilmentää vastuullista suhtautumista
ympäristöön. Raaka-aineita, energiaa ja luonnon monimuotoisuutta tuhlaavia materiaalivalintoja
ja toimintatapoja muutetaan kestäviksi. Kestävän elämäntavan aineettomien tekijöiden merkitystä
hyvinvoinnille korostetaan ja niille annetaan aikaa ja näkyvyyttä päivittäisessä koulutyössä.
Oppilaat ovat mukana suunnittelemassa ja toteuttamassa kestävää arkea.
Oppiva yhteisö rakentaa toivoa hyvästä tulevaisuudesta luomalla osaamisperustaa
ekososiaaliselle sivistykselle. Realistinen ja käytännöllinen asenne hyvän tulevaisuuden
edellytysten muovaamiseen vahvistaa kasvamista vastuullisuuteen yhteisön jäseninä,
kuntalaisina ja kansalaisina. Se rohkaisee oppilaita kohtaamaan avoimesti ja uteliaasti maailman
moninaisuutta sekä toimimaan oikeudenmukaisemman ja kestävämmän tulevaisuuden puolesta.
Pedersören kunnan paikallinen opetussuunnitelma
Olemme Toppkompetens -projektin kautta työskennelleet toimintakulttuurin kehittämiseksi
yksittäisissä kouluissamme. Yhteistyössä Åbo akademin kanssa on kaikille opettajille annettu
mahdollisuus osallistua koulunkehityskysely SKUTT:iin. Tulokset on koottu ja ne ovat
toimineet pohjana opetushenkilöstön keskusteluille. Näiden pohjalta sekä perusopetuksen
opetussuunnitelman perusteista on laadittu koulukohtaiset suunnitelmat. Nämä löytyvät
koulukohtaisista lukuvuosisuunnitelmista.
Oppilaille ja huoltajille annetaan mahdollisuus olla mukana ja kehittää kouluyhteisöä.

Yhtenäisen perusopetuksen toimintakulttuuri

Koulujemme toimintakulttuurien kehittämisen tukemiseen on laadittu seuraavat suunnitelmat
ja ohjelmat: hyvinvointisuunnitelma, kulttuurisuunnitelma, tasa-arvosuunnitelma sekä kestävän
kehityksen ohjelma.
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14.

Oppimisympäristöt

Oppimisympäristöillä tarkoitetaan tiloja ja paikkoja sekä yhteisöjä ja toimintakäytäntöjä, joissa
opiskelu ja oppiminen tapahtuvat. Oppimisympäristöön kuuluvat myös välineet, palvelut ja
materiaalit, joita opiskelussa käytetään. Oppimisympäristöjen tulee tukea yksilön ja yhteisön
kasvua, oppimista ja vuorovaikutusta. Kaikki yhteisön jäsenet vaikuttavat toiminnallaan
oppimisympäristöihin. Hyvin toimivat oppimisympäristöt edistävät vuorovaikutusta, osallistumista
ja yhteisöllistä tiedon rakentamista. Ne myös mahdollistavat aktiivisen yhteistyön koulun
ulkopuolisten yhteisöjen tai asiantuntijoiden kanssa.
Oppimisympäristöjen kehittämisen tavoitteena on, että oppimisympäristöt muodostavat
pedagogisesti monipuolisen ja joustavan kokonaisuuden. Kehittämisessä otetaan huomioon eri
oppiaineiden erityistarpeet. Oppimisympäristöjen tulee tarjota mahdollisuuksia luoviin ratkaisuihin
sekä asioiden tarkasteluun ja tutkimiseen eri näkökulmista. Lisäksi oppimisympäristöjen
kehittämisessä ja valinnassa otetaan huomioon, että oppilaat oppivat uusia tietoja ja taitoja myös
koulun ulkopuolella.
Perusopetuksen tilaratkaisujen kehittämisessä, suunnittelussa, toteutuksessa ja käytössä otetaan
huomioon ergonomia, ekologisuus, esteettisyys, esteettömyys ja akustiset olosuhteet sekä tilojen
valaistus, sisäilman laatu, viihtyisyys, järjestys ja siisteys. Koulun tilaratkaisuilla kalusteineen,
varusteineen ja välineineen on mahdollista tukea opetuksen pedagogista kehittämistä ja
oppilaiden aktiivista osallistumista. Tilat, välineet ja materiaalit sekä kirjastopalvelut pyritään
saamaan oppilaan käyttöön niin, että ne antavat mahdollisuuden myös itsenäiseen opiskeluun.
Koulun sisä- ja ulkotilojen lisäksi eri oppiaineiden opetuksessa hyödynnetään luontoa ja
rakennettua ympäristöä. Kirjastot, liikunta-, taide- ja luontokeskukset, museot ja monet muut
yhteistyötahot tarjoavat monimuotoisia oppimisympäristöjä.
Tieto- ja viestintäteknologia on olennainen osa monipuolisia oppimisympäristöjä. Sen
avulla vahvistetaan oppilaiden osallisuutta ja yhteisöllisen työskentelyn taitoja sekä tuetaan
oppilaiden henkilökohtaisia oppimispolkuja. Oppimisympäristöjen kehittämisessä otetaan
huomioon monimuotoinen mediakulttuuri. Uusia tieto- ja viestintäteknologisia ratkaisuja otetaan
käyttöön oppimisen edistämiseksi ja tukemiseksi. Oppilaiden omia tietoteknisiä laitteita voidaan
käyttää oppimisen tukena huoltajien kanssa sovittavilla tavoilla. Samalla varmistetaan, että kaikilla
oppilailla on mahdollisuus tieto- ja viestintäteknologian käyttöön.
Onnistumisen kokemukset ja elämykset erilaisissa ympäristöissä ja oppimistilanteissa
innostavat oppilaita oman osaamisensa kehittämiseen. Oppilaat osallistuvat oppimisympäristöjen
kehittämiseen. Oppimisympäristöjen suunnittelussa otetaan huomioon oppilaiden yksilölliset
tarpeet. Näin voidaan ehkäistä oppimisen ja koulunkäynnin tuen tarvetta. Tuen tarpeen mukaan
räätälöidyt oppimisympäristöt voivat olla osa oppilaan suunnitelmallista tukea.
Oppimisympäristöjen kehittämisessä otetaan huomioon kouluyhteisön ja jokaisen oppilaan
kokonaisvaltainen hyvinvointi. Ympäristöjen tulee olla turvallisia ja terveellisiä ja edistää oppilaiden
ikäkauden ja edellytysten mukaista tervettä kasvua ja kehitystä. Oppilaita ohjataan vastuulliseen
ja turvalliseen toimintaan kaikissa oppimisympäristöissä. Hyvä työrauha sekä ystävällinen ja
kiireetön ilmapiiri tukevat oppimista.
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Oppimisympäristöt

Pedersören koulujen oppimisympäristöjen kehittäminen on luonnollinen osa pedagogista työtä.

15.

Työtavat

Työtapojen valinnan lähtökohtana ovat opetukselle ja oppimiselle asetetut tavoitteet sekä
oppilaiden tarpeet, edellytykset ja kiinnostuksen kohteet. Työtapojen vaihtelu tukee ja ohjaa koko
opetusryhmän ja jokaisen oppilaan oppimista. Opetuksessa käytetään eri ikäkausiin sekä erilaisiin
oppimistilanteisiin soveltuvia työtapoja. Työtapojen ja arviointimenetelmien monipuolisuus antaa
oppilaalle mahdollisuuden osoittaa osaamistaan eri tavoin. Työtapojen valinnassa kiinnitetään
huomiota myös sukupuolittuneiden asenteiden ja käytänteiden tunnistamiseen ja muuttamiseen.
Monipuoliset työtavat tuovat oppimiseen iloa ja onnistumisen kokemuksia sekä tukevat eri
ikäkausille ominaista luovaa toimintaa. Kokemukselliset ja toiminnalliset työtavat sekä eri
aistien käyttö ja liikkuminen lisäävät oppimisen elämyksellisyyttä ja vahvistavat motivaatiota.
Motivaatiota vahvistavat myös työtavat, jotka tukevat itseohjautuvuutta ja ryhmään kuulumisen
tunnetta. Draamatoiminta sekä muut taiteelliset ilmaisukeinot edistävät oppilaiden kasvua itsensä
tunteviksi, itsetunnoltaan terveiksi ja luoviksi ihmisiksi. Tällöin oppilaat pystyvät ilmaisemaan
itseään monipuolisesti ja toimimaan rakentavassa vuorovaikutuksessa erilaisten ihmisten ja
ryhmien kanssa. Työtapojen valinnalla voidaan tukea myös yhteisöllistä oppimista, jossa
osaamista ja ymmärrystä rakennetaan vuorovaikutuksessa toisten kanssa. Oppilaita ohjataan
toimimaan erilaisissa rooleissa, jakamaan tehtäviä keskenään ja olemaan vastuussa sekä
henkilökohtaisista että yhteisistä tavoitteista.
Työtapojen valinnassa otetaan huomioon eri oppiaineiden ominaispiirteet sekä laaja-alaisen
osaamisen kehittäminen. Oppiaineille ominaisten työtapojen käyttö edistää sekä jäsentyneiden
tietorakenteiden muodostumista että taitojen omaksumista. Oppimisen kannalta tärkeitä ovat
tiedon hankkimisen, käsittelyn, analysoimisen, esittämisen, soveltamisen, yhdistelemisen,
arvioinnin ja luomisen taidot. Tutkiva ja ongelmalähtöinen työskentely, leikki, mielikuvituksen
käyttö ja taiteellinen toiminta edistävät käsitteellistä ja menetelmällistä osaamista, kriittistä ja
luovaa ajattelua sekä taitoa soveltaa osaamista.
Opetuksen eriyttäminen ohjaa työtapojen valintaa. Eriyttäminen perustuu oppilaantuntemukseen
ja on kaiken opetuksen pedagoginen lähtökohta. Se koskee opiskelun laajuutta ja syvyyttä,
työskentelyn rytmiä ja etenemistä sekä oppilaiden erilaisia tapoja oppia. Eriyttäminen perustuu
oppilaan tarpeille ja mahdollisuuksille suunnitella itse opiskeluaan, valita erilaisia työtapoja ja
edetä yksilöllisesti. Työtapojen valinnassa otetaan huomioon myös oppilaiden väliset yksilölliset
ja kehitykselliset erot. Eriyttämällä tuetaan oppilaan itsetuntoa ja motivaatiota sekä turvataan
oppimisen rauhaa. Eriyttämisellä myös ehkäistään tuen tarpeen syntymistä.
Myös opetuksen eheyttäminen ohjaa työtapojen valintaa.
Monipuolinen ja tarkoituksenmukainen tieto- ja viestintäteknologian käyttö lisää oppilaiden
mahdollisuuksia kehittää työskentelyään ja verkostoitumistaitojaan. Siten valmiudet tiedon
omatoimiseen, vuorovaikutteiseen ja kriittiseen hankintaan, käsittelyyn ja luovaan tuottamiseen
karttuvat. Työtapojen valinnassa hyödynnetään pelien ja pelillisyyden tarjoamat mahdollisuudet.
Opettaja valitsee työtavat vuorovaikutuksessa oppilaiden kanssa ja ohjaa oppilaita erityisesti
uusien työtapojen käytössä itseohjautuvuutta vahvistaen. Oppimaan oppimisen taidot
kehittyvät parhaiten silloin, kun opettaja ohjaa oppilaita myös suunnittelemaan ja arvioimaan
työskentelytapojaan. Tämä motivoi ja auttaa oppilaita ottamaan vastuuta oppimisesta ja
työskentelystä kouluyhteisössä. Yhteinen tavoitteiden ja arviointiperusteiden pohdinta sitouttaa
tavoitteiden mukaiseen työskentelyyn.

Työtavat

Opetuksen työtapojen kehittäminen on luonnollinen osa pedagogista työtä Pedersören
kunnan kouluissa. Opetukselle on ominaista monipuolinen työskentely ja arviointimetodit,
eriyttäminen sekä opetuksen eheyttäminen. Esimerkki arviointimetodeista on kunnan laatima
itsearviointityökalu. Lisäksi koulukohtaisissa lukuvuosisuunnitelmissa käy ilmi minkälaisia
työtapoja kyseiset koulut käyttävät.
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16.

Opetuksen eheyttäminen ja
monialaiset oppimiskokonaisuudet

Opetuksen eheyttäminen on tärkeä osa perusopetuksen yhtenäisyyttä tukevaa toimintakulttuuria.
Eheyttämisen tavoitteena on tehdä mahdolliseksi opiskeltavien asioiden välisten suhteiden ja
keskinäisten riippuvuuksien ymmärtäminen. Se auttaa oppilaita yhdistämään eri tiedonalojen
tietoja ja taitoja sekä jäsentämään niitä mielekkäiksi kokonaisuuksiksi vuorovaikutuksessa
toisten kanssa. Kokonaisuuksien tarkastelu ja tiedonaloja yhdistelevät, tutkivat työskentelyjaksot
ohjaavat oppilaita soveltamaan tietojaan ja tuottavat kokemuksia osallistumisesta tiedon
yhteisölliseen rakentamiseen. Oppilaat voivat näin hahmottaa koulussa opiskeltavien asioiden
merkitystä oman elämän ja yhteisön sekä yhteiskunnan ja ihmiskunnan kannalta. Samalla he
saavat aineksia maailmankuvansa laajentamiseen ja jäsentämiseen.
Opetuksen eheyttäminen edellyttää sekä opetuksen sisältöä että työtapoja koskevaa pedagogista
lähestymistapaa, jossa kunkin oppiaineen opetuksessa ja erityisesti oppiainerajat ylittäen
tarkastellaan todellisen maailman ilmiöitä tai teemoja kokonaisuuksina. Eheyttämisen tapa ja
kesto voi vaihdella oppilaiden tarpeista ja opetuksen tavoitteista riippuen. Eheyttämistä voidaan
toteuttaa mm:

•
•
•
•
•

rinnastamalla eli opiskelemalla samaa teemaa kahdessa tai useammassa oppiaineessa
samanaikaisesti
jaksottamalla eli järjestämällä samaan teemaan liittyvät asiat peräkkäin opiskeltaviksi
toteuttamalla toiminnallisia aktiviteetteja kuten teemapäiviä, erilaisia tapahtumia,
kampanjoita, opintokäyntejä ja leirikouluja
suunnittelemalla
monialaisia,
pitempikestoisia
oppimiskokonaisuuksia,
joiden
toteuttamiseen osallistuu useampia oppiaineita ja joihin voi sisältyä edellä mainittuja
eheyttämistapoja
muodostamalla oppiaineista integroituja kokonaisuuksia
kokonaisopetuksena, jossa kaikki opetus toteutetaan eheytettynä kuten esiopetuksessa.

Jokainen opettaja vastaa siitä, kuinka opetuksen eheyttäminen Pedersören kunnassa
käytännössä toteutetaan. Opettaja voi suunnitella eheyttämisen teema-alueen omalle luokalleen,
mutta opettajat voivat myös yhdessä suunnitella ja toteuttaa teemapäiviä, leirikouluja,
oppilaskäyntejä ja muita tapahtumia. Suunnittelun perustana voidaan käyttää paikallista
opetussuunnitelmaa tukevia suunnitelmia ja ohjelmia.

16.1.

Monialaiset oppimiskokonaisuudet

Jotta voidaan turvata kaikkien oppilaiden mahdollisuus kokonaisuuksien tarkasteluun ja
oppilaita kiinnostavaan tutkivaan työskentelyyn, opetuksen järjestäjä huolehtii siitä, että
oppilaiden opintoihin sisältyy vähintään yksi monialainen oppimiskokonaisuus lukuvuodessa.
Monialaisten oppimis-kokonaisuuksien tavoitteet, sisällöt ja toteuttamistavat päätetään
paikallisessa opetussuunnitelmassa ja ne täsmennetään koulujen lukuvuosisuunnitelmissa.
Oppimiskokonaisuudet suunnitellaan riittävän pitkäkestoisiksi siten, että oppilailla on aikaa
syventyä oppimiskokonaisuuden sisältöön ja työskennellä tavoitteellisesti, monipuolisesti ja
pitkäjänteisesti. Paikallisessa opetussuunnitelmassa ja lukuvuosisuunnitelmassa voidaan päättää
myös muista opetuksen eheyttämistavoista.
Monialaiset oppimiskokonaisuudet edistävät perusopetukselle asetettujen tavoitteiden
saavuttamista ja erityisesti laaja-alaisen osaamisen kehittymistä. Oppimiskokonaisuuksien aiheet
suunnitellaan paikallisesti ilmentämään perusteessa kuvattuja toimintakulttuurin periaatteita.
Monialaisten oppimiskokonaisuuksien suunnittelussa ja toteuttamisessa hyödynnetään paikallisia
voimavaroja ja mahdollisuuksia. Oppimiskokonaisuudet tarjoavat hyvän tilaisuuden koulun ja
muun yhteiskunnan väliselle yhteistyölle. Käsiteltävien asioiden paikallisuus, ajankohtaisuus ja
yhteiskunnallinen merkittävyys luovat lisämotivaatiota sekä opettajille että oppilaille. Oppilaiden
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•

osallistuminen suunnitteluun on välttämätöntä. Oppimiskokonaisuuksien tarkoituksena on
käsitellä toiminnallisesti oppilaiden kokemusmaailmaan kuuluvia ja sitä avartavia asioita, jolloin
tavoitteena on
•
•
•
•
•
•
•

vahvistaa oppilaiden osallisuutta ja tarjota mahdollisuuksia olla mukana opiskelun
tavoitteiden, sisältöjen ja työskentelytapojen suunnittelussa
nostaa esiin oppilaiden merkityksellisiksi kokemia kysymyksiä sekä luoda tilaisuuksia niiden
käsittelyyn ja edistämiseen
lisätä mahdollisuuksia opiskella erilaisissa ja eri-ikäisten oppilaiden ryhmissä ja
työskennellä useiden eri aikuisten kanssa
tarjota mahdollisuuksia yhdistää koulun ulkopuolinen oppiminen koulutyöhön
antaa tilaa älylliselle uteliaisuudelle, elämyksille ja luovuudelle sekä haastaa monenlaisiin
vuorovaikutus- ja kielenkäyttötilanteisiin
vahvistaa tietojen ja taitojen soveltamista käytäntöön sekä harjaannuttaa kestävän
elämäntavan mukaista toimijuutta
innostaa oppilaita toimimaan yhteisöä ja yhteiskuntaa rakentavalla tavalla.

Monialaisten oppimiskokonaisuuksien suunnittelu ja toteuttaminen edellyttävät yhteistyötä eri
lähestymistapoja edustavien oppiaineiden kesken sekä koulun muun toiminnan hyödyntämistä.
Kaikki oppiaineet ovat vuorollaan mukana oppimiskokonaisuuksien toteuttamisessa
kulloisenkin kokonaisuuden edellyttämällä tavalla. Oppimiskokonaisuuksien sisällöiksi etsitään
toimintakulttuurin periaatteiden mukaisia, oppilaita kiinnostavia sekä oppiaineiden ja opettajien
väliseen yhteistyöhön soveltuvia teemoja. Niiden opiskelussa käytetään eri oppiaineille ominaisia
tarkastelutapoja, käsitteitä ja menetelmiä.
Oppilaille annetaan palautetta työskentelystään oppimiskokonaisuuden aikana ja oppilaan
osoittama osaaminen otetaan huomioon oppiaineissa annettavaa sanallista arviota tai arvosanaa
muodostettaessa.

Opetuksen eheyttäminen ja monialaiset oppimiskokonaisuudet

Koulukohtaisissa lukuvuosisuunnitelmissa kuvaillaan, kuinka monialaiset kokonaisuudet
Pedersören kunnan kouluissa toteutetaan. Opettajat suunnittelevat ja toteuttavat opetuksen
yhdenmukaisesti yllä kuvattujen periaatteiden mukaan.
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17.

Yhteinen vastuu koulupäivästä ja
yhteistyö

Arvoperusta, oppimiskäsitys ja toimintakulttuuri ilmenevät koulutyön käytännön järjestämisessä.
Järjestämisen tulee edistää kasvatukselle ja opetukselle asetettujen tavoitteiden saavuttamista
ja perusopetuksen tehtävän toteuttamista. Järjestämisellä luodaan edellytykset oppilaiden
hyvinvoinnille, kehitykselle ja oppimiselle sekä huolehditaan kouluyhteisön sujuvasta toiminnasta
ja yhteistyöstä. Koulutyön käytännöt edistävät myös kestävää elämäntapaa.
Lähtökohtana on yhteinen vastuu ja huolenpito jokaisen hyvästä ja turvallisesta koulupäivästä.
Kasvatustyö ja hyvinvoinnin edistäminen kuuluu koulun kaikille aikuisille tehtävästä riippumatta.
Koulutyön järjestämisessä otetaan huomioon kaikkien oppilaiden tarpeet, edellytykset ja
vahvuudet. Huoltajien ja muiden tahojen kanssa tehtävä yhteistyö tukee tässä onnistumista.
Opetussuunnitelman mukainen opetus, ohjaus, oppilashuolto ja tuki kaikkina koulupäivinä
sekä turvallinen oppimisympäristö ovat jokaisen oppilaan oikeus. Opetuksen järjestäjä vastaa
siitä, että oppilaan oikeudet toteutuvat ja huolehtii edellytysten luomisesta tätä edistävälle
koulutyölle. Koulun johdolla on käytännön vastuu opetuksen, ohjaukseen, oppilashuollon ja
tuen järjestämiseen liittyvistä ratkaisuista kouluyhteisössä, kaikilla vuosiluokilla ja kaikissa
oppiaineissa. Tähän sisältyy myös ongelmien ennaltaehkäisy sekä kasvun ja oppimisen
esteiden tunnistaminen ja poistaminen koulun toimintatavoista. Jokaisella opettajalla on
vastuu opetusryhmänsä toiminnasta, oppimisesta ja hyvinvoinnista. Opettajat vaikuttavat
näihin pedagogisilla ratkaisuillaan ja ohjausotteellaan. Opettajan tehtävään kuuluu oppilaiden
oppimisen, työskentelyn ja hyvinvoinnin seuraaminen ja edistäminen, jokaisen oppilaan
arvostaminen ja oikeudenmukainen kohtelu, mahdollisten vaikeuksien varhainen tunnistaminen
sekä oppilaiden ohjaaminen ja tukeminen. Opettaja huolehtii osaltaan siitä, että oppilaiden
oikeus ohjaukseen sekä opetukselliseen ja oppilashuollollisen tukeen toteutuu. Tämä edellyttää
vuorovaikutusta oppilaiden ja huoltajien kanssa, opettajien keskinäistä yhteistyötä ja erityisesti
oppilashuollon henkilöstön kanssa tehtävää yhteistyötä.

Keskeiset tavoitteet ja metodit hyvän ja turvallisen koulupäivän luomiseen ja yhteistyön
organisointiin Pedersören kunnassa selvitetään koulukohtaisissa lukuvuosisuunnitelmissa.

17.1.

Oppilaiden osallisuus

Koulutyö järjestetään siten, että sen perustana on oppilaiden osallisuus ja kuulluksi tuleminen.
Huolehditaan siitä, että oppilaat saavat kokemuksia yhteistyöstä ja demokraattisesta toiminnasta
omassa opetusryhmässä, koulussa ja sen lähiympäristössä sekä erilaisissa verkostoissa.
Oppilaiden osallistuminen oman koulutyönsä ja ryhmänsä toiminnan suunnitteluun on luonteva
tapa vahvistaa osallisuutta. Monialaisten oppimiskokonaisuuksien suunnittelussa oppilaiden
osuus on tärkeä. Lisäksi oppilaita rohkaistaan vaikuttamaan myös koulun yhteisen toiminnan
ja oppimisympäristön suunnitteluun ja kehittämiseen. Oppilaille tulee järjestää mahdollisuus
osallistua opetussuunnitelman ja siihen liittyvien suunnitelmien sekä koulun järjestyssäännön
valmisteluun. Oppilaat ovat myös mukana arvioimassa ja kehittämässä yhteistyötä.
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Oppilailla on kouluyhteisön jäseninä oma vastuunsa. Se ilmenee säännöllisenä osallistumisena
koulutyöhön, reiluna ja arvostavana suhtautumisena koulutovereihin ja koulun aikuisiin sekä
yhteisten sääntöjen noudattamisena. Toisten ihmisten loukkaamattomuuden sekä työn ja
työrauhan kunnioittaminen ja sovituista tehtävistä huolehtiminen on koulutyössä välttämätöntä.
Laki velvoittaa oppilaan osallistumaan perusopetukseen ja suorittamaan tehtävänsä tunnollisesti
ja käyttäytymään asiallisesti. Vapautus opetukseen osallistumisesta voidaan myöntää oppilaalle
vain tilapäisesti erityisestä syystä. Koti ja koulu yhdessä ohjaavat oppilaita toimimaan lain
edellyttämällä tavalla ja tukevat oppilaita näiden ponnisteluissa. Koulun tehtävänä on puuttua
poissaoloihin ja auttaa oppilaita onnistumaan koulutyössään.

Perusopetuslain mukaan koululla tulee olla sen oppilaista muodostuva oppilaskunta.
Oppilaskunnan ja sen toimielinten tehtävänä on edistää oppilaiden yhteistoimintaa,
vaikutusmahdollisuuksia ja osallistumista. Se innostaa oppilaita esittämään näkemyksiään,
toimimaan ja vaikuttamaan omiin ja yhteisiin asioihin. Oppilaskunta sekä koulun ja kunnan muut
osallisuutta tukevat rakenteet ja toimintatavat tarjoavat tilaisuuksia harjoitella demokratiataitoja
käytännössä.
Pedersören kunnan jokaisella koululla tulee olla oppilaskunta, joka koostuu koulun
oppilaista ja jota edustaa oppilaskunnan hallitus. Oppilaskunnan ohjaava opettaja valitaan
opettajien keskuudesta. Ohjaavan opettajan tulee olla kiinnostunut oppilaskuntatoiminnasta.
Hänen tulee olla perehtynyt koulun tomintakulttuuriin ja hänellä on tahto lisätä oppilaiden
vaikuttamismahdollisuuksia koulussa. Opetushenkilöstön sitouttaminen oppilaiden osallistumisen
edistämiseen ja heidän vaikuttamismahdollisuuksiensa lisäämiseen on tärkeä osa ohjaavan
opettajan tehtävää.

17.2.

Kodin ja koulun yhteistyö

Perusopetuslain mukaan opetuksessa tulee olla yhteistyössä kotien kanssa. Yhteistyöllä tuetaan
kasvatuksen ja opetuksen järjestämistä siten, että jokainen oppilas saa oman kehitystasonsa ja
tarpeidensa mukaista opetusta, ohjausta ja tukea. Yhteistyö edistää oppilaiden tervettä kasvua ja
kehitystä. Huoltajien osallisuus sekä mahdollisuus olla mukana koulutyössä ja sen kehittämisessä
on keskeinen osa koulun toimintakulttuuria. Kodin ja koulun kasvatusyhteistyö lisää oppilaan,
luokan ja koko kouluyhteisön hyvinvointia ja turvallisuutta.
Huoltajalla on ensisijainen vastuu lapsensa kasvatuksesta. Hänen on myös huolehdittava
siitä, että oppivelvollisuus tulee suoritettua. Perusopetuslain mukaan oppivelvollisuuden voi
suorittaa joko siten, että oppilas osallistuu opetukseen tai saa muulla tavalla perusopetuksen
oppimäärää vastaavat tiedot. Koulu tukee kotien kasvatustehtävää ja vastaa oppilaan opetuksesta
ja kasvatuksesta kouluyhteisön jäsenenä.
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Vastuu kodin ja koulun yhteistyön edellytysten kehittämisestä on opetuksen järjestäjällä.
Yhteistyön lähtökohtana on luottamuksen rakentaminen, tasavertaisuus ja keskinäinen
kunnioitus. Yhteistyössä otetaan huomioon perheiden moninaisuus sekä tiedon ja tuen tarpeet.
Yhteistyön onnistumiseksi tarvitaan koulun henkilöstön aloitteellisuutta ja henkilökohtaista
vuorovaikutusta huoltajien kanssa sekä muutoin monipuolista viestintää. Kodin ja koulun
yhteistyötä toteutetaan sekä yhteisö- että yksilötasolla.
Voidakseen huolehtia kasvatustehtävästään huoltajan tulee saada tietoa lapsensa oppimisen ja
kasvun edistymisestä sekä mahdollisista poissaoloista. Lisäksi huoltajan kanssa keskustellaan
opetuksen järjestämisen keskeisistä asioista, kuten opetussuunnitelmasta, oppimisen tavoitteista,
oppimisympäristöistä ja työtavoista, oppimisen tuesta ja oppilashuollosta, arvioinnista ja
todistuksista sekä opiskeluun liittyvistä valinnoista ja lukuvuoden erilaisista tapahtumista.
Kannustavat ja oppilaan oppimista ja kehitystä myönteisesti kuvaavat viestit ovat tärkeitä.
Säännöllisen palautteen avulla huoltaja voi osaltaan tukea lapsensa tavoitteellista oppimista ja
koulunkäyntiä. Erityisen tärkeää yhteistyö on oppilaan koulupolun nivelvaiheissa sekä oppimisen
ja koulunkäynnin tukea suunniteltaessa ja toteutettaessa. Henkilökohtaisten ja ryhmätapaamisten
lisäksi yhteistyössä hyödynnetään tieto- ja viestintäteknologiaa.
Huoltajille tarjotaan mahdollisuuksia tutustua koulun arkeen ja osallistua koulun toiminnan ja
kasvatustyön tavoitteiden suunnitteluun, arviointiin ja kehittämiseen yhdessä koulun henkilöstön
ja oppilaiden kanssa. Yhteinen arvopohdinta luo perustaa yhteiselle kasvatustyölle. Kodin ja
koulun yhteistyössä edistetään myös huoltajien keskinäistä vuorovaikutusta ja luodaan pohjaa
vanhempainyhdistystoiminnalle. Vanhempien verkostoituminen ja yhteinen toiminta vahvistavat
yhteisöllisyyttä ja antavat tukea opettajien ja koulun työlle.
Pedersören kunnassa yhteistyö kodin ja koulun välillä toimii seuraavasti:
Johtokunta
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Jokaisella koululla on oma johtokunta. Kunnanvaltuusto valitsee johtokuntaan seitsemän (7)
jäsentä, sekä jokaiselle henkilökohtainen varajäsen. Johtokunnan jäsenistä tulee yhden (1) olla
opettajahenkilöstön edustaja ja yhden (1) muun henkilökunnan edustaja. Koulussa, jossa on
korkeintaan 5 opettajanvirkaa on rehtori automaattisesti opettajahenkilöstön edustaja. Muuten
koulun edustajat valitaan henkilöistä joita koulun opettajat ja henkilöstö ovat ehdottaneet. Edsevön
koululla ja Edsevö skolalla on yhteinen johtokunta. Sursikin koulun johtokunnassa on lisäksi
kaksi (2) oppilasedustajaa henkilökohtaisilla varajäsenillä, jotka oppilaskunta valitsee yhdeksi
lukuvuodeksi kerrallaan.
Esittely
Asioista päätetään johtokunnan kokouksissa, rehtorin toimiessa johtokunnasa käsiteltävien
asioiden esittelijänä ja sihteerinä. Mikäli rehtori on poissaoleva tai jäävi, asian esittelee vararehtori
tai sijaisrehtori. Mikäli myös nämä ova estyneitä tai jäävejä, voi johtokunta päättää asiasta ilman
esittelyä puheenjohtajan kuvauksen perusteella.
Läsnäolo-oikeus
Jaoston edustajilla ja opetusjohtajalla on oikeus läsnäoloon ja kuulemiseen johtokunnan
kokouksissa. Suomenkielisellä koulutoimenjohtajalla on läsnäolo- ja kuulemisoikeus Edsevön
suomenkielisen koulun johtokunnan kokouksissa. Tarvittaessa yksittäisiin asioihin kutsutaan
asiantuntijoita.
Johtokunnan tehtävät

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

lukuvuosittain käsitellä opetussuunnitelmaan perustuva lukuvuosisuunnitelma, jossa
päätetään opetuksen yleisestä järjestämisestä, opetustunneista ja muusta toiminnasta,
joka liittyy opetukseen sekä työaikoihin, opetukseen koulun ulkopuolella, sekä muihin
tarpeellisiin kysymyksiin, jotka liittyvät opetuksen järjestämiseen. Jaostot vahvistavat
koulujen lukuvuosisuunnitelmat johtokunnan käsittelyn jälkeen
seurata ja arvioida koulussa annettavaa kasvatusta ja opetusta
seurata ja arvioida koulun sisäistä yhteistyötä sekä koulun, kodin ja ympäröivän yhteisön
yhteistyötä
tehdä aloite ja seurata koulutyön arviointia yhdessä viran/toimenhaltijan ja oppilaskunnan
kanssa
vaikuttaa työrauhan ja turvallisen opiskeluympäristön ylläpitämiseen
hyväksyä koulun järjestyssäännöt
jos mahdollista, niin antaa lausunto jaostolle vakinaisen opettajan tai rehtorin valinnasta
tarkkailla koulukiinteistön kuntoa, kouluympäristöä ja opiskeluympäristöä sekä tarvittaessa
tehdä parannus- ja kehitysehdotuksia
hoitaa koulujen stipendi- ja lahjarahastoja, jos muuta ei ole päätetty
hoitaa muita päivähoito- ja koulutuslautakunnan tai jaoston asettamia, tai muita
johtokunnan toimintaympäristöön kuuluvia tehtäviä

Ote päivähoito- ja koulutusosaston soveltamisohjeesta koskien perusopetusta. Hyväksytty
Päivähoito- ja koulutuslautakunnassa § 17/2016
Koti ja koulu
Suurimmassa osassa kouluista toimii koti- ja kouluyhdistys, joka työskentelee edistääkseen
yhteistyötä oppilaan, opettajan ja huoltajien kesken.
Muu yhteistyö
Muu yhteistyö on kuvailtu koulukohtaisissa lukuvuosisuunnitelmissa.
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Johtokunnalle tulee sen lisäksi, mikä erikseen on säädetty:

17.3.

Koulun sisäinen yhteistyö ja yhteistyö muiden
tahojen kanssa

Opetustoimi ja koulu tekevät monipuolista yhteistyötä perusopetuksen yhtenäisyyden, eheyden ja
laadun varmistamiseksi, toiminnan avoimuuden lisäämiseksi sekä oppilaiden oppimisen ja kasvun
tukemiseksi. Yhteistyötä tarvitaan myös oppimisympäristöjen monipuolisuuden ja turvallisuuden
sekä kouluyhteisön hyvinvoinnin turvaamiseksi. Yhteistyö on suunnitelmallista ja sen toteutumista
arvioidaan yhdessä yhteistyökumppaneiden kanssa.
Henkilöstön tiivis yhteistyö edesauttaa koulun kasvatus- ja opetustavoitteiden toteuttamista.
Koulutyö järjestetään tarkoituksenmukaisesti ja joustavasti yhdessä toimien ja työtä jakaen.
Aikuisten yhteistyö, kuten samanaikaisopettajuus, mallintaa koulun toimintaa oppivana
yhteisönä myös oppilaille. Yhteistyötä tarvitaan erityisesti monialaisten oppimiskokonaisuuksien
suunnittelussa ja toteuttamisessa, oppimisen arvioinnissa ja tuessa sekä oppilashuollon
toteuttamisessa.
Koulut tekevät myös keskinäistä yhteistyötä. Tavoitteena on edistää opetuksen kehittämistä
ja yhtenäisyyttä sekä vahvistaa henkilöstön osaamista. Yhteistyötä tarvitaan perusopetuksen
nivelvaiheissa ja oppilaiden siirtyessä koulusta toiseen. Usein myös eri kieli- ja kulttuuriryhmien
opetuksen, oppimisen tuen sekä oppilashuollon sujuva järjestäminen edellyttää hyvää koulujen
välistä yhteistyötä. Toiminta paikallisissa, kansallisissa ja kansainvälisissä verkostoissa edistää
pedagogiikan kehittämistä.
Eheän oppimispolun varmistamiseksi koulu toimii yhteistyössä varhaiskasvatuksen, esiopetuksen
sekä lukioiden ja ammatillisten oppilaitosten kanssa. Hyvä yhteistyö kerho- sekä aamuja iltapäivätoiminnan kanssa edistää oppilaiden hyvinvointia. Yhteistyö nuoriso-, kirjasto-,
liikunta- ja kulttuuritoimen, poliisin sekä seurakuntien, järjestöjen, yritysten ja muiden
lähiympäristön toimijoiden kuten luontokoulujen, museoiden ja nuorisokeskusten kanssa lisää
oppimisympäristöjen monipuolisuutta ja tukee koulun kasvatustehtävää.

Yhteinen vastuu koulupäivästä ja yhteistyö

Pedersören kunnan koulukohtaisissa lukuvuosisuunnitelmissa kuvaillaan, kuinka yhteistyötä
kunnan/koulun ja ulkopuolisen toimijan kanssa organisoidaan, seurataan ja kehitetään.
"Perusopetuksen yhtenäisyys ja siirtymävaiheisiin liittyvä yhteistyö" -luvussa kuvaillaan kuinka
turvaamme yhtenäisen oppimispolun.
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18.

Kasvatuskeskustelut ja
kurinpidollisten keinojen käyttö

Opetukseen osallistuvalla on oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön, jossa työrauha ja opiskelun
esteetön sujuminen on varmistettu. Työrauhaan voidaan vaikuttaa monilla koulun keinoilla,
joista keskeisiä ovat opettajan antama ohjaus ja palaute, yhteistyö sekä yhteinen vastuunotto
ja huolenpito. Pedagogisia ratkaisuja kehittämällä sekä luottamuksen ja välittämisen ilmapiiriä
vahvistamalla luodaan edellytykset hyvän työrauhan rakentumiselle. Opetuksen järjestäjällä on
oikeus käyttää työrauhan turvaamiseksi ja epäasialliseen käyttäytymiseen puuttumiseksi myös
kasvatuskeskustelua ja erilaisia kurinpitokeinoja. Kasvatuskeskustelussa ja kurinpitoasioissa
noudatettavasta menettelystä säädetään perusopetuslaissa.
Kasvatuskeskustelu on ensisijainen tapa puuttua oppilaan epäasialliseen käyttäytymiseen.
Keskustelun tarkoituksena on yhdessä oppilaan kanssa yksilöidä toimenpiteeseen johtanut teko
tai laiminlyönti, kuulla oppilasta, selvittää laajemmin käyttäytymisen syyt ja seuraukset sekä pohtia
keinot tilanteen korjaamiseksi. Menettelyn tavoitteena on löytää myönteisiä keinoja koulussa
käyttäytymisen ja oppilaan hyvinvoinnin parantamiseksi. Opetuksen järjestäjä päättää, millaisissa
tapauksissa kasvatuskeskustelua käytetään.
Kurinpidollisia keinoja ovat perusopetuslain mukaan jälki-istunto, kirjallinen varoitus ja
määräaikainen erottaminen. Opetusta häiritsevä oppilas voidaan määrätä poistumaan
luokkahuoneesta tai muusta tilasta, jossa opetusta annetaan, taikka koulun tilaisuudesta. Lisäksi
työrauhan turvaamiseksi oppilaan oikeus osallistua opetukseen voidaan evätä enintään jäljellä
olevan työpäivän ajaksi, jos on olemassa vaara, että toisen oppilaan tai muun henkilön turvallisuus
kärsii oppilaan väkivaltaisen tai uhkaavan käyttäytymisen vuoksi taikka opetus tai siihen liittyvä
toiminta vaikeutuu kohtuuttomasti oppilaan häiritsevän käyttäytymisen vuoksi.

Opetuksen järjestäjä huolehtii siitä, että jokaisella sen alaisella koululla on käytössään
kasvatuskeskustelujen ja kurinpitomenettelyjen toteuttamista koskeva suunnitelma. Suunnitelma
voidaan laatia osana opetussuunnitelmaa tai erillisenä. Se voidaan laatia kokonaisuudessaan
koulujen yhteisenä tai siten, että suunnitelman rakenne ja keskeiset toimintatapalinjaukset ovat
yhteisiä ja suunnitelma täsmennetään koulukohtaisesti.
Suunnitelman laadinnassa on otettava huomioon, että kurinpidossa ja työrauhan turvaamisessa
voidaan käyttää vain laissa mainittuja keinoja ja että näitä keinoja käytettäessä noudatetaan
hallinnon yleisiä oikeusturvaperiaatteita. Keinojen käytön tulee perustua asiallisiin, yleisesti
hyväksyttäviin ja objektiivisiin syihin. Samanlaisista teoista tulee tekijästä riippumatta määrätä
samanlainen seuraamus, kuitenkin siten, että tekojen toistuminen voidaan ottaa huomioon
raskauttavana tekijänä. Kurinpitoseuraamusten tulee olla suhteessa tekoon. Myös oppilaan ikä
ja kehitysvaihe otetaan huomioon. Kurinpidollisia keinoja ei saa käyttää oppilaita häpäisevällä tai
loukkaavalla tavalla.
Opetuksen järjestäjä päättää suunnitelman laatimisesta ja valmisteluun osallistuvista tahoista.
Oppilaille tulee lain mukaan järjestää mahdollisuus osallistua suunnitelman valmisteluun.
Yhteistyö huoltajien ja muun muassa sosiaali- ja terveydenhuollon edustajien kanssa tukee
suunnitelman toteutumista. Henkilöstöä ja oppilaskuntaa tulee kuulla ennen suunnitelman
hyväksymistä tai päivittämistä.
Suunitelma kasvatuskeskusteluista ja kurinpitotoimista perusopetuksessa Pedersören
kunnassa on laadittu voimassaolevan lainsäädännön mukaan (POL 36 §). Suunnitelma käydään
läpi jokaisen lukuvuoden alussa koulukohtaisten lukuvuosisuunnitelmien soveltamisohjeiden
mukaan.
31

Kasvatuskeskustelut ja kurinpidollisten keinojen käyttö

Perusopetuslaki velvoittaa opetuksen järjestäjän laatimaan ja ohjeistamaan opetussuunnitelman
yhteydessä suunnitelman kasvatuskeskustelujen ja kurinpidollisten keinojen käyttämisestä ja
niihin liittyvistä menettelytavoista. Suunnittelun tarkoituksena on varmistaa toimintatapojen
laillisuus ja yhdenmukaisuus sekä oppilaiden yhdenvertainen kohtelu. Suunnittelu tukee myös
koulun järjestyssääntöjen toteutumista.

19.

Etäyhteyksiä hyödyntävä opetus

Perusopetuksessa voidaan hyödyntää etäyhteyden kautta tapahtuvaa opetusta ja näin täydentää
opetusta sekä tarjota monipuolisia opiskelumahdollisuuksia eri oppiaineisiin. Etäyhteyden kautta
annettavasta opetuksesta vastaa aina perusopetuksen järjestämisluvan saanut opetuksen
järjestäjä. Opetustavan soveltuvuutta pohditaan erityisesti oppilaiden iän ja edellytysten
näkökulmasta.
Etäyhteyksillä voidaan tukea erityisesti harvemmin opiskeltujen kielten ja uskontojen sekä
valinnaisten aineiden opetusta. Etäyhteyksiä hyödyntävällä opetuksella edistetään oppilaiden
yhdenvertaisia mahdollisuuksia monipuoliseen ja laadukkaaseen perusopetukseen koulun koosta
ja sijainnista riippumatta. Etäyhteyksien käyttö lisää osaltaan koulun toiminnan ekologista
kestävyyttä.
Etäyhteyksiä hyödyntämällä opetusta voidaan sekä eriyttää että eheyttää. Opetuksella
voidaan vastata oppilaiden yksilöllisiin tarpeisiin - tarjota erityislahjakkuuden kehittymistä
tukevaa opetusta, syventää koulun tarjoamaa oppimisen ja koulunkäynnin tukea tai huolehtia
opetuksesta joissakin poikkeustilanteissa, esimerkiksi oppilaan pitkän sairausjakson aikana.
Etäyhteyksien ja erilaisten opetusteknologioiden käyttö monipuolistavat oppimisympäristöjä.
Tällöin voidaan käyttää eri opettajien osaamista sekä koulun yhteistyökumppaneiden ja
mahdollisten kansainvälisten verkostojen asiantuntemusta oppilaiden tarpeiden ja opetuksen
tavoitteiden mukaisesti.
Oppimisympäristön turvallisuudesta sekä oppilaiden valvonnasta ja ohjauksesta huolehditaan
samojen periaatteiden mukaisesti kuin muissakin opetustilanteissa. Opetusryhmällä tulee
olla turvallisuudesta ja hyvinvoinnista vastaava opettaja ja oppilaiden mahdollisuudet
oppimista edistävään vuorovaikutukseen tulee turvata. Oppilaiden tarpeet huomioonottavalla
ja opetusteknologian mahdollisuuksia hyödyntävällä pedagogisella suunnittelulla varmistetaan
opetuksen laadukas toteuttaminen. Tekijänoikeuksia koskevan lainsäädännön toteutumiseen
kiinnitetään erityistä huomiota.
Etäyhteyttä käytetään Pedersören kunnan kouluissa pääasiassa erityisopetuksessa/
kuulovammaisten opetuksessa.
Etäyhteyden käytön tavoitteet lähtevät vastaanottavan oppilaan tarpeista. Perustarpeita ovat
viittomakielen tuki tai viitottu suomi. Opetusteema vaihtelee; suomi, englanti, ympäristö ja luonto,
viittomakieli, auditiivinen tietoisuus jne.

Etäyhteyksiä hyödyntävä opetus

Tällä hetkellä viestintävälineenä käytetään Skypeä. Vastaanottava osapuoli asettaa opetuksen
tavoitteet, antava ja vastaanottava opettaja sopivat sisällöstä ja ajoista. Opetuksenjärjestäjä hoitaa
maksusitoumuksen.
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20.

Vuosiluokkiin sitomaton opiskelu

Vuosiluokkiin sitomaton opiskelu on yksilöllisen opinnoissa etenemisen mahdollistava joustava
järjestely. Vuosiluokkiin sitomatonta järjestelyä voidaan käyttää koko koulun, vain tiettyjen
vuosiluokkien tai yksittäisten oppilaiden opiskelun järjestämisessä. Sitä voidaan hyödyntää
esimerkiksi lahjakkuutta tukevana tai opintojen keskeyttämistä ehkäisevänä toimintatapana.
Vuosiluokkiin sitomattoman opiskelun toteuttaminen edellyttää tätä koskevaa päätöstä
opetussuunnitelmassa. Opetussuunnitelmassa päätetään tällöin, että eri oppiaineiden opinnoissa
voidaan edetä vuosiluokkiin jaetun oppimäärän sijasta kunkin oppilaan oman opintoohjelman mukaisesti. Oppilaan oma opinto-ohjelma rakentuu opetussuunnitelmassa määrätyistä
opintokokonaisuuksista. Opintokokonaisuudet suunnitellaan eri oppiaineille määriteltyjen
tavoitteiden ja sisältöjen pohjalta. Näiden opintokokonaisuuksien suorittaminen hyväksytysti
on edellytyksenä opinnoissa etenemiselle ao. oppiaineessa ja opinnoissa kokonaisuutena.
Opetussuunnitelmassa on määrättävä, mitkä opintokokonaisuudet ovat oppilaalle pakollisia ja
mitkä valinnaisia. Oppilaan opintojen etenemistä ja opintokokonaisuuksien suorittamista tulee
seurata säännöllisesti. Oppimisen arviointi oman opinto-ohjelman mukaan edettäessä käsitellään
Oppimisen arvioinnin yhteydessä.
Vuosiluokkiin
sitomatonta
opiskelua
käytettäessä
tuntijako
sekä
oppiaineiden
opetuksen tavoitteet ja niihin liittyvät sisällöt määritellään opintokokonaisuuksittain.
Opintokokonaisuudet muodostetaan kussakin aineessa valtioneuvoston asetuksen
määrittelemien tuntijaon nivelkohtien väliin muodostuvien vuosiluokkakokonaisuuksien pohjalta.
Vuosiluokkakokonaisuudet voidaan jakaa kahdeksi tai useammaksi opintokokonaisuudeksi.
Opintokokonaisuuksien sisältö voidaan myös muodostaa yhdistämällä eri oppiaineiden tavoitteita
ja sisältöjä vuosiluokkakokonaisuuksien sisällä tai tarvittaessa yli tuntijaon nivelkohtien.
Tarvittaessa oman opinto-ohjelman mukaan etenemistä koskeva ratkaisu voidaan tehdä
hallintopäätöksenä yksittäiselle oppilaalle myös perusopetuslain 18 §:n nojalla. Tällainen
hallintopäätös on mahdollinen silloinkin, kun paikallista opetussuunnitelmaa ei ole laadittu
vuosiluokkiin sitomatonta opiskelua varten. Oppilaalle tulee laatia oppimissuunnitelma. Siinä on
mainittava opintokokonaisuudet, jotka sisältyvät oppilaan opinto-ohjelmaan sekä määriteltävä
niiden suorittamisjärjestys, aikataulu ja mahdolliset erityistavoitteet.
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Vuosiluokkiin sitomaton opiskelu

Mikäli jokin koulu Pedersören kunnassa soveltaa vuosiluokkiin sitomattomasti
etenevää opiskelua, kuvaillaan tavoitteet ja kuinka nämä toteutetaan koulukohtaisessa
lukuvuosisuunnitelmassa.

21.

Yhdysluokkaopetus

Yhdysluokalla tarkoitetaan opetusryhmää, jossa opiskelee eri vuosiluokilla olevia tai vuosiluokkiin
sitomattomasti edettäessä eri-ikäisiä oppilaita. Yhdysluokka voidaan perustaa joko oppilasmäärän
pienuuden vuoksi tai pedagogisista syistä.
Opetus yhdysluokassa voidaan toteuttaa kokonaan oppilaiden vuosiluokkien mukaisesti tai
osittain vuorokurssiperiaatetta noudattaen. Vuorokursseittain opiskeltaessa tulee huolehtia
opiskeltavien sisältöjen jatkuvuudesta ja johdonmukaisesta etenemisestä. Erityisesti on
huolehdittava oppilaiden opiskelutaitojen kehittymisestä. Mikäli yhdysluokan eri vuosiluokilla on
joissakin oppiaineissa erilaiset viikkotuntimäärät, oppiaineiden vuosiviikkotunnit voidaan myös
jakaa osiin ja siten tasata oppiaineiden opetustunnit. Oppiaineiden opetustunteja tasattaessa
tulee aina turvata oppilaan oikeus opetussuunnitelmassa määriteltyyn kokonaistuntimäärään.
Mikäli oppilas siirtyy vuorokurssiperiaatteen mukaisesta opiskelusta vuosiluokittain etenevään
opiskeluryhmään, oppilaan opetus järjestetään yksilöllisesti mahdollisen puuttuvan oppimäärän
tai sen osan suorittamiseksi.
Opiskelu
yhdysluokassa
voidaan
toteuttaa
myös
vuosiluokkiin
sitomattomana
perusopetusasetuksen mukaisesti. Tällöin oppimäärä määritellään opetussuunnitelmassa
opintokokonaisuuksina jakamatta sitä vuosiluokkiin. Vuosiluokkiin sitomaton opiskelu voi koskea
kaikkia koulun oppilaita, tiettyä yhdysluokkaa tai yksittäisiä oppilaita.
Yhdysluokkaopetuksessa on hyvät edellytykset edistää opetuksen eheyttämistä ja käyttää
monialaisia oppimiskokonaisuuksia. Yhdysluokkaopetuksessa hyödynnetään erityisesti vertaisja mallioppimisen mahdollisuuksia. Yhdysluokissa lähiopetusta voidaan tukea ja rikastaa myös
etäyhteyksiä hyödyntäen.

Yhdysluokkaopetus

Koulukohtaisissa lukuvuosisuunnitelmissa selvitetään, kuinka opetus Pedersören kunnassa
järjestetään yhdysluokassa ja mitä keskeisiä menettelytapoja käytetään. Samoin kuvaillaan,
kuinka vuosiviikkotunnit eri oppiaineissa jaetaan vuosikurssien kesken.
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22.

Joustava perusopetus

Perusopetuslain mukaan kunta voi järjestää päättämässään laajuudessa perusopetuksen 7–
9 vuosiluokkien yhteydessä annettavaa joustavan perusopetuksen toimintaa. Tässä käytetään
joustavan perusopetuksen toiminnasta nimitystä joustava perusopetus. Opetus toteutetaan
perusopetusta koskevien säädösten ja opetussuunnitelman perusteiden mukaisesti.
Joustavalla perusopetuksella pyritään vähentämään perusopetuksen keskeyttämistä ja
ehkäisemään syrjäytymistä. Tavoitteena on vahvistaa oppilaiden opiskelumotivaatiota ja
elämänhallintaa. Perusopetuksen oppimäärän suorittamisen lisäksi oppilaita tuetaan, kun
he siirtyvät seuraavaan koulutusvaiheeseen ja edistetään heidän valmiuksiaan menestyä
opiskelussa.
Joustava perusopetus on tarkoitettu niille 7–9-luokkien oppilaille, joilla on alisuoriutumista
ja heikko opiskelumotivaatio sekä oppilaille, joiden arvioidaan olevan vaarassa syrjäytyä
jatkokoulutuksesta ja työelämästä. Opetuksessa korostuu moniammatillinen sekä eri
hallintokuntien ja organisaatioiden välinen yhteistyö. Yhteistyöhön voivat osallistua myös
ammatilliset oppilaitokset ja lukiot, vapaan sivistystyön oppilaitokset sekä nuorten työpajat.
Joustavaa perusopetusta suunnittelemaan ja organisoimaan voidaan muodostaa ohjausryhmä.
Koulun toimintatapoja ja opetusmenetelmiä kehitetään niin, että ne vastaavat joustavaan
perusopetukseen valittujen oppilaiden yksilöllisiä tarpeita. Erityistä huomiota kiinnitetään
työmuotoihin, joilla lisätään oppilaiden osallisuutta ja yhteenkuuluvuutta kouluyhteisössä sekä
vahvistetaan huoltajien ja kaikkien joustavassa perusopetuksessa työskentelevien yhteistä
kasvatustyötä. Opetuksessa painotetaan toiminnallisia ja työpainotteisia opiskelumenetelmiä.
Joustava perusopetus järjestetään pienryhmämuotoisesti koulussa, työpaikoilla ja muissa
oppimisympäristöissä moniammatillista yhteistyötä sekä tuki- ja neuvontapalveluita käyttäen.
Opettajan lisäksi toimintaan osallistuu nuorten sosiaalisen kasvun tukemiseen, perheiden kanssa
tehtävään yhteistyöhön sekä muuhun tuki- ja neuvontatyöhön perehtynyt, opetuksen järjestäjän
nimeämä ammattilainen. Opetusta voidaan tarvittaessa antaa osittain myös muun opetusryhmän
yhteydessä.
Opetus toteutetaan lähiopetuksena koulussa sekä ohjattuna opiskeluna työpaikoilla ja
muissa oppimisympäristöissä. Opiskelu koulun ulkopuolella on oleellinen osa joustavaa
perusopetusta. Näiden jaksojen aikana oppilailla on oikeus opettajan antamaan
ohjaukseen ja opetukseen. Oppilaille annetaan opetussuunnitelman mukaisia oppimistehtäviä.
Suoriutuminen oppimistehtävistä otetaan huomioon oppilaan arvioinnissa. Työpaikoilla ja
muissa oppimisympäristöissä oppilaiden kanssa työskentelevä henkilöstö tulee perehdyttää
työturvallisuuteen, tietosuojaan ja salassapitoon liittyviin sekä muihin tarvittaviin säädöksiin.

Joustavan perusopetuksen oppilaalla on oikeus säädösten mukaiseen oppimisen ja
koulunkäynnin tukeen, ohjaukseen ja oppilashuoltoon. Oppilas voi tarvitessaan saada yleistä
tai tehostettua tukea. Poikkeuksellisesti joustavaan perusopetukseen voidaan ottaa myös
erityistä tukea saava oppilas, mikäli oppilas kykenee noudattamaan opetuksessa käytettävää
opetussuunnitelmaa ja järjestelyä voidaan pitää oppilaan edun mukaisena.
Joustavan perusopetuksen oppilaalle laaditaan oppimissuunnitelma tai tarkistetaan hänelle
jo aiemmin laadittua oppimissuunnitelmaa. Suunnitelma laaditaan yhteistyössä oppilaan ja
huoltajan kanssa. Se sisältää soveltuvin osin samoja osa-alueita kuin tehostetun tuen aikana
laadittava oppimissuunnitelma. Lisäksi oppimissuunnitelmassa kuvataan oppilaan joustavan
perusopetukseen liittyvät erityispiirteet, kuten opetuksen järjestäminen koulun ulkopuolisissa
oppimisympäristöissä. Mikäli oppilas saa erityistä tukea, joustava perusopetus kuvataan
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Oppilas valitaan joustavaan perusopetukseen oppilaan tai huoltajan hakemuksesta. Oppilaita
valittaessa heihin on sovellettava yhdenvertaisia valintaperusteita. Opetuksen järjestäjä päättää
oppilasvalinnan perusteista ja valintamenettelystä. Oppilasvalinnasta tehdään hallintopäätös
joka valmistellaan moniammatillisesti. Jos yksittäinen oppilas siirtyy pois joustavasta
perusopetuksesta ennen perusopetuksen päättymistä, tehdään joustavan perusopetuksen
päättymisestä hallintopäätös.

vastaavalla tavalla henkilökohtaisessa opetuksen järjestämistä koskevassa suunnitelmassa eli
HOJKSissa.

Joustava perusopetus

Pedersören kunnan koulukohtaisissa lukuvuosisuunnitelmissa täsmennetään kuinka joustava
perusopetus järjestetään ja mitä keskeisiä menettelytapoja käytetään .
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23.

Opetus erityisissä tilanteissa

Oppilaan opetuksen järjestäminen ja oppilaan tarvitsema tuki edellyttää erityistä pohdintaa
esimerkiksi oppilaan sairastuessa vakavasti tai vaikeassa elämäntilanteessa. Perusopetusta
voidaan tällöin järjestää muun muassa sairaalaopetuksena, koulukodissa, vastaanottokodissa tai
-keskuksessa taikka vankilassa tai muussa rangaistuslaitoksessa annettavana opetuksena.
Sairaalan sijaintikunta on velvollinen järjestämään sairaalassa potilaana olevalle oppilaalle
opetusta siinä määrin kuin se oppilaan terveys huomioon ottaen on mahdollista. Hoidosta
vastaavan sairaalan sijaintikunta on velvollinen järjestämään myös muulle erikoissairaanhoidossa
olevalle oppivelvolliselle oppilaalle opetusta ja tukea siinä määrin kuin se hänen terveytensä,
pedagogiset erityistarpeensa ja erikoissairaanhoidon hoidolliset ja kuntoutukselliset toimenpiteet
huomioon ottaen on perusteltua, jos opetuksen järjestäminen muutoin ei ole perusopetuslain
tai muun lain mukaisista tukitoimista huolimatta oppilaan edun mukaista. Myös kunta, jossa
on erikoissairaanhoidon muu toimintayksikkö, voi järjestää opetusta erikoissairaanhoidossa
olevalle oppilaalle. Erikoissairaanhoidossa olevan oppilaan opetuksessa yhdistyvät oppimista
ja koulunkäyntiä ylläpitävä sekä oppilaan hoitotavoitteita tukeva kokonaiskuntoutuksellinen
tavoite. Oppilaan opetuksen järjestäjä ja sairaalan sijaintikunta sopivat ja järjestävät
moniammatillisessa yhteistyössä siirtymisen kannalta välttämättömän tuen sairaalaopetukseen
tai sieltä takaisin omaan kouluun siirtyvälle oppilaalle. Sairaalaopetuksessa voidaan hyödyntää
myös etäyhteyksien kautta tapahtuvaa opetusta. Oppilaan kotikunta on velvollinen maksamaan
kotikuntakorvauksen sairaalakoulussa olevista oppilaista.
Kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten opetuksesta vastaa se kunta, johon lapsi on sijoitettu.
Lastensuojelulaitokseen sijoitetun oppilaan opetuksesta vastaa laitoksessa toimiva koulu, jos
laitoksella on opetuksen järjestämislupa. Lastensuojelulain perusteella sijoitettujen oppilaiden
kotikunnalle on säädetty velvollisuus maksaa kotikuntakorvaus. Oppivelvollisuusikäisten
vankilaopetuksesta vastaa se kunta, jossa vankila sijaitsee.
Kunta voi osoittaa oppilaan lähikouluksi sopimuksen mukaisesti oman kunnan koulun sijasta
myös toisen kunnan koulun, sellaisen yksityisen yhteisön tai säätiön ylläpitämän koulun, jolla on
opetuksen järjestämislupa, tai valtion koulun.
Pedersören kunnassa työskennellään seuraavasti:
Pedagoginen arviointi ja selvitys kolmiportaisen tuen mukaan käsitellään moniammatillisessa
pedagogisessa tukiryhmässä. Oppilashuoltoryhmän tarkoituksena on antaa tarvittavaa tietoa,
joka tukee yksittäisen oppilaan opetusjärjestelyä. Oppilashuollon yhteistyö sairaalaopetuksen
kanssa lähtee yksittäisen oppilaan tarpeista.
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Opettaja ja mahdollisesti erityisopettaja antavat tarpeellista tietoa oppilaan oppimistarpeista, sekä
kuinka oppilas on edennyt opetussuunitelmassa asetettujen tavoitteiden saavuttamisen suhteen.
Sama tiedonsiirtoprosessi käydään, kun oppilas palaa sairaalasta takaisin omaan kouluun. Koulu
nimittää yhteyshenkilön, joka työskentelee sairaalaopetuksen nimittämän yhteyshenkilön kanssa.

24.

Opetuksen ja kasvatuksen tavoitteita
tukeva muu toiminta

Opetuksen ja kasvatuksen tavoitteita tukeva muuta toimintaa on kuvailtu koulukohtaisissa
lukuvuosisuunnitelmissa:
•
•
•
•
•

kerhotoiminta
koulukirjastotoiminta
välitunnut, aamunavaukset ja muut yhteiset tapahtumat
opintokäynnit
leirikoulu

Aamu- ja iltapäivätoiminta
Aamu- ja iltapäivätoiminta on tarkoitettu perusopetuksen ensimmäisen ja toisen luokan oppilaille
sekä kaikkien vuosiluokkien erityisopetuksen oppilaille.
Pedersören kunnan oppilaiden aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelman löydät täältä.
Kouluruokailuajat
Pedersören kunnan ruokapalveluiden toimintasuunnitelman löydät täältä. Linkin takaa löytyy
tietoa ruokalistasta, erityisruokavaliosta, aamu- ja välipalasta, sekä keskuskeittiöstä.
Koulutie ja kuljetus

Opetuksen ja kasvatuksen tavoitteita tukeva muu toiminta

Pedersören kunnan toimintaohjeet koulukuljetuksille löydät täältä.
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25.

Arviointikulttuurin paikalliset
painotukset

Perusopetuksessa oppimisen arviointi jaetaan arviointiin opintojen aikana sekä päättöarviointiin.
Sekä opintojen aikaisessa että päättöarvioinnissa noudatetaan arvioinnin yleisiä periaatteita.
Arvioinnin perustuminen tavoitteisiin ja kriteereihin
Oppimisen, työskentelyn ja käyttäytymisen arvioinnin sekä palautteen antamisen
oppilaille tulee aina perustua opetussuunnitelman perusteissa asetettuihin ja paikallisessa
opetussuunnitelmassa tarkennettuihin tavoitteisiin. Oppilaita ja heidän suorituksiaan ei
verrata toisiinsa eikä arviointi kohdistu oppilaiden persoonaan, temperamenttiin tai muihin
henkilökohtaisiin ominaisuuksiin. Opettajat huolehtivat, että tavoitteet ja arviointiperusteet ovat
oppilaiden tiedossa. Tavoitteiden pohtiminen ja oman oppimisen edistymisen tarkastelu suhteessa
tavoitteisiin on tärkeä osa myös oppilaan itsearviointitaitojen kehittämistä.
Todistusten
antamiseen
liittyvässä
oppilaan
osaamisen
arvioinnissa
käytetään
opetussuunnitelman perusteissa määriteltyjä, tavoitteista johdettuja arviointikriteereitä.
Arviointikriteerit on laadittu 6. ja 7. luokan nivelvaiheeseen sekä päättöarviointiin tukemaan
opettajien työtä ja yhtenäistämään arviointia. Kriteerit eivät ole oppilaille asetettuja tavoitteita, vaan
ne määrittelevät hyvää osaamista kuvaavaan sanalliseen arvioon tai arvosanaan 8 vaadittavan
tason.
Jos erityisen tuen päätöksessä päätetään, että oppilas opiskelee oppiaineen yleisen oppimäärän
mukaisesti, oppilaan suorituksia arvioidaan suhteessa yleisen oppimäärän tavoitteisiin
edellä mainittuja arviointikriteerejä käyttäen. Yksilöllistetyn oppimäärän mukaan yhdessä tai
useammassa oppiaineessa opiskelevien oppilaiden suorituksia arvioidaan näissä oppiaineissa
suhteessa henkilökohtaisessa opetuksen järjestämistä koskevassa suunnitelmassa määriteltyihin
hänelle yksilöllisesti asetettuihin tavoitteisiin eikä osaamisen tason määrittelyssä käytetä edellä
mainittuja arviointikriteerejä.
Oppilaiden ikäkauden
arviointikäytännöt

ja

edellytysten

huomioon

ottaminen

sekä

monipuoliset

Arvioinnissa käytetään monipuolisia menetelmiä. Opettaja kokoaa tietoa oppilaiden edistymisestä
oppimisen eri osa-alueilla ja erilaisissa oppimistilanteissa. Tällöin on tärkeää ottaa huomioon
oppilaiden erilaiset tavat oppia ja työskennellä sekä huolehtia siitä, ettei edistymisen ja osaamisen
osoittamiselle ole esteitä. Erilaisissa arviointi- ja näyttötilanteissa varmistetaan, että kukin
oppilas ymmärtää tehtäväksi annon ja saa riittävästi aikaa tehtävän suorittamiseen. Lisäksi
huolehditaan mahdollisuuksista hyödyntää tarvittaessa tieto- ja viestintäteknologiaa ja antaa
suullisia näyttöjä. Myös oppilaiden mahdollisesti tarvitsemien apuvälineiden saatavuudesta
sekä tarvittavista avustajapalveluista huolehditaan. Lievätkin oppimisvaikeudet ja oppilaiden
mahdollisesti puutteellinen opetuskielen/ suomen kielen/ruotsin kielen taito tulee ottaa huomioon
arviointi- ja näyttötilanteita suunniteltaessa ja toteutettaessa. Samoin otetaan huomioon
oppilaiden opiskelua varten mahdollisesti määritellyt opetuksen erityiset painoalueet.
Maahanmuuttajataustaisten ja vieraskielisten oppilaiden arvioinnissa otetaan huomioon kunkin
oppilaan kielitausta sekä kehittyvä suomen tai ruotsin kielen taito. Jotta oppilas voi osoittaa
edistymistään ja osaamistaan mahdollisista suomen tai ruotsin kielen puutteista huolimatta,
arvioinnissa kiinnitetään erityistä huomiota oppilaan tilanteeseen sovitettuihin, monipuolisiin ja
joustaviin arviointitapoihin.
Itsearvioinnin edellytysten kehittäminen
Opetuksessa kehitetään oppilaiden edellytyksiä itsearviointiin antamalla tilaa oppimisen ja
opintojen edistymisen pohdintaan ja kehittämällä itsearviointitaitoja. Oppilaita ohjataan niin
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Arviointikäytännöt ja palautteen antaminen tulee suunnitella ja toteuttaa oppilaiden ikäkauden ja
edellytysten mukaisesti. Palautetta annettaessa kiinnitetään huomiota oppilaiden onnistumisiin ja
oppimisen edistymiseen suhteessa aiempaan osaamiseen.

yksilöinä kuin ryhmänä havainnoimaan oppimistaan ja sen edistymistä sekä niihin vaikuttavia
tekijöitä. Tarkoitus on, että opettajat auttavat oppilaita ymmärtämään tavoitteet ja etsimään niiden
saavuttamiseksi parhaita toimintatapoja.
Alemmilla vuosiluokilla itsearviointitaitoja kehitetään auttamalla oppilaita tunnistamaan
onnistumisiaan ja vahvuuksiaan koulutyössä sekä tulemaan tietoiseksi työlle sovittavista
tavoitteista. Opetusryhmän yhteistä arviointikeskustelua käytetään paljon, annetaan myönteistä
palautetta ja osoitetaan, miten monenlaisin tavoin jokainen voi onnistua työssään. Ylemmillä
luokilla huomion kiinnittäminen onnistumisiin ja vahvuuksiin on edelleen tärkeää, mutta oman
oppimisen ja opintojen edistymisen tarkastelu voi olla analyyttisempää. Se ohjaa oppilaita
toimimaan yhä itseohjautuvammin. Myös tällöin opettajien on tärkeä kehittää oppilaiden
keskinäistä arviointikeskustelua eli vertaisarviointia osana ryhmän työskentelyä. Näin oppilailla
on mahdollisuus oppia antamaan ja saamaan rakentavaa palautetta. Itsearvioinnin ja
vertaisarvioinnin avulla jokainen oppilas voi tulla tietoisiksi edistymisestään ja ymmärtää, miten
itse voi vaikuttaa oppimiseensa ja koulutyössä onnistumiseen.

Arviointikulttuurin paikalliset painotukset

Kunnallinen arviointiopas voidaan tarpeen vaatiessa laatia Pedersören kunnan kouluille
kaikissa oppiaineissa myös vuosiluokittain. Itsearvioinnissa käytetään kunnan laatimaa
itsearviointimateriaalia.
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26.

Opintojen aikaisen arvioinnin
toteuttaminen

Arvioinnin toteuttaminen
Arvioinnin tulee olla formatiivista ja summatiivista. Painotus on formatiivisessa arvioinnissa.
Viisi strategiaa formatiivisen arvioinnin toteuttamiseen opetuksessa.
1.
2.
3.
4.
5.

Tehdä selväksi oppimisen tavoitteet ja saada oppilas ymmärtämään onnistumisen
kriteerit, jotka on määritelty lukuvuosisuunnitelmassa
Luoda luokkahuoneaktiviteetteja, jotka antavat näyttöä/merkkejä oppilaan
oppimisesta
Antaa henkilökohtaista kannustavaa palautetta, joka auttaa oppilasta edistymään
Vertaisarviointi / vertaispalaute
Oppilaan itsearviointi

Vuosiluokkien 1-6 arvioinnin ohjeet Pedersören kunnassa
LUOKKA 1 SL Kehityskeskustelu oppilaan ja huoltajien kanssa, perustuu oppilaan itsearviointiin.
LUOKKA 1 KL Lukuvuositodistus, kirjallinen arviointi.
LUOKKA 2 SL Kehityskeskustelu oppilaan ja huoltajien kanssa, perustuu oppilaan itsearviointiin,
välitodistus, kirjallinen arviointi.
LUOKKA 2 KL Lukuvuositodistus, kirjallinen arviointi, sekä ohjaavaa palautetta*.
Luokka 3 SL Kehityskeskustelu oppilaan ja huoltajien kanssa, perustuu oppilaan itsearviointiin,
välitodistus, kirjallinen arviointi.
Luokka 3 KL lukuvuositodistus, numeroarviointi.
Luokka 4 SL Kehityskeskustelu oppilaan ja huoltajien kanssa, perustuu oppilaan itsearviointiin,
välitodistus, numeroarviointi.
Luokka 4 KL Lukuvuositodistus, numeroarviointi.

Luokka 5 KL Lukuvuositodistus, numeroarviointi.
Luokka 6 SL Kehityskeskustelu oppilaan ja huoltajien kanssa, perustuu oppilaan itsearviointiin,
välitodistus, numeroarviointi.
Luokka 6 KL Lukuvuositodistus, numeroarviointi, sekä ohjaavaa palautetta.
* Vuosiluokkien 2 ja 6 päättyessä, tulee oppilaan saada lukuvuositodistuksen lisäksi ohjaavaa
palautetta perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden luvun 6.4.4 Arviointi nivelkohdissa
toimintaohjeiden mukaan. Oppilaalle annettavan ohjaavan palautteen tulee aina olla suullista.
Opettaja voi valita, onko huoltaja on mukana palautteen antamisen hetkellä.
Käyttäytymisen arviointi; tavoitteet ja perusteet
Oppilaan käyttäytymisen arviointi tapahtuu kunnassa asetettuihin kriteereihin perustuen. Liite.
Valinnaisten aineiden arviointi
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Luokka 5 SL Kehityskeskustelu oppilaan ja huoltajien kanssa, perustuu oppilaan itsearviointiin,
välitodistus, numeroarviointi.

Opintojen aikaisen arvioinnin toteuttaminen

Valinnaiset aineet, jotka koostuvat vähintään kahdesta viikkotunnista arvioidaan numeroin, muut
arvioidaan hyväksyttynä tai hylättynä.
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27.

Kuudennen vuosiluokan päätteeksi
tehtävä arviointi

Kuudennen vuosiluokan lopulla oppilaalle annetaan lukuvuositodistuksen lisäksi myös muuta
ohjaavaa palautetta opetuksen järjestäjän päättämällä tavalla. Palautteessa kiinnitetään huomiota
erityisesti työskentelytaitojen ja oppimisen taitojen kehittymiseen. Oppilas tarvitsee tietoa myös
edistymisestään oppiaineissa ja laaja-alaisessa osaamisessa. Arviointikäytänteet ja palautteen
antaminen suunnitellaan niin, että oppilas ja huoltaja saavat monipuoliseen tietoon perustuvan
käsityksen oppilaan oppimisen edistymisestä. Erityistä huomiota kiinnitetään opiskelumotivaation
tukemiseen. Kuudennen vuosiluokan lukuvuositodistuksessa annettavaa arviointia varten kaikkiin
yhteisiin oppiaineisiin on määritelty tavoitteista johdetut arviointikriteerit hyvää osaamista
kuvaavalle sanalliselle arviolle tai numeroarvosanalle kahdeksan (8). Kriteerien avulla on
kuvattu, millaista osaamista edellytetään kyseisen arvion tai arvosanan saavuttamiseksi.
Kriteerit eivät ole oppilaille asetettuja tavoitteita, vaan opettajan arvioinnin apuvälineitä.
Sanallista arviota tai arvosanaa antaessaan opettaja pohtii oppilaan edistymistä suhteessa
opetussuunnitelmassa määriteltyihin tavoitteisiin ja osaamisen tasoa suhteessa valtakunnallisesti
määriteltyihin arviointikriteereihin.Opettajan tulee käyttää näitä kriteerejä antaessaan oppilaalle
sanallisen arvion tai numeroarvosanan kuudennen vuosiluokan lukuvuositodistukseen. Oppilas
saa hyvää osaamista kuvaavan sanallisen arvion tai arvosanan kahdeksan (8), mikäli
hän osoittaa keskimäärin oppiaineen eri kriteerien kuvaamaa osaamista. Tason ylittäminen
joidenkin tavoitteiden osalta voi kompensoida tasoa heikomman suoriutumisen joidenkin muiden
tavoitteiden osalta.
Pedersören kunnassa seuraamme toimintaohjeita,
opetussuunnitelman perusteissa, luku 6.4.4.

annetaan

perusopetuksen

Kuudennen vuosiluokan päätteeksi tehtävä arviointi
Hyvää osaamista kuvaavat arviointikriteerit 6. vuosiluokan päätteeksi
Valinnaiset aineet, jotka koostuvat vähintään kahdesta viikkotunnista, arvioidaan numeroin,
muut arvioidaan hyväksyttynä tai hylättynä.
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•
•
•

jotka

28.

Oppimisen ja koulunkäynnin tuen
käytännön järjestämiseen liittyvät
keskeiset linjaukset

Toiminta ja yhteistyö nivelaiheissa
Siirtyminen esikoulusta 1. vuosiluokalle
•

•
•

Oppimisen ja koulunkäynnin tuen käytännön järjestämiseen liittyvät keskeiset linjaukset

•

•
•

Edsevön esikoululapset tekevät säännöllistä yhteistyötä samassa rakennuksessa
sijaitsevan Edsevön koulun kanssa koko esikouluvuotensa ajan (yhteistyö 1.-2.luokan oppilaiden kanssa ja kummitoiminta 3.-4.-luokan kanssa). Koulun säännöt ja
toimintakulttuuri ovat siten Edsevön esikoululapsille tuttuja ja kynnys siirtyä koulun puolelle
on erittäin pieni.
Opettaja voi keskustella lapsen esikoulumateriaalista esikouluopettajan kanssa.
Pedgagogisen tukiryhmän kokous esikoulun (esikouluopettaja ja erityisopettaja) ja Edsevön
koulun (vastaanottava opettaja, erityisopettaja, rehtori ja oppilashuollon henkilöstö) välillä
järjestetään kevätlukukaudella ennen tutustumispäivää.
Kaikki tehdyt asiakirjat, kuten pedagoginen arvio, oppimissuunnitelma, pedagoginen
selvitys, henkilökohtaiset opetuksen järjestämistä koskevat suunnitelmat ja muut
tarpeelliset raportit huomioidaan opetuksen järjestämisessä oppilaan tarpeita vastaavaksi.
Erityisopettaja vastaa näiden tietojen saattamisen luokanopettajan tietoon huomioiden
myös tietojen siirtämiseen liittyvät luvat.
Tarvittaessa koulupyskologi tekee kartoituksen.
Esikoululapset siirtyvät toukuussa järjestettävänä tutustumispäivänä ensimmäiselle
luokalle vastaanottavan opettajan tunnille samalla, kun uudet esikoululaiset tulevat
tutustumaan Edsevön esikoulun toimintaan.

Siirtyminen 6. luokalta 7. luokalle
•

•

•
•

Etelänummen koulun kuraattori ja erityisopettaja, sekä mahdollisesti rehtor,i vierailevat
Edsevön koulussa vuosiluokalla 6 keväällä. Oppilaat keskustelevat siirtoon liittyvistä
asioista. Etelänummen kuraattori sekä erityisopettaja keskustelevat luokanopettajan ja
erityisopettajan kanssa luokan siirtymiseen liittyvistä asioista.
Kaikki tehdyt asiakirjat, kuten pedagoginen arvio, oppimissuunnitelma, pedagoginen
selvitys, henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma ja muut
tarpeelliset asiakirjat kootaan erityisopettajan toimesta ja toimitetaan Etelänummen koulun
erityisopettajalle. Tiedonsiirrosta informoidaan siirtyvien oppilaiden huoltajia.
Etelänummen koulu kutsuu 6. luokan oppilaat ja huoltajat vanhempainiltaan toukokuussa,
tutustuakseen kouluun ja saadakseen yläkoulun aloittamiseen liittyvää tietoa, kuten esim.
luokkajaot.
Tarvittaessa järjestetään yksittäinen vierailu ja/tai tapaaminen Etelänummen koulussa
oppilaalle, huoltajille ja asiaa koskevalle koulun henkilökunnalle.

Oppimisen ja
järjestämiseksi

koulunkäynnin

tuen

tarpeiden

suunnitelmallinen

seulonta

tuen

Erityisopettajilla on yhteinen luettelo erityisopetuksen testeistä, joita on suoritettu luokilla 1-6.
Oppilaat ja vanhemmat kutsutaan kehityskeskusteluun luokanvalvojan kanssa vähintään kerran
lukuvuodessa. Oppimissuunnitelman ja henkilökohtaisen opetuksen järjestämistä koskevan
suunnitelman arvioi tarvittaessa ja lukuvuoden lopussa opettaja ja erityisopettaja yhdessä
oppilaan ja huoltajien kanssa. Erityisen tuen oppilaille tehdään pedagoginen selvitys vuosiluokan
2 jälkeen ja ennen siirtymistä vuosiluokalle 7.
Yhteistyö muiden hallintokuntien kanssa, vastuut ja työnjako opetustoimessa.
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Pedersören sivistystoimi tekee yhteistyötä Pietarsaaren sosiaali- ja terveystoimen kanssa, joka
tarjoaa kouluterveys-, koululääkäri- ja psykologipalveluita.
Yhteistyö oppilashuollon palveluista vastaavien ja muiden tarvittavien asiantuntijoiden
kanssa tuen tarpeen arvioinnissa, tuen suunnittelussa, järjestämisessä sekä käytännön
toteuttamisessa
Kaikissa Pedersören kouluissa on pedagoginen tukiryhmä, joka kokoontuu säännöllisesti
arvioimaan ja suunnittelemaan pedagogista tukea oppilaille. Pedagogiseen tukiryhmään kuuluu
rehtori, asiaa koskeva opettaja, erityisopettaja, oppilaanohjaaja, koulukuraattori, koulupsykologi
ja kouluterveydenhoitaja. Ryhmää johtaa rehtori ja sihteerinä toimii erityisopettaja.
Kodin ja koulun välisen yhteistyön keskeiset toimintaperiaatteet oppimisen ja
koulunkäynnin tuen kysymyksissä

28.1.

Yleinen tuki

Laadukas perusopetus on perusta oppilaan oppimiselle ja hyvinvoinnille. Oppimisen ja
koulunkäynnin vaikeuksia ehkäistään ennakolta esimerkiksi opetusta eriyttämällä, opettajien
keskinäisellä sekä muun henkilöstön yhteistyöllä, ohjauksella sekä opetusryhmiä joustavasti
muuntelemalla. Opetuksessa otetaan huomioon sekä ryhmän että yksittäisen oppilaan tarpeet.
Yleinen tuki on ensimmäinen keino vastata oppilaan tuen tarpeeseen. Tämä tarkoittaa yleensä
yksittäisiä pedagogisia ratkaisuja sekä ohjaus- ja tukitoimia, joilla tilanteeseen vaikutetaan
mahdollisimman varhaisessa vaiheessa osana koulun arkea. Yleistä tukea annetaan heti tuen
tarpeen ilmetessä, eikä tuen aloittaminen edellytä erityisiä tutkimuksia tai päätöksiä.
Tuen tarpeiden arviointi ja tarvittavan tuen antaminen kuuluvat kaikkiin kasvatus- ja
opetustilanteisiin. Tuki järjestetään opettajien ja muun henkilöstön yhteistyönä. Oppilaan ja
huoltajan kanssa tehdään tiivistä yhteistyötä. Yleisen tuen aikana voidaan käyttää kaikkia
perusopetuksen tukimuotoja lukuun ottamatta erityisen tuen päätöksen perusteella annettavaa
erityisopetusta ja oppiaineiden oppimäärien yksilöllistämistä. Oppilaan tuen tarpeisiin vastataan
esimerkiksi tukiopetuksella, osa-aikaisella erityisopetuksella tai ohjauksen keinoin.
Oppimissuunnitelmaa voidaan tarvittaessa käyttää osana yleistä tukea. Tällöin
oppimissuunnitelma sisältää soveltuvin osin samoja osa-alueita kuin tehostettua tukea varten
laadittava oppimissuunnitelma. Pidemmälle edistyneen oppilaan opiskelua voidaan syventää ja
laajentaa oppimissuunnitelman avulla.
Työnkulku Pedersören kunnassa
Opettajan tulee ohjata oppilaita niin, että he oppivat tunnistamaan omat resurssinsa ja
kehittymisen haasteet. Erityistä huomiota tulee kiinnittää oppilaan oppimisvalmiuksiin ja
mahdollisuuksiin ottaa vastuu omista opinnoistaan, suunnitella, asettaa tavoitteita ja suorittaa
ja arvioida niitä. Oppilaan itsetuntoa, opiskelumotivaatiota ja oppimisvalmiuksia tulee vahvistaa.
Tuen tarpeen arviointi ja tuen tarjoaminen kuuluu opettajan työhön kaikissa opiskelutilanteissa ja
oppiaineissa.
Yleistä tukea antaa ensisijaisesti opettaja yhteistyössä kodin kanssa. Erityisopettaja ohjaa
opettajaa tarvittaessa. Tärkeimmät yleisen tuen tukitoimet ovat eriyttäminen, tukiopetus, osaaikainen erityisopetus, avustaja- ja tulkkauspalvelut.
Opettaja vastaa yleisen tuen dokumentoinnista Wilmassa.
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Kun opettaja huomaa, että oppilaalla on jokinlaisia vaikeuksia koulutyössä, on olennaisen tärkeää
ottaa yhteys huoltajaan varhaisessa vaiheessa. Oppilasta ja huoltajia informoidaan tuen saannin
mahdollisuuksista ja minkälaista tukea on saatavilla. Keskustelu oppilaan edistymisestä ja tuen
tarpeesta tulee käydä yhteystyössä kodin ja koulun kanssa.

28.2.

Tehostettu tuki

Oppilaalle, joka tarvitsee oppimisessaan tai koulunkäynnissään säännöllistä tukea tai
samanaikaisesti useita tukimuotoja, on pedagogiseen arvioon perustuen annettava tehostettua
tukea hänelle tehdyn oppimissuunnitelman mukaisesti. Tehostettu tuki tulee järjestää laadultaan
ja määrältään oppilaan yksilöllisten tarpeiden mukaisesti. Tehostettua tukea annetaan silloin,
kun yleinen tuki ei riitä, ja niin kauan kun oppilas sitä tarvitsee. Oppilaan tehostettu tuki
suunnitellaan kokonaisuutena. Se on luonteeltaan vahvempaa ja pitkäjänteisempää kuin yleinen
tuki. Oppilas tarvitsee yleensä myös useampia tukimuotoja. Tehostettu tuki annetaan muun
opetuksen yhteydessä joustavin opetusjärjestelyin.

Oppimisen ja koulunkäynnin tuen käytännön järjestämiseen liittyvät keskeiset linjaukset

Tehostetun tuen aikana voidaan käyttää kaikkia perusopetuksen tukimuotoja, lukuun ottamatta
erityisen tuen päätöksen perusteella annettavaa erityisopetusta ja oppiaineiden oppimäärien
yksilöllistämistä. Esimerkiksi osa-aikaisen erityisopetuksen, opintojen yksilöllisen ohjauksen ja
kodin kanssa tehtävän yhteistyön merkitys korostuu tehostetun tuen aikana. Myös oppilashuollon
osuutta oppilaan hyvinvoinnin edistäjänä ja ylläpitäjänä vahvistetaan.
Tuki järjestetään opettajien ja muun henkilöstön yhteistyönä. Tehostetun tuen aikana annettava
tuki kirjataan oppimissuunnitelmaan. Oppilaan ja huoltajan kanssa tehtävän yhteistyön merkitys
korostuu. Oppilaan oppimista ja koulunkäyntiä tulee seurata ja arvioida säännöllisesti tehostetun
tuen aikana. Mikäli arvioinnin perusteella todetaan tuen tarpeen muuttuneen tai annettu tuki ei
hyödytä oppilasta, päivitetään oppimissuunnitelma vastaamaan uutta tilannetta.
Pedagoginen arvio
Tehostetun tuen aloittaminen perustuu pedagogiseen arvioon. Kirjallisessa pedagogisessa
arviossa kuvataan
•
•
•
•
•

oppilaan oppimisen ja koulunkäynnin kokonaistilanne koulun, oppilaan sekä huoltajan
näkökulmista
oppilaan saama yleinen tuki ja arvio eri tukimuotojen vaikutuksista
oppilaan vahvuudet ja kiinnostuksen kohteet, oppimisvalmiudet sekä oppimiseen ja
koulunkäyntiin liittyvät erityistarpeet
arvio siitä, millaisilla pedagogisilla, oppimisympäristöön liittyvillä, ohjauksellisilla,
oppilashuollollisilla tai muilla tukijärjestelyillä oppilasta voidaan tukea
arvio tehostetun tuen tarpeesta.

Yhteistyö oppilaan ja huoltajan kanssa on tärkeää sekä tarpeiden selvittämisen että tuen
suunnittelun ja onnistuneen toteuttamisen kannalta. Oppilaan opettaja tai opettajat yhdessä
laativat kirjallisen pedagogisen arvion. Tarvittaessa arvion laatimisessa käytetään myös muita
asiantuntijoita. Pedagogisen arvion laatimisessa hyödynnetään oppilaalle jo mahdollisesti osana
yleistä tukea laadittua oppimissuunnitelmaa. Mikäli oppilaalla on kuntoutussuunnitelma tai muita
suunnitelmia, hyödynnetään niitä huoltajan luvalla.
Tehostetun tuen aloittaminen, järjestäminen ja tarvittaessa palaaminen takaisin yleisen tuen
piiriin käsitellään pedagogiseen arvioon perustuen moniammatillisesti yhteistyössä oppilashuollon
ammattihenkilöiden kanssa[2]. Käsittelyä koskevat tiedot kirjataan opetuksen järjestäjän
päättämällä tavalla, esimerkiksi kirjallisesti laadittuun pedagogiseen arvioon.
Oppimissuunnitelma tehostetun tuen aikana
Tehostetun tuen aikana oppilaalle järjestettävä tuki kirjataan oppimissuunnitelmaan.
Oppimissuunnitelma on opetussuunnitelmaan perustuva kirjallinen suunnitelma oppilaan
oppimisen ja koulunkäynnin tavoitteista, tarvittavista opetusjärjestelyistä sekä oppilaan
tarvitsemasta tuesta ja ohjauksesta.
Tavoitteena on turvata oppilaalle edellytykset edetä opinnoissaan ja edistää hänen hyvinvointiaan.
Oppimissuunnitelma tukee kunkin opettajan oman työn suunnittelua ja opettajien keskinäistä sekä
kodin kanssa tehtävää yhteistyötä. Oppimissuunnitelmasta huoltaja saa itselleen tietoa ja voi siten
paremmin tukea lastaan. Suunnitelma antaa pohjan oppilaan edistymisen arvioinnille.
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Tehostettua tukea varten tehtävä oppimissuunnitelma perustuu pedagogisessa arviossa
tuotettuun tietoon. Oppimissuunnitelma on laadittava, ellei siihen ole ilmeistä estettä,
yhteistyössä oppilaan ja huoltajan kanssa[4]. Laatimiseen osallistuvat tarvittaessa myös muut
asiantuntijat. Oppilaan osuus suunnittelussa kasvaa siirryttäessä perusopetuksen ylemmille
luokille. Mikäli oppilaalla on kuntoutussuunnitelma tai muita suunnitelmia, niitä voidaan hyödyntää
huoltajan luvalla. Oppimissuunnitelman laatimisen yhteydessä sovitaan tavoitteiden toteutumisen
seurannasta ja suunnitelman tarkistamisen aikataulusta. Lisäksi oppimissuunnitelma tarkistetaan
vastaamaan tuen tarvetta aina oppilaan tilanteen muuttuessa.
Tehostettua tukea varten laadittavan oppimissuunnitelman tulee sisältää seuraavat tiedot sen
mukaan kuin oppilaan opetuksen ja tuen järjestäminen edellyttää:
Oppilaskohtaiset tavoitteet
•
•
•

oppilaan näkemys tavoitteistaan ja kiinnostuksen kohteistaan
oppilaan oppimiseen ja koulunkäyntiin liittyvät vahvuudet, oppimisvalmiudet sekä
erityistarpeet
oppilaan oppimiseen, työskentely- ja vuorovaikutustaitoihin sekä koulunkäyntiin liittyvät
tavoitteet

•
•
•
•
•

oppimisympäristöihin liittyvät ratkaisut
oppilaan tukeen liittyvät ratkaisut, kuten joustavat ryhmittelyt, samanaikaisopetus,
opetusmenetelmät, opiskelustrategiat, työskentelytavat ja kommunikointitavat
oppilaalle annettava tukiopetus ja osa-aikainen erityisopetus
opiskelun erityiset painoalueet eri oppiaineissa
oppilaan ohjaukseen liittyvät tavoitteet ja toimenpiteet

Tuen edellyttämä yhteistyö ja palvelut
•
•
•

oppilashuollon ja muiden asiantuntijoiden antama tuki ja eri toimijoiden vastuunjako
opetukseen osallistumisen edellyttämien perusopetuslain mukaisten tulkitsemis- ja
avustajapalveluiden, muiden opetuspalveluiden, apuvälineiden ja kuntoutuspalveluiden
järjestäminen sekä eri toimijoiden vastuunjako
yhteistyön toteuttaminen oppilaan ja huoltajan kanssa, huoltajan tarjoama tuki

Tuen seuranta ja arviointi
•
•
•
•
•

oppimissuunnitelman tavoitteiden toteutumisen seuranta, toimenpiteiden vaikuttavuuden
arviointi sekä arviointiajankohdat
oppilaan ja huoltajan kanssa tehtävä arviointi oppilaan oppimisen ja koulunkäynnin
kokonaistilanteesta sekä oppilaan itsearviointi
arvioinnissa käytettävät menetelmät joiden avulla oppilas voi osoittaa osaamistaan hänelle
sopivin tavoin
oppimissuunnitelman tarkistaminen ja sen ajankohta
suunnitelman laatimiseen osallistuneet henkilöt

Oppimissuunnitelmassa ei kuvata oppilaan henkilökohtaisia ominaisuuksia.
Oppimissuunnitelma muissa tilanteissa
Oppimissuunnitelmaa käytetään vaikka oppilas ei saisi tehostettua tukea, mikäli
•
•
•

oppilas etenee eri oppiaineiden opinnoissa vuosiluokkiin jaetun oppimäärän sijasta oman
opinto-ohjelman mukaisesti
opetus järjestetään erityisin opetusjärjestelyin
perusopetuksen 7-9 vuosiluokkien oppilas on otettu joustavan perusopetuksen toimintaan.

Näissä tilanteissa laadittava oppimissuunnitelma sisältää soveltuvin osin samoja osa-alueita kuin
tehostettua tukea varten laadittava oppimissuunnitelma.
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Pedagogiset ratkaisut

Työnkulku Pedersören kunnassa
Opettaja vastaa pedagogisesta arviosta. Tarvittaessa pedagoginen arvio tehdään yhdessä
erityisopettajan kanssa.
Moniammatillisen päätöksen tehostetusta tuesta tekee pedagoginen tukiryhmä, johon voi
kuulua rehtori, opettaja, erityisopettaja, oppilaanohjaaja, koulupsykologi, koulukuraattori ja
kouluterveydenhoitaja.
Oppilaan oppimissuunnitelman laatimisesta vastaa opettaja yhdessä erityisopettajan kanssa.
Suunnitelma arvioidaan tarvittaessa sekä lukuvuoden lopussa.
Pedagoginen arvio ja
oppimissuunnitelman.

Oppimisen ja koulunkäynnin tuen käytännön järjestämiseen liittyvät keskeiset linjaukset

28.3.

oppimissuunnitelma

tehdään

Wilmassa.

Huoltaja

allekirjoittaa

Erityinen tuki

Erityistä tukea annetaan niille oppilaille, joiden kasvun, kehityksen tai oppimisen tavoitteiden
saavuttaminen ei toteudu riittävästi muuten. Erityisen tuen tehtävänä on antaa oppilaalle
kokonaisvaltaista ja suunnitelmallista tukea niin, että oppilas voi suorittaa oppivelvollisuutensa ja
saa pohjan opintojen jatkamiselle peruskoulun jälkeen. Oppilaan itsetuntoa, opiskelumotivaatiota
ja mahdollisuutta kokea onnistumisen ja oppimisen iloa vahvistetaan. Samoin tuetaan oppilaan
osallisuutta ja vastuunottoa opiskelusta.
Erityinen tuki muodostuu erityisopetuksesta ja muusta oppilaan tarvitsemasta, perusopetuslain
mukaan annettavasta tuesta. Erityisopetus ja oppilaan saama muu tuki muodostavat
järjestelmällisen kokonaisuuden. Käytettävissä ovat kaikki perusopetuslain mukaiset tukimuodot.
Erityinen tuki järjestetään joko yleisen tai pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä. Erityistä tukea
saava oppilas opiskelee joko oppiaineittain tai toiminta-alueittain. Mikäli oppilas opiskelee
oppiaineittain, hän opiskelee eri oppiaineissa joko yleisen tai yksilöllistetyn oppimäärän
mukaisesti.
Sellaiselle oppilaalle, jolle on tehty erityisen tuen päätös, annetaan erityisopetusta hänelle laaditun
henkilökohtaisen opetuksen järjestämistä koskevan suunnitelman mukaisesti. Erityisopetukseen
sisältyvillä pedagogisilla ratkaisuilla pyritään ensisijaisesti turvaamaan oppilaan oppiminen.
Pedagogiset ratkaisut voivat liittyä esimerkiksi opetukseen ja työtapoihin tai valittaviin
materiaaleihin ja välineisiin. Nämä vaihtelevat oppimisen tavoitteiden ja sisältöjen sekä oppilaan
henkilökohtaisten tarpeiden mukaisesti. Oppilaalla on perusopetuslain mukaan oikeus saada
oppimisensa tueksi tukiopetusta ja osa-aikaista erityisopetusta myös osana erityisopetusta.
Oppimista tukevien erityisopetuksen pedagogisten ratkaisujen lisäksi erityistä tukea saavalla
oppilaalla on oikeus myös muuhun tukeen. Tällaista muuta tukea ovat esimerkiksi ohjaus,
yksilökohtainen oppilashuolto, tulkitsemis- ja avustajapalvelut sekä erityiset apuvälineet.
Erityisen tuen prosessin kulku Pedersören kunnassa
Erityisopettaja vastaa pedagogisen selvityksen laatimisesta yhdessä opettajan kanssa Wilmassa.
Pedagoginen selvitys annetaan huoltajille ja vanhempien allekirjoittama lomake oppilaan ja
huoltajien kuulemisesta liitetään pedagogiseen selvitykseen.
Ennen erityisen tuen päätöstä asia otetaan käsittelyyn pedagogisessa tukiryhmässä.
Koulutoimenjohtaja tekee virkamiespäätöksen erityisen tuen päätöksestä.
Erityisen tuen päätös tarkistetaan vuosiluokan 2 jälkeen ja ennen siirtymistä vuosiluokalle 7;
erityisopettaja laatii pedagogisen selvityksen.
Jos tarvetta erityiseen tukeen vielä on, tehdään uusi päätös erityisestä tuesta. Jos näyttää siltä,
että oppilas ei enää tarvitse erityistä tukea, tehdään päätös, että tuki lopetetaan. Oppilas siirtyy
tällöin tehostettuun tukeen.
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Erityisopettaja vastaa henkilökohtaisen opetuksen järjestämistä koskevan suunnitelman
laatimisesta ja arvioinnista yhdessä opettajan kanssa Wilmassa.
Pidennetty oppivelvollisuus aloitetaan ensisijaisesti kun lapsi täyttää 5 vuotta.
Kiertävä erityislastentarhaopettaja valmistelee asian koulutoimienjohtajalle, joka tekee päätöksen
pidennetystä oppivelvollisuudesta ja erityisestä tuesta. Koulutoimenjohtaja lähettää päätöksen
huoltajille ja erityisopettajalle.
Oppilaan tarve pidennettyyn oppivelvollisuuteen arvioidaan yhdessä erityisen tuen tarkistamisen
yhteydessä. Mikäli havaitaan, että oppilas ei enää kuulu pidennetyn oppivelvollisuuden piiriin,
tehdään pedagoginen selvitys ja päätös pidennetyn oppivelvollisuuden päättymisestä, jonka
jälkeen oppilas siirtyy yleisen oppivelvollisuuden piiriin. Tarvittaessa oppilas voi jatkossakin saada
erityistä tukea.

28.4.

Perusopetuslaissa säädetyt tukimuodot

Pedersören
kunnan
perusopetuksen
opetussuunitelma
sisältää
perusopetuksen
opetussuunitelman perusteiden tekstin koskien tukiopetusta ja osa-aikaista erityisopetusta.

Aloitteen tukiopetuksesta tekee ensisijaisesti opettaja, mutta sen voi tehdä myös oppilas tai
huoltaja. Tukiopetus tulee aloittaa heti, kun oppimiseen tai koulunkäyntiin liittyvät vaikeudet on
havaittu, jotta oppilas ei jäisi pysyvästi jälkeen opinnoissaan. Tukiopetusta pyritään järjestämään
yhteisymmärryksessä oppilaan ja huoltajan kanssa. Tukiopetus järjestetään systemaattisesti niin
usein kuin tarvetta on yhdessä sovittuina aikoina. Annettu tuki dokumentoidaan Wilmaan opettajan
toimesta.
Osa-aikainen erityisopetus
Osa-aikaista erityisopetusta annetaan joustavin järjestelyin samanaikaisopetuksena,
pienryhmässä tai yksilöopetuksena. Opettaja ja erityisopettaja arvioivat osa-aikaisen
erityisopetuksen tuen tarpeen. Huoltajia tiedotetaan järjestelystä. Osa-aikaista erityisopetusta
pyritään järjestämään yhteisymmärryksessä oppilaan ja huoltajan kanssa.
Opetukseen osallistumisen edellyttämät palvelut ja apuvälineet
Oppilaan kanssa työskentelevät suunnittelevat yhdessä opetukseen osallistumisen edellyttämien
palvelujen ja apuvälineiden käytön eri oppimistilanteissa hyödyntäen tarvittaessa muita
asiantuntijoita. Opetuksen järjestäjä päättää tulkitsemis- ja avustajapalveluista sekä muista
opetuspalveluista ja erityisistä apuvälineistä. Palveluiden ja apuvälineiden tarve ja määrä
arvioidaan moniammatillisena yhteistyönä hyödyntäen oppilaan ja huoltajan antamia tietoja ja
mahdollisten koulun ulkopuolisten asiantuntijoiden lausuntoja. Tehostettua tukea saavan oppilaan
palveluiden ja apuvälineiden tarve arvioidaan pedagogisessa arviossa. Erityistä tukea saavan
oppilaan palveluiden ja erityisten apuvälineiden tarve arvioidaan pedagogisessa selvityksessä
ja niistä päätetään erityisen tuen päätöksessä. Yleistä ja tehostettua tukea saavalle oppilaalle
mahdollisista palveluista ja erityisistä apuvälineistä tehdään hallintopäätös. Palveluiden ja
apuvälineiden käyttö kuvataan oppimissuunnitelmassa tai HOJKSissa.

28.5.

Tulkitsemis- ja avustajapalvelut

[Oppilaan kanssa työskentelevät suunnittelevat yhdessä opetukseen osallistumisen edellyttämien
palvelujen ja apuvälineiden käytön eri oppimistilanteissa hyödyntäen tarvittaessa muita
asiantuntijoita. Opetuksen järjestäjä päättää tulkitsemis- ja avustajapalveluista sekä muista
opetuspalveluista ja erityisistä apuvälineistä. Palveluiden ja apuvälineiden tarve ja määrä
arvioidaan moniammatillisena yhteistyönä hyödyntäen oppilaan ja huoltajan antamia tietoja ja
mahdollisten koulun ulkopuolisten asiantuntijoiden lausuntoja. Tehostettua tukea saavan oppilaan
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Tukiopetus
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palveluiden ja apuvälineiden tarve arvioidaan pedagogisessa arviossa. Erityistä tukea saavan
oppilaan palveluiden ja erityisten apuvälineiden tarve arvioidaan pedagogisessa selvityksessä
ja niistä päätetään erityisen tuen päätöksessä. Yleistä ja tehostettua tukea saavalle oppilaalle
mahdollisista palveluista ja erityisistä apuvälineistä tehdään hallintopäätös. Palveluiden ja
apuvälineiden käyttö kuvataan oppimissuunnitelmassa tai HOJKSissa. ]
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29.

Oppilashuollon paikallisen
toteuttamisen tavoitteet ja
toimintatavat

Oppilashuoltosuunnitelmat

Tarkemmat ohjelmat ja suunnitelmat oppilashuollon organisaatiosta löytyy täältä.
Oppilashuollon ohjausryhmä
Pedersören koulutoimi on päättänyt hoitaa tämän tehtävän yhteistyössä muiden alueen
koulutuksenjärjestäjien kanssa. Alueen kuntien yhteinen ohjausryhmä vastaa yksittäisten
järjestäjien oppilashuollon yleisestä suunnittelusta, kehityksestä, ohjauksesta ja arvioinnista.
Ohjausryhmän oppilashuollon vastuualueeseen kuuluuvat perusopetus ja toisen asteen koulutus.
Oppilashuollon paikallinen ohjausryhmä koostuu Pietarsaaren, Luodon, Uudenkaarlepyyn ja
Pedersören koulutoimenjohtajista, sekä Pietarsaaren sosiaali- ja terveyshuollon edustajista:
johtava lääkäri/ylilääkäri, sosiaalihuollon johtaja, avohoidon ylihoitaja. Ryhmän puheenjohtajaksi
ja kokoonkutsujaksi nimitetään yksi koulutoimenjohtajista kiertävän järjestelmän mukaan.
Ryhmän kokouksista pidetään pöytäkirjaa.
Oppilashuoltoryhmä
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Paikallistasolla oppilashuoltosuunnitelma koostuu kolmesta eri suunnitelmasta jotka yhdessä
ohjaavat oppilashuollon suunnittelua ja toteutusta. Suunnitelmat laaditaan moniammatillisessa
yhteistyössä. Sunnitelmat ovat hyvinvointisuunnitelma lapsille ja nuorille, jonka hyväksyy
kunnanvaltuusto, opetussuunnitelmassa oleva oppilashuollon kuvaus, jonka hyväksyy päivähoitoja koulutuslautakunta, sekä koulukohtainen oppilashuoltosuunnitelma, joka laaditaan vuosittain
koulun oppilashuoltoryhmässä. Alla oleva kuva eisttää kuinka oppilashuolto on järjestetty
Pedersöressä.

Jokaisessa koulussa toimii oppilashuoltoryhmä, jonka tehtävänä on suunnitella, johtaa ja kehittää
koulun yhteistä oppilashuoltoa. Ryhmän tärkein tehtävä on edistää hyvinvointia ja turvallisuutta
koulussa sekä keskittyä ennaltaehkäisevään työhön edistääkseen fyysistä, psyykkistä ja
sosiaalista hyvinvointia.
Tämä tarkoittaa käytännössä keskittymistä luokkien ilmapiiriin,oppilaiden hyvinvointiin
ryhmänä, viihtyvyyteen, kiusaamisen ehkäisyyn ja turvallisuuteen liittyviin kysymyksiin .
Oppilashuoltoryhmällä on vastuu siitä, että koulun kriisi- ja turvallisuussuunnitelma on ajan
tasalla. Koulun oppilashuoltoryhmää johtaa rehtori. Muita jäseniä oppilashuoltoryhmässä ovat
erityisopettaja, kouluterveydenhoitaja, koulukuraattori, koulupsykologi ja muut nimetyt opettajien
edustajat. Oppilashuoltoryhmä vastaa koulukohtaisen oppilashuoltosuunnitelman laatimisesta ja
kokoontuu vähintään kerran lukukauden aikana ja myös tarvittaessa. Oppilashuoltosuunnitelma
käsitellään johtokunnassa syksyn kokouksessa, ja käydään läpi koulun oppilaskunnassa.
Vanhempia tiedotetaan siitä, miten he voivat olla osallisina koulukohtaisessa oppilashuollossa.
Asiantuntijaryhmä
Asiantuntijaryhmä kootaan yksittäisen oppilaan tai oppilasryhmän tuen tarpeen selvittämiseksi
ja oppilashuollon palvelujen järjestämiseksi. Ryhmän kokoaa se opetushenkilöstön tai
oppilashuollon palveluiden edustaja, jolle asia työtehtävien perusteella kuuluu. Ryhmän
monialainen kokoonpano perustuu tapauskohtaiseen harkintaan ja käsiteltävään asiaan. Ryhmä
nimeää keskuudestaan vastuuhenkilön. Asiantuntijoiden nimeäminen ryhmän jäseniksi ja
muiden yhteistyötahojen tai oppilaiden läheisten osallistuminen ryhmän työskentelyyn edellyttää
oppilaan tai huoltajan suostumusta. Vastuuhenkilö merkitsee tämän kokouksen pöytäkirjaan ja
asiakirjat siirretään oppilashuoltorekisteriin. Vastaava kuraattori vastaa oppilashuoltorekisteristä
Pedersöressä.

Oppilashuollon paikallisen toteuttamisen tavoitteet ja toimintatavat

Pedersören kunnan oppilashuollon paikallisia tavoitteita ja lähestymistapoja kuvaava asiakirja
löytyy täältä.
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30.

Kieleen ja kulttuuriin liittyvät
erityiskysymykset

Oppilaiden kielelliset valmiudet sekä kulttuuritausta otetaan perusopetuksessa huomioon. Koulun
tulee turvata ja tukea oppilaan joka puhuu toista äidinkieltä ja tulee toisesta kulttuurista
mahdollisuuksia oppia ja kommunikoida. Kielellisesti tietoisessa koulussa jokainen opettaja toimii
opettajana koulun kielessä kuten myös oppiaineensa kielessä.
Kaikkien oppilaiden opetuksessa noudatetaan yhteisiä, perusopetuksen opetussuunnitelman
perusteiden mukaisia tavoitteita ja periaatteita. Jokaisen oppilaan kieli- ja kulttuuri-identiteettiä
tuetaan monipuolisesti. Opetuksessa hyödynnetään oppilaiden ja heidän huoltajiensa ja
yhteisönsä tietämystä oman kieli- ja kulttuurialueensa luonnosta, elämäntavoista, historiasta,
kielistä ja kulttuureista. Tavoitteena on ohjata oppilaita arvostamaan eri kieliä ja kulttuureja
sekä edistää kaksi- ja monikielisyyttä ja siten vahvistaa oppilaiden kielellistä tietoisuutta ja
metalingvistisiä taitoja.
Opetuskielenä voidaan käyttää myös muita kieliä, kun se ei vaaranna opetussuunnitelman
perusteissa asetettujen tavoitteiden saavuttamista. Näin voidaan järjestää oppilaille tukea aineisiin
heidän omalla kielellään.
Muut monikieliset oppilaat
Muiden monikielisten oppilaiden opetuksessa erityisenä tavoitteena on tukea oppilaiden
monikielisyyttä sekä identiteetin ja itsetunnon kehittymistä. Opetuksessa otetaan huomioon
oppilaiden taustat ja lähtökohdat kuten äidinkieli ja kulttuuri sekä maassaoloaika.

Oppilas opiskelee suomi tai ruotsi toisena kielenä ja kirjallisuus -oppimäärän mukaan, jos
oppilaan suomen kielen peruskielitaidossa on puutteita yhdellä tai usealla kielitaidon osa-alueella,
jolloin hänen osaamisensa ei ole riittävää yhdenvertaiseen kouluyhteisön jäsenenä toimimiseen
päivittäisessä vuorovaikutuksessa ja koulutyöskentelyssä tai oppilaan suomen kielen taito on
muutoin riittämätön suomen kieli ja kirjallisuus -oppimäärän opiskeluun (katso myös Suomi toisena
kielenä ja kirjallisuus).
Oppilaan oman äidinkielen ja suomen tai ruotsin kielen opetuksen ohella oppilaille annetaan
tarvittaessa tukea myös muilla oppimisen osa-alueilla tasavertaisten oppimisvalmiuksien
saavuttamiseksi. Maahanmuuttajaoppilaalle voidaan laatia oppimissuunnitelma, joka voi olla osa
oppilaan kotoutumissuunnitelmaa.
Yhdessä maahanmuuttajaoppilaan osaamisen tason ja edistymisen arvioinnin kanssa
huomioidaan, että oppilaan valmiudet koulun opetuskielessä kehittyvät, ja arviointi on joustavaa
ja monipuolista. Arvioinnissa otetaan huomioon oppilaan kokonaistilanne ja oppilas saa näyttää
osaamisensa monella eri tavalla.
Maahanmuuttajataustaisille oppilaille pyritään tarjoamaan oman äidinkielen opetusta.
Pedersören kunnan strategia opetuksen järjestämiseksi muuna oppilaan äidinkielenä kuin ruotsi,
suomi, saame, tai oppilaille, joilla on muutoin monikielinen tausta, löytyy täältä.
Kuuroille ja kuulovammaisille oppilaille Pedersören kunnassa tulee olla mahdollisuus
opetukseen stimuloivassa ja kehittävässä oppimisympäristössä, jossa käytetään suomea ja
viittomakieltä tai tukiviittomia. Mediaesityksiä ja teknisiä apuvälineitä käytetään selventämään
opetusta.
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Monikielisiä oppilaita rohkaistaan käyttämään osaamiaan kieliä monipuolisesti eri oppiaineiden
tunneilla ja muussa koulun toiminnassa. Näin oman äidinkielen oppiminen ja käyttö tukevat eri
oppiaineiden sisällön omaksumista ja oppilas oppii viestimään koulun oppiainesisällöistä myös
omalla äidinkielellään. Suomen perustuslain mukaan jokaisella Suomessa asuvalla on oikeus
ylläpitää ja kehittää omaa kieltään ja kulttuuriaan. Oppilaille pyritään tarjoamaan oppilaan oman
äidinkielen opetusta.

Pedersören kunta sijoittaa kuulovammaiset oppilaat tavallisiin luokkiin, pienempikokoisiin
ryhmiin ja tarvittaessa pienryhmäopetukseen. Kuulovammaisilla oppilailla on vaihtelevia tarpeita
ja ainekohtaiset tavoitteet kirjataan henkilökohtaiseen opetuksen järjestämistä koskevaan
suunnitelmaan.
Kuulovammaiselle oppilaalle pyritään järjestämään tarpeen mukainen avustajaresurssi.
Avustajan tulee hallita tukiviittomat ja aktiivisesti yhdessä opettajan kanssa työskennellä
kuulovammaisen oppilaan opiskelun tasavertaisen toteutumisen puolesta. Erittäin haasteellisissa
kuulovammaisuuteen liittyvissä tapauksissa tarkastellaan edellä mainittujen toimien riittävyys
yhdessä vanhempien ja moniammatillisen oppilashuoltoryhmän kokouksessa.
Laaja-alaisen osaamisen kehittämiseksi tulee oppilaan OPS 2016 mukaan saada:
•
•
•
•

viittomakielenopetusta vahvistamaan viittomakieltä
tukijaksoja, kaverikoulupäiviä vahvistamaan identiteettiä
kuulotietoisuus
tarkoituksenmukainen kuulotekniikkaa

30.1.

Pedagoginen suunnitelma kuulotietoisuuden
kehittämiseen esikoulusta kuudenteen luokkaan

Edsevön esikoulu ja koulu
Työskentely
kuulovammaisten
oppilaiden
kanssa
edellyttää
oppilaan
näkemistä
kokonaisvaltaisesti. Tähän tarvitaan näkemystä ja tietoa kuulovaurioista, tekniikasta, kuurojen
kulttuurista, viittomakielestä ja kuulotietoisuudesta.
Oppilaan kuulotietoisuuteen sisältyy, että oppilas perehtyy kuulovammaan ja kuulokojeen
käyttämiseen. Kommunikaation (puhe, kirjoitus ja/tai viittomat) kehittäminen opettaa samalla
käytännölliseen kuulostrategiaan. Kuulotietoisuuden tavoitteena on antaa kuulovammaiselle
lapselle terve itsetunto.
Tavoitteet oppilaan kuulotietoisuuden kehittämiseen perusopetuksen eri luokka-asteilla.
Esikoulu – 2. luokka
1.Tietoa erilaisista kuuloteknisistä apuvälineistä.
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2. Osaa käyttää ja hoitaa henkilökohtaista kuulotekniikkaa,
•
•
•

M- ja T-asento
vaihtaa paristot
vianetsintä

3. Kommunikaation kehittäminen.
4. Kuinka kuulen parhaiten?
5. Vuorottelu
6. Katsekontakti
7. Vammatietoisuuden kehittäminen
•
•

kuka minä olen?
herättää kiinnostus ja uteliaisuus oppilaan kuulovammaan

Luokat 3 – 4
1. Kuulotekniikka
•
•
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henkilökohtaisen kuulokojeen vianetsinnän taitojen kehittäminen
oppilas saa suuremman vastuun hoitaa omaa kuulokojettaan

2. Kommunikaation kehittäminen
•
•

saada itsensä ymmärretyksi kommunikaatiolla
vaihtaa kommunikaatiometodeja, viittomat, kuvat ja puhe

3. Vammatietoisuus
•
•
•

korvan anatomia
kuurojen kulttuuri
mitkä apuvälineet ja järjestelyt hyödyttävät minua eniten?

Luokat 5 – 6
1. Kuulotekniikka on integroitu koulun arkeen
2. Oppilas ottaa suuremman vastuun tarpeistaan oppimisympäristössä
3. Vammatietoisuus
kuulokäyrä
voi kertoa omasta kuulovammastaan ja apuvälineistään
näkemyksiä mahdollisuuksista ja rajoituksista, joita kuulovamma sisältää
kehittää identiteettiään
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•
•
•
•

31.

Kaksikielisen opetuksen järjestäminen

Perusopetuksen vuosikurssien 1-6 kaksikielisen opetuksen periaatteet Pedersören kunnassa
selvitetään Edsevö skolan / Edsevön koulun koulukohtaisessa lukuvuosisuunnitelmassa.

Kaksikielisen opetuksen järjestäminen

"EDSEVÖ-MALLI Edsevön koululla ja Edsevö skolalla on yhteisiä tunteja taito- ja taideaineissa
kuten esim. liikunnassa, käsityössä ja musiikissa. Näillä tunneille opettaja puhuu omaa
äidinkieltänsä. Koska perusopetuslain mukaan oppilaalla on oikeus saada opetusta omalla
äidinkielellänsä, informoimme huoltajia koulujemme välisestä yheistyöstä uusien oppilaiden
tutustumispäivän aikana. Mikäli vanhemmat epäröivät lapsensa osallistumisesta Edsevö-mallin
mukaiseen opetukseen tai eivät toivo sitä lainkaan, kehoitetaan siitä informoimaan koulua
toivotunlaisen tilanteen järjestämiseksi."
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32.

Erityiseen maailmankatsomukseen
tai kasvatusopilliseen järjestelmään
perustuva perusopetus

Valtioneuvosto voi myöntää rekisteröidylle yhdistykselle tai säätiölle luvan perusopetuksen
järjestämiseen. Järjestämisluvassa opetuksen järjestäjälle voidaan määrätä erityiseen
maailmankatsomukseen tai kasvatusopilliseen järjestelmään perustuva erityinen koulutustehtävä.

Pedersören kunnan perusopetuksessä ei ole erityiseen maailmankatsomukseen tai
kasvatusopilliseen järjestelmään perustuvaa perusopetusta. Mikäli jokin koulu soveltaa tätä, tulee
tavoitteet ja toteutus kuvailla koulukohtaisessa lukuvuosisuunnitelmassa.
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Erityiseen maailmankatsomukseen tai kasvatusopilliseen järjestelmään perustuvassa
perusopetuksessa toiminnan, kasvatuksen ja opetuksen tulee noudattaa perusopetukselle
asetettuja yleisiä kasvatustavoitteita ja opetukselle asetettuja tavoitteita. Opetuksessa
noudatetaan näitä perusopetuksen opetussuunnitelman perusteita sitouttamatta oppilaita
tiettyyn opetuksen taustalla olevaan maailmankatsomukseen tai kasvatusjärjestelmän taustalla
olevaan arvo- tai kasvatusfilosofiseen näkemykseen. Poikkeamista ja painotuksista määrätään
järjestämisluvassa ja valtioneuvoston asetuksessa.

33.
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33.1.

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.
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.

33.2.

Koululaiseksi kasvaminen

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.
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.
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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
kunkin oppilaan tarpeita ajatellen. Koulussa ei sallita minkäänlaista kiusaamista eikä syrjivää
käyttäytymistä. 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 oikeaaikaisesti. 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 monialaisia
oppimiskokonaisuuksia. Tällöin tarjoutuu myös enemmän tilaisuuksia yhteistyöhön niin
esiopetuksen kuin ylempien vuosiluokkien kanssa.
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oppimisesta nouseville ilon ja onnistumisen kokemuksille. Oppilaita kannustetaan tuomaan
esiin kiinnostuksen kohteensa ja löytämään uusia. Opetus suunnitellaan riittävän haasteelliseksi
kunkin oppilaan tarpeita ajatellen. Koulussa ei sallita minkäänlaista kiusaamista eikä syrjivää
käyttäytymistä. Oppilaita ohjataan yhdessä toimimiseen, omatoimisuuteen ja vastuunottoon
omista koulutehtävistä. Kielellisten, sosiaalisten sekä motoristen taitojen ja muistin kehittymiseen
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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 monialaisia
oppimiskokonaisuuksia. Tällöin tarjoutuu myös enemmän tilaisuuksia yhteistyöhön niin
esiopetuksen kuin ylempien vuosiluokkien kanssa.

33.3.

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.

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.
Lain edellyttämä erityisen tuen päätöksen tarkistaminen tehdään ennen kolmannen vuosiluokan
opintojen alkamista.
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Lain edellyttämä erityisen tuen päätöksen tarkistaminen tehdään ennen kolmannen vuosiluokan
opintojen alkamista.

33.4.

Laaja-alainen osaaminen vuosiluokilla 1-2

Laaja-alaisen osaamisen perusta luodaan esiopetuksessa ja sitä edeltävässä
varhaiskasvatuksessa sekä perusopetuksen ensimmäisten vuosien aikana. Tavoitteena on, että
oppilaan osaamisen kehittyminen vahvistaa edellytyksiä itsensä tuntemiseen ja arvostamiseen,
oman identiteetin muotoutumiseen sekä kestävään elämäntapaan. Alusta lähtien on tärkeätä, että
koulu tarjoaa jokaiselle oppilaalle vuorovaikutteisen ja kannustavan yhteisön, jossa oppilas voi
tuntea tulevansa kuulluksi, nähdyksi ja arvostetuksi. Kestävään elämäntapaan koulu kasvattaa
eniten omalla esimerkillään. Kestävän elämäntavan edistämisessä korostuvat erityisesti yhdessä
toimimisen taidot, lähiyhteisön kulttuurisen monimuotoisuuden havainnoiminen sekä luonnossa
liikkuminen ja luontosuhteen vahvistaminen.

33.5.

Laaja-alaisen osaamisen alueet

L1 Ajattelu ja oppimaan oppiminen
Ajattelun ja oppimisen taidot luovat perustaa muun osaamisen kehittymiselle ja elinikäiselle
oppimiselle. Ajatteluun ja oppimiseen vaikuttaa se, miten oppilaat hahmottavat itsensä oppijoina ja
ovat vuorovaikutuksessa ympäristönsä kanssa. Olennaista on myös, miten he oppivat tekemään
havaintoja ja hakemaan, arvioimaan, muokkaamaan, tuottamaan sekä jakamaan tietoa ja ideoita.
Oppilaita ohjataan huomaamaan, että tieto voi rakentua monella tavalla, esimerkiksi tietoisesti
päättelemällä tai intuitiivisesti, omaan kokemukseen perustuen. Tutkiva ja luova työskentelyote,
yhdessä tekeminen sekä mahdollisuus syventymiseen ja keskittymiseen edistävät ajattelun ja
oppimaan oppimisen kehittymistä.
Opettajien on tärkeä rohkaista oppilaita luottamaan itseensä ja näkemyksiinsä ja olemaan samalla
avoimia uusille ratkaisuille. Rohkaisua tarvitaan myös epäselvän ja ristiriitaisen tiedon äärellä
olemiseen. Oppilaita ohjataan pohtimaan asioita eri näkökulmista, hakemaan uutta tietoa ja
siltä pohjalta tarkastelemaan ajattelutapojaan. Heidän kysymyksilleen annetaan tilaa ja heitä
innostetaan etsimään vastauksia, kuuntelemaan toisten näkemyksiä sekä samalla pohtimaan
myös omaa sisäistä tietoaan. Heitä rohkaistaan rakentamaan uutta tietoa ja näkemystä. Koulun
muodostaman oppivan yhteisön jäseninä oppilaat saavat tukea ja kannustusta ideoilleen ja
aloitteilleen, jolloin heidän toimijuutensa voi vahvistua.
Oppilaita ohjataan käyttämään tietoa itsenäisesti ja vuorovaikutuksessa toisten kanssa
ongelmanratkaisuun, argumentointiin, päättelyyn ja johtopäätösten tekemiseen sekä uuden
keksimiseen. Oppilailla tulee olla mahdollisuus analysoida käsillä olevaa asiaa kriittisesti eri
näkökulmista. Innovatiivisten ratkaisujen löytäminen edellyttää, että oppilaat oppivat näkemään
vaihtoehtoja ja yhdistelemään näkökulmia ennakkoluulottomasti ja voivat käyttää kuvittelukykyään
olemassa olevien rajojen ylittämiseen. Leikit, pelillisyys, fyysinen aktiivisuus, kokeellisuus ja muut
toiminnalliset työtavat sekä taiteen eri muodot edistävät oppimisen iloa ja vahvistavat edellytyksiä
luovaan ajatteluun ja oivaltamiseen. Valmiudet systeemiseen ja eettiseen ajatteluun kehittyvät
vähitellen, kun oppilaat oppivat näkemään asioiden välisiä vuorovaikutussuhteita ja keskinäisiä
yhteyksiä sekä hahmottamaan kokonaisuuksia.
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Jokaista oppilasta autetaan tunnistamaan oma tapansa oppia ja kehittämään
oppimisstrategioitaan. Oppimaan oppimisen taidot karttuvat, kun oppilaita ohjataan ikäkaudelleen
sopivalla tavalla asettamaan tavoitteita, suunnittelemaan työtään, arvioimaan edistymistään sekä
hyödyntämään teknologisia ja muita apuvälineitä opiskelussaan. Oppilaita tuetaan rakentamaan
perusopetuksen aikana hyvä tiedollinen ja taidollinen perusta sekä kestävä motivaatio jatkoopinnoille ja elinikäiselle oppimiselle.
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.
Ikäkaudelle sopivien ongelmanratkaisu- ja tutkimustehtävien avulla viritetään uteliaisuutta ja
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kiinnostusta ympäröivän maailman ilmiöitä kohtaan sekä vahvistetaan taitoa jäsentää, nimetä
ja kuvailla ympäristöä. 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.
L2 Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu
Oppilaat kasvavat maailmaan, joka on kulttuurisesti, kielellisesti, uskonnollisesti ja
katsomuksellisesti moninainen. Kulttuurisesti kestävä elämäntapa ja monimuotoisessa
ympäristössä toimiminen edellyttävät ihmisoikeuksien kunnioittamiselle perustuvaa kulttuurista
osaamista, arvostavan vuorovaikutuksen taitoja ja keinoja ilmaista itseään ja näkemyksiään.
Perusopetuksessa oppilaita ohjataan ympäristön kulttuuristen merkitysten tunnistamiseen ja
arvostamiseen sekä oman kulttuuri-identiteetin ja myönteisen ympäristösuhteen rakentamiseen.
Oppilaat oppivat tuntemaan ja arvostamaan elinympäristöään ja sen kulttuuriperintöä sekä omia
sosiaalisia, kulttuurisia, uskonnollisia, katsomuksellisia ja kielellisiä juuriaan. Heitä kannustetaan
pohtimaan oman taustansa merkitystä ja paikkaansa sukupolvien ketjussa. Oppilaita ohjataan
näkemään kulttuurinen moninaisuus lähtökohtaisesti myönteisenä voimavarana. Samalla heitä
ohjataan tunnistamaan, miten kulttuurit, uskonnot ja katsomukset vaikuttavat yhteiskunnassa
ja arjessa, miten media muokkaa kulttuuria sekä pohtimaan myös, millaisia asioita ei voida
ihmisoikeuksien vastaisena hyväksyä. Kouluyhteisössä ja koulun ulkopuolella tehtävässä
yhteistyössä oppilaat oppivat havaitsemaan kulttuurisia erityispiirteitä ja toimimaan joustavasti
eri ympäristöissä. Heitä kasvatetaan kohtaamaan arvostavasti muita ihmisiä sekä noudattamaan
hyviä tapoja. Oppilaat saavat mahdollisuuksia kokea ja tulkita taidetta, kulttuuria ja
kulttuuriperintöä. He oppivat myös välittämään, muokkaamaan ja luomaan kulttuuria ja perinteitä
ja huomaamaan niiden merkityksen hyvinvoinnille.

Kouluyhteisössä oppilaat saavat kokemuksia vuorovaikutuksen merkityksestä myös omalle
kehitykselle. He kehittävät sosiaalisia taitojaan, oppivat ilmaisemaan itseään eri tavoin ja
esiintymään eri tilanteissa. Opetuksessa tuetaan oppilaiden kasvua monipuolisiksi ja taitaviksi
kielenkäyttäjiksi sekä äidinkielellään että muilla kielillä. Oppilaita rohkaistaan vuorovaikutukseen
ja itsensä ilmaisemiseen vähäiselläkin kielitaidolla. Yhtä tärkeätä on oppia käyttämään
matemaattisia symboleita, kuvia ja muuta visuaalista ilmaisua, draamaa sekä musiikkia ja liikettä
vuorovaikutuksen ja ilmaisun välineinä. Koulutyöhön sisältyy myös monipuolisia mahdollisuuksia
käsillä tekemiseen. Oppilaita ohjataan arvostamaan ja hallitsemaan omaa kehoaan ja käyttämään
sitä tunteiden ja näkemysten, ajatusten ja ideoiden ilmaisemiseen. Koulutyössä rohkaistaan
mielikuvituksen käyttöön ja kekseliäisyyteen. Oppilaita ohjataan edistämään toiminnallaan
esteettisyyttä ja nauttimaan sen eri ilmenemismuodoista.
Oppilaita rohkaistaan ja ohjataan myönteiseen vuorovaikutukseen ja yhteistyöhön. Oppitunnit,
juhlat, leikit, pelit, ruokailuhetket sekä yhteistyö koulussa ja koulun ulkopuolella tarjoavat
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Koulutyöhön sisällytetään runsaasti tilaisuuksia harjaantua esittämään mielipiteensä rakentavasti
ja toimimaan eettisesti. Oppilaita ohjataan asettumaan toisen asemaan ja tarkastelemaan
asioita ja tilanteita eri näkökulmista. Koulutyössä edistetään suunnitelmallisesti ihmisoikeuksien,
erityisesti lapsen oikeuksien tuntemista ja arvostamista sekä niiden mukaista toimintaa.
Kunnioitusta ja luottamusta muita ihmisryhmiä ja kansoja kohtaan vahvistetaan kaikessa
toiminnassa, myös kansainvälistä yhteistyötä tehden.

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. Koulutyössä tutustutaan läheiseen kulttuuriympäristöön sekä sen kulttuuriseen
monimuotoisuuteen. 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.
Koulutyössä oppilaat voivat ilmaista itseään ja itselleen merkityksellisiä asioita monipuolisia
esittämisen tapoja käyttäen. Oppilaita kannustetaan nauttimaan käden ja koko kehon taitojen
kehittymisestä ja harjoittelemaan monenlaista esiintymistä. Mielikuvitus, kekseliäisyys ja
ilmaisutaidot kehittyvät muun muassa leikkien, seikkailujen, musiikin, draaman, saduttamisen,
mediaesitysten, kuvallisen ja käsityöllisen ilmaisun sekä rakentelun ja muiden käden töiden
keinoin.
L3 Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot
Elämässä ja arjessa selviäminen edellyttää yhä moninaisempia taitoja. Kyse on terveydestä,
turvallisuudesta ja ihmissuhteista, liikkumisesta ja liikenteestä, teknologisoituneessa arjessa
toimimisesta sekä oman talouden hallinnasta ja kuluttamisesta, jotka kaikki vaikuttavat kestävään
elämäntapaan. Perusopetuksessa tuetaan oppilaiden luottavaista suhtautumista tulevaisuuteen.
Kouluyhteisö ohjaa ymmärtämään, että jokainen vaikuttaa toiminnallaan niin omaan kuin
toistenkin hyvinvointiin, terveyteen ja turvallisuuteen. Oppilaita kannustetaan huolehtimaan itsestä
ja toisista, harjoittelemaan oman elämän ja arjen kannalta tärkeitä taitoja sekä lisäämään
ympäristönsä hyvinvointia. Oppilaat oppivat perusopetuksen aikana tuntemaan ja ymmärtämään
hyvinvointia ja terveyttä edistävien ja sitä haittaavien tekijöiden sekä turvallisuuden merkityksen ja
hakemaan niihin liittyvää tietoa. He saavat mahdollisuuden kantaa vastuuta omasta ja yhteisestä
työstä sekä kehittää tunnetaitojaan ja sosiaalisia taitojaan. Oppilaat kasvavat huomaamaan
ihmissuhteiden ja keskinäisen huolenpidon tärkeyden. He oppivat myös ajanhallintaa, joka
on tärkeä osa arjenhallintaa ja itsesäätelyä. Oppilaat saavat tilaisuuksia harjoitella toimimaan
omasta ja muiden turvallisuudesta huolehtien eri tilanteissa, myös liikenteessä. Heitä ohjataan
ennakoimaan vaaratilanteita ja toimimaan niissä tarkoituksenmukaisesti. Heitä opetetaan
tunnistamaan keskeiset turvallisuuteen liittyvät symbolit sekä suojaamaan yksityisyyttään ja
henkilökohtaisia rajojaan.
Oppilaat tarvitsevat perustietoa teknologiasta ja sen kehityksestä sekä vaikutuksista eri
elämänalueilla ja ympäristössä. He tarvitsevat myös opastusta järkeviin teknologisiin valintoihin.
Opetuksessa tarkastellaan teknologian monimuotoisuutta ja ohjataan ymmärtämään sen
toimintaperiaatteita ja kustannusten muodostumista. Perusopetuksessa oppilaita ohjataan
teknologian vastuulliseen käyttöön ja pohditaan siihen liittyviä eettisiä kysymyksiä.
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Oppilaita opastetaan kehittämään kuluttajataitojaan sekä edellytyksiään omasta taloudesta
huolehtimiseen ja talouden suunnitteluun. Oppilaat saavat ohjausta kuluttajana toimimiseen,
mainonnan kriittiseen tarkasteluun sekä omien oikeuksien ja vastuiden tuntemiseen ja eettiseen
käyttöön. Heitä kannustetaan kohtuullisuuteen, jakamiseen ja säästäväisyyteen. Perusopetuksen
aikana oppilaat harjaantuvat kestävän elämäntavan mukaisiin valintoihin ja toimintatapoihin.
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 ja draaman avulla kehittävät tunnetaitojaan.
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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. Oppilaiden kanssa tutkitaan arjen teknologiaa ja sen merkitystä päivittäisessä
elämässä sekä opitaan, mitä teknisten laitteiden turvallinen käyttö edellyttää. Oppilaiden
muotoutuvista kulutustottumuksista keskustellaan, opitaan tarkastelemaan mainontaa ja median
vaikutuksia sekä pohditaan mahdollisuuksia oman rahankäytön suunnitteluun. Oppilaita ohjataan
kriittiseen kuluttajuuteen ja mietitään, mitä taloudellisuus, kohtuullisuus ja ympäristön huomioon
ottaminen tarkoittavat kuluttajan valinnoissa ja mitä ne merkitsevät omassa toiminnassa.
L4 Monilukutaito
Monilukutaidolla tarkoitetaan erilaisten tekstien tulkitsemisen, tuottamisen ja arvottamisen taitoja,
jotka auttavat oppilaita ymmärtämään monimuotoisia kulttuurisia viestinnän muotoja sekä
rakentamaan omaa identiteettiään. Monilukutaito perustuu laaja-alaiseen käsitykseen tekstistä.
Teksteillä tarkoitetaan tässä sanallisten, kuvallisten, auditiivisten, numeeristen ja kinesteettisten
symbolijärjestelmien sekä näiden yhdistelmien avulla ilmaistua tietoa. Tekstejä voidaan tulkita
ja tuottaa esimerkiksi kirjoitetussa, puhutussa, painetussa, audiovisuaalisessa tai digitaalisessa
muodossa.
Oppilaat tarvitsevat monilukutaitoa osatakseen tulkita maailmaa ympärillään ja hahmottaa
sen kulttuurista monimuotoisuutta. Monilukutaito merkitsee taitoa hankkia, yhdistää, muokata,
tuottaa, esittää ja arvioida tietoa eri muodoissa, eri ympäristöissä ja tilanteissa sekä erilaisten
välineiden avulla. Monilukutaito tukee kriittisen ajattelun ja oppimisen taitojen kehittymistä. Sitä
kehitettäessä tarkastellaan ja pohditaan myös eettisiä ja esteettisiä kysymyksiä. Monilukutaitoon
sisältyy monia erilaisia lukutaitoja, joita kehitetään kaikessa opetuksessa. Oppilaiden tulee voida
harjoittaa taitojaan sekä perinteisissä että monimediaisissa, teknologiaa eri tavoin hyödyntävissä
oppimisympäristöissä.
Oppilaiden monilukutaitoa kehitetään kaikissa oppiaineissa arkikielestä kohti eri tiedonalojen
kielen ja esitystapojen hallintaa. Osaamisen kehittyminen edellyttää rikasta tekstiympäristöä, sitä
hyödyntävää pedagogiikkaa sekä oppiaineiden välistä ja muiden toimijoiden kanssa tehtävää
yhteistyötä. Opetus tarjoaa mahdollisuuksia erilaisista teksteistä nauttimiseen. Oppimistilanteissa
oppilaat käyttävät, tulkitsevat ja tuottavat erilaisia tekstejä sekä yksin että yhdessä muiden kanssa.
Oppimateriaalina hyödynnetään ilmaisultaan monimuotoisia tekstejä ja mahdollistetaan niiden
kulttuuristen yhteyksien ymmärtäminen. Opetuksessa tarkastellaan oppilaille merkityksellisiä,
autenttisia tekstejä sekä niistä nousevia tulkintoja maailmasta. Näin oppilaat voivat hyödyntää
opiskelussa vahvuuksiaan ja itseään kiinnostavia sisältöjä ja käyttää niitä myös osallistumisessa
ja vaikuttamisessa.

Oppilaita ohjataan hankkimaan tietoa erilaisista lähteistä ja välittämään tietoa muille. Heitä
ohjataan pohtimaan kuvitteellisen ja todellisen maailman suhdetta sekä myös sitä, että
jokaisella tekstillä on tekijänsä ja tarkoituksensa. Näin opetuksessa tuetaan kriittisen ajattelun
kehittymistä. Monilukutaitoiseksi kehittyäkseen oppilaat tarvitsevat sekä rikasta tekstiympäristöä
että suojaavaa tukea median käytössä. Opetuksessa käytetään ikäkauden tarpeisiin soveltuvia
tekstejä, kuten lehtiä, kirjoja, pelejä, elokuvia ja musiikkia sekä monimuotoisen ympäristön
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Oppilaita ohjataan monilukutaitoisiksi, monenlaisten, ikäkaudelle ominaisten tekstien tulkitsijoiksi,
tuottajiksi ja arvioijiksi. Teksteillä tarkoitetaan tässä sanallisten, kuvallisten, auditiivisten,
numeeristen ja kinesteettisten symbolijärjestelmien sekä näiden yhdistelmien avulla ilmaistua
tai ilmenevää tietoa. Monilukutaidon kehittymistä tuetaan perustamalla opetus moniaistisuudelle,
kokonaisvaltaisuudelle ja ilmiökeskeisyydelle. Oppilaita kannustetaan käyttämään ja tuottamaan
erilaisia tekstejä, nauttimaan niistä sekä ilmaisemaan itseään niiden avulla. Kirjoitettujen
tekstien perusluku- ja kirjoitustaito kehittyy ja sujuvoituu. Samoin kehittyy taito käsitellä
arkeen liittyen numeerista informaatiota, kuten lukumäärien eroja. Oppilaita ohjataan
kehittämään kuvanlukutaitoa kokeilemalla kuvallisia ilmaisutapoja sekä tarkastelemaan
visuaalisen vaikuttamisen keinoja lähiympäristössä.

havainnointia ja oppilaiden tekemiä ja valitsemia sisältöjä. Tuottamisen taitoja kehitetään
tulkitsemisen ja arvottamisen taitojen rinnalla. Oppilaille luodaan runsaasti tilaisuuksia kysyä ja
ihmetellä, kertoa tarinoita, esittää näkemyksiään ja jakaa kokemuksiaan monenlaisia välineitä ja
ilmaisun keinoja käyttäen.
L5 Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen
Tieto- ja viestintäteknologinen (tvt) osaaminen on tärkeä kansalaistaito sekä itsessään että osana
monilukutaitoa. Se on oppimisen kohde ja väline. Perusopetuksessa huolehditaan siitä, että
kaikilla oppilailla on mahdollisuudet tieto- ja viestintäteknologisen osaamisen kehittämiseen. Tietoja viestintäteknologiaa hyödynnetään suunnitelmallisesti perusopetuksen kaikilla vuosiluokilla, eri
oppiaineissa ja monialaisissa oppimiskokonaisuuksissa sekä muussa koulutyössä.
Tieto- ja viestintäteknologista osaamista kehitetään neljällä pääalueella 1) Oppilaita ohjataan
ymmärtämään tieto- ja viestintäteknologian käyttö- ja toimintaperiaatteita ja keskeisiä käsitteitä
sekä kehittämään käytännön tvt-taitojaan omien tuotosten laadinnassa. 2) Oppilaita opastetaan
käyttämään tieto- ja viestintäteknologiaa vastuullisesti, turvallisesti ja ergonomisesti. 3) Oppilaita
opetetaan käyttämään tieto- ja viestintäteknologiaa tiedonhallinnassa sekä tutkivassa ja
luovassa työskentelyssä. 4) Oppilaat saavat kokemuksia ja harjoittelevat tvt:n käyttämistä
vuorovaikutuksessa ja verkostoitumisessa. Kaikilla näillä alueilla tärkeätä on oppilaiden oma
aktiivisuus ja mahdollisuus luovuuteen sekä itselle sopivien työskentelytapojen ja oppimispolkujen
löytämiseen. Tärkeätä on myös yhdessä tekemisen ja oivaltamisen ilo, mikä vaikuttaa
opiskelumotivaatioon. Tieto- ja viestintäteknologia tarjoaa välineitä tehdä omia ajatuksia ja ideoita
näkyväksi monin eri tavoin ja siten se myös kehittää ajattelun ja oppimisen taitoja.
Oppilaita opastetaan tuntemaan tvt:n erilaisia sovelluksia ja käyttötarkoituksia sekä huomaamaan
niiden merkitys arjessa, ja ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa ja vaikuttamisen keinona.
Yhdessä pohditaan, miksi tieto- ja viestintäteknologiaa tarvitaan opiskelussa, työssä ja
yhteiskunnassa ja miten näistä taidoista on tullut osa yleisiä työelämätaitoja. Tieto- ja
viestintäteknologian vaikutusta opitaan arvioimaan kestävän kehityksen näkökulmasta ja
toimimaan vastuullisina kuluttajina. Oppilaat saavat perusopetuksen aikana kokemuksia tvt:n
käytöstä myös kansainvälisessä vuorovaikutuksessa. He oppivat hahmottamaan sen merkitystä,
mahdollisuuksia ja riskejä globaalissa maailmassa.
Opetuksessa hyödynnetään esiopetuksen aikana ja koulun ulkopuolella oppilaille karttuneita tietoja viestintäteknologian (tvt) tietoja ja taitoja. Leikkiin perustuva työskentely on edelleen keskeistä.
Tieto- ja viestintäteknologian perustaitoja harjoitellaan ja opitaan käyttämään niitä opiskelun
välineinä. Samalla opitaan keskeistä käsitteistöä. Oppilaat pohtivat myös, mihin tarkoituksiin tietoja viestintäteknologiaa käytetään lähiympäristössä ja mikä sen merkitys on arjessa.
Käytännön taidot ja oma tuottaminen: Koulutyössä harjoitellaan laitteiden, ohjelmistojen ja
palveluiden käyttöä ja opetellaan niiden keskeisiä käyttö- ja toimintaperiaatteita. Samoin
harjoitellaan näppäintaitoja sekä muita tekstin tuottamisen ja käsittelyn perustaitoja. Oppilaat
saavat ja jakavat keskenään kokemuksia digitaalisen median parissa työskentelystä sekä
ikäkaudelle sopivasta ohjelmoinnista. Pelillisyyttä hyödynnetään oppimisen edistäjänä.
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Vastuullinen ja turvallinen toiminta: Oppilaiden kanssa keskustellaan ja luodaan yhdessä tvt:n
turvallisia käyttötapoja ja hyviä käytöstapoja. Huomiota kiinnitetään terveellisiin työasentoihin sekä
sopivan pituisten työjaksojen merkitykseen hyvinvoinnille.
Tiedonhallinta sekä tutkiva ja luova työskentely: Oppilaita opastetaan käyttämään keskeisiä
hakupalveluita, kokeilemaan eri työvälineitä ja tekemään pienimuotoisia tiedonhankintatehtäviä
eri aihepiireistä ja itseä kiinnostavista asioista. Heitä kannustetaan toteuttamaan tvt:n avulla
ideoitaan yksin ja yhdessä toisten kanssa.
Vuorovaikutus ja verkostoituminen: Oppilaat saavat kokemuksia oppimista tukevien yhteisöllisten
palveluiden käytöstä ja harjoittelevat käyttämään tieto- ja viestintäteknologiaa erilaisissa
vuorovaikutustilanteissa.
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L6 Työelämätaidot ja yrittäjyys
Työelämä, ammatit ja työn luonne muuttuvat mm. teknologisen kehityksen ja talouden
globalisoitumisen seurauksena. Työn vaatimusten ennakointi on vaikeampaa kuin ennen.
Oppilaiden tulee perusopetuksessa saada yleisiä valmiuksia, jotka edistävät kiinnostusta ja
myönteistä asennetta työtä ja työelämää kohtaan. Oppilaiden on tärkeä saada kokemuksia,
jotka auttavat oivaltamaan työn ja yritteliäisyyden merkityksen, yrittäjyyden mahdollisuudet sekä
oman vastuun yhteisön ja yhteiskunnan jäsenenä. Koulutyö järjestetään niin, että oppilaat voivat
kartuttaa työelämätuntemustaan, oppia yrittäjämäistä toimintatapaa ja oivaltaa koulussa ja vapaaajalla hankitun osaamisen merkityksen oman työuran kannalta.
Oppilaita opetetaan tuntemaan lähialueen elinkeinoelämän erityispiirteitä ja keskeisiä toimialoja.
Perusopetuksen aikana oppilaat tutustuvat työelämään ja saavat kokemuksia työnteosta
sekä yhteistyöstä koulun ulkopuolisten toimijoiden kanssa. Tällöin harjoitellaan työelämässä
tarvittavaa asianmukaista käyttäytymistä ja yhteistyötaitoja sekä huomataan kielitaidon ja
vuorovaikutustaitojen merkitys. Itsensä työllistämisen taidot ja yrittäjyys sekä riskien arviointi
ja hallittu ottaminen tulevat tutuiksi myös erilaisten projektien kautta. Koulutyössä opitaan
ryhmätoimintaa, projektityöskentelyä ja verkostoitumista.
Koulussa harjaannutaan työskentelemään itsenäisesti ja yhdessä toisten kanssa sekä toimimaan
järjestelmällisesti ja pitkäjänteisesti. Yhteisessä työssä jokainen oppilas voi hahmottaa
oman tehtävänsä osana kokonaisuutta. Siinä opitaan myös vastavuoroisuutta ja ponnistelua
yhteisen tavoitteen saavuttamiseksi. Toiminnallisissa opiskelutilanteissa oppilaat voivat oppia
suunnittelemaan työprosesseja, asettamaan hypoteeseja, kokeilemaan erilaisia vaihtoehtoja
ja tekemään johtopäätöksiä. He harjoittelevat työhön tarvittavan ajan arviointia ja muita työn
edellytyksiä sekä uusia ratkaisujen löytämistä olosuhteiden muuttuessa. Samalla on tilaisuus
oppia ennakoimaan työskentelyn mahdollisia vaikeuksia ja kohtaamaan myös epäonnistumisia ja
pettymyksiä. Oppilaita kannustetaan sisukkuuteen työn loppuunsaattamisessa sekä työn ja sen
tulosten arvostamiseen.
Oppilaita rohkaistaan suhtautumaan uusiin mahdollisuuksiin avoimesti ja toimimaan
muutostilanteissa joustavasti ja luovasti. Heitä ohjataan tarttumaan asioihin aloitteellisesti
ja etsimään erilaisia vaihtoehtoja. Oppilaita tuetaan tunnistamaan ammatillisia kiinnostuksen
kohteitaan sekä tekemään jatko-opintovalintansa perustellusti ja omista lähtökohdistaan,
perinteisten sukupuoliroolien ja muiden roolimallien vaikutukset tiedostaen.
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. Oppilaita opastetaan tutustumaan eri ammatteihin koulussa ja koulun ulkopuolella ja
ymmärtämään niiden ja yleensä työn merkitys yhteiskunnassa, erityisesti perheiden arjen ja
toimeentulon kannalta. Yhteistyö huoltajien ja koulun ulkopuolisten toimijoiden kanssa rikastaa
työskentelyä.

Yhteiskunnalliseen toimintaan osallistuminen on demokratian toimivuuden perusedellytys.
Osallistumisen ja vaikuttamisen taitoja sekä vastuullista suhtautumista tulevaisuuteen voi
oppia vain harjoittelemalla. Kouluyhteisö tarjoaa tähän turvalliset puitteet. Samalla perusopetus
luo osaamisperustaa oppilaiden kasvulle demokraattisia oikeuksia ja vapauksia vastuullisesti
käyttäviksi, aktiivisiksi kansalaisiksi. Koulun tehtävänä on vahvistaa jokaisen oppilaan osallisuutta.
Perusopetuksessa luodaan edellytykset oppilaiden kiinnostukselle kouluyhteisön ja yhteiskunnan
asioita kohtaan. Koulussa kunnioitetaan heidän oikeuttaan osallistua päätöksentekoon ikänsä
ja kehitystasonsa mukaisesti. Oppilaat osallistuvat oman opiskelunsa, yhteisen koulutyön ja
oppimisympäristön suunnitteluun, toteuttamiseen ja arviointiin. He saavat tietoja ja kokemuksia
kansalaisyhteiskunnan osallistumis- ja vaikuttamisjärjestelmistä ja keinoista sekä yhteisöllisestä
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työskentelystä koulun ulkopuolella. Ympäristön suojelemisen merkitys avautuu omakohtaisen
luontosuhteen kautta. Oppilaat oppivat arvioimaan median vaikutuksia ja käyttämään sen
mahdollisuuksia. Kokemusten kautta oppilaat oppivat vaikuttamista, päätöksentekoa ja
vastuullisuutta. Samalla he oppivat hahmottamaan sääntöjen ja sopimusten sekä luottamuksen
merkityksen. Osallistuessaan sekä koulussa että sen ulkopuolella oppilaat oppivat ilmaisemaan
omia näkemyksiään rakentavasti. He oppivat työskentelemään yhdessä ja saavat tilaisuuksia
harjoitella neuvottelemista, sovittelemista ja ristiriitojen ratkaisemista sekä asioiden kriittistä
tarkastelua. Oppilaita kannustetaan pohtimaan ehdotuksiaan eri osapuolten yhdenvertaisuuden
ja tasa-arvon sekä oikeudenmukaisen kohtelun ja kestävän elämäntavan näkökulmista.
Perusopetuksen aikana oppilaat pohtivat menneisyyden, nykyisyyden ja tulevaisuuden välisiä
yhteyksiä sekä erilaisia tulevaisuusvaihtoehtoja. Heitä ohjataan ymmärtämään omien valintojen,
elämäntapojen ja tekojen merkitys paitsi itselle, myös lähiyhteisöille, yhteiskunnalle ja luonnolle.
Oppilaat saavat valmiuksia sekä omien että yhteisön ja yhteiskunnan toimintatapojen ja rakenteiden arviointiin ja muuttamiseen kestävää tulevaisuutta rakentaviksi.
Ensimmäisestä luokasta lähtien oppilaat ovat mukana pohtimassa ja suunnittelemassa omaa
opiskeluaan ja oman ryhmänsä työn tavoitteita ja toimintatapoja, työskentelytilojen järjestämistä
ja viihtyisyyttä sekä ruokailuun, välitunteihin, juhliin ja retkiin sekä koulun muihin tapahtumiin
liittyviä asioita. Oppilaiden kanssa keskustellaan, mitä oikeudenmukaisuus, yhdenvertaisuus
ja vastavuoroisuus merkitsevät. Omien kokemusten kautta oppilaat tutustuvat demokraattisen
toiminnan sääntöihin ja toteutumiseen käytännössä. Oppilaat kuuluvat oppilaskuntaan ja voivat
osallistua itseään koskevista asioista päättämiseen ikätasonsa ja edellytystensä mukaisesti.
Oppilaiden kanssa pohditaan, mitä heille merkitsee oikeudenmukainen ja kestävä tulevaisuus
omassa maassa ja maailmassa ja mitä he voivat itse tehdä sen puolesta.

33.6.

Oppiaineet

33.6.1. Äidinkieli ja kirjallisuus
Oppiaineen tehtävä
Tehtäväkuvaus, oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät tavoitteet sekä ohjaus, eriyttäminen
ja tuki sekä oppilaan oppimisen arviointi koskevat kaikkia äidinkieli ja kirjallisuus -oppiaineen
oppimääriä.
Äidinkielen ja kirjallisuuden opetuksen tehtävänä on kehittää oppilaiden kieli-, vuorovaikutusja tekstitaitoja ja ohjata heitä kiinnostumaan kielestä, kirjallisuudesta ja muusta kulttuurista ja
tulemaan tietoiseksi itsestään viestijöinä ja kielenkäyttäjinä. Oppilaiden arjen kieli- ja tekstitaitoja
laajennetaan niin, että he saavat valmiuksia havaintojen ja ilmiöiden käsitteellistämiseen,
ajattelunsa kielentämiseen ja luovuutensa kehittämiseen.
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Äidinkielen ja kirjallisuuden opetus vastaa yhteistyössä muiden oppiaineiden ja kotien
kanssa oppilaiden kielikasvatuksesta ja auttaa heitä rakentamaan kielellistä ja kulttuurista
identiteettiä monikulttuurisessa ja medioituneessa yhteiskunnassa. Äidinkieli ja kirjallisuus
on monitieteinen taito-, tieto- ja kulttuuriaine. Opetus perustuu laajaan tekstikäsitykseen.
Keskeisiä ovat monimuotoisten tekstien tulkitsemisen ja tuottamisen sekä tiedon hankinnan
ja jakamisen taidot. Ikäkaudelle ja kielitaidolle soveltuva kirjallisuus vahvistaa luovuuden ja
mielikuvituksen monipuolista kehittymistä ja laajentaa oppilaiden käsitystä oman kielellisen
ilmaisunsa mahdollisuuksista. Kirjallisuus yhdistää oppilaan kulttuuriinsa ja avartaa käsitystä
muista kulttuureista.
Oppilaita rohkaistaan rakentavaan ja vastuulliseen vuorovaikutukseen erilaisissa
viestintäympäristöissä. Osana eettistä kasvatusta oppilaita ohjataan ymmärtämään omien
kielellisten ja viestinnällisten valintojen vaikutuksia toisiin ihmisiin. Metakognitiivisista taidoista
äidinkielen opetuksessa painottuvat tekstien tulkitsemisen ja tuottamisen strategiset taidot.
Kielitiedon opetuksen tehtävänä on tukea ja kehittää kielitietoisuutta ja kielen havainnoinnin
taitoja. Opetus perustuu yhteisölliseen ja funktionaaliseen näkemykseen kielestä: kielen
66

rakenteita opiskellaan ikäkaudelle tyypillisten kielenkäyttötilanteiden ja tekstilajien yhteydessä.
Opetuksessa edetään portaittain oppilaiden kehitysvaiheen mukaan.
Opetus tutustuttaa moniin kulttuurisisältöihin, joista keskeisiä ovat sanataide, media, draama,
teatteritaide sekä puhe- ja viestintäkulttuurit. Sanataiteeseen kuuluu kaunokirjallisten tekstien
kirjoittaminen ja tulkitseminen. Kirjallisuuden opetuksen tehtävänä on lukemiseen innostaminen,
elämysten saaminen ja jakaminen, kulttuurintuntemuksen syventäminen, eettisen kasvun
tukeminen sekä oppilaiden kielen ja mielikuvituksen rikastaminen. Draama vahvistaa oppiaineen
toiminnallista, kokemuksellista, elämyksellistä ja esteettistä luonnetta. Mediakasvatus tähtää
mediasisältöjen tulkitsemiseen ja tuottamiseen ja niiden ymmärtämiseen kulttuurisena ilmiönä.
Puhe- ja viestintäkulttuurien opetus vahvistaa vuorovaikutus- ja viestintätaitoja.
Keskeisiä motivaatiotekijöitä äidinkielen ja kirjallisuuden oppimisessa ovat opittavien asioiden
merkityksellisyys oppilaille ja osallisuuden kokemukset. Oppilaiden kiinnostusta vahvistetaan
luomalla mahdollisuuksia aktiiviseen toimijuuteen ja omiin valintoihin sekä ottamalla
huomioon oppilaiden tekstimaailma ja kokemukset sekä laajentamalla niitä. Opetuksessa,
oppimisympäristön luomisessa ja opetusmenetelmien valinnassa otetaan huomioon oppilaiden
erilaisuus, yhdenvertaisuus ja sukupuolten tasa-arvo ja tuetaan niin edistyneitä kuin
oppimisvaikeuksien kanssa ponnistelevia. Äidinkielen oppimäärät tekevät yhteistyötä.

Oppiaineen tehtävä vuosiluokilla 1-2
Vuosiluokilla 1–2 äidinkielen ja kirjallisuuden opetuksen erityisenä tehtävänä on edistää
oppilaiden yksilöllisten edellytysten pohjalta itsensä ilmaisemisen ja vuorovaikutuksen taitoja,
kielellistä tietoisuutta sekä kehittää kuuntelemisen, puhumisen, lukemisen ja kirjoittamisen
perustaitoja. Opetuksen tehtävänä on kiinnostuksen ja innostuksen vahvistaminen kielelliseen
ilmaisuun, draamaan, kaunokirjallisuuteen ja monimuotoisten tekstien tulkitsemiseen ja
tuottamiseen. Opetuksessa huolehditaan oppimisprosessin jatkumosta esiopetuksesta kouluun
niin äidinkielen perustaitojen kuin laaja-alaisen osaamisen osalta.

Äidinkieli ja kirjallisuus -oppiaineen oppimisympäristöihin ja työtapoihin
liittyvät tavoitteet vuosiluokilla 1-2
Äidinkielen ja kirjallisuuden oppimisympäristö rakennetaan monipuoliseksi teksti- ja
kieliympäristöksi. Saatavilla tulee olla paljon oppilaita kiinnostavaa kirjallisuutta ja monimuotoisia
tekstejä. Tekstejä tuotetaan yksin ja yhdessä ja niitä julkaistaan luokassa ja lähipiirissä. Kieltä
tutkitaan leikinomaisesti, esimerkiksi rooli-, draama- ja teatterileikin keinoin. Opetusta eheytetään
niin, että äidinkielen taitojen oppiminen nivoutuu ilmiöiden kielelliseen hahmottamiseen eri
oppiaineiden yhteydessä. Koulu- tai lähikirjaston toimintaan ja erilaisiin lasten kulttuuritapahtumiin
tutustuminen laajentavat oppimisympäristöä luokan ulkopuolelle. Lisäksi hyödynnetään
lähiympäristön ja median kulttuurista monimuotoisuutta. Opetuksessa korostuvat kokemusten ja
elämysten jakaminen sekä taitojen harjoitteleminen yhdessä ja yksin, myös viestintäteknologiaa
hyödyntäen. Draamaa integroidaan kirjallisuuteen ja muihin oppiaineisiin, esimerkiksi musiikkiin,
liikuntaan ja ympäristöoppiin.

Tavoitteena on tukea oppilaiden kielellistä kehitystä ja vuorovaikutustaitoja sekä luku- ja
kirjoitustaidon oppimista yhteistyössä kotien kanssa. Kielellisiä vaikeuksia puheen, lukemisen
ja kirjoittamisen alueella pyritään tunnistamaan mahdollisimman varhain. Opettaja mallintaa
sanojen, virkkeiden ja tekstien lukemista ja ymmärtämistä sekä kirjoittamisen tapoja. Oppilaita
ohjataan käyttämään mediavälineitä monipuolisesti ja turvallisesti. Kielellisesti taitavia oppilaita
ohjataan haastavampien tehtävien, materiaalien ja tekstiympäristöjen pariin. Tekstit ja työtavat
valitaan niin, että oppilaiden yhdenvertaisuus ja sukupuolten tasa-arvo toteutuu.
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Ohjaus, eriyttäminen ja tuki äidinkieli ja kirjallisuus -oppiaineessa
vuosiluokilla 1-2

Oppilaan oppimisen arviointi äidinkieli ja kirjallisuus -oppiaineessa
vuosiluokilla 1-2
Oppimisen arviointi on oppilaita ohjaavaa ja kannustavaa. Yhteisen pohdinnan sekä palautteen
antamisen ja saamisen avulla opettaja ohjaa niin koko opetusryhmän kuin yksittäisen oppilaan
oppimista ja edistymistä. Vuosiluokilla 1–2 oppimisen arvioinnin päätehtävänä on tukea ja edistää
oppilaiden kielellistä kehitystä kaikilla tavoitealueilla. Opettaja pyrkii saamaan kokonaiskuvan
kunkin oppilaan kielellisestä kehityksen edistymisestä. Arviointiin perustuvan palautteen kautta
oppilaat saavat tietoa kielitaitonsa vahvuuksista sekä edistymisestään opiskelemansa kielen
oppijana. Oppilaat saavat myös monipuolisesti palautetta siitä, miten he ymmärtävät ja käyttävät
kieltä, ilmaisevat itseään, osallistuvat yhteiseen keskusteluun sekä tuottavat ja tulkitsevat
tekstejä. Laadukas ja kannustava palaute osaamisen eri alueilta on tärkeää. Se auttaa oppilaita
huomaamaan onnistumisiaan ja edistymistään sekä motivoi suuntaamaan työskentelyään
kielellisen kehityksen kannalta tarkoituksenmukaisella tavalla. Arviointi tuottaa tietoa myös
opetuksen suunnittelua varten sekä auttaa havaitsemaan mahdollisia tuen tarpeita oppilaiden
kielellisessä kehityksessä.
Oppimisprosessin kannalta keskeisiä arvioinnin ja palautteen antamisen kohteita äidinkielen ja
kirjallisuuden eri oppimäärissä ovat
•
•
•
•

edistyminen itsensä ilmaisemisessa ja vuorovaikutustaidoissa, sana- ja käsitevarannon
karttuminen
edistyminen lukutaidossa sekä tekstien ymmärtämisessä ja lukemisen harrastamisessa
edistyminen tekstin tuottamisessa, erityisesti käsin kirjoittamisen ja näppäintaitojen
kehittyminen
edistyminen kielen ja kulttuurin ymmärtämisessä, erityisesti havaintojen tekeminen sanojen
merkityksestä ja arjen kielenkäyttötilanteista.

Suomi toisena kielenä ja kirjallisuus
Oppimäärän erityinen tehtävä
Tuntijakoasetuksen mukaan koulun opetuskielen mukaan määräytyvän äidinkielen ja
kirjallisuuden sijasta maahanmuuttajille voidaan opettaa joko kokonaan tai osittain suomen tai
ruotsin kieltä erityisen maahanmuuttajille tarkoitetun oppimäärän mukaisesti. Tämän oppimäärän
tehtävänä on tukea lapsen ja nuoren kasvua kieliyhteisön täysivaltaiseksi jäseneksi, jolla on
kielelliset valmiudet jatko-opintoihin. Opetuksen avulla pyritään monilukutaitoon, jonka avulla
oppilas osaa hakea tietoa sekä ymmärtää, tuottaa, arvioi ja analysoi erilaisia puhuttuja ja
kirjoitettuja suomenkielisiä tekstejä päivittäisessä vuorovaikutuksessa, koulutyöskentelyssä ja
yhteiskunnassa. Opetuksessa tuetaan kielitaidon eri osa-alueiden sekä eri tiedonalojen kielen
kehittymistä.

Vuosiluokat 1-2

Suomi toisena kielenä ja kirjallisuus -oppimäärän erityisenä tehtävänä on tukea oppilaan
monikielisyyden kehittymistä sekä herättää kiinnostus ja tarjota välineitä kielitaidon elinikäiseen
kehittämiseen. Yhteistyössä kotien, oman äidinkielen opetuksen sekä muiden oppiaineiden
kanssa suomi toisena kielenä ja kirjallisuus -opetus auttaa oppilasta rakentamaan kielellistä ja
kulttuurista identiteettiään kulttuurisesti monimuotoisessa ja monimediaisessa yhteiskunnassa.
Suomen kielen oppiminen tukee kotoutumista suomalaiseen yhteiskuntaan. Suomi toisena
kielenä ja kirjallisuus -oppimäärän opetuksen lähtökohtana ovat oppilaille merkitykselliset
ja tarpeelliset tekstilajit ja kielenkäyttötilanteet, joiden avulla kielen muotoja, merkityksiä ja
käyttöä tutkitaan ja opitaan analysoimaan. Kielitaitoa kehitetään kaikilla kielen käytön osaalueilla, joita ovat kuullun ymmärtäminen, puhuminen, luetun ymmärtäminen ja kirjoittaminen.
Ymmärtämis- ja tuottamistaitojen kehittyminen nivoutuvat toisiinsa. Oppilaiden kielen osaaminen
laajenee arkielämän konkreettisesta kielestä käsitteellisen ajattelun kieleen. He saavat valmiudet
havaintojen ja ilmiöiden sekä oman ajattelunsa, tunteidensa ja mielipiteidensä ilmaisemiseen
tilanteeseen sopivalla tavalla. Opetuksessa arvostetaan ja hyödynnetään oppilaiden osaamia
kieliä.
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Kunkin oppilaan tarpeen suomi toisena kielenä -oppimäärään määrittävät oppilasta opettavat
opettajat yhdessä. Oppilaan huoltaja päättää oppimääriä koskevista valinnoista. Koska opetus
tulee järjestää oppilaiden ikäkauden ja edellytysten mukaisesti, oppimäärän valinnassa on
keskeistä, että oppilas saa hänelle parhaiten soveltuvan oppimäärän mukaista opetusta. Oppilas
voi opiskella suomi toisena kielenä ja kirjallisuus -oppimäärää, jos hänen äidinkielensä ei
ole suomi, ruotsi tai saame tai hänellä on muutoin monikielinen tausta. Oppimäärän tarpeen
selvittämisessä huomioidaan myös seuraavat näkökulmat:
•

•

oppilaan suomen kielen peruskielitaidossa on puutteita jollakin tai joillakin
kielitaidon osa-alueilla, jolloin oppilaan osaaminen ei anna vielä edellytyksiä
yhdenvertaiseen kouluyhteisön jäsenenä toimimiseen päivittäisessä vuorovaikutuksessa ja
koulutyöskentelyssä tai
oppilaan suomen kielen taito ei anna vielä edellytyksiä suomen kieli ja kirjallisuus oppimäärän opiskeluun.

Kun oppilas opiskelee suomi toisena kielenä ja kirjallisuus -oppimäärän mukaan, hänelle
opetetaan suomea tai ruotsia toisena kielenä joko kokonaan tai osittain suomen kielen ja
kirjallisuuden opetuksen sijaan. Opetusjärjestelyiden lähtökohtana ovat oppilaan oppimistarpeet
ja kielenoppimisen vaihe. Mikäli oppilaan oppimääräksi on valittu suomi toisena kielenä ja
kirjallisuus, hänen edistymistään ja suoriutumistaan arvioidaan suhteessa tämän oppimäärän
tavoitteisiin ja kriteereihin riippumatta siitä, minkä opetusryhmän yhteydessä kyseinen opetus
on järjestetty. Tärkeää on, että oppilas tulee osalliseksi samoista teksteistä ja tekstilajeista kuin
luokkatasonsa muutkin oppilaat. Kesken perusopetuksen Suomeen muuttaneiden oppilaiden
opetuksen tavoitteiden asettamisessa ja sisältöjen valinnassa tulee ottaa huomioon oppilaan
kielitaito sekä aiemmin opitut tiedot ja taidot. Tarvittaessa laaditaan oppimissuunnitelma.
Opetuksessa hyödynnetään tavoitteellisesti erilaisia oppimisympäristöjä, jotka tukevat kielitaidon
monipuolista kehittymistä sekä koulussa että sen ulkopuolella. Oppilas voi siirtyä opiskelemaan
suomen kieli ja kirjallisuus -oppimäärän mukaan, jos hänellä on riittävät edellytykset sen
tavoitteiden mukaiseen opiskeluun.
Suomi toisena kielenä ja kirjallisuus on oppikurssi, joka on erityisesti suunnattu oppilaille joiden
kotikieli on jokin muu kuin suomi, ruotsi tai saamen kieli. On tärkeää painottaa, että suomi toisena
kielenä ei ole tukiopetusta tai erityisopetusta, vaan oppikurssi jonka lähtökohdat ja merkitys on eri
kuin suomen kieli ja kirjallisuus -oppikurssilla.
Oppilaan tarve suomi toisena kielenä -oppikurssille vahvistetaan yhdessä rehtorin ja oppilasta
opettavien opettajien taholta. Päätettäessä S2-oppikurssin aloittamisesta huomioidaan oppilaan
perustaitojen puutteet suomen kielen suhteen usealla eri osa-alueella: kommunikointi, tekstien
tulkinta, tekstien tuottaminen ja kyky ymmärtää kieltä, kirjallisuutta ja kulttuuria. Mikäli näissä
taidoissa on puutteita, osallistuu oppilas S2-kielen opetukseen.

Äidinkielellä ja kirjallisuudella sekä S2-kielen oppimisella on samat tavoitteet yhtä
lukuunottamatta: S2-kieltä käytetään kaiken oppimisen tukena. Mikäli oppilas integroidaan
äidinkielen ja kirjallisuuden ryhmään, tulee luokanopettajan, erityisopettajan ja mahdollisen
tuntiopettajan ja rehtorin tehdä tietoisesti työtä, että oppilas saavutta S2-kielelle asetetut tavoitteet
integroinnista huolimatta. Työtavat ja opetusmenetelmät tulee olla sellaiset, että oppilas kehittää
hänen kielellisiä taitojaan ja oppii käyttämään kieltä oppimisen tukena. Mikäli oppilas opiskelee
S2-kieltä sekä pienryhmässä että äidinkieli ja kirjallisuus -ryhmässä, tulee opetusmetodien oltava
oppilaan kieltä kehittävät.
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Oppilas joka opiskelee S2-oppikurssia voidaan integroida äidinkieli ja kirjallisuus -ryhmään, mutta
hänen arviointinsa tulee suorittaa S2-oppikurssin mukaisesti. Alemmilla vuosikursseilla 1-2 S2
oppilas voidaan integroida täysin äidinkieli ja kirjallisuus -ryhmään, mutta häntä tulee tukea
tarpeen mukaan toisen kulttuurin ja kielen oppimisen ja sen käyttämisen suhteen. 3-6 -luokan
oppilaalle suositellaan suurimman osan S2-kielen tunneista järjestettäväksi pienryhmässä tai
erityisessä S2-ryhmässä. Mikäli oppilas aloittaa S2-kielen vuosiluokalta viisi tai myöhemmin
alkaen, tulee luokanopettajan, erityisopettajan ja rehtorin katsoa sopiva S2-kielen aloittamisen
luokkataso.

Oppimäärän tehtävä vuosiluokilla 1-2
Vuosiluokilla 1-2 opetuksen painopiste on suomen kielen ja sen luku- ja kirjoitustaitojen perustan
luomisessa sekä oppimaan oppimisen ja vuorovaikutuksen taitojen kehittämisessä. Opetuksen
tehtävänä on herättää kiinnostusta kieleen ja ilmaisuun sekä erilaisten tekstien tuottamiseen ja
tulkitsemiseen.

Äidinkieli ja kirjallisuus -oppiaineen oppimisympäristöihin ja työtapoihin
liittyvät tavoitteet vuosiluokilla 1-2
Äidinkielen ja kirjallisuuden oppimisympäristö rakennetaan monipuoliseksi teksti- ja
kieliympäristöksi. Saatavilla tulee olla paljon oppilaita kiinnostavaa kirjallisuutta ja monimuotoisia
tekstejä. Tekstejä tuotetaan yksin ja yhdessä ja niitä julkaistaan luokassa ja lähipiirissä. Kieltä
tutkitaan leikinomaisesti, esimerkiksi rooli-, draama- ja teatterileikin keinoin. Opetusta eheytetään
niin, että äidinkielen taitojen oppiminen nivoutuu ilmiöiden kielelliseen hahmottamiseen eri
oppiaineiden yhteydessä. Koulu- tai lähikirjaston toimintaan ja erilaisiin lasten kulttuuritapahtumiin
tutustuminen laajentavat oppimisympäristöä luokan ulkopuolelle. Lisäksi hyödynnetään
lähiympäristön ja median kulttuurista monimuotoisuutta. Opetuksessa korostuvat kokemusten ja
elämysten jakaminen sekä taitojen harjoitteleminen yhdessä ja yksin, myös viestintäteknologiaa
hyödyntäen. Draamaa integroidaan kirjallisuuteen ja muihin oppiaineisiin, esimerkiksi musiikkiin,
liikuntaan ja ympäristöoppiin.

Ohjaus, eriyttäminen ja tuki äidinkieli ja kirjallisuus-oppiaineessa
vuosiluokilla 1-2
Tavoitteena on tukea oppilaiden kielellistä kehitystä ja vuorovaikutustaitoja sekä luku- ja
kirjoitustaidon oppimista yhteistyössä kotien kanssa. Kielellisiä vaikeuksia puheen, lukemisen
ja kirjoittamisen alueella pyritään tunnistamaan mahdollisimman varhain. Opettaja mallintaa
sanojen, virkkeiden ja tekstien lukemista ja ymmärtämistä sekä kirjoittamisen tapoja. Oppilaita
ohjataan käyttämään mediavälineitä monipuolisesti ja turvallisesti. Kielellisesti taitavia oppilaita
ohjataan haastavampien tehtävien, materiaalien ja tekstiympäristöjen pariin. Tekstit ja työtavat
valitaan niin, että oppilaiden yhdenvertaisuus ja sukupuolten tasa-arvo toteutuu.

Oppilaan oppimisen arviointi äidinkieli ja kirjallisuus -oppiaineessa
vuosiluokilla 1-2

Vuosiluokat 1-2

Oppimisen arviointi on oppilaita ohjaavaa ja kannustavaa. Yhteisen pohdinnan sekä palautteen
antamisen ja saamisen avulla opettaja ohjaa niin koko opetusryhmän kuin yksittäisen oppilaan
oppimista ja edistymistä. Vuosiluokilla 1–2 oppimisen arvioinnin päätehtävänä on tukea ja edistää
oppilaiden kielellistä kehitystä kaikilla tavoitealueilla. Opettaja pyrkii saamaan kokonaiskuvan
kunkin oppilaan kielellisestä kehityksen edistymisestä. Arviointiin perustuvan palautteen kautta
oppilaat saavat tietoa kielitaitonsa vahvuuksista sekä edistymisestään opiskelemansa kielen
oppijana. Oppilaat saavat myös monipuolisesti palautetta siitä, miten he ymmärtävät ja käyttävät
kieltä, ilmaisevat itseään, osallistuvat yhteiseen keskusteluun sekä tuottavat ja tulkitsevat
tekstejä. Laadukas ja kannustava palaute osaamisen eri alueilta on tärkeää. Se auttaa oppilaita
huomaamaan onnistumisiaan ja edistymistään sekä motivoi suuntaamaan työskentelyään
kielellisen kehityksen kannalta tarkoituksenmukaisella tavalla. Arviointi tuottaa tietoa myös
opetuksen suunnittelua varten sekä auttaa havaitsemaan mahdollisia tuen tarpeita oppilaiden
kielellisessä kehityksessä.
Oppimisprosessin kannalta keskeisiä arvioinnin ja palautteen antamisen kohteita äidinkielen ja
kirjallisuuden eri oppimäärissä ovat
•
•
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edistyminen itsensä ilmaisemisessa ja vuorovaikutustaidoissa, sana- ja käsitevarannon
karttuminen
edistyminen lukutaidossa sekä tekstien ymmärtämisessä ja lukemisen harrastamisessa

•
•

edistyminen tekstin tuottamisessa, erityisesti käsin kirjoittamisen ja näppäintaitojen
kehittyminen
edistyminen kielen ja kulttuurin ymmärtämisessä, erityisesti havaintojen tekeminen sanojen
merkityksestä ja arjen kielenkäyttötilanteista.

Vuosiluokka 1
Vuosiluokan keskeiset sisältöalueet
S1 Vuorovaikutustilanteissa toimiminen
Harjoitellaan kohteliasta kielenkäyttöä, kysymistä, vastaamista, pyytämistä, kertomista,
mielipiteen ilmaisua ja tunteista kertomista arjen ja koulun kielenkäyttötilanteissa. Opetellaan
huomaamaan, miten kieli toimii eri tilanteissa: kohteliaat ilmaukset, mielipide- ja tunneilmaukset,
kysymysten rakentaminen, nykyhetki ja mennyt aika kerronnassa. Harjoitellaan ääntämistä,
kuullun ymmärtämistä, toisten kuuntelemista ja toisilta viestijöiltä oppimista. Hyödynnetään roolija teatterileikkejä sekä muita vuorovaikutusharjoituksia satujen, tarinoiden, lorujen ja tietotekstien
käsittelyssä.
Mikäli opppilas saapuu vuosiluokalle 1 tai 2, työskennellään tasoilla 1 ja 2.
Taso 1 vuosiluokka 1-2
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

puhekielen mallintaminen ja dramatisointi, asioiden ja esineiden nimeäminen
kerrotun ja luetun kielen kuunteleminen ja kuvaileminen satujen, kuvakertomusten,
asiatekstien, mediatekstien ja pelien kautta
äänenkäyttö ja artikulointi lyhyiden vuoropuheluiden ja esitysten kautta
kysymysten tekeminen arkielämän asioista ja lähiympäristöstä, puheen ja tilanteen
sidonnaisuus
itseilmaisun harjoitteleminen ja rohkaiseminen esim. käsinukkejä käyttäen
riimit, lorut ja runot
spontaani kertominen ja kielen käyttö eri tilanteissa, omassa opetusryhmässä -> muualla
rohkaistua ilmaisemaan itseään, esittämään mielipiteitä ja oppia tekemään johtopäätöksiä
opitusta ja opetetusta
kuunnella mallinnettua tekstiä, ääneenlukemista ja kertomuksia
harjoitella toistamaan kuulemansa, oppia kielen rakennetta mallintamalla

S2 Tekstien tulkitseminen

Mikäli oppilas saapuu vuosiluokalle 1 tai 2, työskennellään tasoilla 1 ja 2.
Taso 1 luokat 1-2
•
•

aakkosten opettelu ja nimeäminen, kirjaimista tavuiksi-sanoiksi-lauseiksi
lukemaan oppiminen omaan tahtiin
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Edistetään lukemaan oppimista ja tekstin merkitysten ymmärtämistä hyödyntäen käsitteitä teksti,
kuva, otsikko, kappale, virke, lopetusmerkki, sana, tavu, kirjain ja äänne Harjoitellaan yhteisten
ja oman kiinnostuksen mukaisten kaunokirjallisten ja tietotekstien lukemista, tutkitaan niiden
merkityksiä ja rakenteita, luetun liittämistä omiin kokemuksiin sekä lukukokemusten jakamista.
Työskennellään muun muassa kuvien, lastenkirjallisuuden, yksinkertaisten tietotekstien ja
mediatekstien parissa. Tutustutaan erilaisiin tapoihin ilmaista aikaa, järjestystä ja paikkaa
erityisesti kertovissa ja kuvaavissa teksteissä. Harjoitellaan tekstin ymmärtämisen strategioita,
laajennetaan sana- ja käsitevarantoa sekä opitaan tunnistamaan kerronnan peruskäsitteitä
(päähenkilö, tapahtumapaikka, -aika ja juoni).

•
•
•
•
•
•
•

kuva-, kirjain- ja sanakortit tekstin sisällön ymmärtämisen apuna ja sanavaraston
kartuttamiseksi
erilaisten lukutekniikoiden omaksuminen lukemaanoppimisen tukena
ääneen lukeminen toiselle ja itsekseen, sekä lukemisharjoitteet ääneti
lukemisen sujuvuuden harjoitteleminen
luetun ymmärtäminen mallintamalla ja kertomalla asian omin sanoin
lukuinnostuksen herättäminen ja kielen puhumisen automatisoituminen
lyhyiden kirjallisten ohjeiden ymmärtäminen ja noudattaminen

S3 Tekstien tuottaminen
Tutustutaan eri tekstilajeihin ja niiden piirteisiin, kuten sanastoon ja fraseologiaan sekä
kieliopillisiin rakenteisiin. Harjoitellaan erilaisten puhuttujen ja kirjoitettujen tekstilajien tuottamista
yksin ja ryhmässä. Harjoitellaan käsin kirjoittamista ja näppäintaitoja.
Mikäli oppilas saapuu vuosiluokalle 1 tai 2, työskennellään tasoilla 1 ja 2.
Taso 1 luokat 1-2
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aakkoset, kirjainten tunnistaminen, kokoaminen ja kirjoittaminen
aakkosten järjestys
luku- ja kirjoitussuunnan oppiminen
sanojen tavuttaminen rytmittämällä
sanojen erottaminen toisistaan ja kirjoitettaessa sanavälien muistaminen
omien tekstien tuottaminen, sanoin, lausein ja virkkein
oikeinkirjoitussääntöjen omaksuminen: isot alkukirjaimet, pisteet, erisnimien kirjoittaminen
isolla alkukirjaimella, pitkät- ja lyhyet vokaalit, kaksoiskonsonantit, muut välimerkit
vokaalien ja konsonanttien erottaminen, ääntäminen, lukeminen ja kirjoittaminen
tekstien mallintaminen ja tuottaminen käsin kirjoittamalla ja digitaalisesti

S4 Kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtäminen
Pohditaan kielen ja kulttuurin merkitystä erilaisissa koulun vuorovaikutustilanteissa ja
monenlaisissa kuulluissa ja luetuissa teksteissä ja havainnoidaan eri kieliä ja puhetapoja
koulussa, medioissa ja vapaa-ajan tilanteissa. Opiskellaan keskustelussa tarvittavia kielitiedon
käsitteitä. Etsitään itseä kiinnostavaa luettavaa. Tutustutaan eri kulttuurien kertomuksiin, leikkeihin
ja juhliin.
Mikäli oppilas saapuu vuosiluokalle 1 tai 2, työskennellään tasoilla 1 ja 2.
Taso 1 luokat 1-2
Kulttuuri ja kirjallisuus:
•
•
•
•

sadut, runot, sarjat ja kertomukset
muutamien lastenkirjailijoiden tuotantoon tutustuminen
kirjastokäynti
elokuvat, teatteri ja mediakulttuuri

Vuosiluokat 1-2

Kielioppi
•

persoonapronominit ja niiden vaikutukset verbin taipumiseen, yläkäsitteet, kysymyssanat

Sanasto
•
•
•
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sanavaraston kasvattaminen itseä lähellä olevista asioista, lähiympäristöön
vastakohtien harjoittelu ja ymmärtäminen
yhdyssanojen harjoitteleminen, kokoaminen, jakaminen ja ymmärtäminen

•

synonyymit

S5 Kielen käyttö kaiken oppimisen tukena
Tarjotaan erilaisia malleja kouluun ja oppimiseen liittyvistä kielenkäyttötilanteista ja tutustutaan
eri oppiaineiden teksteihin. Tehdään yksinkertaisia eri oppiaineisiin liittyviä tiedonhankintatehtäviä
itsenäisesti ja ryhmässä tekemällä havaintoja ympäristöstä ja tulkitsemalla kuvia ja kirjoitettuja
tekstejä sekä harjoitellaan tiedon kertomista toisille. Harjoitellaan tieto- ja viestintäteknologian
hyödyntämistä tiedonhankinnassa, oppimisessa ja oman oppimisen arvioinnissa. Hyödynnetään
oppilaan oman äidinkielen taitoa oppimisen tukena.
Opetuksen tavoitteet

Tavoitteisiin liittyvät
sisältöalueet

Laaja-alainen osaaminen

T1

S1

L2, L4

T2

S1

L1, L2, L7

T3

S1

L1, L2, L7

T4

S2

L1, L2, L4

T5

S2

L2, L4

T6

S3

L2, L4

T7

S3

L4, L5

T8

S3

L1, L4, L5

T9

S4

L4, L6, L7

T10

S4

L2, L4

T11

S4

L2

T12

S5

L1, L2, L4

T13

S5

L1, L2, L4

T14

S5

L1, L2, L4

Vuosiluokan tavoitteet
T1 rohkaista oppilasta harjoittamaan vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja
erilaisissa koulun ja muun arjen vuorovaikutustilanteissa sekä
vahvistamaan kuuntelun ja kuullun ymmärtämisen taitojaan
Mikäli opppilas saapuu vuosiluokalle 1 tai 2, työskennellään tasoilla 1 ja 2.

•
•
•
•
•
•
•

puhekielen mallintaminen ja dramatisointi, asioiden ja esineiden nimeäminen
kerrotun ja luetun kielen kuunteleminen ja kuvaileminen satujen, kuvakertomusten,
asiatekstien, mediatekstien ja pelien kautta
äänenkäyttö ja artikulointi lyhyiden vuoropuheluiden ja esitysten kautta
kysymysten tekeminen arkielämän asioista ja lähiympäristöstä, puheen ja tilanteen
sidonnaisuus
itseilmaisun harjoitteleminen ja rohkaiseminen esim. käsinukkejä käyttäen
riimit, lorut ja runot
spontaani kertominen ja kielen käyttö eri tilanteissa, omassa opetusryhmässä -> muualla
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Vuosiluokat 1-2

Taso 1 vuosiluokka 1-2

•
•
•

rohkaistua ilmaisemaan itseään, esittämään mielipiteitä ja oppia tekemään johtopäätöksiä
opitusta ja opetetusta
kuunnella mallinnettua tekstiä, ääneenlukemista ja kertomuksia
harjoitella toistamaan kuulemansa, oppia kielen rakennetta mallintamalla

T2 harjaannuttaa ja rohkaista oppilasta kertomaan ajatuksistaan ja
tunteistaan ja keskustelemaan erilaisista aiheista sekä vahvistamaan
niissä tarvittavaa sanastoa ja ilmaisua
Mikäli opppilas saapuu vuosiluokalle 1 tai 2, työskennellään tasoilla 1 ja 2.
Taso 1 vuosiluokka 1-2
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

puhekielen mallintaminen ja dramatisointi, asioiden ja esineiden nimeäminen
kerrotun ja luetun kielen kuunteleminen ja kuvaileminen satujen, kuvakertomusten,
asiatekstien, mediatekstien ja pelien kautta
äänenkäyttö ja artikulointi lyhyiden vuoropuheluiden ja esitysten kautta
kysymysten tekeminen arkielämän asioista ja lähiympäristöstä, puheen ja tilanteen
sidonnaisuus
itseilmaisun harjoitteleminen ja rohkaiseminen esim. käsinukkejä käyttäen
riimit, lorut ja runot
spontaani kertominen ja kielen käyttö eri tilanteissa, omassa opetusryhmässä -> muualla
rohkaistua ilmaisemaan itseään, esittämään mielipiteitä ja oppia tekemään johtopäätöksiä
opitusta ja opetetusta
kuunnella mallinnettua tekstiä, ääneenlukemista ja kertomuksia
harjoitella toistamaan kuulemansa, oppia kielen rakennetta mallintamalla

T3 kannustaa oppilasta vahvistamaan kielellistä ja kehollista
ilmaisurohkeutta ja mielikuvitusta ohjaamalla oppilasta osallistumaan ja
ilmaisemaan itseään kokonaisvaltaisesti, myös draaman keinoin
Mikäli opppilas saapuu vuosiluokalle 1 tai 2, työskennellään tasoilla 1 ja 2.
Taso 1 vuosiluokka 1-2
•
•
•
•

Vuosiluokat 1-2

•
•
•
•
•
•
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puhekielen mallintaminen ja dramatisointi, asioiden ja esineiden nimeäminen
kerrotun ja luetun kielen kuunteleminen ja kuvaileminen satujen, kuvakertomusten,
asiatekstien, mediatekstien ja pelien kautta
äänenkäyttö ja artikulointi lyhyiden vuoropuheluiden ja esitysten kautta
kysymysten tekeminen arkielämän asioista ja lähiympäristöstä, puheen ja tilanteen
sidonnaisuus
itseilmaisun harjoitteleminen ja rohkaiseminen esim. käsinukkejä käyttäen
riimit, lorut ja runot
spontaani kertominen ja kielen käyttö eri tilanteissa, omassa opetusryhmässä -> muualla
rohkaistua ilmaisemaan itseään, esittämään mielipiteitä ja oppia tekemään johtopäätöksiä
opitusta ja opetetusta
kuunnella mallinnettua tekstiä, ääneenlukemista ja kertomuksia
harjoitella toistamaan kuulemansa, oppia kielen rakennetta mallintamalla

T4 innostaa ja ohjata oppilasta lukutaidon oppimiseen ja sana- ja
käsitevarannon kartuttamiseen
Mikäli oppilas saapuu vuosiluokalle 1 tai 2, työskennellään tasoilla 1 ja 2.
Taso 1 luokat 1-2
•
•
•
•
•
•
•
•
•

aakkosten opettelu ja nimeäminen, kirjaimista tavuiksi-sanoiksi-lauseiksi
lukemaan oppiminen omaan tahtiin
kuva-, kirjain- ja sanakortit tekstin sisällön ymmärtämisen apuna ja sanavaraston
kartuttamiseksi
erilaisten lukutekniikoiden omaksuminen lukemaanoppimisen tukena
ääneen lukeminen toiselle ja itsekseen, sekä lukemisharjoitteet ääneti
lukemisen sujuvuuden harjoitteleminen
luetun ymmärtäminen mallintamalla ja kertomalla asian omin sanoin
lukuinnostuksen herättäminen ja kielen puhumisen automatisoituminen
lyhyiden kirjallisten ohjeiden ymmärtäminen ja noudattaminen

T5 kannustaa oppilasta lukemaan ikäkaudelle ja kielitaidolle sopivia
tekstejä ja kirjallisuutta ja keskustelemaan lukemastaan
Mikäli oppilas saapuu vuosiluokalle 1 tai 2, työskennellään tasoilla 1 ja 2.
Taso 1 luokat 1-2
•
•
•
•
•
•
•
•
•

aakkosten opettelu ja nimeäminen, kirjaimista tavuiksi-sanoiksi-lauseiksi
lukemaan oppiminen omaan tahtiin
kuva-, kirjain- ja sanakortit tekstin sisällön ymmärtämisen apuna ja sanavaraston
kartuttamiseksi
erilaisten lukutekniikoiden omaksuminen lukemaanoppimisen tukena
ääneen lukeminen toiselle ja itsekseen, sekä lukemisharjoitteet ääneti
lukemisen sujuvuuden harjoitteleminen
luetun ymmärtäminen mallintamalla ja kertomalla asian omin sanoin
lukuinnostuksen herättäminen ja kielen puhumisen automatisoituminen
lyhyiden kirjallisten ohjeiden ymmärtäminen ja noudattaminen

T6 ohjata oppilasta harjoittelemaan eri tekstilajien ja niissä tarvittavan
sanaston ja kieliopillisten rakenteiden tuottamista
Mikäli oppilas saapuu vuosiluokalle 1 tai 2, työskennellään tasoilla 1 ja 2.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aakkoset, kirjainten tunnistaminen, kokoaminen ja kirjoittaminen
aakkosten järjestys
luku- ja kirjoitussuunnan oppiminen
sanojen tavuttaminen rytmittämällä
sanojen erottaminen toisistaan ja kirjoitettaessa sanavälien muistaminen
omien tekstien tuottaminen, sanoin, lausein ja virkkein
oikeinkirjoitussääntöjen omaksuminen: isot alkukirjaimet, pisteet, erisnimien kirjoittaminen
isolla alkukirjaimella, pitkät- ja lyhyet vokaalit, kaksoiskonsonantit, muut välimerkit
vokaalien ja konsonanttien erottaminen, ääntäminen, lukeminen ja kirjoittaminen
tekstien mallintaminen ja tuottaminen käsin kirjoittamalla ja digitaalisesti
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Vuosiluokat 1-2

Taso 1 luokat 1-2

T7 ohjata oppilasta harjoittelemaan käsin kirjoittamisen taitoa ja
näppäintaitoja sekä tekstien suunnittelun ja tuottamisen taitoja
Mikäli oppilas saapuu vuosiluokalle 1 tai 2, työskennellään tasoilla 1 ja 2.
Taso 1 luokat 1-2
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aakkoset, kirjainten tunnistaminen, kokoaminen ja kirjoittaminen
aakkosten järjestys
luku- ja kirjoitussuunnan oppiminen
sanojen tavuttaminen rytmittämällä
sanojen erottaminen toisistaan ja kirjoitettaessa sanavälien muistaminen
omien tekstien tuottaminen, sanoin, lausein ja virkkein
oikeinkirjoitussääntöjen omaksuminen: isot alkukirjaimet, pisteet, erisnimien kirjoittaminen
isolla alkukirjaimella, pitkät- ja lyhyet vokaalit, kaksoiskonsonantit, muut välimerkit
vokaalien ja konsonanttien erottaminen, ääntäminen, lukeminen ja kirjoittaminen
tekstien mallintaminen ja tuottaminen käsin kirjoittamalla ja digitaalisesti

T8 kannustaa oppilasta harjoittelemaan oikeinkirjoituksen perusasioita
Mikäli oppilas saapuu vuosiluokalle 1 tai 2, työskennellään tasoilla 1 ja 2.
Taso 1 luokat 1-2
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aakkoset, kirjainten tunnistaminen, kokoaminen ja kirjoittaminen
aakkosten järjestys
luku- ja kirjoitussuunnan oppiminen
sanojen tavuttaminen rytmittämällä
sanojen erottaminen toisistaan ja kirjoitettaessa sanavälien muistaminen
omien tekstien tuottaminen, sanoin, lausein ja virkkein
oikeinkirjoitussääntöjen omaksuminen: isot alkukirjaimet, pisteet, erisnimien kirjoittaminen
isolla alkukirjaimella, pitkät- ja lyhyet vokaalit, kaksoiskonsonantit, muut välimerkit
vokaalien ja konsonanttien erottaminen, ääntäminen, lukeminen ja kirjoittaminen
tekstien mallintaminen ja tuottaminen käsin kirjoittamalla ja digitaalisesti

T9 innostaa oppilasta edistämään kielitietoisuuttaan tekemällä havaintoja
erilaisista puhetavoista omassa lähipiirissään sekä auttaa oppilasta
huomaamaan, että omalla kielenkäytöllä on vaikutusta toisten kielelliseen
käyttäytymiseen
Mikäli oppilas saapuu vuosiluokalle 1 tai 2, työskennellään tasoilla 1 ja 2.
Taso 1 luokat 1-2
Kulttuuri ja kirjallisuus:

Vuosiluokat 1-2

•
•
•
•

sadut, runot, sarjat ja kertomukset
muutamien lastenkirjailijoiden tuotantoon tutustuminen
kirjastokäynti
elokuvat, teatteri ja mediakulttuuri

Kielioppi
•

persoonapronominit ja niiden vaikutukset verbin taipumiseen, yläkäsitteet, kysymyssanat

Sanasto
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•

sanavaraston kasvattaminen itseä lähellä olevista asioista, lähiympäristöön

•
•
•

vastakohtien harjoittelu ja ymmärtäminen
yhdyssanojen harjoitteleminen, kokoaminen, jakaminen ja ymmärtäminen
synonyymit

T10 innostaa oppilasta kuuntelemaan ja lukemaan ikäkaudelle ja
kielitaidolle sopivaa kirjallisuutta ja ohjata oppilasta valitsemaan häntä
itseään kiinnostavaa luettavaa sekä opastaa kirjaston käyttöön ja
lastenkulttuuriin tutustumiseen
Mikäli oppilas saapuu vuosiluokalle 1 tai 2, työskennellään tasoilla 1 ja 2.
Taso 1 luokat 1-2
Kulttuuri ja kirjallisuus:
•
•
•
•

sadut, runot, sarjat ja kertomukset
muutamien lastenkirjailijoiden tuotantoon tutustuminen
kirjastokäynti
elokuvat, teatteri ja mediakulttuuri

Kielioppi
•

persoonapronominit ja niiden vaikutukset verbin taipumiseen, yläkäsitteet, kysymyssanat

Sanasto
•
•
•
•

sanavaraston kasvattaminen itseä lähellä olevista asioista, lähiympäristöön
vastakohtien harjoittelu ja ymmärtäminen
yhdyssanojen harjoitteleminen, kokoaminen, jakaminen ja ymmärtäminen
synonyymit

T11 ohjata oppilasta tunnistamaan ja arvostamaan eri kieliä ja kulttuureita
omassa ympäristössään ja eläytymään erilaisten ihmisten asemaan ja
elämäntilanteisiin
Mikäli oppilas saapuu vuosiluokalle 1 tai 2, työskennellään tasoilla 1 ja 2.
Taso 1 luokat 1-2
Kulttuuri ja kirjallisuus:
•
•
•
•

sadut, runot, sarjat ja kertomukset
muutamien lastenkirjailijoiden tuotantoon tutustuminen
kirjastokäynti
elokuvat, teatteri ja mediakulttuuri

Kielioppi
•

persoonapronominit ja niiden vaikutukset verbin taipumiseen, yläkäsitteet, kysymyssanat

•
•
•
•

sanavaraston kasvattaminen itseä lähellä olevista asioista, lähiympäristöön
vastakohtien harjoittelu ja ymmärtäminen
yhdyssanojen harjoitteleminen, kokoaminen, jakaminen ja ymmärtäminen
synonyymit
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Vuosiluokat 1-2

Sanasto

T12 auttaa oppilasta rakentamaan myönteistä käsitystä itsestä viestijänä,
lukijana, tekstien tuottajana sekä kielenoppijana
T13 ohjata oppilasta kehittämään kielitaitoaan eri oppiaineissa ja
perehtymään koulussa tärkeisiin tekstilajeihin ja niiden ominaispiirteisiin
T14 ohjata oppilasta havainnoimaan itseään kielenkäyttäjänä sekä
arvioimaan omaa kielenoppimistaan
Vuosiluokka 2
Vuosiluokan keskeiset sisältöalueet
S1 Vuorovaikutustilanteissa toimiminen
Harjoitellaan kohteliasta kielenkäyttöä, kysymistä, vastaamista, pyytämistä, kertomista,
mielipiteen ilmaisua ja tunteista kertomista arjen ja koulun kielenkäyttötilanteissa. Opetellaan
huomaamaan, miten kieli toimii eri tilanteissa: kohteliaat ilmaukset, mielipide- ja tunneilmaukset,
kysymysten rakentaminen, nykyhetki ja mennyt aika kerronnassa. Harjoitellaan ääntämistä,
kuullun ymmärtämistä, toisten kuuntelemista ja toisilta viestijöiltä oppimista. Hyödynnetään roolija teatterileikkejä sekä muita vuorovaikutusharjoituksia satujen, tarinoiden, lorujen ja tietotekstien
käsittelyssä.
Mikäli oppilas saapuu vuosiluokalle 1 tai 2, työskennellään tasoilla 1 ja 2.
Taso 1 vuosiluokka 1-2
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

puhekielen mallintaminen ja dramatisointi, asioiden ja esineiden nimeäminen
kerrotun ja luetun kielen kuunteleminen ja kuvaileminen satujen, kuvakertomusten,
asiatekstien, mediatekstien ja pelien kautta
äänenkäyttö ja artikulointi lyhyiden vuoropuheluiden ja esitysten kautta
kysymysten tekeminen arkielämän asioista ja lähiympäristöstä, puheen ja tilanteen
sidonnaisuus
itseilmaisun harjoitteleminen ja rohkaiseminen esim. käsinukkejä käyttäen
riimit, lorut ja runot
spontaani kertominen ja kielen käyttö eri tilanteissa, omassa opetusryhmässä -> muualla
rohkaistua ilmaisemaan itseään, esittämään mielipiteitä ja oppia tekemään johtopäätöksiä
opitusta ja opetetusta
kuunnella mallinnettua tekstiä, ääneenlukemista ja kertomuksia
harjoitella toistamaan kuulemansa, oppia kielen rakennetta mallintamalla

Vuosiluokat 1-2

S2 Tekstien tulkitseminen
Edistetään lukemaan oppimista ja tekstin merkitysten ymmärtämistä hyödyntäen käsitteitä teksti,
kuva, otsikko, kappale, virke, lopetusmerkki, sana, tavu, kirjain ja äänne Harjoitellaan yhteisten
ja oman kiinnostuksen mukaisten kaunokirjallisten ja tietotekstien lukemista, tutkitaan niiden
merkityksiä ja rakenteita, luetun liittämistä omiin kokemuksiin sekä lukukokemusten jakamista.
Työskennellään muun muassa kuvien, lastenkirjallisuuden, yksinkertaisten tietotekstien ja
mediatekstien parissa. Tutustutaan erilaisiin tapoihin ilmaista aikaa, järjestystä ja paikkaa
erityisesti kertovissa ja kuvaavissa teksteissä. Harjoitellaan tekstin ymmärtämisen strategioita,
laajennetaan sana- ja käsitevarantoa sekä opitaan tunnistamaan kerronnan peruskäsitteitä
(päähenkilö, tapahtumapaikka, -aika ja juoni).
Mikäli oppilas saapuu vuosiluokalle 1 tai 2, työskennellään tasoilla 1 ja 2.
Taso 1 luokat 1-2
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

aakkosten opettelu ja nimeäminen, kirjaimista tavuiksi-sanoiksi-lauseiksi
lukemaan oppiminen omaan tahtiin
kuva-, kirjain- ja sanakortit tekstin sisällön ymmärtämisen apuna ja sanavaraston
kartuttamiseksi
erilaisten lukutekniikoiden omaksuminen lukemaanoppimisen tukena
ääneen lukeminen toiselle ja itsekseen, sekä lukemisharjoitteet ääneti
lukemisen sujuvuuden harjoitteleminen
luetun ymmärtäminen mallintamalla ja kertomalla asian omin sanoin
lukuinnostuksen herättäminen ja kielen puhumisen automatisoituminen
lyhyiden kirjallisten ohjeiden ymmärtäminen ja noudattaminen

S3 Tekstien tuottaminen
Tutustutaan eri tekstilajeihin ja niiden piirteisiin, kuten sanastoon ja fraseologiaan sekä
kieliopillisiin rakenteisiin. Harjoitellaan erilaisten puhuttujen ja kirjoitettujen tekstilajien tuottamista
yksin ja ryhmässä. Harjoitellaan käsin kirjoittamista ja näppäintaitoja.
Mikäli oppilas saapuu vuosiluokalle 1 tai 2, työskennellään tasoilla 1 ja 2.
Taso 1 luokat 1-2
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aakkoset, kirjainten tunnistaminen, kokoaminen ja kirjoittaminen
aakkosten järjestys
luku- ja kirjoitussuunnan oppiminen
sanojen tavuttaminen rytmittämällä
sanojen erottaminen toisistaan ja kirjoitettaessa sanavälien muistaminen
omien tekstien tuottaminen, sanoin, lausein ja virkkein
oikeinkirjoitussääntöjen omaksuminen: isot alkukirjaimet, pisteet, erisnimien kirjoittaminen
isolla alkukirjaimella, pitkät- ja lyhyet vokaalit, kaksoiskonsonantit, muut välimerkit
vokaalien ja konsonanttien erottaminen, ääntäminen, lukeminen ja kirjoittaminen
tekstien mallintaminen ja tuottaminen käsin kirjoittamalla ja digitaalisesti

S4 Kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtäminen
Pohditaan kielen ja kulttuurin merkitystä erilaisissa koulun vuorovaikutustilanteissa ja
monenlaisissa kuulluissa ja luetuissa teksteissä ja havainnoidaan eri kieliä ja puhetapoja
koulussa, medioissa ja vapaa-ajan tilanteissa. Opiskellaan keskustelussa tarvittavia kielitiedon
käsitteitä. Etsitään itseä kiinnostavaa luettavaa. Tutustutaan eri kulttuurien kertomuksiin, leikkeihin
ja juhliin.
Mikäli oppilas saapuu vuosiluokalle 1 tai 2, työskennellään tasoilla 1 ja 2.
Taso 1 luokat 1-2
Kulttuuri ja kirjallisuus:
sadut, runot, sarjat ja kertomukset
muutamien lastenkirjailijoiden tuotantoon tutustuminen
kirjastokäynti
elokuvat, teatteri ja mediakulttuuri

Kielioppi
•

persoonapronominit ja niiden vaikutukset verbin taipumiseen, yläkäsitteet, kysymyssanat

Sanasto
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Vuosiluokat 1-2

•
•
•
•

•
•
•
•

sanavaraston kasvattaminen itseä lähellä olevista asioista, lähiympäristöön
vastakohtien harjoittelu ja ymmärtäminen
yhdyssanojen harjoitteleminen, kokoaminen, jakaminen ja ymmärtäminen
synonyymit

S5 Kielen käyttö kaiken oppimisen tukena
Tarjotaan erilaisia malleja kouluun ja oppimiseen liittyvistä kielenkäyttötilanteista ja tutustutaan
eri oppiaineiden teksteihin. Tehdään yksinkertaisia eri oppiaineisiin liittyviä tiedonhankintatehtäviä
itsenäisesti ja ryhmässä tekemällä havaintoja ympäristöstä ja tulkitsemalla kuvia ja kirjoitettuja
tekstejä sekä harjoitellaan tiedon kertomista toisille. Harjoitellaan tieto- ja viestintäteknologian
hyödyntämistä tiedonhankinnassa, oppimisessa ja oman oppimisen arvioinnissa. Hyödynnetään
oppilaan oman äidinkielen taitoa oppimisen tukena.
Opetuksen tavoitteet

Tavoitteisiin liittyvät
sisältöalueet

Laaja-alainen osaaminen

T1

S1

L2, L4

T2

S1

L1, L2, L7

T3

S1

L1, L2, L7

T4

S2

L1, L2, L4

T5

S2

L2, L4

T6

S3

L2, L4

T7

S3

L4, L5

T8

S3

L1, L4, L5

T9

S4

L4, L6, L7

T10

S4

L2, L4

T11

S4

L2

T12

S5

L1, L2, L4

T13

S5

L1, L2, L4

T14

S5

L1, L2, L4

Vuosiluokan tavoitteet
T1 rohkaista oppilasta harjoittamaan vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja
erilaisissa koulun ja muun arjen vuorovaikutustilanteissa sekä
vahvistamaan kuuntelun ja kuullun ymmärtämisen taitojaan
Mikäli oppilas saapuu vuosiluokalle 1 tai 2, työskennellään tasoilla 1 ja 2.

Vuosiluokat 1-2

Taso 1 vuosiluokka 1-2
•
•
•
•
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puhekielen mallintaminen ja dramatisointi, asioiden ja esineiden nimeäminen
kerrotun ja luetun kielen kuunteleminen ja kuvaileminen satujen, kuvakertomusten,
asiatekstien, mediatekstien ja pelien kautta
äänenkäyttö ja artikulointi lyhyiden vuoropuheluiden ja esitysten kautta
kysymysten tekeminen arkielämän asioista ja lähiympäristöstä, puheen ja tilanteen
sidonnaisuus

•
•
•
•
•
•

itseilmaisun harjoitteleminen ja rohkaiseminen esim. käsinukkejä käyttäen
riimit, lorut ja runot
spontaani kertominen ja kielen käyttö eri tilanteissa, omassa opetusryhmässä -> muualla
rohkaistua ilmaisemaan itseään, esittämään mielipiteitä ja oppia tekemään johtopäätöksiä
opitusta ja opetetusta
kuunnella mallinnettua tekstiä, ääneenlukemista ja kertomuksia
harjoitella toistamaan kuulemansa, oppia kielen rakennetta mallintamalla

T2 harjaannuttaa ja rohkaista oppilasta kertomaan ajatuksistaan ja
tunteistaan ja keskustelemaan erilaisista aiheista sekä vahvistamaan
niissä tarvittavaa sanastoa ja ilmaisua
Mikäli oppilas saapuu vuosiluokalle 1 tai 2, työskennellään tasoilla 1 ja 2.
Taso 1 vuosiluokka 1-2
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

puhekielen mallintaminen ja dramatisointi, asioiden ja esineiden nimeäminen
kerrotun ja luetun kielen kuunteleminen ja kuvaileminen satujen, kuvakertomusten,
asiatekstien, mediatekstien ja pelien kautta
äänenkäyttö ja artikulointi lyhyiden vuoropuheluiden ja esitysten kautta
kysymysten tekeminen arkielämän asioista ja lähiympäristöstä, puheen ja tilanteen
sidonnaisuus
itseilmaisun harjoitteleminen ja rohkaiseminen esim. käsinukkejä käyttäen
riimit, lorut ja runot
spontaani kertominen ja kielen käyttö eri tilanteissa, omassa opetusryhmässä -> muualla
rohkaistua ilmaisemaan itseään, esittämään mielipiteitä ja oppia tekemään johtopäätöksiä
opitusta ja opetetusta
kuunnella mallinnettua tekstiä, ääneenlukemista ja kertomuksia
harjoitella toistamaan kuulemansa, oppia kielen rakennetta mallintamalla

T3 kannustaa oppilasta vahvistamaan kielellistä ja kehollista
ilmaisurohkeutta ja mielikuvitusta ohjaamalla oppilasta osallistumaan ja
ilmaisemaan itseään kokonaisvaltaisesti, myös draaman keinoin
Mikäli oppilas saapuu vuosiluokalle 1 tai 2, työskennellään tasoilla 1 ja 2.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

puhekielen mallintaminen ja dramatisointi, asioiden ja esineiden nimeäminen
kerrotun ja luetun kielen kuunteleminen ja kuvaileminen satujen, kuvakertomusten,
asiatekstien, mediatekstien ja pelien kautta
äänenkäyttö ja artikulointi lyhyiden vuoropuheluiden ja esitysten kautta
kysymysten tekeminen arkielämän asioista ja lähiympäristöstä, puheen ja tilanteen
sidonnaisuus
itseilmaisun harjoitteleminen ja rohkaiseminen esim. käsinukkejä käyttäen
riimit, lorut ja runot
spontaani kertominen ja kielen käyttö eri tilanteissa, omassa opetusryhmässä -> muualla
rohkaistua ilmaisemaan itseään, esittämään mielipiteitä ja oppia tekemään johtopäätöksiä
opitusta ja opetetusta
kuunnella mallinnettua tekstiä, ääneenlukemista ja kertomuksia
harjoitella toistamaan kuulemansa, oppia kielen rakennetta mallintamalla
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Vuosiluokat 1-2

Taso 1 vuosiluokka 1-2

T4 innostaa ja ohjata oppilasta lukutaidon oppimiseen ja sana- ja
käsitevarannon kartuttamiseen
Mikäli oppilas saapuu vuosiluokalle 1 tai 2, työskennellään tasoilla 1 ja 2.
Taso 1 luokat 1-2
•
•
•
•
•
•
•
•
•

aakkosten opettelu ja nimeäminen, kirjaimista tavuiksi-sanoiksi-lauseiksi
lukemaan oppiminen omaan tahtiin
kuva-, kirjain- ja sanakortit tekstin sisällön ymmärtämisen apuna ja sanavaraston
kartuttamiseksi
erilaisten lukutekniikoiden omaksuminen lukemaanoppimisen tukena
ääneen lukeminen toiselle ja itsekseen, sekä lukemisharjoitteet ääneti
lukemisen sujuvuuden harjoitteleminen
luetun ymmärtäminen mallintamalla ja kertomalla asian omin sanoin
lukuinnostuksen herättäminen ja kielen puhumisen automatisoituminen
lyhyiden kirjallisten ohjeiden ymmärtäminen ja noudattaminen

T5 kannustaa oppilasta lukemaan ikäkaudelle ja kielitaidolle sopivia
tekstejä ja kirjallisuutta ja keskustelemaan lukemastaan
Mikäli oppilas saapuu vuosiluokalle 1 tai 2, työskennellään tasoilla 1 ja 2.
Taso 1 luokat 1-2
•
•
•
•
•
•
•
•
•

aakkosten opettelu ja nimeäminen, kirjaimista tavuiksi-sanoiksi-lauseiksi
lukemaan oppiminen omaan tahtiin
kuva-, kirjain- ja sanakortit tekstin sisällön ymmärtämisen apuna ja sanavaraston
kartuttamiseksi
erilaisten lukutekniikoiden omaksuminen lukemaanoppimisen tukena
ääneen lukeminen toiselle ja itsekseen, sekä lukemisharjoitteet ääneti
lukemisen sujuvuuden harjoitteleminen
luetun ymmärtäminen mallintamalla ja kertomalla asian omin sanoin
lukuinnostuksen herättäminen ja kielen puhumisen automatisoituminen
lyhyiden kirjallisten ohjeiden ymmärtäminen ja noudattaminen

T6 ohjata oppilasta harjoittelemaan eri tekstilajien ja niissä tarvittavan
sanaston ja kieliopillisten rakenteiden tuottamista
Mikäli oppilas saapuu vuosiluokalle 1 tai 2, työskennellään tasoilla 1 ja 2.
Taso 1 luokat 1-2

Vuosiluokat 1-2

•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Aakkoset, kirjainten tunnistaminen, kokoaminen ja kirjoittaminen
aakkosten järjestys
luku- ja kirjoitussuunnan oppiminen
sanojen tavuttaminen rytmittämällä
sanojen erottaminen toisistaan ja kirjoitettaessa sanavälien muistaminen
omien tekstien tuottaminen, sanoin, lausein ja virkkein
oikeinkirjoitussääntöjen omaksuminen: isot alkukirjaimet, pisteet, erisnimien kirjoittaminen
isolla alkukirjaimella, pitkät- ja lyhyet vokaalit, kaksoiskonsonantit, muut välimerkit
vokaalien ja konsonanttien erottaminen, ääntäminen, lukeminen ja kirjoittaminen
tekstien mallintaminen ja tuottaminen käsin kirjoittamalla ja digitaalisesti

T7 ohjata oppilasta harjoittelemaan käsin kirjoittamisen taitoa ja
näppäintaitoja sekä tekstien suunnittelun ja tuottamisen taitoja
Mikäli oppilas saapuu vuosiluokalle 1 tai 2, työskennellään tasoilla 1 ja 2.
Taso 1 luokat 1-2
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aakkoset, kirjainten tunnistaminen, kokoaminen ja kirjoittaminen
aakkosten järjestys
luku- ja kirjoitussuunnan oppiminen
sanojen tavuttaminen rytmittämällä
sanojen erottaminen toisistaan ja kirjoitettaessa sanavälien muistaminen
omien tekstien tuottaminen, sanoin, lausein ja virkkein
oikeinkirjoitussääntöjen omaksuminen: isot alkukirjaimet, pisteet, erisnimien kirjoittaminen
isolla alkukirjaimella, pitkät- ja lyhyet vokaalit, kaksoiskonsonantit, muut välimerkit
vokaalien ja konsonanttien erottaminen, ääntäminen, lukeminen ja kirjoittaminen
tekstien mallintaminen ja tuottaminen käsin kirjoittamalla ja digitaalisesti

T8 kannustaa oppilasta harjoittelemaan oikeinkirjoituksen perusasioita
Mikäli oppilas saapuu vuosiluokalle 1 tai 2, työskennellään tasoilla 1 ja 2.
Taso 1 luokat 1-2
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aakkoset, kirjainten tunnistaminen, kokoaminen ja kirjoittaminen
aakkosten järjestys
luku- ja kirjoitussuunnan oppiminen
sanojen tavuttaminen rytmittämällä
sanojen erottaminen toisistaan ja kirjoitettaessa sanavälien muistaminen
omien tekstien tuottaminen, sanoin, lausein ja virkkein
oikeinkirjoitussääntöjen omaksuminen: isot alkukirjaimet, pisteet, erisnimien kirjoittaminen
isolla alkukirjaimella, pitkät- ja lyhyet vokaalit, kaksoiskonsonantit, muut välimerkit
vokaalien ja konsonanttien erottaminen, ääntäminen, lukeminen ja kirjoittaminen
tekstien mallintaminen ja tuottaminen käsin kirjoittamalla ja digitaalisesti

T9 innostaa oppilasta edistämään kielitietoisuuttaan tekemällä havaintoja
erilaisista puhetavoista omassa lähipiirissään sekä auttaa oppilasta
huomaamaan, että omalla kielenkäytöllä on vaikutusta toisten kielelliseen
käyttäytymiseen
Mikäli oppilas saapuu vuosiluokalle 1 tai 2, työskennellään tasoilla 1 ja 2.
Taso 1 luokat 1-2
Kulttuuri ja kirjallisuus:
sadut, runot, sarjat ja kertomukset
muutamien lastenkirjailijoiden tuotantoon tutustuminen
kirjastokäynti
elokuvat, teatteri ja mediakulttuuri

Kielioppi
•

persoonapronominit ja niiden vaikutukset verbin taipumiseen, yläkäsitteet, kysymyssanat

Sanasto
•

sanavaraston kasvattaminen itseä lähellä olevista asioista, lähiympäristöön

83

Vuosiluokat 1-2

•
•
•
•

•
•
•

vastakohtien harjoittelu ja ymmärtäminen
yhdyssanojen harjoitteleminen, kokoaminen, jakaminen ja ymmärtäminen
synonyymit

T10 innostaa oppilasta kuuntelemaan ja lukemaan ikäkaudelle ja
kielitaidolle sopivaa kirjallisuutta ja ohjata oppilasta valitsemaan häntä
itseään kiinnostavaa luettavaa sekä opastaa kirjaston käyttöön ja
lastenkulttuuriin tutustumiseen
Mikäli oppilas saapuu vuosiluokalle 1 tai 2, työskennellään tasoilla 1 ja 2.
Taso 1 luokat 1-2
Kulttuuri ja kirjallisuus:
•
•
•
•

sadut, runot, sarjat ja kertomukset
muutamien lastenkirjailijoiden tuotantoon tutustuminen
kirjastokäynti
elokuvat, teatteri ja mediakulttuuri

Kielioppi
•

persoonapronominit ja niiden vaikutukset verbin taipumiseen, yläkäsitteet, kysymyssanat

Sanasto
•
•
•
•

sanavaraston kasvattaminen itseä lähellä olevista asioista, lähiympäristöön
vastakohtien harjoittelu ja ymmärtäminen
yhdyssanojen harjoitteleminen, kokoaminen, jakaminen ja ymmärtäminen
synonyymit

T11 ohjata oppilasta tunnistamaan ja arvostamaan eri kieliä ja kulttuureita
omassa ympäristössään ja eläytymään erilaisten ihmisten asemaan ja
elämäntilanteisiin
Mikäli oppilas saapuu vuosiluokalle 1 tai 2, työskennellään tasoilla 1 ja 2.
Taso 1 luokat 1-2
Kulttuuri ja kirjallisuus:
•
•
•
•

sadut, runot, sarjat ja kertomukset
muutamien lastenkirjailijoiden tuotantoon tutustuminen
kirjastokäynti
elokuvat, teatteri ja mediakulttuuri

Kielioppi
•

persoonapronominit ja niiden vaikutukset verbin taipumiseen, yläkäsitteet, kysymyssanat

Vuosiluokat 1-2

Sanasto
•
•
•
•

84

sanavaraston kasvattaminen itseä lähellä olevista asioista, lähiympäristöön
vastakohtien harjoittelu ja ymmärtäminen
yhdyssanojen harjoitteleminen, kokoaminen, jakaminen ja ymmärtäminen
synonyymit

T12 auttaa oppilasta rakentamaan myönteistä käsitystä itsestä viestijänä,
lukijana, tekstien tuottajana sekä kielenoppijana
T13 ohjata oppilasta kehittämään kielitaitoaan eri oppiaineissa ja
perehtymään koulussa tärkeisiin tekstilajeihin ja niiden ominaispiirteisiin
T14 ohjata oppilasta havainnoimaan itseään kielenkäyttäjänä sekä
arvioimaan omaa kielenoppimistaan
Suomen kieli ja kirjallisuus
Oppimäärän erityinen tehtävä
Suomen kieli ja kirjallisuus -oppimäärän erityisenä tehtävänä on kehittää oppilaiden suomen
kielen, moniluku- sekä vuorovaikutustaitoja ja tutustuttaa kirjallisuuteen ja kulttuuriin. Opetus tukee
oppilaiden monilukutaidon, kielitietoisuuden ja kielellisen identiteetin rakentumista. Opetuksessa
ohjataan oppilaita ymmärtämään suomen kielen, kirjallisuuden ja muun kulttuurin merkitystä ja
asemaa monikulttuurisessa ja monikielisessä yhteiskunnassa. Oppilaita ohjataan huomaamaan
koulun ulkopuolella opitun kieli-, media- ja kulttuuritietouden merkitys suomen kielen oppimisen
tukena.
Opetuksessa otetaan huomioon suomen ja ruotsin kielten asema kansalliskielinä ja suomen
asema enemmistökielenä ja pääasiallisena opetuksen kielenä. Suomen kieli on paitsi opetuksen
kohde myös väline muiden oppiaineiden opiskelussa, ja opetuksessa vahvistuvat keskeiset
oppimaan oppimisen ja ajattelun taidot. Tehdään yhteistyötä suomi toisena kielenä ja kirjallisuus
-oppimäärän ja muiden äidinkieli ja kirjallisuus -oppimäärien kanssa.

Oppimäärän erityinen tehtävä vuosiluokilla 1-2
Vuosiluokilla 1–2 opetuksen painopiste on luku- ja kirjoitustaitojen perustan luomisessa sekä
oppimaan oppimisen ja vuorovaikutuksen taitojen kehittämisessä. Opetuksen tehtävänä on
herättää kiinnostusta kieleen, ilmaisuun ja erilaisten tekstien tuottamiseen ja tulkitsemiseen.

Äidinkieli ja kirjallisuus -oppiaineen oppimisympäristöihin ja työtapoihin
liittyvät tavoitteet vuosiluokilla 1-2

•
•

Pedersören suomenkieliset oppilaat kuulevat sekä koulussa että vapaa-ajallaan paljon
toista kotimaista kieltä, minkä vuoksi oman äidinkielen ja kulttuuri-identiteetin monipuolinen
vahvistaminen heti ensimmäiseltä luokalta asti on tärkeässä asemassa
oppilaat tutustuvat erilaisiin Suomen juhlapäiviin: Suomen itsenäisyyspäivä, Kalevalan
päivä, Topeliuksen päivä, Runebergin päivä jne.
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Äidinkielen ja kirjallisuuden oppimisympäristö rakennetaan monipuoliseksi teksti- ja
kieliympäristöksi. Saatavilla tulee olla paljon oppilaita kiinnostavaa kirjallisuutta ja monimuotoisia
tekstejä. Tekstejä tuotetaan yksin ja yhdessä ja niitä julkaistaan luokassa ja lähipiirissä. Kieltä
tutkitaan leikinomaisesti, esimerkiksi rooli-, draama- ja teatterileikin keinoin. Opetusta eheytetään
niin, että äidinkielen taitojen oppiminen nivoutuu ilmiöiden kielelliseen hahmottamiseen eri
oppiaineiden yhteydessä. Koulu- tai lähikirjaston toimintaan ja erilaisiin lasten kulttuuritapahtumiin
tutustuminen laajentavat oppimisympäristöä luokan ulkopuolelle. Lisäksi hyödynnetään
lähiympäristön ja median kulttuurista monimuotoisuutta. Opetuksessa korostuvat kokemusten ja
elämysten jakaminen sekä taitojen harjoitteleminen yhdessä ja yksin, myös viestintäteknologiaa
hyödyntäen. Draamaa integroidaan kirjallisuuteen ja muihin oppiaineisiin, esimerkiksi musiikkiin,
liikuntaan ja ympäristöoppiin.

Ohjaus, eriyttäminen ja tuki äidinkieli ja kirjallisuus-oppiaineessa
vuosiluokilla 1-2
Tavoitteena on tukea oppilaiden kielellistä kehitystä ja vuorovaikutustaitoja sekä luku- ja
kirjoitustaidon oppimista yhteistyössä kotien kanssa. Kielellisiä vaikeuksia puheen, lukemisen
ja kirjoittamisen alueella pyritään tunnistamaan mahdollisimman varhain. Opettaja mallintaa
sanojen, virkkeiden ja tekstien lukemista ja ymmärtämistä sekä kirjoittamisen tapoja. Oppilaita
ohjataan käyttämään mediavälineitä monipuolisesti ja turvallisesti. Kielellisesti taitavia oppilaita
ohjataan haastavampien tehtävien, materiaalien ja tekstiympäristöjen pariin. Tekstit ja työtavat
valitaan niin, että oppilaiden yhdenvertaisuus ja sukupuolten tasa-arvo toteutuu.

Oppilaan oppimisen arviointi äidinkieli ja kirjallisuus -oppiaineessa
vuosiluokilla 1-2
Oppimisen arviointi on oppilaita ohjaavaa ja kannustavaa. Yhteisen pohdinnan sekä palautteen
antamisen ja saamisen avulla opettaja ohjaa niin koko opetusryhmän kuin yksittäisen oppilaan
oppimista ja edistymistä. Vuosiluokilla 1–2 oppimisen arvioinnin päätehtävänä on tukea ja edistää
oppilaiden kielellistä kehitystä kaikilla tavoitealueilla. Opettaja pyrkii saamaan kokonaiskuvan
kunkin oppilaan kielellisestä kehityksen edistymisestä. Arviointiin perustuvan palautteen kautta
oppilaat saavat tietoa kielitaitonsa vahvuuksista sekä edistymisestään opiskelemansa kielen
oppijana. Oppilaat saavat myös monipuolisesti palautetta siitä, miten he ymmärtävät ja käyttävät
kieltä, ilmaisevat itseään, osallistuvat yhteiseen keskusteluun sekä tuottavat ja tulkitsevat
tekstejä. Laadukas ja kannustava palaute osaamisen eri alueilta on tärkeää. Se auttaa oppilaita
huomaamaan onnistumisiaan ja edistymistään sekä motivoi suuntaamaan työskentelyään
kielellisen kehityksen kannalta tarkoituksenmukaisella tavalla. Arviointi tuottaa tietoa myös
opetuksen suunnittelua varten sekä auttaa havaitsemaan mahdollisia tuen tarpeita oppilaiden
kielellisessä kehityksessä.
Oppimisprosessin kannalta keskeisiä arvioinnin ja palautteen antamisen kohteita äidinkielen ja
kirjallisuuden eri oppimäärissä ovat
•
•
•
•

edistyminen itsensä ilmaisemisessa ja vuorovaikutustaidoissa, sana- ja käsitevarannon
karttuminen
edistyminen lukutaidossa sekä tekstien ymmärtämisessä ja lukemisen harrastamisessa
edistyminen tekstin tuottamisessa, erityisesti käsin kirjoittamisen ja näppäintaitojen
kehittyminen
edistyminen kielen ja kulttuurin ymmärtämisessä, erityisesti havaintojen tekeminen sanojen
merkityksestä ja arjen kielenkäyttötilanteista.

Vuosiluokka 1
Vuosiluokan keskeiset sisältöalueet
S1 Vuorovaikutustilanteissa toimiminen

Vuosiluokat 1-2

Harjoitellaan ympäristön kielellistä jäsentämistä ja nimeämistä, kuuntelemista, kysymistä,
vastaamista ja kertomista. Harjoitellaan ryhmäviestinnän käytänteitä erilaisissa kasvokkain
tapahtuvissa vuorovaikutustilanteissa. Havainnoidaan erilaisia viestintätapoja. Käsitellään
erilaisten vuorovaikutusharjoitusten, keskustelujen ja draaman avulla lastenkirjallisuutta, satuja,
kertomuksia, loruja, tietotekstejä, mediatekstejä ja pelejä.
•
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sorminukkeja, käsinukkeja, satukuutioita, satukortteja, kuvakortteja ja satuolentoja voi
käyttää apuna rohkaisemaan oppilasta kirjakielen käyttämisessä

S2 Tekstien tulkitseminen
Opetellaan lukemaan ja harjoitellaan siinä tarvittavia käsitteitä äänne, kirjain, tavu, sana, virke,
lopetusmerkki, otsikko, teksti ja kuva. Tuetaan tekstinymmärtämisen taitoja ja harjoitellaan
tekstinymmärtämisen strategioita. Havainnoidaan ja tulkitaan monimuotoisia ympäristön tekstejä,
niiden merkityksiä ja rakenteita sekä työskennellään muun muassa kuvien, lastenkirjallisuuden,
yksinkertaisten tietotekstien ja mediatekstien parissa. Pohditaan sanojen ja sanontojen
merkityksiä sekä sananvalintoja teksteissä ja laajennetaan käsitevarantoa. Tutustutaan
erilaisiin tapoihin ilmaista aikaa, järjestystä ja paikkaa erityisesti kertovissa, kuvaavissa ja
ohjaavissa teksteissä sekä opitaan käyttämään kerronnan peruskäsitteitä, kuten päähenkilö,
tapahtumapaikka ja -aika ja juoni. Jaetaan lukukokemuksia eri tavoin, keskustellaan tekstien
sisällöistä ja harjoitellaan tekstin kertomista omin sanoin. Harjoitellaan tiedon etsintää tekemällä
havaintoja ympäristöstä ja tulkitsemalla kuvia ja kirjoitettuja tekstejä sekä harjoitellaan tiedon
kertomista toisille.
•
•
•
•
•
•

aakkoset
äänteet
kuvakortit sanojen muodostuksen tukena
tutustua lukustrategioihin ymmärtääkseen erilaisten tekstien sisältöä; ennakoi, ottaa selvää
uusista sanoista ja ilmaisuista, esittää kysymyksiä tekstistä ja tiivistää
multimodaalisia eli kirjoitusta, kuvia, liikettä, ääntä ja/tai värejä sisältäviä tekstejä.
lukee ja ymmärtää helppoja sanoja, virkkeitä ja tekstejä

S3 Tekstien tuottaminen
Harjoitellaan tuottamaan tekstejä, käyttämään mielikuvitusta, kertomaan tarinoita ja mielipiteitä
sekä kuvaamaan omia kokemuksia, havaintoja ja ajatuksia puhumalla, kirjoittamalla ja kuvien
avulla yksin ja yhdessä. Tarkastellaan puhutun kielen muuntamista kirjoitetuksi kieleksi
ja harjoitellaan tekstin suunnittelua. Tutustutaan kertomiselle ja kuvaamiselle tyypillisiin
tekstuaalisiin ja kielellisiin piirteisiin, esimerkiksi ajan ja paikan ilmaisutapoihin ja kertomuksen
perusrakenteeseen, ja harjoitellaan niiden käyttämistä omissa teksteissä. Opetellaan isojen
ja pienten tekstauskirjainten piirtämistä sekä niillä kirjoittamista ja näppäintaitoja. Tuetaan
oikeinkirjoitustaidon kehittymistä fonologisen tietoisuuden harjoitteiden ja lukemisen avulla.
Harjoitellaan käyttämään omissa teksteissä oikeinkirjoituksen perusasioita ja joitakin kirjoitettua
kieltä koskevia sopimuksia, kuten sanaväli, tavutus, virke ja sen lopetusmerkit, iso alkukirjain
virkkeen alussa ja tutuissa erisnimissä.
•
•
•
•
•
•

tekstikirjaimet
välimerkit: piste, pilkku, kysymysmerkki, huutomerkki
kirjoittaa sanoja ja niiden merkityksiä
yhteisiä saneluita voidaan käyttää
multimodaalisia eli kirjoitusta, kuvia, liikettä, ääntä ja/tai värejä sisältäviä tekstejä.
digitaalinen kirjoittaminen

Vahvistetaan kielellistä tietoisuutta tekemällä havaintoja puhutusta kielestä ja tutustumalla
kirjoitettuun kieleen kuunnellen ja lukien. Tehdään havaintoja eri puhetavoista, koulussa ja
vapaa-ajalla esillä olevista kielistä sekä kielenkäytön vaikutuksesta muihin. Pohditaan yhdessä
sanoja, sanontoja ja ilmaisutapoja, leikitellään kielellä lorujen, runojen ja sanaleikkien avulla.
Etsitään itseä kiinnostavaa luettavaa ja herätetään kiinnostusta lukuharrastukseen. Tutustutaan
kuunnellen ja lukien monimuotoisiin teksteihin, kuten lapsille suunnattuun kirjallisuuteen ja
mediateksteihin, ja käytetään niitä ilmaisun virikkeenä ja keskustellaan niiden merkityksestä
omassa arjessa. Tutustutaan yhdessä kirjastoon ja sen käyttöön. Tutustutaan lastenkulttuuriin
ja tapakulttuuriin omassa lähiympäristössä, juhlaperinteisiin sekä joihinkin kansanperinteen
muotoihin ja osallistutaan yhdessä esitysten tai muiden kulttuurituotteiden tekemiseen.
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S4 Kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtäminen

•
•
•
•
•

riimit ja riimiparit, vastakohdat, synonyymit
lorut, sanaleikit
kirjakielen ja murteiden vertailu
yhteistyö kirjaston kanssa
tutustuu lähiympäristön kulttuuritarjontaan
Opetuksen tavoitteet

Tavoitteisiin liittyvät
sisältöalueet

Laaja-alainen osaaminen

T1

S1

L1, L2, L3

T3

S1

L1, L2, L7

T5

S2

L1, L4, L5

T8

S2

L2, L4, L5

T9

S3

L1, L4, L5, L7

T11

S3

L1, L4, L5

T13

S4

L2, L3, L4

T14

S4

L2, L4, L7

Vuosiluokan tavoitteet
T1 ohjata oppilasta vahvistamaan taitoaan toimia erilaisissa
vuorovaikutustilanteissa
•

tukea ja rohkaista oppilasta käyttämään kirjakieltä

•

sorminukkeja, käsinukkeja, satukuutioita, satukortteja, kuvakortteja ja satuolentoja voi
käyttää apuna rohkaisemaan oppilasta kirjakielen käyttämisessä

T3 tukea oppilasta vahvistamaan ilmaisurohkeuttaan ja ohjata häntä
ilmaisemaan itseään kokonaisvaltaisesti, myös draaman avulla
•

sorminukkeja, käsinukkeja, satukuutioita, satukortteja, kuvakortteja ja satuolentoja voi
käyttää apuna rohkaisemaan oppilasta kirjakielen käyttämisessä

T5 ohjata ja innostaa oppilasta lukutaidon oppimisessa ja tekstien
ymmärtämisen taitojen harjoittelussa sekä auttaa häntä tarkkailemaan
omaa lukemistaan

Vuosiluokat 1-2

•
•
•
•
•
•

aakkoset
äänteet
kuvakortit sanojen muodostuksen tukena
tutustua lukustrategioihin ymmärtääkseen erilaisten tekstien sisältöä; ennakoi, ottaa selvää
uusista sanoista ja ilmaisuista, esittää kysymyksiä tekstistä ja tiivistää
multimodaalisia eli kirjoitusta, kuvia, liikettä, ääntä ja/tai värejä sisältäviä tekstejä.
lukee ja ymmärtää helppoja sanoja, virkkeitä ja tekstejä

T8 kannustaa oppilasta kiinnostumaan lastenkirjallisuudesta,
mediateksteistä ja muista teksteistä luomalla myönteisiä lukukokemuksia
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ja elämyksiä sekä tarjoamalla mahdollisuuksia tiedonhalun
tyydyttämiseen sekä lukukokemusten jakamiseen
•
•
•
•
•
•

aakkoset
äänteet
kuvakortit sanojen muodostuksen tukena
tutustua lukustrategioihin ymmärtääkseen erilaisten tekstien sisältöä; ennakoi, ottaa selvää
uusista sanoista ja ilmaisuista, esittää kysymyksiä tekstistä ja tiivistää
multimodaalisia eli kirjoitusta, kuvia, liikettä, ääntä ja/tai värejä sisältäviä tekstejä.
lukee ja ymmärtää helppoja sanoja, virkkeitä ja tekstejä

T9 rohkaista ja innostaa oppilasta kertomaan tarinoita ja mielipiteitä sekä
kuvaamaan kokemuksiaan puhumalla, kirjoittamalla ja kuvien avulla
•
•
•
•
•
•

tekstikirjaimet
välimerkit: piste, pilkku, kysymysmerkki, huutomerkki
kirjoittaa sanoja ja niiden merkityksiä
yhteisiä saneluita voidaan käyttää
multimodaalisia eli kirjoitusta, kuvia, liikettä, ääntä ja/tai värejä sisältäviä tekstejä.
digitaalinen kirjoittaminen

T11 opastaa oppilasta harjaannuttamaan käsinkirjoittamisen taitoa ja
näppäintaitoja sekä ohjata oppilasta vähitellen tekstien suunnitteluun
ja rakentamiseen sekä tuntemaan oikeinkirjoituksen perusasioita ja
kirjoitettua kieltä koskevia sopimuksia
•

Opastaa oppilasta huomaamaan, että omalla kielenkäytöllä on vaikutusta toisten
käyttäytymiseen.

•
•
•
•
•
•

tekstikirjaimet
välimerkit: piste, pilkku, kysymysmerkki, huutomerkki
kirjoittaa sanoja ja niiden merkityksiä
yhteisiä saneluita voidaan käyttää
multimodaalisia eli kirjoitusta, kuvia, liikettä, ääntä ja/tai värejä sisältäviä tekstejä.
digitaalinen kirjoittaminen

T13 innostaa oppilasta kuuntelemaan ja lukemaan lapsille suunnattua
kirjallisuutta ja valitsemaan itseään kiinnostavaa luettavaa, kehittämään
lukuharrastustaan sekä ohjata oppilasta kirjaston käyttöön
riimit ja riimiparit, vastakohdat, synonyymit
lorut, sanaleikit
kirjakielen ja murteiden vertailu
yhteistyö kirjaston kanssa
tutustuu lähiympäristön kulttuuritarjontaan

T14 ohjata oppilasta arvostamaan omaa kieltään ja kulttuuriaan sekä
kulttuurista moninaisuutta, tutustuttaa joihinkin lastenkulttuurin
muotoihin ja innostaa niiden käyttäjäksi sekä kannustaa tuottamaan omaa
kulttuuria yhdessä muiden kanssa
•
•

riimit ja riimiparit, vastakohdat, synonyymit
lorut, sanaleikit
89

Vuosiluokat 1-2

•
•
•
•
•

•
•
•

kirjakielen ja murteiden vertailu
yhteistyö kirjaston kanssa
tutustuu lähiympäristön kulttuuritarjontaan

Vuosiluokka 2
Vuosiluokan keskeiset sisältöalueet
S1 Vuorovaikutustilanteissa toimiminen
Harjoitellaan ympäristön kielellistä jäsentämistä ja nimeämistä, kuuntelemista, kysymistä,
vastaamista ja kertomista. Harjoitellaan ryhmäviestinnän käytänteitä erilaisissa kasvokkain
tapahtuvissa vuorovaikutustilanteissa. Havainnoidaan erilaisia viestintätapoja. Käsitellään
erilaisten vuorovaikutusharjoitusten, keskustelujen ja draaman avulla lastenkirjallisuutta, satuja,
kertomuksia, loruja, tietotekstejä, mediatekstejä ja pelejä.
•

sorminukkeja, käsinukkeja, satukuutioita, satukortteja, kuvakortteja ja satuolentoja voi
käyttää apuna rohkaisemaan oppilasta kirjakielen käyttämisessä

S2 Tekstien tulkitseminen
Opetellaan lukemaan ja harjoitellaan siinä tarvittavia käsitteitä äänne, kirjain, tavu, sana, virke,
lopetusmerkki, otsikko, teksti ja kuva. Tuetaan tekstinymmärtämisen taitoja ja harjoitellaan
tekstinymmärtämisen strategioita. Havainnoidaan ja tulkitaan monimuotoisia ympäristön tekstejä,
niiden merkityksiä ja rakenteita sekä työskennellään muun muassa kuvien, lastenkirjallisuuden,
yksinkertaisten tietotekstien ja mediatekstien parissa. Pohditaan sanojen ja sanontojen
merkityksiä sekä sananvalintoja teksteissä ja laajennetaan käsitevarantoa. Tutustutaan
erilaisiin tapoihin ilmaista aikaa, järjestystä ja paikkaa erityisesti kertovissa, kuvaavissa ja
ohjaavissa teksteissä sekä opitaan käyttämään kerronnan peruskäsitteitä, kuten päähenkilö,
tapahtumapaikka ja -aika ja juoni. Jaetaan lukukokemuksia eri tavoin, keskustellaan tekstien
sisällöistä ja harjoitellaan tekstin kertomista omin sanoin. Harjoitellaan tiedon etsintää tekemällä
havaintoja ympäristöstä ja tulkitsemalla kuvia ja kirjoitettuja tekstejä sekä harjoitellaan tiedon
kertomista toisille.
•
•
•

lukee pitempiä ja vaikeampia tekstejä sujuvasti
tutustua lukustrategioihin ymmärtääkseen erilaisten tekstien sisältöä; ennakoi, ottaa selvää
uusista sanoista ja ilmaisuista, esittää kysymyksiä tekstistä ja tiivistää
multimodaalisia eli kirjoitusta, kuvia, liikettä, ääntä ja/tai värejä sisältäviä tekstejä.
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S3 Tekstien tuottaminen
Harjoitellaan tuottamaan tekstejä, käyttämään mielikuvitusta, kertomaan tarinoita ja mielipiteitä
sekä kuvaamaan omia kokemuksia, havaintoja ja ajatuksia puhumalla, kirjoittamalla ja kuvien
avulla yksin ja yhdessä. Tarkastellaan puhutun kielen muuntamista kirjoitetuksi kieleksi
ja harjoitellaan tekstin suunnittelua. Tutustutaan kertomiselle ja kuvaamiselle tyypillisiin
tekstuaalisiin ja kielellisiin piirteisiin, esimerkiksi ajan ja paikan ilmaisutapoihin ja kertomuksen
perusrakenteeseen, ja harjoitellaan niiden käyttämistä omissa teksteissä. Opetellaan isojen
ja pienten tekstauskirjainten piirtämistä sekä niillä kirjoittamista ja näppäintaitoja. Tuetaan
oikeinkirjoitustaidon kehittymistä fonologisen tietoisuuden harjoitteiden ja lukemisen avulla.
Harjoitellaan käyttämään omissa teksteissä oikeinkirjoituksen perusasioita ja joitakin kirjoitettua
kieltä koskevia sopimuksia, kuten sanaväli, tavutus, virke ja sen lopetusmerkit, iso alkukirjain
virkkeen alussa ja tutuissa erisnimissä.
•
•
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vokaalit ja konsonantit
lyhyt ja pitkä vokaali

•
•
•
•

kaksoiskonsonantti
välimerkit, piste, pilkku, kysymysmerkki, huutomerkki, ajatusviiva, vuorosanaviiva
kirjoittaa käsin ja digitaalisesti
multimodaalisia eli kirjoitusta, kuvia, liikettä, ääntä ja/tai värejä sisältäviä tekstejä.

S4 Kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtäminen
Vahvistetaan kielellistä tietoisuutta tekemällä havaintoja puhutusta kielestä ja tutustumalla
kirjoitettuun kieleen kuunnellen ja lukien. Tehdään havaintoja eri puhetavoista, koulussa ja
vapaa-ajalla esillä olevista kielistä sekä kielenkäytön vaikutuksesta muihin. Pohditaan yhdessä
sanoja, sanontoja ja ilmaisutapoja, leikitellään kielellä lorujen, runojen ja sanaleikkien avulla.
Etsitään itseä kiinnostavaa luettavaa ja herätetään kiinnostusta lukuharrastukseen. Tutustutaan
kuunnellen ja lukien monimuotoisiin teksteihin, kuten lapsille suunnattuun kirjallisuuteen ja
mediateksteihin, ja käytetään niitä ilmaisun virikkeenä ja keskustellaan niiden merkityksestä
omassa arjessa. Tutustutaan yhdessä kirjastoon ja sen käyttöön. Tutustutaan lastenkulttuuriin
ja tapakulttuuriin omassa lähiympäristössä, juhlaperinteisiin sekä joihinkin kansanperinteen
muotoihin ja osallistutaan yhdessä esitysten tai muiden kulttuurituotteiden tekemiseen.
•
•
•
•
•

riimit ja riimiparit, vastakohdat, synonyymit
lorut ja sanaleikit
kirjakielen ja murteiden vertailu
yhteistyö kirjaston kanssa
tutustuu lähiympäristön kulttuuritarjontaan
Opetuksen tavoitteet

Tavoitteisiin liittyvät
sisältöalueet

Laaja-alainen osaaminen

T2

S1

L1, L2, L7

T3

S1

L1, L2, L7

T4

S1

L1, L2, L7

T6

S2

L1, L2, L4

T7

S2

L1, L4, L5

T8

S2

L2, L4, L5

T10

S3

L2, L4, L5

T11

S3

L1, L4, L5

T12

S4

L2, L4, L7

T13

S4

L2, L3, L4

T14

S4

L2, L4, L7

T2 opastaa oppilasta kehittämään kieltään ja mielikuvitustaan sekä
vuorovaikutus- ja yhteistyötaitojaan tarjoamalla mahdollisuuksia
osallistua erilaisiin ryhmäviestintätilanteisiin ja tutustua niiden
käytänteisiin
•

tukea ja rohkaista oppilasta käyttämään kirjakieltä
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Vuosiluokan tavoitteet

•

sorminukkeja, käsinukkeja, satukuutioita, satukortteja, kuvakortteja ja satuolentoja voi
käyttää apuna rohkaisemaan oppilasta kirjakielen käyttämisessä

T3 tukea oppilasta vahvistamaan ilmaisurohkeuttaan ja ohjata häntä
ilmaisemaan itseään kokonaisvaltaisesti, myös draaman avulla
•

sorminukkeja, käsinukkeja, satukuutioita, satukortteja, kuvakortteja ja satuolentoja voi
käyttää apuna rohkaisemaan oppilasta kirjakielen käyttämisessä

T4 ohjata oppilasta rakentamaan viestijäkuvaansa ja ymmärtämään, että
ihmiset viestivät eri tavoin
•

sorminukkeja, käsinukkeja, satukuutioita, satukortteja, kuvakortteja ja satuolentoja voi
käyttää apuna rohkaisemaan oppilasta kirjakielen käyttämisessä

T6 ohjata oppilasta tarkastelemaan monimuotoisten tekstien merkityksiä
ja rakenteita sekä laajentamaan sana- ja käsitevarantoaan tekstien
tarkastelun yhteydessä
•
•
•

lukee pitempiä ja vaikeampia tekstejä sujuvasti
tutustua lukustrategioihin ymmärtääkseen erilaisten tekstien sisältöä; ennakoi, ottaa selvää
uusista sanoista ja ilmaisuista, esittää kysymyksiä tekstistä ja tiivistää
multimodaalisia eli kirjoitusta, kuvia, liikettä, ääntä ja/tai värejä sisältäviä tekstejä.

T7 ohjata oppilasta hakemaan tietoa eri tavoin
•
•
•

lukee pitempiä ja vaikeampia tekstejä sujuvasti
tutustua lukustrategioihin ymmärtääkseen erilaisten tekstien sisältöä; ennakoi, ottaa selvää
uusista sanoista ja ilmaisuista, esittää kysymyksiä tekstistä ja tiivistää
multimodaalisia eli kirjoitusta, kuvia, liikettä, ääntä ja/tai värejä sisältäviä tekstejä.

T8 kannustaa oppilasta kiinnostumaan lastenkirjallisuudesta,
mediateksteistä ja muista teksteistä luomalla myönteisiä lukukokemuksia
ja elämyksiä sekä tarjoamalla mahdollisuuksia tiedonhalun
tyydyttämiseen sekä lukukokemusten jakamiseen
•
•
•

lukee pitempiä ja vaikeampia tekstejä sujuvasti
tutustua lukustrategioihin ymmärtääkseen erilaisten tekstien sisältöä; ennakoi, ottaa selvää
uusista sanoista ja ilmaisuista, esittää kysymyksiä tekstistä ja tiivistää
multimodaalisia eli kirjoitusta, kuvia, liikettä, ääntä ja/tai värejä sisältäviä tekstejä.
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T10 ohjata oppilasta tuottamaan yksinkertaisia kertovia, kuvaavia ja muita
tekstejä, myös monimediaisissa ympäristöissä
•
•
•
•
•
•

92

vokaalit ja konsonantit
lyhyt ja pitkä vokaali
kaksoiskonsonantti
välimerkit, piste, pilkku, kysymysmerkki, huutomerkki, ajatusviiva, vuorosanaviiva
kirjoittaa käsin ja digitaalisesti
multimodaalisia eli kirjoitusta, kuvia, liikettä, ääntä ja/tai värejä sisältäviä tekstejä.

T11 opastaa oppilasta harjaannuttamaan käsinkirjoittamisen taitoa ja
näppäintaitoja sekä ohjata oppilasta vähitellen tekstien suunnitteluun
ja rakentamiseen sekä tuntemaan oikeinkirjoituksen perusasioita ja
kirjoitettua kieltä koskevia sopimuksia
•
•
•
•
•
•

vokaalit ja konsonantit
lyhyt ja pitkä vokaali
kaksoiskonsonantti
välimerkit, piste, pilkku, kysymysmerkki, huutomerkki, ajatusviiva, vuorosanaviiva
kirjoittaa käsin ja digitaalisesti
multimodaalisia eli kirjoitusta, kuvia, liikettä, ääntä ja/tai värejä sisältäviä tekstejä.

T12 kannustaa oppilasta kehittämään kielitietoisuuttaan ja kielen
peruskäsitteiden tuntemusta sekä ohjata tekemään havaintoja
puhutusta ja kirjoitetusta kielestä sekä auttaa huomaamaan, että omalla
kielenkäytöllä on vaikutusta toisten käyttäytymiseen
•
•
•
•
•

riimit ja riimiparit, vastakohdat, synonyymit
lorut ja sanaleikit
kirjakielen ja murteiden vertailu
yhteistyö kirjaston kanssa
tutustuu lähiympäristön kulttuuritarjontaan

T13 innostaa oppilasta kuuntelemaan ja lukemaan lapsille suunnattua
kirjallisuutta ja valitsemaan itseään kiinnostavaa luettavaa, kehittämään
lukuharrastustaan sekä ohjata oppilasta kirjaston käyttöön
•
•
•
•
•

riimit ja riimiparit, vastakohdat, synonyymit
lorut ja sanaleikit
kirjakielen ja murteiden vertailu
yhteistyö kirjaston kanssa
tutustuu lähiympäristön kulttuuritarjontaan

T14 ohjata oppilasta arvostamaan omaa kieltään ja kulttuuriaan sekä
kulttuurista moninaisuutta, tutustuttaa joihinkin lastenkulttuurin
muotoihin ja innostaa niiden käyttäjäksi sekä kannustaa tuottamaan omaa
kulttuuria yhdessä muiden kanssa
•
•
•
•
•

riimit ja riimiparit, vastakohdat, synonyymit
lorut ja sanaleikit
kirjakielen ja murteiden vertailu
yhteistyö kirjaston kanssa
tutustuu lähiympäristön kulttuuritarjontaan

Englanti, A-oppimäärä
Oppiaineen tehtävä
Kieli on oppimisen ja ajattelun edellytys. Kieli on mukana kaikessa koulun toiminnassa, ja
jokainen opettaja on kielen opettaja. Kielten opiskelu edistää ajattelutaitojen kehittymistä. Se
antaa aineksia monikielisen ja -kulttuurisen identiteetin muodostumiselle ja arvostamiselle.
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33.6.2. Vieraat kielet

Sanavaraston ja rakenteiden karttuessa myös vuorovaikutus- ja tiedonhankintataidot kehittyvät.
Kielten opiskelussa on runsaasti sijaa ilolle, leikillisyydelle ja luovuudelle.
Kieltenopetus on osa kielikasvatusta ja johdatusta kielitietoisuuteen. Oppilaissa herätetään
kiinnostus kouluyhteisön ja ympäröivän maailman kielelliseen ja kulttuuriseen moninaisuuteen
ja heitä rohkaistaan viestimään autenttisissa ympäristöissä. Koulussa ohjataan arvostamaan eri
kieliä, niiden puhujia ja erilaisia kulttuureita. Sukupuolten tasa-arvoa kielivalinnoissa ja kielten
opiskelussa vahvistetaan erilaisia oppilaita kiinnostavalla kielivalintatiedotuksella, rohkaisemalla
oppilaita tekemään aidosti itseään kiinnostavia valintoja sukupuolesta riippumatta, käsittelemällä
opetuksessa monipuolisesti erilaisia aiheita sekä käyttämällä vaihtelevia ja toiminnallisia
työtapoja.
Kielten opiskelu valmistaa oppilaita suunnitelmalliseen ja luovaan työskentelyyn erilaisissa
kokoonpanoissa. Oppilaille ja oppilasryhmille luodaan mahdollisuuksia verkostoitumiseen ja
yhteydenpitoon ihmisten kanssa myös eri puolilla maailmaa. Tieto- ja viestintäteknologia
tarjoaa yhden luontevan mahdollisuuden toteuttaa kieltenopetusta autenttisista tilanteista ja
oppilaiden viestintätarpeista lähtien. Opetus antaa myös valmiuksia osallisuuteen ja aktiiviseen
vaikuttamiseen kansainvälisessä maailmassa.
Opetus vahvistaa oppilaiden luottamusta omiin kykyihinsä oppia kieliä ja käyttää niitä
rohkeasti. Oppilaille annetaan mahdollisuus edetä yksilöllisesti ja saada tarpeen mukaan
tukea oppimiselleen. Opetus järjestetään niin, että myös muita nopeammin etenevät tai kieltä
entuudestaan osaavat voivat edistyä.

Englannin kielen A-oppimäärän opetuksen tavoitteet vuosiluokilla 1-2
Koulussa ensimmäinen vieras kieli tai toinen kotimainen kieli alkaa useimmiten 3. vuosiluokalla.
A-oppimäärän opetus voidaan kuitenkin aloittaa jo ennen 3. vuosiluokkaa. Tällöin noudatetaan Aoppimäärän opetussuunnitelman perusteita ottaen huomioon oppilaiden ikä.
Jo ennen A-oppimäärän opetuksen alkamista voidaan oppilaita tutustuttaa alustavasti joihinkin
kieliin, kuten englantiin, saameen tai muuhun kieleen. Tällaista toimintaa kutsutaan kielisuihkuksi.
Kielen tai kielten alkeita opitaan siinä laulaen, leikkien, pelaten ja liikkuen. Aiheet valitaan oppilaita
kiinnostavista asioista yhdessä oppilaiden kanssa. Opetus voidaan toteuttaa muiden oppituntien
yhteydessä, osana monialaisia oppimiskokonaisuuksia tai sille voidaan varata omia oppitunteja
tai opetustuokioita. Kielisuihkua voidaan järjestää myös ylemmillä vuosiluokilla.

33.6.3. Toinen kotimainen kieli
Oppiaineen tehtävä

Vuosiluokat 1-2

Kieli on oppimisen ja ajattelun edellytys. Kieli on mukana kaikessa koulun toiminnassa, ja
jokainen opettaja on kielen opettaja. Kielten opiskelu edistää ajattelutaitojen kehittymistä. Se
antaa aineksia monikielisen ja -kulttuurisen identiteetin muodostumiselle ja arvostamiselle.
Sanavaraston ja rakenteiden karttuessa myös vuorovaikutus- ja tiedonhankintataidot kehittyvät.
Kielten opiskelussa on runsaasti sijaa ilolle, leikillisyydelle ja luovuudelle.
Toisen kotimaisen kielen opetus on osa kielikasvatusta ja johdatusta kielitietoisuuteen. Oppilaissa
herätetään kiinnostus kouluyhteisön ja ympäröivän maailman kielelliseen ja kulttuuriseen
moninaisuuteen ja heitä rohkaistaan viestimään autenttisissa kieliympäristöissä. Koulussa
ohjataan arvostamaan eri kieliä, niiden puhujia ja erilaisia kulttuureita. Sukupuolten tasaarvoa kielivalinnoissa ja kielten opiskelussa vahvistetaan erilaisia oppilaita kiinnostavalla
kielivalintatiedotuksella, rohkaisemalla oppilaita tekemään aidosti itseään kiinnostavia valintoja
sukupuolesta riippumatta, käsittelemällä opetuksessa monipuolisesti erilaisia aiheita sekä
käyttämällä vaihtelevia ja toiminnallisia työtapoja.
Toisen kotimaisen kielen opiskelu valmistaa oppilaita suunnitelmalliseen ja luovaan
työskentelyyn erilaisissa kokoonpanoissa. Oppilaille ja oppilasryhmille luodaan mahdollisuuksia
verkostoitumiseen ja yhteydenpitoon ihmisten kanssa myös eri puolilla Pohjoismaita. Tieto94

ja viestintäteknologia tarjoaa yhden luontevan mahdollisuuden toteuttaa kieltenopetusta
autenttisista tilanteista ja oppilaiden viestintätarpeista lähtien. Opetus antaa myös valmiuksia
osallisuuteen ja aktiiviseen vaikuttamiseen.
Opetus vahvistaa oppilaiden luottamusta omiin kykyihinsä oppia kieliä ja käyttää niitä
rohkeasti. Oppilaille annetaan mahdollisuus edetä yksilöllisesti ja saada tarpeen mukaan
tukea oppimiselleen. Opetus järjestetään niin, että myös muita nopeammin etenevät tai kieltä
entuudestaan osaavat voivat edistyä.
Kielten opetuksessa kehitetään monilukutaitoa ja käsitellään erilaisia tekstejä. Lasten ja nuorten
erilaiset kiinnostuksen kohteet otetaan huomioon tekstien valinnassa. Opetuksessa luodaan
siltoja myös eri kielten välille sekä oppilaiden vapaa-ajan kielenkäyttöön. Oppilaita ohjataan
hakemaan osaamillaan kielillä tietoa.

Ruotsin kieli, A-oppimäärä
Oppimäärän tehtävä vuosiluokilla 1-2
Ruotsin kielen A-oppimäärän opetuksen tavoitteet vuosiluokilla 1-2
Koulussa ensimmäinen vieras kieli tai toinen kotimainen kieli alkaa useimmiten 3. vuosiluokalla.
A-oppimäärän opetus voidaan kuitenkin aloittaa jo ennen 3. vuosiluokkaa. Tällöin noudatetaan Aoppimäärän opetussuunnitelman perusteita ottaen huomioon oppilaiden ikä.
Jo ennen A-oppimäärän opetuksen alkamista voidaan oppilaita tutustuttaa alustavasti joihinkin
kieliin, esimerkiksi ruotsiin. Tällaista toimintaa kutsutaan kielisuihkuksi. Kielen tai kielten alkeita
opitaan siinä laulaen, leikkien, pelaten ja liikkuen. Aiheet valitaan oppilaita kiinnostavista asioista
yhdessä oppilaiden kanssa. Opetus voidaan toteuttaa muiden oppituntien yhteydessä, osana
monialaisia oppimiskokonaisuuksia tai sille voidaan varata omia oppitunteja tai opetustuokioita.
Kielisuihkua voidaan järjestää myös ylemmillä vuosiluokilla.

Pedersören kunnassa ruotsin kielen opiskelu aloitetaan 4. vuosiluokalla A-oppimäärän
mukaisesti.

33.6.4. Matematiikka
Matematiikan tehtävä
Matematiikan opetuksen tehtävänä on kehittää oppilaiden loogista, täsmällistä ja luovaa
matemaattista ajattelua. Opetus luo pohjan matemaattisten käsitteiden ja rakenteiden
ymmärtämiselle sekä kehittää oppilaiden kykyä käsitellä tietoa ja ratkaista ongelmia. Matematiikan
kumulatiivisesta luonteesta johtuen opetus etenee systemaattisesti. Konkretia ja toiminnallisuus
ovat keskeinen osa matematiikan opetusta ja opiskelua. Oppimista tuetaan hyödyntämällä tietoja viestintäteknologiaa.

Opetus ohjaa oppilaita ymmärtämään matematiikan hyödyllisyyden omassa elämässään ja
laajemmin yhteiskunnassa. Opetus kehittää oppilaiden kykyä käyttää ja soveltaa matematiikkaa
monipuolisesti.
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Matematiikan opetus tukee oppilaiden myönteistä asennetta matematiikkaa kohtaan sekä
positiivista minäkuvaa matematiikan oppijoina. Se kehittää myös viestintä-, vuorovaikutus- ja
yhteistyötaitoja. Matematiikan opiskelu on tavoitteellista ja pitkäjänteistä toimintaa, jossa oppilaat
ottavat vastuuta omasta oppimisestaan.

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

Matematiikan oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät tavoitteet
vuosiluokilla 1-2
Opetuksen lähtökohtana käytetään oppilaille tuttuja ja kiinnostavia aiheita ja ongelmia.
Tavoitteena on luoda oppimisympäristö, jossa matematiikkaa opiskellaan toiminnallisesti
ja välineiden avulla. Opetuksessa käytetään vaihtelevia työtapoja. Oppilaat tottuvat
työskentelemään sekä itsenäisesti että yhdessä. Pedagogisesti ohjatut leikit ja pelit ovat yksi
tärkeä työtapa. Opetuksessa ja opiskelussa käytetään tieto- ja viestintäteknologiaa.
•

oppimateriaali vinkki: Tuhattaituri.

Ohjaus, eriyttäminen ja tuki matematiikassa vuosiluokilla 1-2
Koulun alkaessa selvitetään, mitä oppilaat jo osaavat ja millaisia eroja osaamisessa on.
Kumulatiivisena oppiaineena matematiikan perusasioiden hallinta on välttämätön edellytys uusien
sisältöjen oppimiselle. Oppilaille tarjotaan tukea puutteellisten, aiemmin opittujen tietojen ja
taitojen täydentämiseen sekä uusien sisältöjen oppimiseen. Matematiikan oppimisen valmiuksien
kehittämiselle ja matematiikan oppimiselle varataan riittävästi aikaa ja tuetaan oppimista
systemaattisesti. Oppilaiden matematiikan osaamista ja taitojen kehittymistä seurataan jatkuvasti.
Tarjottava tuki antaa oppilaille mahdollisuuden kehittää taitojaan niin, että oppimisen ja osaamisen
ilo säilyvät. Oppilaille tarjotaan sopivia välineitä oppimisen tueksi ja luodaan mahdollisuuksia
oivaltaa ja ymmärtää itse. Oppilaille turvataan mahdollisuus riittävään harjoitteluun.
Taitaville oppilaille tarjotaan mahdollisuus syventää vuosiluokkien 1-2 sisältöjen ymmärtämistä.
Sisältöalueita voivat olla esimerkiksi luonnollisten lukujen ominaisuudet, erilaiset lukujonot,
geometria, luova ongelmanratkaisu ja vaativammat peruslaskutoimitusten sovellukset.

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

Vuosiluokat 1-2

Oppimisprosessin kannalta keskeisiä arvioinnin ja palautteen antamisen kohteita matematiikassa
ovat
•
•
•
•
•
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edistyminen lukukäsitteen ymmärtämisessä ja lukujonotaidoissa
edistyminen kymmenjärjestelmän ymmärtämisessä
edistyminen laskutaidon sujuvuudessa
edistyminen kappaleiden ja kuvioiden luokittelun taidoissa
edistyminen matematiikan käyttämisessä ongelmanratkaisussa.

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

yhteenlasku, vähennyslasku, <, >, =, +, lukualue 0-20 ja lukualueen 0-100 sisällä: ykköset, kymmenet, (0,10,20, ..., 100) sataan asti
parilliset ja parittomat luvut
yhteen- ja vähennyslaskun yhteys
kymmenylitys yhteen- ja vähennyslaskussa
päässälaskut

S3 Geometria ja mittaaminen
Kehitetään oppilaiden taitoa hahmottaa kolmiulotteista ympäristöä ja havaita siinä tason
geometriaa. Harjoitellaan suunta- ja sijaintikäsitteiden käyttöä.

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.
• kello: tasatunnit ja puolet tunnit, digitaalisen kellon esittely
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Tutkitaan yhdessä kappaleita ja tasokuvioita. Tunnistamisen lisäksi rakennetaan ja piirretään.
Ohjataan oppilaita löytämään ja nimeämään ominaisuuksia, joiden mukaan kappaleita ja
tasokuviota myös luokitellaan.

• mittaamisen periaatteet
• rahat, €
• piste ja viiva
• jana
• kaksiulotteiset kuviot: neliö, suorakulmio, kolmio ja ympyrä
• kolmiulotteiset kuviot: pallo, kuutio, suorakulmainen särmiö, sylinteri ja kartio
S4 Tietojenkäsittely ja tilastot
Pohjustetaan oppilaiden taitoja kerätä ja tallentaa tietoja kiinnostavista aihepiireistä. Laaditaan ja
tulkitaan yksinkertaisia taulukoita ja pylväsdiagrammeja.
•
•

yksinkertaiset pylväsdiagrammit
eheyttäminen
Opetuksen tavoitteet

Tavoitteisiin liittyvät
sisältöalueet

Laaja-alainen osaaminen

T1

S1, S2, S3, S4

L1, L3, L5

T2

S1, S2, S3, S4

L4

T3

S1, S2, S3, S4

L2, L4, L5

T4

S1, S2, S3, S4

L1, L4, L6

T5

S1, S2, S3, S4

L1, L4

T6

S2

L1, L4

T7

S2

L1, L4

T8

S2

L1, L4

T9

S3

L1, L4, L5

T10

S3

L1, L4

T11

S4

L4, L5

T12

S1

L1, L2, L4, L5

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

Vuosiluokat 1-2

•

arkipäivän matematiikkaa

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

T3 kannustaa oppilasta esittämään ratkaisujaan ja päätelmiään
konkreettisin välinein, piirroksin, suullisesti ja kirjallisesti myös tieto- ja
viestintäteknologiaa hyödyntäen
T4 ohjata oppilasta kehittämään päättely- ja ongelmanratkaisutaitojaan
T5 ohjata oppilasta ymmärtämään matemaattisia käsitteitä ja
merkintätapoja
T6 tukea oppilasta lukukäsitteen kehittymisessä ja kymmenjärjestelmän
periaatteen ymmärtämisessä
T7 perehdyttää oppilasta peruslaskutoimitusten periaatteisiin ja
tutustuttaa niiden ominaisuuksiin
T8 ohjata oppilasta kehittämään sujuvaa peruslaskutaitoa luonnollisilla
luvuilla ja käyttämään erilaisia päässälaskustrategioita
T9 tutustuttaa oppilas geometrisiin muotoihin ja ohjata havainnoimaan
niiden ominaisuuksia
T10 ohjata oppilasta ymmärtämään mittaamisen periaate
T11 tutustuttaa oppilas taulukoihin ja diagrammeihin
T12 harjaannuttaa oppilasta laatimaan vaiheittaisia toimintaohjeita ja
toimimaan ohjeen mukaan
Vuosiluokka 2
Vuosiluokan keskeiset sisältöalueet
S1 Ajattelun taidot
Oppilaille tarjotaan mahdollisuuksia löytää yhtäläisyyksiä, eroja ja säännönmukaisuuksia.
Vertaillaan, luokitellaan ja asetetaan järjestykseen sekä havaitaan syy- ja seuraussuhteita.
Harjoitellaan tarkastelemaan matemaattisia tilanteita eri näkökulmista. Tutustuminen ohjelmoinnin
alkeisiin alkaa laatimalla vaiheittaisia toimintaohjeita, joita myös testataan.
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.

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.
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Ohjataan oppilaita käyttämään lukuja tarkoituksenmukaisella tavalla eri tilanteissa, lukumäärän,
järjestyksen ja mittaustuloksen ilmaisemisessa sekä laskutoimituksissa.

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.
•
•

kertominen, x, kertotaulut 1-5, 10, jakaminen, /
muistinumeron muodostaminen, lainaaminen kymmenistä ja sadoista (yhteen- ja
vähennyslaskuissa)

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

kaksiulotteiset kuviot: kolmio, suorakaide, monikulmio
kolmiulotteiset kuviot: särmiö, pyramidi, ympyrälieriö, pallo, kuutio ja kartio
jana ja suora
kulma
kello: vaillle ja yli viiden minuutin tarkkuudella, digitaalisen kellon esittely
mittaamisen periaatteet: millimetri, senttimetri, metri, gramma, kilogramma, litra, desilitra
rahat, € ja snt

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

Opetuksen tavoitteet

Tavoitteisiin liittyvät
sisältöalueet

Laaja-alainen osaaminen

T1

S1, S2, S3, S4

L1, L3, L5

T2

S1, S2, S3, S4

L4

T3

S1, S2, S3, S4

L2, L4, L5

T4

S1, S2, S3, S4

L1, L4, L6

T5

S1, S2, S3, S4

L1, L4

T6

S2

L1, L4

T7

S2

L1, L4

T8

S2

L1, L4

T9

S3

L1, L4, L5

T10

S3

L1, L4

T11

S4

L4, L5

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

arkipäivän matematiikkaa

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

T3 kannustaa oppilasta esittämään ratkaisujaan ja päätelmiään
konkreettisin välinein, piirroksin, suullisesti ja kirjallisesti myös tieto- ja
viestintäteknologiaa hyödyntäen
T4 ohjata oppilasta kehittämään päättely- ja ongelmanratkaisutaitojaan
T5 ohjata oppilasta ymmärtämään matemaattisia käsitteitä ja
merkintätapoja
T6 tukea oppilasta lukukäsitteen kehittymisessä ja kymmenjärjestelmän
periaatteen ymmärtämisessä
T7 perehdyttää oppilasta peruslaskutoimitusten periaatteisiin ja
tutustuttaa niiden ominaisuuksiin
T8 ohjata oppilasta kehittämään sujuvaa peruslaskutaitoa luonnollisilla
luvuilla ja käyttämään erilaisia päässälaskustrategioita
T9 tutustuttaa oppilas geometrisiin muotoihin ja ohjata havainnoimaan
niiden ominaisuuksia
T10 ohjata oppilasta ymmärtämään mittaamisen periaate
T11 tutustuttaa oppilas taulukoihin ja diagrammeihin

33.6.5. Ympäristöoppi
Oppiaineen tehtävä
Ympäristöoppi on biologian, maantiedon, fysiikan, kemian ja terveystiedon tiedonaloista koostuva
integroitu oppiaine, jonka opetukseen sisältyy kestävän kehityksen näkökulma. Ympäristöopissa
yhdistyy sekä luonnon- että ihmistieteellisiä näkökulmia. Ympäristöopissa oppilaat nähdään
osana ympäristöä, jossa he elävät. Lähtökohtana on luonnon kunnioittaminen ja ihmisoikeuksien
mukainen arvokas elämä.

Vuosiluokat 1-2

Ympäristöopin opetus tukee oppilaiden ympäristösuhteen rakentumista, maailmankuvan
kehittymistä sekä kasvua ihmisenä. Ympäristöopin opetuksen tavoitteena on ohjata oppilaita
tuntemaan ja ymmärtämään luontoa ja rakennettua ympäristöä, niiden ilmiöitä, itseään ja
muita ihmisiä sekä terveyden ja hyvinvoinnin merkitystä. Ympäristöopin monitieteinen perusta
edellyttää, että oppilaat harjaantuvat hankkimaan, käsittelemään, tuottamaan, esittämään,
arvioimaan ja arvottamaan tietoa erilaisissa tilanteissa. Tieteellistä tietoa käytetään opetuksen
perustana ja kriittisen ajattelun kehittämiseen kiinnitetään huomiota. Ympäristöopissa kiinnitetään
huomiota kestävän kehityksen ekologiseen, kulttuuriseen, sosiaaliseen ja taloudelliseen
ulottuvuuteen. Ympäristöopin keskeisenä tavoitteena on ohjata ymmärtämään ihmisten tekemien
valintojen vaikutuksia elämälle ja ympäristölle nyt sekä tulevaisuudessa.
Ympäristöopissa rakennetaan perustaa ympäristöopin eri tiedonalojen osaamiselle. Tavoitteena
on tunnistaa niiden merkitys ympäristössä, teknologiassa, jokapäiväisessä elämässä, ihmisessä
ja ihmisen toiminnassa. Biologian kannalta keskeistä on oppia tuntemaan ja ymmärtämään
luonnonympäristöä, ihmistä, elämää, sen kehittymistä ja reunaehtoja maapallolla. Maantiedon
kannalta keskeistä on tutkia omaa lähiympäristöä sekä ymmärtää erilaisia alueita maapallolla,
niillä esiintyviä ilmiöitä ja alueilla asuvien ihmisten elämää. Fysiikan kannalta keskeistä
on ymmärtää luonnon perusrakenteita ja ilmiöitä, ja selittää näitä ilmiöitä käyttäen myös
omissa tutkimuksissa saatavaa tietoa. Kemian kannalta keskeistä on havaita erilaisia aineita
ympärillämme sekä tutkia, kuvailla ja selittää niiden ominaisuuksia, rakenteita ja niissä tapahtuvia
muutoksia. Terveystiedon kannalta keskeistä on oppia ymmärtämään terveyttä tukevia ja
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suojaavia tekijöitä ympäristössä ja ihmisten toiminnassa, ja edistää terveyttä, hyvinvointia ja
turvallisuutta tukevaa osaamista.
Opetuksen tavoitteena on herättää ja syventää oppilaiden kiinnostusta ympäristöopin eri
tiedonaloja kohtaan. Yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa edistetään tarjoamalla jokaiselle oppilaalle
mahdollisuuksia tutustua monipuolisesti kaikkiin ympäristöopin tiedonaloihin sekä niihin liittyvään
teknologiaan ja koulutuspolkuihin.

Oppiaineen tehtävä vuosiluokilla 1-2
Vuosiluokilla 1-2 ympäristöopin opetus jäsennetään kokonaisuuksiksi, joissa tarkastellaan
oppilaiden omaa ympäristöä sekä oppilaita ja heidän toimintaansa yhteisön jäsenenä. Leikkiin
perustuvien ongelmanratkaisu- ja tutkimustehtävien avulla viritetään uteliaisuutta ja kiinnostusta
ympäristön ilmiöitä kohtaan. Lisäksi harjoitellaan ympäristön jäsentämistä ja nimeämistä sekä
omaan hyvinvointiin ja turvallisuuteen liittyviä asioita.

Ympäristöopin oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät tavoitteet
vuosiluokilla 1-2
Työtapojen ja oppimisympäristöjen valinnan lähtökohtana ovat oppilaiden omat kokemukset
ihmiseen, ympäristöön, ihmisen toimintaan ja arkeen liittyvistä asioista, ilmiöistä ja tapahtumista.
Oppimisympäristöjä ja työtapoja valitessa otetaan huomioon toiminnallisuus, kokemuksellisuus,
elämyksellisyys, draaman ja tarinoiden käyttö sekä ympäristöopin monitieteinen perusta.
Ympäristöopin eri tiedonalojen ilmiöitä pyritään tutkimaan luonnollisissa tilanteissa ja
ympäristöissä. Oppimisympäristöinä käytetään koulun tilojen ja opetusryhmän lisäksi
monipuolisesti lähiluontoa ja rakennettua ympäristöä, erilaisia yhteisöjä ja vuorovaikutustilanteita,
tieto- ja viestintäteknologisia ympäristöjä sekä paikallisia mahdollisuuksia kuten yhteistyötä
luontokoulujen, museoiden, yritysten, kansalaisjärjestöjen, luonto- ja tiedekeskusten kanssa.
Tavoitteiden kannalta keskeistä on oppilaiden osallisuus ja vuorovaikutus yksinkertaisten
tutkimusten suunnittelussa ja toteuttamisessa sekä erilaisten näkökulmien ja ratkaisujen
pohtimisessa. Oppilaiden aktiivinen työskentely opiskeltavan ilmiön, teeman tai ajankohtaisen
ongelman parissa tukee ympäristöopin tavoitteiden mukaista oppimista.
•

pyritään mahdollisuuksien mukaan suorittamaan osa opinnoista ulkona luonnossa

Ohjaus, eriyttäminen ja tuki ympäristöopissa vuosiluokilla 1-2

Oppilaan oppimisen arviointi ympäristöopissa vuosiluokilla 1-2
Opittavien asioiden jakaminen kokonaisuuksiksi, joilla on omat tavoitteensa ja
arviointiperusteensa, tukee monipuolista arviointia. Työskentelyn etenemistä ohjataan rakentavan
palautteen, kysymysten ja konkreettisten kehittämisehdotusten avulla. Myönteinen palaute
ja kannustaminen tukevat erityisesti tutkimisen taitojen ja motivaation kehittymistä. Oppilaat
voivat ilmaista osaamistaan kirjoitetun tekstin sijaan myös toimintana ja muuna ilmaisuna,
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Vuosiluokat 1-2

Ympäristöopin tavoitteiden kannalta keskeistä on ohjata oppilaita käyttämään monipuolisesti
erilaisia opiskelutapoja. Ohjausta tarvitaan erityisesti turvalliseen ja muut huomioivaan
toimimiseen eri oppimisympäristöissä. Opetuksessa ja työtapojen valinnassa otetaan huomioon
oppilaiden aikaisemmat tiedot ja taidot sekä kehitykseen, elämäntilanteeseen ja kulttuuriin
liittyvät erityistarpeet. Oppilaita ohjataan kunnioittamaan jokaisen oikeutta yksityisyyteen itseään
koskevissa henkilökohtaisissa asioissa. Tutkimuksellinen työskentely ja eri ajattelutaitojen tasoilla
olevat harjoitukset voivat tukea eriyttämistä yksilöllisten tarpeiden mukaan. Yhteisönä toimiminen
tukee yhdessä oppimista ja erilaisten vahvuuksien hyödyntämistä. Ohjaus ja tuki, työtapojen
valinta sekä onnistumisen kokemukset tukevat oppilaiden oppijaminäkuvan vahvistumista
ympäristöopissa. Oppilaille annetaan mahdollisuus myös syventymiseen ja rauhoittumiseen.

joten oppilaille tarjotaan monipuolisia mahdollisuuksia osoittaa oppimistaan. Kokonaisuuksien
lopussa arvioidaan sovittujen tavoitteiden saavuttamista. Oppilaat harjoittelevat tunnistamaan
omaa oppimistaan ja toimintaansa. Arvioinnin kohteena eivät ole oppilaiden arvot, asenteet,
terveyskäyttäytyminen, sosiaalisuus, temperamentti tai muut henkilökohtaiset ominaisuudet.
Oppimisprosessin kannalta keskeisiä arvioinnin ja palautteen antamisen kohteita ympäristöopissa
ovat
•
•
•
•

edistyminen lähiympäristössä tutkimisessa sekä toimimisessa ja liikkumisessa
edistyminen havaintojen tekemisessä
edistyminen turvallisen toimimisen taidoissa
edistyminen ryhmässä toimimisen taidoissa.

Vuosiluokka 1
Vuosiluokan keskeiset sisältöalueet
S1 Kasvu ja kehitys
Sisältöjä valitaan siten, että oppilaalle muodostuu ymmärrys ihmisen kehon osista ja
elintoiminnoista sekä elämänkulusta ja oman ikäkauden kasvusta ja kehityksestä pääpiirteissään.
Harjoitellaan tunnetaitoja ja mielen hyvinvoinnin edistämistä kuten itsensä ja muiden arvostamista
ikäkauden mukaisesti.
•

hyvien ruokailutapojen tärkeys, hyvä hygienia, liikunta, vapaa-aika ja lepo

S2 Kotona ja koulussa toimiminen
Oppimistehtäviä ja sisältöjä valitaan siten, että ne liittyvät kotona ja koulussa toimimiseen.
Havainnoidaan oppimisympäristöjä turvallisuuden kannalta. Harjoitellaan turvallista toimimista
lähiympäristössä ja liikenteessä. Perehdytään turvataitoihin sekä turvallisuusohjeisiin ja niiden
perusteluihin. Käytetään ympäristöopin eri tiedonalojen käsitteitä kuvaamaan ilmiöitä ja
teknologiaa sekä arjen tilanteita ja toimintaa kuten säänmukaista pukeutumista. Harjoitellaan
yhteistyötaitoja ja erilaisissa ryhmissä toimimista. Lisäksi harjoitellaan arjen käyttäytymistapoja
erilaisissa tilanteissa, fyysisen koskemattomuuden kunnioittamista, kiusaamisen ehkäisyä, arjen
pieniä itsehoitotaitoja ja avun hakemista.
•
•
•

Liikenneturva.fi
yleisimmät ja lähiympäristöstä löytyvät liikennemerkit
turvallisuusviranomaisen vierailu (poliisi, pelastuslaitos)

S3 Lähiympäristön ja sen muutosten havainnointi

Vuosiluokat 1-2

Havainnointia ja luonnossa tutkimisen ja toimimisen taitoja harjoitellaan koulun lähellä erilaisissa
luonnonympäristöissä ja rakennetuissa ympäristöissä. Tunnistetaan maastossa yleisimpiä
eliölajeja ja niiden elinympäristöjä sekä rakennetun ympäristön kohteita. Havainnoidaan luonnon
ominaispiirteitä, ilmiöitä ja ominaisuuksia kaikkina vuodenaikoina. Ympäristöä ja sen ilmiöitä
kuten säätä kuvataan ympäristöopin eri tiedonalojen käsitteiden avulla. Harjoitellaan pihakartan
laatimista tutusta ympäristöstä sekä opitaan ymmärtämään kartan idea.
•
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osaa nimetä lähiympäristön yleisimmät kasvit, eläimet ja sienet

S4 Tutkiminen ja kokeileminen
Sisällöksi valitaan luontoon, rakennettuun ympäristöön, arjen ilmiöihin ja teknologiaan sekä
ihmiseen ja ihmisen toimintaan liittyviä ongelmanratkaisu- ja tutkimustehtäviä. Tehtävien
avulla harjoitellaan tutkimuksen tekemisen eri vaiheita. Arjen pulmiin kokeillaan ja keksitään
yhdessä vaihtoehtoja ja ratkaisuja. Havainnoidaan liikettä ja pohditaan syitä liikkeen
muutoksiin. Pienimuotoisia kokeiluja ja tutkimuksia tehdään myös lähiympäristössä sekä kasveja
kasvattamalla.
•

osaa lukea lämpömittaria

S5 Elämän perusedellytysten pohtiminen
Perehdytään elämän perusedellytyksiin ravinnon, veden, ilman, lämmön ja huolenpidon
osalta. Tutustutaan ravinnontuotantoon ja juomaveden alkuperään. Perehdytään arjen
terveystottumuksiin ja harjoitellaan niihin liittyviä taitoja. Pohditaan, mitkä asiat tuottavat ihmiselle
hyvää mieltä ja iloa. Koulupäivän toimintatapoja kehitetään yhdessä terveyden, hyvinvoinnin ja
oppimisen kannalta.
•

tutustuu fotosynteesiin pääpiirteittäin

S6 Kestävän elämäntavan harjoitteleminen
Sisältöjä valitaan monipuolisesti kestävän kehityksen eri osa-alueilta. Omista ja yhteisistä
tavaroista huolehtimista harjoitellaan. Omalla toiminnalla vähennetään syntyvää jätettä sekä
opitaan kierrättämään tavaroita ja lajittelemaan jätteitä. Tutustutaan omaan kotiseutuun ja
sen merkitykseen. Osallistutaan oman lähiympäristön tilan sekä kouluyhteisön hyvinvoinnin
edistämiseen. Pohditaan omien tekojen merkitystä itselle, muille ihmisille sekä omalle
lähiympäristölle.
Tutustuu kotikunnan kierrätysjärjestelyihin
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Vuosiluokat 1-2

•

Opetuksen tavoitteet

Tavoitteisiin liittyvät
sisältöalueet

Laaja-alainen osaaminen

T1

S1, S2, S3, S4, S5, S6

T2

S1, S2, S3, S4, S5, S6

L1, L6

T3

S1, S2, S3, S4, S5, S6

L3, L7

T4

S2, S3, S4, S6

L3

T5

S1, S2, S3, S4, S5, S6

L1, L7

T6

S1, S2, S3, S4, S5, S6

L1, L4

T7

S1, S2, S3, S4, S5, S6

L1, L4

T8

S1, S2, S3, S4, S5, S6

L3

T9

S2, S4, S6

L1, L3

T10

S1, S2, S3, S4, S5, S6

L2, L3

T12

S1, S2, S3, S4, S5, S6

L1

T13

S1, S2, S3, S4, S5, S6

L1, L4

T14

S1, S2, S3, S4, S5, S6

L2, L4

T15

S1, S5

L3

Vuosiluokan tavoitteet
T1 tarjota oppilaalle mahdollisuuksia toteuttaa luontaista uteliaisuuttaan
ja auttaa oppilasta kokemaan ympäristöopin asiat merkitykselliseksi
itselleen
T2 kannustaa oppilasta iloitsemaan ympäristöopin oppimisesta, omasta
osaamisesta ja uusista haasteista sekä harjoittelemaan pitkäjänteistä
työskentelyä
• vanhempien tai toisten aikuisten haastatteleminen heidän työstään ja haastattelun tuloksien
kertominen luokassa

T3 tukea oppilaan ympäristöherkkyyden kehittymistä ja ohjata oppilasta
toimimaan kestävällä tavalla lähiympäristössä ja kouluyhteisössä
T4 ohjata oppilasta tutkimaan ja toimimaan sekä liikkumaan ja
retkeilemään lähiympäristössään

Vuosiluokat 1-2

•
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osa jaksoista suoritetaan ulkona luonnossa

T5 kannustaa oppilasta ihmettelemään ja kyselemään sekä käyttämään
yhteisiä pohdintoja pienten tutkimusten ja muun toiminnan lähtökohtana
T6 ohjata oppilasta tekemään havaintoja ja kokeiluja koulussa ja
lähiympäristössä eri aisteja ja yksinkertaisia tutkimusvälineitä käyttäen
sekä esittelemään tuloksiaan eri tavoin
T7 ohjata oppilasta kuvailemaan, vertailemaan ja luokittelemaan
monipuolisesti eliöitä, elinympäristöjä, ilmiöitä, materiaaleja ja tilanteita
sekä nimeämään niitä
• oppilas tutkii elollista ja elotonta luontoa
• oppilas saa käsityksen siitä mistä ruoka tulee

T8 opastaa oppilasta toimimaan turvallisesti, noudattamaan annettuja
ohjeita ja hahmottamaan niiden perusteluita
•

Liikenneturva.fi

T9 ohjata oppilasta tutustumaan monipuolisesti arjen teknologiaan sekä
innostaa oppilaita kokeilemaan, keksimään, rakentamaan ja luomaan uutta
yhdessä toimien
T10 ohjata oppilasta harjoittelemaan ryhmässä toimimisen taitoja ja
tunnetaitoja sekä vahvistamaan itsensä ja muiden arvostamista
T12 ohjata oppilasta jäsentämään ympäristöä, ihmisten toimintaa ja niihin
liittyviä ilmiöitä ympäristöopin eri tiedonalojen käsitteiden avulla
T13 ohjata oppilasta ymmärtämään yksinkertaisia kuvia, malleja ja karttoja
ympäristön kuvaajina
T14 rohkaista oppilasta ilmaisemaan itseään ja harjoittelemaan
näkemystensä perustelemista
T15 ohjata oppilasta pohtimaan kasvua ja kehitystä, terveyttä ja
hyvinvointia tukevia tekijöitä sekä elämän perusedellytyksiä
•

hyvien ruokailutapojen tärkeys, hyvä hygienia, liikunta, vapaa-aika ja lepo

Vuosiluokka 2
Vuosiluokan keskeiset sisältöalueet

Sisältöjä valitaan siten, että oppilaalle muodostuu ymmärrys ihmisen kehon osista ja
elintoiminnoista sekä elämänkulusta ja oman ikäkauden kasvusta ja kehityksestä pääpiirteissään.
Harjoitellaan tunnetaitoja ja mielen hyvinvoinnin edistämistä kuten itsensä ja muiden arvostamista
ikäkauden mukaisesti.
•

hyvien ruokailutapojen tärkeys, hyvä hygienia, liikunta, vapaa-aika ja lepo
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Vuosiluokat 1-2

S1 Kasvu ja kehitys

S2 Kotona ja koulussa toimiminen
Oppimistehtäviä ja sisältöjä valitaan siten, että ne liittyvät kotona ja koulussa toimimiseen.
Havainnoidaan oppimisympäristöjä turvallisuuden kannalta. Harjoitellaan turvallista toimimista
lähiympäristössä ja liikenteessä. Perehdytään turvataitoihin sekä turvallisuusohjeisiin ja niiden
perusteluihin. Käytetään ympäristöopin eri tiedonalojen käsitteitä kuvaamaan ilmiöitä ja
teknologiaa sekä arjen tilanteita ja toimintaa kuten säänmukaista pukeutumista. Harjoitellaan
yhteistyötaitoja ja erilaisissa ryhmissä toimimista. Lisäksi harjoitellaan arjen käyttäytymistapoja
erilaisissa tilanteissa, fyysisen koskemattomuuden kunnioittamista, kiusaamisen ehkäisyä, arjen
pieniä itsehoitotaitoja ja avun hakemista.
•
•

Liikenneturva.fi
yleisimmät ja lähiympäristöstä löytyvät liikennemerkit

S3 Lähiympäristön ja sen muutosten havainnointi
Havainnointia ja luonnossa tutkimisen ja toimimisen taitoja harjoitellaan koulun lähellä erilaisissa
luonnonympäristöissä ja rakennetuissa ympäristöissä. Tunnistetaan maastossa yleisimpiä
eliölajeja ja niiden elinympäristöjä sekä rakennetun ympäristön kohteita. Havainnoidaan luonnon
ominaispiirteitä, ilmiöitä ja ominaisuuksia kaikkina vuodenaikoina. Ympäristöä ja sen ilmiöitä
kuten säätä kuvataan ympäristöopin eri tiedonalojen käsitteiden avulla. Harjoitellaan pihakartan
laatimista tutusta ympäristöstä sekä opitaan ymmärtämään kartan idea.
• osaa nimetä lähiympäristön yleisimmät kasvit, eläimet ja sienet
• jokamiehenoikeus
S4 Tutkiminen ja kokeileminen
Sisällöksi valitaan luontoon, rakennettuun ympäristöön, arjen ilmiöihin ja teknologiaan sekä
ihmiseen ja ihmisen toimintaan liittyviä ongelmanratkaisu- ja tutkimustehtäviä. Tehtävien
avulla harjoitellaan tutkimuksen tekemisen eri vaiheita. Arjen pulmiin kokeillaan ja keksitään
yhdessä vaihtoehtoja ja ratkaisuja. Havainnoidaan liikettä ja pohditaan syitä liikkeen
muutoksiin. Pienimuotoisia kokeiluja ja tutkimuksia tehdään myös lähiympäristössä sekä kasveja
kasvattamalla.
S5 Elämän perusedellytysten pohtiminen
Perehdytään elämän perusedellytyksiin ravinnon, veden, ilman, lämmön ja huolenpidon
osalta. Tutustutaan ravinnontuotantoon ja juomaveden alkuperään. Perehdytään arjen
terveystottumuksiin ja harjoitellaan niihin liittyviä taitoja. Pohditaan, mitkä asiat tuottavat ihmiselle
hyvää mieltä ja iloa. Koulupäivän toimintatapoja kehitetään yhdessä terveyden, hyvinvoinnin ja
oppimisen kannalta.
•

tietää ja osaa kertoa fotosynteesistä

Vuosiluokat 1-2

S6 Kestävän elämäntavan harjoitteleminen
Sisältöjä valitaan monipuolisesti kestävän kehityksen eri osa-alueilta. Omista ja yhteisistä
tavaroista huolehtimista harjoitellaan. Omalla toiminnalla vähennetään syntyvää jätettä sekä
opitaan kierrättämään tavaroita ja lajittelemaan jätteitä. Tutustutaan omaan kotiseutuun ja
sen merkitykseen. Osallistutaan oman lähiympäristön tilan sekä kouluyhteisön hyvinvoinnin
edistämiseen. Pohditaan omien tekojen merkitystä itselle, muille ihmisille sekä omalle
lähiympäristölle.
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•

tietää kuinka kotikunnassa kierrätetään
Opetuksen tavoitteet

Tavoitteisiin liittyvät
sisältöalueet

Laaja-alainen osaaminen

T1

S1, S2, S3, S4, S5, S6

T2

S1, S2, S3, S4, S5, S6

L1, L6

T3

S1, S2, S3, S4, S5, S6

L3, L7

T4

S2, S3, S4, S6

L3

T5

S1, S2, S3, S4, S5, S6

L1, L7

T6

S1, S2, S3, S4, S5, S6

L1, L4

T7

S1, S2, S3, S4, S5, S6

L1, L4

T8

S1, S2, S3, S4, S5, S6

L3

T9

S2, S4, S6

L1, L3

T10

S1, S2, S3, S4, S5, S6

L2, L3

T11

S1, S2, S3, S4, S5, S6

L4, L5

T12

S1, S2, S3, S4, S5, S6

L1

T13

S1, S2, S3, S4, S5, S6

L1, L4

T14

S1, S2, S3, S4, S5, S6

L2, L4

T15

S1, S5

L3

Vuosiluokan tavoitteet
T1 tarjota oppilaalle mahdollisuuksia toteuttaa luontaista uteliaisuuttaan
ja auttaa oppilasta kokemaan ympäristöopin asiat merkitykselliseksi
itselleen
T2 kannustaa oppilasta iloitsemaan ympäristöopin oppimisesta, omasta
osaamisesta ja uusista haasteista sekä harjoittelemaan pitkäjänteistä
työskentelyä
•

vanhempien tai toisten aikuisten haastatteleminen heidän työstään ja haastattelun tuoksien
kertominen luokassa

T3 tukea oppilaan ympäristöherkkyyden kehittymistä ja ohjata oppilasta
toimimaan kestävällä tavalla lähiympäristössä ja kouluyhteisössä

•

osa jaksoista suoritetaan ulkona luonnossa
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Vuosiluokat 1-2

T4 ohjata oppilasta tutkimaan ja toimimaan sekä liikkumaan ja
retkeilemään lähiympäristössään

T5 kannustaa oppilasta ihmettelemään ja kyselemään sekä käyttämään
yhteisiä pohdintoja pienten tutkimusten ja muun toiminnan lähtökohtana
T6 ohjata oppilasta tekemään havaintoja ja kokeiluja koulussa ja
lähiympäristössä eri aisteja ja yksinkertaisia tutkimusvälineitä käyttäen
sekä esittelemään tuloksiaan eri tavoin
T7 ohjata oppilasta kuvailemaan, vertailemaan ja luokittelemaan
monipuolisesti eliöitä, elinympäristöjä, ilmiöitä, materiaaleja ja tilanteita
sekä nimeämään niitä
•
•

oppilas tutkii elollista ja elotonta luontoa
oppilas saa käsityksen siitä mistä ruoka tulee

T8 opastaa oppilasta toimimaan turvallisesti, noudattamaan annettuja
ohjeita ja hahmottamaan niiden perusteluita
•

Liikenneturva.fi

T9 ohjata oppilasta tutustumaan monipuolisesti arjen teknologiaan sekä
innostaa oppilaita kokeilemaan, keksimään, rakentamaan ja luomaan uutta
yhdessä toimien
T10 ohjata oppilasta harjoittelemaan ryhmässä toimimisen taitoja ja
tunnetaitoja sekä vahvistamaan itsensä ja muiden arvostamista
T11 ohjata oppilasta käyttämään tieto- ja viestintäteknologiaa tiedon
hankkimisessa sekä havaintojen taltioimisessa ja esittämisessä
T12 ohjata oppilasta jäsentämään ympäristöä, ihmisten toimintaa ja niihin
liittyviä ilmiöitä ympäristöopin eri tiedonalojen käsitteiden avulla
T13 ohjata oppilasta ymmärtämään yksinkertaisia kuvia, malleja ja karttoja
ympäristön kuvaajina
T14 rohkaista oppilasta ilmaisemaan itseään ja harjoittelemaan
näkemystensä perustelemista
T15 ohjata oppilasta pohtimaan kasvua ja kehitystä, terveyttä ja
hyvinvointia tukevia tekijöitä sekä elämän perusedellytyksiä
•

hyvien ruokailutapojen tärkeys, hyvä hygienia, liikunta, vapaa-aika ja lepo

33.6.6. Uskonto
Vuosiluokat 1-2

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
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tarkastelemaan uskontoja ja katsomuksia eri näkökulmista. Opetuksessa pohditaan uskon ja
tiedon suhdetta sekä uskonnoille ominaista kieltä, symboliikkaa ja käsitteistöä. Uskonnon opetus
antaa valmiuksia uskontojen ja katsomusten dialogiin, jota käydään sekä katsomusten sisällä että
niiden välillä. Opetus kannustaa oppilaita kunnioittamaan elämää, ihmisarvoa sekä omaa ja toisen
pyhää.
Opetuksessa tutustutaan opiskeltavan uskonnon ja muiden uskontojen sekä katsomusten
eettiseen ajatteluun ja rohkaistaan oppilaita pohtimaan omakohtaisesti eettisiä kysymyksiä.
Opetus tukee oppilaan itsetuntemusta, itsensä arvostamista ja elämänhallintataitojen
kehittymistä koko perusopetuksen ajan. Opetus antaa oppilaalle aineksia oman identiteetin,
elämänkatsomuksen ja maailmankatsomuksen rakentamiseen ja arviointiin. Uskonnon opetus
tukee oppilaan kasvua yhteisön ja demokraattisen yhteiskunnan vastuulliseksi jäseneksi ja
maailmankansalaiseksi.

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

Opetuksessa pyritään kiireettömyyteen ja avoimen, luottamuksellisen keskusteluilmapiirin
luomiseen. Opetuksessa on tärkeää, että jokainen oppilas tulee kuulluksi omine havaintoineen
ja kokemuksineen. Oppilaita rohkaistaan vuorovaikutukselliseen oppimiseen, keskusteluun ja
omien mielipiteiden perusteluun sekä erilaisuuden hyväksymiseen. Opetuksessa keskeistä
on oppilaslähtöisyys ja oppilaan oman kokemusmaailman kunnioittaminen etenkin eettisiä
kysymyksiä tarkasteltaessa. Luovat, toiminnalliset ja elämykselliset menetelmät, projektit ja
keskustelut tukevat oppilasta kokonaisvaltaisena, kaikkia aistejaan oppimisessa hyödyntävänä
vuorovaikutustaitoisena ja aktiivisena oppijana. Opetuksessa voidaan toteuttaa yksilö- tai
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
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Vuosiluokat 1-2

Uskonnon oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät tavoitteet
vuosiluokilla 1-2

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.

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

Vuosiluokka 1
Vuosiluokan keskeiset sisältöalueet

Vuosiluokat 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
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kristinuskoon ja seurakuntaan liittyviin keskeisiin käsitteisiin ja symboleihin. Tutustutaan
kristilliseen jumalakäsitykseen ja kirkkorakennukseen.
Ensimmäisen luokan aikana keskitytään opetuksessa lähinnä:
• turvallisuus: perhe ja suku (Hyvä paimen ja Jeesus siunaa lapsia)
• Jumala Luojana (luomiskertomus, arkipäivä ja lepopäivä/sunnuntai)
• kirkkovuoden keskeisiä juhlia kuten
Palmusunnuntai, pääsiäinen ja helatorstai

Mikkelinpäivä,

Pyhäinpäivä,

Adventti,

Joulu,

• tärkeimmät symbolit 1. luokalla ovat risti, lammas ja kyyhkynen
• ystävyys ja anteeksianto (Kultainen sääntö)
• uusi virsikirjan lisävihko
S2 Uskontojen maailma
Tutustutaan kouluyhteisössä ja koulun lähiympäristössä läsnä oleviin uskontoihin, niiden
keskeisiin juhliin ja tapoihin. Otetaan huomioon myös kristinuskon monimuotoisuus sekä
uskonnottomuus.
• jos luokan tarve vaatii, voidaan esitellä eri uskontojen perusominaisuuksia -> lisää oppilaiden
ymmärrystä muiden uskontokuntien oppilaita kohtaan
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.

•

pohjana eettisille keskusteluille voi käyttää esim. Unicefin materiaalia, KIVA-koulun
materiaalia, elämänkatsomustiedon Miina ja Ville kirjasarjasta nostettuja eettisiä pohdintoja,
Tukena opetukseen esim. Mannerheimin Lastensuojeluliitto (mll.fi), koulujakirkko.evl.fi,
uskonnonopetus.fi
Opetuksen tavoitteet

Tavoitteisiin liittyvät
sisältöalueet

Laaja-alainen osaaminen

T1

S1, S2, S3

L2, L4

T2

S1

L1

T3

S1

L2, L7

T5

S1, S3

L2, L6, L7

T6

S1, S2, S3

L2, L6, L7

T7

S3

L3, L7

T8

S1, S3

L1, L5, L6, L7
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Vuosiluokat 1-2

•

Vuosiluokan tavoitteet
T1 herättää oppilaassa mielenkiinto uskonnon opiskelua kohtaan ja
opastaa tuntemaan oman perheen uskonnollista ja katsomuksellista
taustaa
T2 ohjata oppilasta tutustumaan opiskeltavan uskonnon keskeisiin
käsitteisiin, kertomuksiin ja symboleihin
T3 ohjata oppilasta tutustumaan opiskeltavan uskonnon vuodenkiertoon,
juhliin ja tapoihin
•

Vierailu lähikirkossa

T5 rohkaista oppilasta tunnistamaan ja ilmaisemaan omia ajatuksiaan ja
tunteitaan
T6 ohjata oppilasta toimimaan oikeudenmukaisesti, eläytymään toisen
asemaan sekä kunnioittamaan toisen ihmisen ajatuksia ja vakaumusta
sekä ihmisoikeuksia
T7 ohjata oppilaita eettiseen pohdintaan sekä hahmottamaan, mitä
tarkoittaa vastuu itsestä, yhteisöstä, ympäristöstä ja luonnosta
T8 luoda oppilaalle tilaisuuksia harjoitella omien mielipiteiden esittämistä
ja perustelemista sekä erilaisten mielipiteiden kuuntelemista ja
ymmärtämistä
Vuosiluokka 2
Vuosiluokan keskeiset sisältöalueet
S1 Suhde omaan uskontoon
Opetuksessa lähdetään liikkeelle oppilaan perheen ja suvun historiasta, uskonnoista ja
katsomuksista. Opetuksessa huomioidaan erilaiset perhemuodot. Tutustutaan kirkkovuoden
keskeisiin juhliin jouluun ja pääsiäiseen sekä niihin liittyviin Raamatun kertomuksiin ja perinteisiin.
Opetuksessa käsitellään myös kristilliseen elämänkaareen liittyviä juhlia, niiden sisältöä ja
merkitystä. Tarkastellaan perheiden erilaisia tapoja viettää vuodenkiertoon ja elämänkaareen
liittyviä juhlia. Opiskellaan kirkkovuoteen ja lapsuuteen liittyviä virsiä ja musiikkia. Tutustutaan
kristinuskoon ja seurakuntaan liittyviin keskeisiin käsitteisiin ja symboleihin. Tutustutaan
kristilliseen jumalakäsitykseen ja kirkkorakennukseen.
• keskeiset käsitteet: rukous, Raamattu
• kirkkorakennus (esim. saarnatuoli, alttari, numerotaulu, urkuparvi)

Vuosiluokat 1-2

• kirkkovuosi
• kertomuksia Jeesuksen elämästä
• symbolit: Kolminaisuusoppi
• uusi virsikirjan lisävihko
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S2 Uskontojen maailma
Tutustutaan kouluyhteisössä ja koulun lähiympäristössä läsnä oleviin uskontoihin, niiden
keskeisiin juhliin ja tapoihin. Otetaan huomioon myös kristinuskon monimuotoisuus sekä
uskonnottomuus.
•

Tutustutaan tarpeen mukaan eri uskontojen tapoihin (lähtee luokan tarpeesta)

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.
• YK:n päivä
Opetuksen tavoitteet

Tavoitteisiin liittyvät
sisältöalueet

Laaja-alainen osaaminen

T2

S1

L1

T3

S1

L2, L7

T4

S2

L2, L3, L7

T5

S1, S3

L2, L6, L7

T6

S1, S2, S3

L2, L6, L7

T7

S3

L3, L7

T8

S1, S3

L1, L5, L6, L7

Vuosiluokan tavoitteet
T2 ohjata oppilasta tutustumaan opiskeltavan uskonnon keskeisiin
käsitteisiin, kertomuksiin ja symboleihin
T3 ohjata oppilasta tutustumaan opiskeltavan uskonnon vuodenkiertoon,
juhliin ja tapoihin
Vierailu lähikirkossa
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Vuosiluokat 1-2

•

T4 kannustaa oppilasta tutustumaan luokan, koulun ja lähiympäristön
uskontojen ja katsomusten tapoihin ja juhlaperinteisiin
T5 rohkaista oppilasta tunnistamaan ja ilmaisemaan omia ajatuksiaan ja
tunteitaan
T6 ohjata oppilasta toimimaan oikeudenmukaisesti, eläytymään toisen
asemaan sekä kunnioittamaan toisen ihmisen ajatuksia ja vakaumusta
sekä ihmisoikeuksia
T7 ohjata oppilaita eettiseen pohdintaan sekä hahmottamaan, mitä
tarkoittaa vastuu itsestä, yhteisöstä, ympäristöstä ja luonnosta
T8 luoda oppilaalle tilaisuuksia harjoitella omien mielipiteiden esittämistä
ja perustelemista sekä erilaisten mielipiteiden kuuntelemista ja
ymmärtämistä

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

Elämänkatsomustiedon tehtävä vuosiluokilla 1-2

Vuosiluokat 1-2

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

Elämänkatsomustiedon oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät
tavoitteet vuosiluokilla 1-2
Työtapojen valinnassa on oppiaineen tavoitteiden kannalta keskeistä luoda turvallinen ja
avoin psyykkinen ja sosiaalinen oppimisympäristö, jossa oppilas kokee tulevansa kuulluksi
ja arvostetuksi. Työskentelyssä tuetaan oppimisen itsesäätelytaitojen kehittymistä. Fyysistä
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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.
Oppimisprosessin kannalta keskeisiä
elämänkatsomustiedossa ovat

arvioinnin

ja

palautteen

antamisen

kohteita

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

Vuosiluokka 1
Vuosiluokan keskeiset sisältöalueet
S1 Kasvaminen hyvään elämään
Harjoitetaan keskustelutaitoja opettelemalla kuuntelemaan toisia kunnioittavasti ja harjoittelemalla
selkeää itseilmaisua. Pohditaan yhdessä hyvän, oikean ja väärän merkityksiä ja niiden erottamista
sekä ihmisen hyvyyttä. Tutkitaan ystävyyden sisältöä ja merkitystä lasten elämässä.
• oikea ja väärä, säännöt
• ystävyys; Minkälainen ystävä olen? Minkälainen on hyvä ystävä?
• vastuu ja vapaus

Pohditaan kysymystä ”Kuka minä olen?” sekä erilaisia tapoja elää ja ajatella. Tutkitaan erilaisia
elämäntapoja liittyen erityisesti oppilaan omaan koti- ja kulttuuritaustaan.
• minun perheeni, erilaisia perheitä
• Kuka minä olen?
• suomalainen kulttuuri, erilaisia kulttuureja ja perinteitä
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S2 Erilaisia elämäntapoja

• erilaisuus rikkautena
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.
• empatia
• ystävyys
• säännöt, sopimukset, lupaukset, luottamus, rehellisyys, ”kultainen sääntö”, oikein ja väärin
• tekojen seuraukset
• lapsen oikeuksien sopimus
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.
• erilaisia luomiskertomuksia
• luonnon kauneus, luonto ja taide
• vastuumme luonnosta
• jokamiehenoikeudet
• vuodenajat

Vuosiluokat 1-2

Opetuksen tavoitteet

Tavoitteisiin liittyvät
sisältöalueet

Laaja-alainen osaaminen

T1

S1, S2, S3, S4

L1, L2, L4

T2

S2

L1, L2, L7

T3

S1

L1, L2, L7

T6

S1, S2, S3, S4

L1, L3, L7

T7

S2

L2, L4

T9

S4

L3, L5, L7
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Vuosiluokan tavoitteet
T1 ohjata oppilasta kuuntelemaan toisten oppilaiden mielipiteitä ja
ajattelua
T2 rohkaista oppilasta ilmaisemaan omaa ajatteluaan ja tunteitaan eri
tavoin
T3 ohjata oppilasta arvostamaan omaa ja muiden ajattelua
T6 rohkaista oppilasta pohtimaan oikean ja väärän eroa sekä hyvyyttä
T7 opastaa oppilasta tuntemaan lähiympäristön tapakulttuureja
T9 ohjata oppilasta kunnioittamaan ja arvostamaan omaa ympäristöään ja
luontoa
Vuosiluokka 2
Vuosiluokan keskeiset sisältöalueet
S1 Kasvaminen hyvään elämään
Harjoitetaan keskustelutaitoja opettelemalla kuuntelemaan toisia kunnioittavasti ja harjoittelemalla
selkeää itseilmaisua. Pohditaan yhdessä hyvän, oikean ja väärän merkityksiä ja niiden erottamista
sekä ihmisen hyvyyttä. Tutkitaan ystävyyden sisältöä ja merkitystä lasten elämässä.
• oikea ja väärä, säännöt
• ystävyys; Minkälainen ystävä olen? Minkälainen on hyvä ystävä?
• vastuu ja vapaus

S2 Erilaisia elämäntapoja
Pohditaan kysymystä ”Kuka minä olen?” sekä erilaisia tapoja elää ja ajatella. Tutkitaan erilaisia
elämäntapoja liittyen erityisesti oppilaan omaan koti- ja kulttuuritaustaan.
• minun perheeni, erilaisia perheitä
• Kuka minä olen?
• suomalainen kulttuuri, erilaisia kulttuureja ja perinteitä
• erilaisuus rikkautena

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.
• empatia
• ystävyys
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S3 Yhteiselämän perusteita

• säännöt, sopimukset, lupaukset, luottamus, rehellisyys, ”kultainen sääntö”, oikein ja väärin
• tekojen seuraukset konsekvenser av mitt handlande
• lapsen oikeuksien sopimus barnkonventionen
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.
• erilaisia luomiskertomuksia
• luonnon kauneus, luonto ja taide
• vastuumme luonnosta
• jokamiehenoikeudet
• vuodenajat
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Opetuksen tavoitteet

Tavoitteisiin liittyvät
sisältöalueet

Laaja-alainen osaaminen

T1

S1, S2, S3, S4

L1, L2, L4

T2

S2

L1, L2, L7

T3

S1

L1, L2, L7

T4

S1, S2, S3, S4

L1, L2, L7

T5

S1, S2, S3, S4

L1, L3, L4

T6

S1, S2, S3, S4

L1, L3, L7

T7

S2

L2, L4

T8

S1, S2, S3, S4

L2, L3, L7

T9

S4

L3, L5, L7
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Vuosiluokan tavoitteet
T1 ohjata oppilasta kuuntelemaan toisten oppilaiden mielipiteitä ja
ajattelua
T2 rohkaista oppilasta ilmaisemaan omaa ajatteluaan ja tunteitaan eri
tavoin
T3 ohjata oppilasta arvostamaan omaa ja muiden ajattelua
T4 edistää oppilaan taitoa tehdä kysymyksiä ja esittää perusteltuja
väitteitä
T5 ohjata oppilasta tunnistamaan kokemiensa arkipäiväisten tilanteiden
syitä ja seurauksia sekä eettisiä ulottuvuuksia
T6 rohkaista oppilasta pohtimaan oikean ja väärän eroa sekä hyvyyttä
T7 opastaa oppilasta tuntemaan lähiympäristön tapakulttuureja
T8 ohjata oppilasta ymmärtämään ihmisten yhteiselämän perusteita
T9 ohjata oppilasta kunnioittamaan ja arvostamaan omaa ympäristöään ja
luontoa

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

Vuosiluokkien 1-2 musiikin opetuksessa oppilaat voivat yhdessä havaita ja kokea, kuinka
jokainen on musiikissa ainutlaatuinen ja kuinka musiikillinen toiminta luo parhaimmillaan
iloa ja yhteenkuuluvuuden tunnetta. Musiikin opetus tukee kinesteettisen ja auditiivisen
hahmottamiskyvyn, terveen äänenkäytön sekä myönteisen musiikkisuhteen kehittymistä.
Musiikkikäsitteiden ja ilmaisukeinojen oppimisen perustana ovat laulamisen, soittamisen,
säveltämisen, musiikkiliikunnan ja kuuntelun yhteydessä saadut kokemukset ja niistä
keskusteleminen. Oppilaiden luovaa musiikillista ajattelua sekä esteettistä ja musiikillista
ymmärrystä edistetään luomalla tilanteita, joissa oppilaat voivat suunnitella ja toteuttaa erilaisia
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Oppiaineen tehtävä vuosiluokilla 1-2

äänikokonaisuuksia sekä käyttää mielikuvitustaan ja kekseliäisyyttään yksin tai yhdessä muiden
kanssa. Musiikillinen toiminta liittyy luontevasti eheyttävään opiskeluun koulun arjessa ja juhlassa.

Musiikin oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät tavoitteet
vuosiluokilla 1-2
Tavoitteena on luoda pedagogisesti monipuolisia ja joustavia musiikin opiskelukokonaisuuksia,
joissa musiikin opetuksen erilaiset työtavat ja vuorovaikutustilanteet sekä yhteismusisointi ja
muu musiikillinen yhteistoiminta on mahdollista. Oppimisen ilo, luovaan ajatteluun rohkaiseva
ilmapiiri sekä myönteiset musiikkikokemukset ja -elämykset innostavat oppilaita kehittämään
musiikillisia taitojaan. Opetustilanteissa luodaan mahdollisuuksia tieto- ja viestintäteknologian
käyttöön musiikillisessa toiminnassa. Opetuksessa hyödynnetään taide- ja kulttuurilaitosten sekä
muiden yhteistyötahojen tarjoamia mahdollisuuksia.

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

Oppilaan oppimisen arviointi musiikissa vuosiluokilla 1-2
Oppimisen arviointi musiikissa on oppilaita ohjaavaa ja rohkaisevaa. Oppilaalle annetaan
palautetta ja mahdollisuuksia oman ja ryhmän toiminnan arviointiin siten, että se kannustaa
yrittämiseen ja opittavien taitojen harjoittamiseen. Erityistä huomiota arvioinnissa kiinnitetään
musiikillisten yhteistyötaitojen ja musisointitaitojen edistymiseen. Oppilaan oppimisen arviointi
perustuu monipuoliseen näyttöön.
Oppimisprosessin kannalta keskeisiä arvioinnin ja palautteen antamisen kohteita musiikissa ovat
•
•

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

Vuosiluokka 1
Vuosiluokan keskeiset sisältöalueet
S1 Miten musiikissa toimitaan
Musisoinnissa kiinnitetään huomiota ryhmän jäsenenä toimimiseen ja myönteisen yhteishengen
luomiseen. Keskeisenä sisältönä ovat ilmaisuun ja keksimiseen rohkaiseminen, luontevan
hengityksen, äänenkäytön ja laulamisen harjoittaminen sekä käytössä olevien soittimien ja
laitteiden tarkoituksenmukainen käsittely.

Vuosiluokat 1-2

• rytmisoittimet esim. triangeli, tamburiini, marakassit, rytmikapulat, munahelistin (egg shaker),
rummut, guiro, kello, boomwhackers, kantele
• omat soittimet
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S2 Mistä musiikki muodostuu
Opetuksessa keskitytään peruskäsitteiden taso, kesto, voima ja väri hahmottamiseen. Osaamisen
kehittyessä käsitteistöä laajennetaan musiikkikäsitteisiin rytmi, melodia, dynamiikka, sointiväri,
harmonia ja muoto.
• puolinuotti, neljäsosanuotti, kahdekasosanuotti, puolitauko, neljäsosatauko rytmitavuina
• kaikurytmit
• dynamiikka (forte ja piano)
• sointiväri (duuri ja molli)
• melodia: sävelkorkeus (korkea ja matala)
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.
•

muiden kielten ja kulttuurien huomiointi

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.
• ajankohtaisia lauluja liittyen: esim. vuodenaikoihin, YK-päivään, adventtiin, itsenäisyyspäivään
(Maamme laulu, ensimmäinen säkeistö ulkoa), jouluun, Kalevalanpäivään, ystävänpäivään,
pääsiäiseen, vappuun sekä ruotsinkielisiä lauluja
• virsiä, lastenlauluja Suomesta ja muista maista, klassisia lastenlauluja
• musiikinkuuntelu; ajankohtaista oppilaiden kuuntelemaa musiikkia, klassista musiikkia esim.
Rimskij – Korsakow: Kimalaisen lento oopperasta Tsaari Saltanin tarina, Beethoven: Finaali
sinfoniasta nr. 9, Saint - Saëns: jotain Eläinten karnevaalista, Kaija Saariaho: Il pleut
• erilaisien ääniympäristöjen havaitseminen
Tavoitteisiin liittyvät
sisältöalueet

Laaja-alainen osaaminen

T1

S1, S2, S3, S4

L2, L7

T2

S1, S2, S3, S4

L1, L2, L4

T3

S1, S2, S3, S4

L1, L4

T5

S1, S2, S3, S4

L2, L4

T7

S1, S2, S3, S4

L7
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Opetuksen tavoitteet

Vuosiluokan tavoitteet
T1 ohjata oppilasta toimimaan musiikillisen ryhmän jäsenenä oppilaan
myönteistä minäkuvaa rakentaen
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
Tavoitteen mukaista toimintaa esim.
•
•
•
•

eheyttävät laulu- ja piirileikit
rytmien taputtaminen ja soittaminen
liikkuminen musiikin mukaan
bodypercussion

T5 innostaa oppilasta tutustumaan musiikilliseen kulttuuriperintöönsä
leikkien, laulaen ja liikkuen sekä nauttimaan musiikin esteettisestä,
kulttuurisesta ja historiallisesta monimuotoisuudesta
Tavoitteen mukaista toimintaa esim.
•

eheyttävää musiikinkuuntelua esim. klassisen musiikin kuuntelu kuvaamataidon tunnilla

T7 ohjata oppilasta toimimaan vastuullisesti musisoinnissa
Vuosiluokka 2
Vuosiluokan keskeiset sisältöalueet
S1 Miten musiikissa toimitaan
Musisoinnissa kiinnitetään huomiota ryhmän jäsenenä toimimiseen ja myönteisen yhteishengen
luomiseen. Keskeisenä sisältönä ovat ilmaisuun ja keksimiseen rohkaiseminen, luontevan
hengityksen, äänenkäytön ja laulamisen harjoittaminen sekä käytössä olevien soittimien ja
laitteiden tarkoituksenmukainen käsittely.
• rytmisoittimet esim. triangeli, tamburiini, marakassit, rytmikapulat, munahelistin (egg shaker),
rummut, guiro, kello, boomwhackers, kantele
• omat soittimet
S2 Mistä musiikki muodostuu

Vuosiluokat 1-2

Opetuksessa keskitytään peruskäsitteiden taso, kesto, voima ja väri hahmottamiseen. Osaamisen
kehittyessä käsitteistöä laajennetaan musiikkikäsitteisiin rytmi, melodia, dynamiikka, sointiväri,
harmonia ja muoto.
• kokonuotti, puolinuotti, neljäsosanuotti,
neljäsosatauko rytmitavuina, kaikurytmit

kahdeksasosanuotti,

• dynamiikka (forte, piano, crescendo ja diminuendo)
• solo - tutti
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kokotauko,

puolitauko,

• tempo (nopea, hidas)
• sointiväri (duuri ja molli)
• melodia: sävelkorkeus (korkea ja matala)
• nuotin osat: nuppi, varsi, väkä, palkki
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.
• muiden kielten ja kulttuurien huomiointi
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.
• ajankohtaisia lauluja liittyen: esim. vuodenaikoihin, YK-päivään, adventtiin, itsenäisyyspäivään
(Maamme laulu, ensimmäinen säkeistö ulkoa), jouluun, Kalevalanpäivään, ystävänpäivään,
pääsiäiseen, vappuun sekä ruotsinkielisiä lauluja
• virsiä, lastenlauluja Suomesta ja muista maista, klassisia lastenlauluja
• musiikinkuuntelu; ajankohtaista oppilaiden kuuntelemaa musiikkia, klassista musiikkia esim.
Tsaikovski: Pähkinänsärkijä, Bach: Air, Grieg: Vuorenkuninkaan salissa, Mozart: otteita Tuiki, tuiki
tähtösestä, Kaija Saariaho: Il pleut
• erilaisien ääniympäristöjen havaitseminen
Tavoitteisiin liittyvät
sisältöalueet

Laaja-alainen osaaminen

T1

S1, S2, S3, S4

L2, L7

T2

S1, S2, S3, S4

L1, L2, L4

T3

S1, S2, S3, S4

L1, L4

T4

S1, S2, S3, S4

L5, L6

T5

S1, S2, S3, S4

L2, L4

T6

S1, S2, S3, S4

L4

T7

S1, S2, S3, S4

L7

T8

S1, S2, S3, S4

L1
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Opetuksen tavoitteet

Vuosiluokan tavoitteet
T1 ohjata oppilasta toimimaan musiikillisen ryhmän jäsenenä oppilaan
myönteistä minäkuvaa rakentaen
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
Tavoitteen mukaista toimintaa esim.
•
•
•
•

eheyttävät laulu- ja piirileikit
rytmien taputtaminen ja soittaminen
liikkuminen musiikin mukaan
bodypercussion

T4 antaa tilaa oppilaiden omille musiikillisille ideoille ja improvisoinnille
sekä ohjaa heitä suunnittelemaan ja toteuttamaan pienimuotoisia
sävellyksiä tai muita kokonaisuuksia käyttäen äänellisiä, liikunnallisia,
kuvallisia, teknologisia tai muita ilmaisukeinoja
Tavoitteen mukaista toimintaa esim.
• kokeilla erilaisia teknisiä sovelluksia ja työkaluja (esim. Garageband, iMovie)
• äänittää audio- ja videoklippejä
• soittaa erilaisilla digitaalisilla soittimilla

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
T7 ohjata oppilasta toimimaan vastuullisesti musisoinnissa
T8 tarjota oppilaille kokemuksia tavoitteiden asettamisen ja yhteisen
harjoittelun merkityksestä musiikin oppimisessa

33.6.9. Kuvataide

Vuosiluokat 1-2

Oppiaineen tehtävä
Kuvataiteen opetuksen tehtävä on ohjata oppilaita tutkimaan ja ilmaisemaan kulttuurisesti
moninaista todellisuutta taiteen keinoin. Oppilaiden identiteettien rakentumista, kulttuurista
osaamista ja yhteisöllisyyttä vahvistetaan kuvia tuottamalla ja tulkitsemalla. Oppilaiden
omat kokemukset, mielikuvitus ja kokeileminen luovat perustan opetukselle. Kuvataiteen
opetus kehittää kykyä ymmärtää taiteen, ympäristön ja muun visuaalisen kulttuurin ilmiöitä.
Oppilaille tarjotaan tapoja arvottaa todellisuutta ja vaikuttaa siihen. Kulttuuriperinnön tuntemusta
vahvistamalla tuetaan traditioiden välittymistä ja uudistumista. Opetus tukee oppilaiden
kriittisen ajattelun kehittymistä sekä kannustaa heitä vaikuttamaan omaan elinympäristöön ja
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yhteiskuntaan. Kuvataiteen opetuksessa luodaan perustaa oppilaiden paikalliselle ja globaalille
toimijuudelle.
Taiteelle ominainen työskentely harjaannuttaa kokemukselliseen, moniaistiseen ja toiminnalliseen
oppimiseen. Oppilaat tarkastelevat kuvataidetta ja muuta visuaalista kulttuuria historiallisista ja
kulttuurisista näkökulmista. Opetuksessa tutustutaan erilaisiin näkemyksiin taiteen tehtävistä.
Oppilaita ohjataan käyttämään monipuolisesti erilaisia välineitä, materiaaleja, teknologioita
ja ilmaisun keinoja. Opetuksessa kannustetaan monilukutaidon kehittämiseen hyödyntämällä
visuaalisuutta sekä muita tiedon tuottamisen ja esittämisen tapoja. Oppilaille tarjotaan
mahdollisuuksia monialaisiin oppimiskokonaisuuksiin yhteistyössä muun opetuksen ja koulun
ulkopuolisten toimijoiden kanssa. Opetuksessa tutustutaan museoihin ja muihin kulttuurikohteisiin
sekä tarkastellaan kuvataiteen harrastusmahdollisuuksia.

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

Kuvataiteen oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät tavoitteet
vuosiluokilla 1-2
Tavoitteena on tarjota oppimisympäristöjä ja työtapoja, joilla mahdollistetaan monipuolinen
materiaalien, teknologioiden ja ilmaisukeinojen käyttäminen sekä niiden luova soveltaminen.
Opetustilanteissa luodaan aktiiviseen kokeilemiseen ja harjoitteluun rohkaiseva ilmapiiri.
Pedagogisilla ratkaisuilla tuetaan moniaistista havainnointia, pitkäjänteistä työskentelyä sekä
tutkivaa ja tavoitteellista taideoppimista. Opetuksessa otetaan huomioon yksilölliset kuvailmaisun
tarpeet ja mahdollistetaan tarkoituksenmukainen työskentely yksin ja ryhmässä. Tavoitteena on
luoda oppimiseen ja vuorovaikutukseen kannustava toimintakulttuuri sekä koulussa että koulun
ulkopuolisissa ympäristöissä. Vuosiluokilla 1-2 innostetaan leikinomaiseen kokeiluun, tietoja viestintäteknologian käyttöön sekä taiteidenväliseen toimintaan. Opetustilanteet toteutetaan
kouluympäristön lisäksi erilaisissa rakennetuissa ympäristöissä, luonnon ympäristöissä ja
verkkoympäristöissä.
Ehdotus käytettävistä materiaaleista 1-2 luokkien kuvataiteessa
Väri: akvarelli-, akryyli-, harraste-, lasi- ja posliinivärit
Väriliidut: vaha-, öljy-, akvarelli- ja pastelliliidut
Kynät: väri-, akvarelli-, luonnostelu-, grafiitti- ja tussikynät, huopakynä
Hiili + fixatiivi

Askartelupaperi: mulperi-, silkki-, kreppi-, kennopaperi ja softislevy, kuviollinen ja värillinen
paperi, pahvi, kartonki, metallifolio, muovikalvo
Siveltimet: akryyli- ja akvarellisiveltimet, sivellintyökalut
Muut: liima, tapettiliisteri, kipsi, nauhat, erilaisia savia, olki, hiekka + luonnonmateriaali,
sanomalehtipaperi, rautalanka, helmet, digitaalinen materiaali käytettäväksi ja inspiraatioon (esim.
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Vuosiluokat 1-2

Paperi: piirustus-, luonnostelu-, vesiväripaperi ja paksumpi rullapaperi

ipad elokuvan tekemiseen), piipunrassi, massapallot, kimalle, magneettinapit, muovisilmät, puisia
pyykkipoikia, pihdit, mattoveitsi, haaraniitti, kukkatikut, puukepit

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

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

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

Vuosiluokka 1
Vuosiluokan keskeiset sisältöalueet
S1 Omat kuvakulttuurit

Vuosiluokat 1-2

Opetuksen sisällöiksi valitaan oppilaiden tekemiä kuvia ja kuvakulttuureja, joihin he
osallistuvat omaehtoisesti. Oppilaita rohkaistaan tutustumaan toistensa kuvakulttuureihin. Omia
kuvakulttuureja käytetään kuvallisen työskentelyn lähtökohtana. Opetuksessa käsitellään omien
kuvakulttuurien merkitystä oppilaiden arjessa, lähiympäristössä ja vuorovaikutuksessa.
•
•

kannustaa oppilaita vapaaseen luovuuteen
oppii arvostamaan omia ja toisten tuotoksia.

S2 Ympäristön kuvakulttuurit
Opetuksen sisällöt valitaan erilaisista ympäristöistä, esineistä, mediakulttuureista ja
virtuaalimaailmoista. Sisältöjä valitaan monipuolisesti rakennetuista ja luonnon ympäristöistä
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sekä mediasta. Ympäristön kuvakulttuureja käytetään kuvallisen työskentelyn lähtökohtana.
Opetuksessa keskitytään oppilaiden lähiympäristön ja sen medioiden käsittelyyn.
S3 Taiteen maailmat
Opetuksen sisällöt valitaan eri aikoina, eri ympäristöissä ja eri kulttuureissa tuotetusta
kuvataiteesta. Oppilaat tutustuvat kuvataiteen maailmaan tarkastelemalla erilaisia teoksia,
aihepiirejä ja ilmiöitä. Taideteoksia käytetään kuvallisen työskentelyn lähtökohtana. Opetuksessa
käsitellään taideteoksiin ja niiden kokemiseen liittyvää kulttuurista moninaisuutta.
•

hetkessä eläminen
Opetuksen tavoitteet

Tavoitteisiin liittyvät
sisältöalueet

Laaja-alainen osaaminen

T1

S1, S2, S3

L1, L3, L4, L5

T2

S1, S2, S3

L2, L4, L5, L6

T4

S1, S2, S3

L2, L3, L5, L6

T7

S1, S2, S3

L1, L4, L5, L6

T8

S1, S2, S3

L2, L3, L6, L7

T9

S1, S2, S3

L1, L2, L5, L6

T11

S1, S2, S3

L1, L2, L4, L7

Vuosiluokan tavoitteet
T1 kannustaa oppilasta havainnoimaan taidetta, ympäristöä ja muuta
visuaalista kulttuuria moniaistisesti ja kuvia tekemällä
T2 rohkaista oppilasta keskustelemaan havainnoistaan ja ajatuksistaan
T4 innostaa oppilasta kokeilemaan erilaisia materiaaleja ja tekniikoita sekä
harjoittelemaan kuvallisia ilmaisutapoja
T7 ohjata oppilasta käyttämään kuvataiteen käsitteistöä sekä
tarkastelemaan erilaisia kuvatyyppejä
Johdattaa oppilaita kuvataiteiden käsitteiden käyttämiseen.

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

Kannustaa oppilaita kuvataiteen tekemiseen oman ympäristön tarkastelusta käsin lähtien.
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Vuosiluokat 1-2

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

T11 kannustaa oppilasta ottamaan kuvailmaisussaan huomioon
kulttuurinen moninaisuus ja kestävä kehitys
Vuosiluokka 2
Vuosiluokan keskeiset sisältöalueet
S1 Omat kuvakulttuurit
Opetuksen sisällöiksi valitaan oppilaiden tekemiä kuvia ja kuvakulttuureja, joihin he
osallistuvat omaehtoisesti. Oppilaita rohkaistaan tutustumaan toistensa kuvakulttuureihin. Omia
kuvakulttuureja käytetään kuvallisen työskentelyn lähtökohtana. Opetuksessa käsitellään omien
kuvakulttuurien merkitystä oppilaiden arjessa, lähiympäristössä ja vuorovaikutuksessa.
•
•

kannustaa oppilaita vapaaseen luovuuteen
oppii arvostamaan omia ja toisten tuotoksia

S2 Ympäristön kuvakulttuurit
Opetuksen sisällöt valitaan erilaisista ympäristöistä, esineistä, mediakulttuureista ja
virtuaalimaailmoista. Sisältöjä valitaan monipuolisesti rakennetuista ja luonnon ympäristöistä
sekä mediasta. Ympäristön kuvakulttuureja käytetään kuvallisen työskentelyn lähtökohtana.
Opetuksessa keskitytään oppilaiden lähiympäristön ja sen medioiden käsittelyyn.
S3 Taiteen maailmat
Opetuksen sisällöt valitaan eri aikoina, eri ympäristöissä ja eri kulttuureissa tuotetusta
kuvataiteesta. Oppilaat tutustuvat kuvataiteen maailmaan tarkastelemalla erilaisia teoksia,
aihepiirejä ja ilmiöitä. Taideteoksia käytetään kuvallisen työskentelyn lähtökohtana. Opetuksessa
käsitellään taideteoksiin ja niiden kokemiseen liittyvää kulttuurista moninaisuutta.
•

hetkessä eläminen

Vuosiluokat 1-2

Opetuksen tavoitteet

Tavoitteisiin liittyvät
sisältöalueet

Laaja-alainen osaaminen

T1

S1, S2, S3

L1, L3, L4, L5

T2

S1, S2, S3

L2, L4, L5, L6

T3

S1, S2, S3

L2, L3, L4, L5

T4

S1, S2, S3

L2, L3, L5, L6

T5

S1, S2, S3

L1, L2, L3, L5

T6

S1, S2, S3

L1, L2, L4, L7

T7

S1, S2, S3

L1, L4, L5, L6

T8

S1, S2, S3

L2, L3, L6, L7

T9

S1, S2, S3

L1, L2, L5, L6

T10

S1, S2, S3

L2, L3, L6, L7

T11

S1, S2, S3

L1, L2, L4, L7
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Vuosiluokan tavoitteet
T1 kannustaa oppilasta havainnoimaan taidetta, ympäristöä ja muuta
visuaalista kulttuuria moniaistisesti ja kuvia tekemällä
T2 rohkaista oppilasta keskustelemaan havainnoistaan ja ajatuksistaan
T3 innostaa oppilasta ilmaisemaan havaintojaan ja ajatuksiaan erilaisten
kuvallisten tuottamisen tapojen avulla
T4 innostaa oppilasta kokeilemaan erilaisia materiaaleja ja tekniikoita sekä
harjoittelemaan kuvallisia ilmaisutapoja
T5 kannustaa oppilasta pitkäjänteiseen kuvalliseen työskentelyyn yksin ja
yhdessä muiden kanssa
T6 kannustaa oppilasta tarkastelemaan kuvallisen vaikuttamisen keinoja
omissa ja muiden kuvissa
T7 ohjata oppilasta käyttämään kuvataiteen käsitteistöä sekä
tarkastelemaan erilaisia kuvatyyppejä
Johdattaa oppilaita kuvataiteiden käsitteiden käyttämiseen.

T8 kannustaa oppilasta tunnistamaan erilaisia taiteen ja muun visuaalisen
kulttuurin tuotteita lähiympäristössään
T9 innostaa oppilasta tekemään kuvia oman elinympäristön, eri aikojen ja
eri kulttuurien tarkastelun pohjalta
Kannustaa oppilaita kuvataiteen tekemiseen oman ympäristön tarkastelusta käsin lähtien.

T10 ohjata oppilasta tunnistamaan taiteessa, ympäristössä ja muussa
visuaalisessa kulttuurissa ilmeneviä arvoja
T11 kannustaa oppilasta ottamaan kuvailmaisussaan huomioon
kulttuurinen moninaisuus ja kestävä kehitys

33.6.10. Käsityö
Käsityön oppiaineen tehtävänä on ohjata oppilaita kokonaiseen käsityöprosessin hallintaan.
Käsityö on monimateriaalinen oppiaine, jossa toteutetaan käsityöilmaisuun, muotoiluun ja
teknologiaan perustuvaa toimintaa. Tähän kuuluu tuotteen tai teoksen itsenäinen tai yhteisöllinen
suunnittelu, valmistus ja oman tai yhteisen käsityöprosessin arviointi. Käsityön tekeminen
on tutkivaa, keksivää ja kokeilevaa toimintaa ja siinä toteutetaan ennakkoluulottomasti
erilaisia visuaalisia, materiaalisia, teknisiä sekä valmistusmenetelmällisiä ratkaisuja. Käsityössä
opetellaan ymmärtämään, arvioimaan ja kehittämään erilaisia teknologisia sovelluksia sekä
käyttämään opittuja tietoja ja taitoja arjessa. Käsityössä kehitetään oppilaiden avaruudellista
hahmottamista, tuntoaistia ja käsillä tekemistä, jotka edistävät motorisia taitoja, luovuutta
ja suunnitteluosaamista. Opetuksella vahvistetaan edellytyksiä monipuoliseen työskentelyyn.
Käsityön merkitys on pitkäjänteisessä ja innovatiivisessa työskentelyprosessissa sekä itsetuntoa
vahvistavassa, mielihyvää tuottavassa kokemuksessa.
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Vuosiluokat 1-2

Oppiaineen tehtävä

Opetuksessa painotetaan oppilaiden erilaisia kiinnostuksen kohteita ja korostetaan yhteisöllistä
toimintaa. Käsityössä lähtökohtana on erilaisten laaja-alaisten teemojen kokonaisvaltainen
tarkastelu oppiainerajat luontevasti ylittäen. Ympäröivän materiaalisen maailman tuntemus
luo perustaa kestävälle elämäntavalle ja kehitykselle. Tähän sisältyy myös oppilaiden oma
elämänpiiri, paikallinen kulttuuriperintö sekä yhteisön kulttuurinen moninaisuus. Käsityö kasvattaa
eettisiä, tiedostavia, osallistuvia sekä osaavia ja yritteliäitä kansalaisia, jotka arvostavat itseään
tekijöinä ja joilla on taito käsityöilmaisuun sekä halu ylläpitää ja kehittää käsityökulttuuria.

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

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

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

Vuosiluokat 1-2

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

Vuosiluokka 1
Vuosiluokan keskeiset sisältöalueet
S1 Ideointi
Suunnittelun lähtökohtana hyödynnetään omia tunteita, tarinoita ja mielikuvitusympäristöä,
rakennettua ja luonnonympäristöä sekä apuna käytetään erilaisia visuaalisia ja materiaalisia
menetelmiä. Harjoitellaan kehittämään käsityölle muoto, väri ja pinta. Tutkitaan liikettä ja
tasapainoa. Pohditaan säilyttämistä ja suojautumista käsityön avulla.
• oppilaat oppivat noudattamaan turvallisuussääntöjä ja työohjeita
• oppilaat oppivat käyttämään työkaluja ja materiaaleja tarkoituksenmukaisella tavalla
• oppilaat oppivat näkemään hyödyn työkalujen ja materiaalin säilyttämisestä ja huoltamisesta
S2 Kokeilu
Tarjotaan mahdollisuuksia monimuotoiseen materiaaliseen ja teknologiseen ympäristöön
tutustumiseen. Kokeillaan erilaisia materiaaleja kuten esimerkiksi puuta, metallia, muovia, kuituja,
lankaa ja kangasta. Kokeilujen pohjalta ideoidaan ja työstetään tuotetta tai teosta eteenpäin.
• oppilaat saavat kokeilla esim. huovuttamista, muovailua, painantaa, kierrättämistä
• oppilaille annetaan mahdollisuus kokeilla uusia materiaaleja ja tekniikoita esim. askarteluhelmet
ja työskennellä loomband-kumilenkkien kanssa
S3 Suunnittelu
Työskennellään kokonaisen käsityöprosessin mukaisesti. Harjoitellaan prosessin ja tuotteen
kuvailun taitoja.
•
•

oppilaat voivat suullisesti ja/tai kirjallisesti kuvailla työnsä suunnitelman, mutta myös
jälkikäteen kuvailla prosessin kulun.
Valmiit tuotokset voidaan laittaa esille muiden nähtäväksi.

S4 Tekeminen

• oppilaat oppivat käyttämään perustyökaluja esim. höyläpenkkiä, vasaraa, sahaa, viilaa ja
hiomapaperia
oppilaat tutustuvat maalaamisen periaatteisiin
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Vuosiluokat 1-2

Valmistetaan omien tai yhteisöllisten suunnitelmien pohjalta käsityötuotteita tai teoksia. Käytetään
erilaisia käsityövälineitä ja laitteita, joilla leikataan, liitetään, yhdistetään, muokataan ja työstetään
materiaaleja tarkoituksenmukaisella tavalla.

• oppilaat oppivat tekstiilityön perusvalmiudet esim. tekemään tupsuja, punomaan, palmikoimaan,
kutomaan, virkkaamaan silmukoita, neulomaan ja ompelemaan (esim. pykä- ja ristipistoja)
• oppilaat oppivat pujottamaan langan neulansilmään, päättelemään lankoja ja tekemään solmun
lankaan
S5 Dokumentointi
Tieto- ja viestintätekniikan käyttöön tutustutaan ideoinnin, suunnittelun ja dokumentoinnin osana.
•

eheyttäminen

S6 Arviointi
Tarjotaan erilaisia tapoja tehdä itse- ja vertaisarviointia prosessin edetessä. Opetellaan antamaan
palautetta toisille oppilaille.
Opetuksen tavoitteet

Tavoitteisiin liittyvät
sisältöalueet

Laaja-alainen osaaminen

T1

S1, S2, S3, S4

L1, L2

T2

S1, S2, S3

L1, L4, L5

T4

S2, S3, S4

L4, L6

T5

S1, S2, S3, S4, S5, S6

L1, L3

Vuosiluokan tavoitteet
T1 rohkaista oppilasta kiinnostumaan ja innostumaan käsin tekemisestä
sekä herättää uteliaisuutta keksivään ja kokeilevaan käsityöhön
T2 ohjata oppilas kokonaiseen käsityöprosessiin ja esittämään omia
ideoitaan kuvallisesti sekä kertomaan käsityön tekemisestä ja valmiista
tuotteesta
•

eheyttäminen muihin oppiaineisiin.

T4 opastaa oppilasta tutustumaan moniin erilaisiin materiaaleihin ja niiden
työstämiseen sekä ohjata toimimaan vastuuntuntoisesti ja turvallisesti
T5 tukea oppilaan itsetunnon kehittymistä käsityössä onnistumisen,
oivaltamisen ja keksimisen kokemusten kautta
Vuosiluokka 2

Vuosiluokat 1-2

Vuosiluokan keskeiset sisältöalueet
S1 Ideointi
Suunnittelun lähtökohtana hyödynnetään omia tunteita, tarinoita ja mielikuvitusympäristöä,
rakennettua ja luonnonympäristöä sekä apuna käytetään erilaisia visuaalisia ja materiaalisia
menetelmiä. Harjoitellaan kehittämään käsityölle muoto, väri ja pinta. Tutkitaan liikettä ja
tasapainoa. Pohditaan säilyttämistä ja suojautumista käsityön avulla.
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• oppilaat oppivat noudattamaan turvallisuussääntöjä ja työohjeita
• oppilaat oppivat käyttämään työkaluja ja materiaaleja tarkoituksenmukaisella tavalla
• oppilaat oppivat näkemään hyödyn työkalujen ja materiaalin säilyttämisestä ja huoltamisesta
S2 Kokeilu
Tarjotaan mahdollisuuksia monimuotoiseen materiaaliseen ja teknologiseen ympäristöön
tutustumiseen. Kokeillaan erilaisia materiaaleja kuten esimerkiksi puuta, metallia, muovia, kuituja,
lankaa ja kangasta. Kokeilujen pohjalta ideoidaan ja työstetään tuotetta tai teosta eteenpäin.
• oppilaat saavat kokeilla esim. huovuttamista, muovailua, painantaa, kierrättämistä
• oppilaille annetaan mahdollisuus kokeilla uusia materiaaleja ja tekniikoita esim. askarteluhelmet
ja työskennellä loomband-kumilenkkien kanssa
S3 Suunnittelu
Työskennellään kokonaisen käsityöprosessin mukaisesti. Harjoitellaan prosessin ja tuotteen
kuvailun taitoja.
•
•

oppilaat voivat suullisesti ja/tai kirjallisesti kuvailla työnsä suunnitelman, mutta myös
jälkikäteen kuvailla prosessin kulun.
Valmiit tuotokset voidaan laittaa esille muiden nähtäväksi.

S4 Tekeminen
Valmistetaan omien tai yhteisöllisten suunnitelmien pohjalta käsityötuotteita tai teoksia. Käytetään
erilaisia käsityövälineitä ja laitteita, joilla leikataan, liitetään, yhdistetään, muokataan ja työstetään
materiaaleja tarkoituksenmukaisella tavalla.
• oppilaat oppivat käyttämään perustyökaluja esim. höyläpenkkiä, vasaraa, sahaa, viilaa ja
hiomapaperia
oppilaat tutustuvat maalaamisen periaatteisiin
• oppilaat oppivat tekstiilityön perusvalmiudet esim. tekemään tupsuja, punomaan, palmikoimaan,
kutomaan, virkkaamaan silmukoita, neulomaan ja ompelemaan (esim. pykä- ja ristipistoja)
• oppilaat oppivat pujottamaan langan neulansilmään, päättelemään lankoja ja tekemään solmun
lankaan
S5 Dokumentointi
Tieto- ja viestintätekniikan käyttöön tutustutaan ideoinnin, suunnittelun ja dokumentoinnin osana.
eheyttäminen

S6 Arviointi
Tarjotaan erilaisia tapoja tehdä itse- ja vertaisarviointia prosessin edetessä. Opetellaan antamaan
palautetta toisille oppilaille.
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Vuosiluokat 1-2

•

Opetuksen tavoitteet

Tavoitteisiin liittyvät
sisältöalueet

Laaja-alainen osaaminen

T1

S1, S2, S3, S4

L1, L2

T2

S1, S2, S3

L1, L4, L5

T3

S1, S2, S3, S4, S5

L1, L7

T4

S2, S3, S4

L4, L6

T5

S1, S2, S3, S4, S5, S6

L1, L3

Vuosiluokan tavoitteet
T1 rohkaista oppilasta kiinnostumaan ja innostumaan käsin tekemisestä
sekä herättää uteliaisuutta keksivään ja kokeilevaan käsityöhön
T2 ohjata oppilas kokonaiseen käsityöprosessiin ja esittämään omia
ideoitaan kuvallisesti sekä kertomaan käsityön tekemisestä ja valmiista
tuotteesta
•

eheyttäminen muihin oppiaineisiin.

T3 ohjata oppilasta suunnittelemaan ja valmistamaan käsityötuotteita tai
teoksia luottaen omiin esteettisiin ja teknisiin ratkaisuihinsa
T4 opastaa oppilasta tutustumaan moniin erilaisiin materiaaleihin ja niiden
työstämiseen sekä ohjata toimimaan vastuuntuntoisesti ja turvallisesti
T5 tukea oppilaan itsetunnon kehittymistä käsityössä onnistumisen,
oivaltamisen ja keksimisen kokemusten kautta

33.6.11. Liikunta
Oppiaineen tehtävä

Vuosiluokat 1-2

Liikunnan opetuksen tehtävänä on vaikuttaa oppilaiden hyvinvointiin tukemalla fyysistä,
sosiaalista ja psyykkistä toimintakykyä sekä myönteistä suhtautumista omaan kehoon.
Oppiaineessa tärkeitä ovat yksittäisiin liikuntatunteihin liittyvät positiiviset kokemukset ja
liikunnallisen elämäntavan tukeminen. Oppitunneilla korostuvat kehollisuus, fyysinen aktiivisuus ja
yhdessä tekeminen. Liikunnan avulla edistetään yhdenvertaisuutta, tasa-arvoa ja yhteisöllisyyttä
sekä tuetaan kulttuurista moninaisuutta. Opetus on turvallista, ja se perustuu eri vuodenaikojen
ja paikallisten olosuhteiden tarjoamiin mahdollisuuksiin. Liikunnassa hyödynnetään koulun tiloja,
lähiliikuntapaikkoja ja luontoa monipuolisesti. Oppilaita ohjataan ja sitoutetaan turvalliseen ja
eettisesti kestävään toimintaan ja oppimisilmapiiriin.
Liikunnassa oppilaat kasvavat liikkumaan ja liikunnan avulla. Liikkumaan kasvamisen osatekijöitä
ovat oppilaiden ikä- ja kehitystason mukainen fyysisesti aktiivinen toiminta, motoristen
perustaitojen oppiminen ja fyysisten ominaisuuksien harjoitteleminen. Oppilaat saavat tietoja
ja taitoja erilaisissa liikuntatilanteissa toimimiseen. Liikunnan avulla kasvamiseen kuuluu
toisia kunnioittava vuorovaikutus, vastuullisuus, pitkäjänteinen itsensä kehittäminen, tunteiden
tunnistaminen ja säätely sekä myönteisen minäkäsityksen kehittyminen. Liikunta tarjoaa
mahdollisuuksia iloon, keholliseen ilmaisuun, osallisuuteen, sosiaalisuuteen, rentoutumiseen,
leikinomaiseen kisailuun ja ponnisteluun sekä toisten auttamiseen. Liikunnassa oppilas saa
valmiuksia terveytensä edistämiseen.
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Oppiaineen tehtävä vuosiluokilla 1-2
”Liikutaan yhdessä leikkien.”
Vuosiluokilla 1-2 opetuksen pääpaino on havaintomotoristen taitojen ja motoristen perustaitojen
oppimisessa, yhdessä tekemisessä ja sosiaalisten taitojen kehittämisessä sekä liikuntaan liittyvien
myönteisten kokemusten vahvistamisessa. Opetus tukee oppilaita auttamalla heitä kohtaamaan
emotionaalisesti vaihtelevia tilanteita. Opetuksessa hyödynnetään oppilaiden mielikuvitusta ja
omia oivalluksia.

Liikunnan oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät tavoitteet
vuosiluokilla 1-2
Liikunnan tehtävää ja tavoitteita toteutetaan opettamalla turvallisesti ja monipuolisesti erilaisissa
oppimisympäristöissä sisä- ja ulkotiloissa oppilaita osallistaen. Opetuksessa otetaan huomioon
vuodenajat, paikalliset olosuhteet sekä koulun ja ympäristön tarjoamat mahdollisuudet
tarkoituksenmukaisella tavalla. Opetuksen yhteydessä korostetaan fyysistä aktiivisuutta ja
yhteistoiminnallisuutta ylläpitäviä työtapoja, kannustavaa vuorovaikutusta ja toisten auttamista
sekä henkisesti ja fyysisesti turvallista toimintaa. Koulun ulkopuolisille liikuntapaikoille
siirtymisessä edistetään turvallista liikennekäyttäytymistä.

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. Pätevyydenkokemuksia ja sosiaalista yhteenkuuluvuutta tuetaan
oppilaslähtöisillä ja osallistavilla työtavoilla, sopivilla tehtävillä ja rohkaisevalla palautteella.
Vuosiluokilla 1-2 on tärkeää tunnistaa sellaiset motorisen oppimisen vaikeudet, joilla voi olla
yhteyttä muihin oppimisen ongelmiin.

Oppilaan oppimisen arviointi liikunnassa vuosiluokilla 1-2
Oppimisen arvioinnilla tuetaan oppilaiden kasvamista liikuntaan ja liikunnan avulla eli sen
tarkoituksena on tukea fyysisen, sosiaalisen ja psyykkisen toimintakyvyn kehittymistä. Rakentava
ja kannustava palaute tukee oppilaan myönteistä käsitystä itsestä liikkujana. Arviointi perustuu
monipuoliseen näyttöön oppilaiden oppimisesta, työskentelystä ja edistymisestä.
Arvioinnissa pyritään tunnistamaan oppilaiden yksilölliset vahvuudet ja kehittymistarpeet
sekä tukemaan niitä. Liikunnan opetuksessa ja arvioinnissa tulee ottaa huomioon oppilaan
terveydentila ja erityistarpeet. Arviointi toteutetaan oppilaiden toimintaa ja työskentelyä
havainnoimalla sekä ohjaamalla oppilaita itsearviointiin.
Oppimisprosessin kannalta keskeisiä arvioinnin ja palautteen antamisen kohteita liikunnassa ovat
edistyminen liikuntatilanteisiin sopivien ratkaisujen löytämisessä
edistyminen motorisissa perustaidoissa ja niiden harjoittelemisessa
edistyminen sovittuihin tehtäviin liittyvässä turvallisessa toiminnassa
edistyminen yhdessä työskentelyn ja itsenäisen työskentelyn taidoissa.
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Vuosiluokat 1-2

•
•
•
•

Vuosiluokka 1
Vuosiluokan keskeiset sisältöalueet
S1 Fyysinen toimintakyky
Opetukseen sisältyy runsaasti fyysisesti aktiivista toimintaa. Opetukseen valitaan leikkejä ja
tehtäviä sekä liikuntamuotoja, joissa harjoitellaan tasapaino- ja liikkumistaitoja (kuten kiipeilyä,
juoksuja ja hyppyjä) ja välineenkäsittelytaitoja (kuten tehtäviä erilaisilla välineillä ja palloleikkejä)
erilaisissa oppimisympäristöissä (kuten salissa, luonnossa, lumella ja jäällä). Kehonhallintaa
edistetään käyttämällä tehtäviä (kuten voimistelu- ja musiikkileikkejä), joissa harjaannutetaan
kehonhahmotusta, ilmaisua ja rytmin mukaan liikkumista.
Tutustutaan monipuolisin ja turvallisin tehtävin liikkumiseen sisällä ja ulkona eri vuodenaikoina eri
oppimisympäristöissä. Vesiliikunta ja uinti kuuluvat liikunnan opetukseen.
• voimistelu: erilaiset motoriikkaradat (temppurata), kuperkeikka, tasapainoharjoitukset, erilaisia
harjoituksia voimisteluvälineillä (hernepussi, hyppynaru, pallo ja vanne), ketteryys, voima,
koordinaatio
• helppoja pallopelejä (vähän sääntöjä)
• leikkejä ja viestejä
• liikkuminen musiikin mukana
• uinti: veteentotutteluharjoituksia, kelluminen, liukuminen, uintipotkut ja alkeisuintitekniikoita
• yleisurheilu: juokseminen (nopeuden vaihtelu, käsien käyttäminen juoksussa, lähtö ja
reaktioharjoituksia), heittolajit (pallonheitto), hyppylajit (ponnistus ja alastulo)
• helppoja pallopelejä (jalkapallo, neljä maalia)
• suunnistus lähiympäristössä (koulunpiha)
• luistelu (eteenpäin ja taaksepäin liikkuminen, jarrutus-, kaatumis- ja nousemisharjoituksia)
• hiihtäminen (kaatumis- ja nousemisharjoituksia, eteenpäin liukuminen, mäen nouseminen ja
laskeminen)
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

Vuosiluokat 1-2

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.
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Tavoitteisiin liittyvät
sisältöalueet

Laaja-alainen osaaminen

T1

S1

L1, L3

T2

S1

L1, L3, L4

T3

S1

L3

T4

S1

L3

T5

S1

L3

T6

S1

L3, L6, L7

T7

S2

L2, L3, L6, L7

T8

S2

L2, L6, L7

T9

S3

L1, L2, L3

T10

S3

L1, L2
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Opetuksen tavoitteet

Vuosiluokan tavoitteet
T1 kannustaa oppilasta fyysiseen aktiivisuuteen, kokeilemaan itsenäisesti
ja yhdessä uusia, erilaisia liikuntatehtäviä sekä rohkaista ilmaisemaan
itseään liikunnan avulla
T2 ohjata oppilasta harjaannuttamaan havaintomotorisia taitojaan eli
havainnoimaan itseään ja ympäristöään aistien avulla sekä tekemään
liikuntatilanteisiin sopivia ratkaisuja
T3 vahvistaa motoristen perustaitojen (tasapaino-, liikkumis- ja
välineenkäsittelytaidot) oppimista niin, että oppilas oppii soveltamaan
niitä eri oppimisympäristöissä, eri tilanteissa ja eri vuodenaikoina
T4 harjaannuttaa oppilasta liikkumaan turvallisesti erilaisissa
ympäristöissä, erilaisilla välineillä ja telineillä
T5 tutustuttaa oppilas vesiliikuntaan ja varmistaa alkeisuimataito
T6 ohjata oppilasta turvalliseen ja asialliseen toimintaan liikuntatunneilla
T7 ohjata oppilasta säätelemään toimintaansa ja tunneilmaisuaan
vuorovaikutuksellisissa liikuntatilanteissa
T8 tukea yhdessä työskentelyn taitoja, kuten yhdessä sovittujen sääntöjen
noudattamista, ohjaamalla oppilasta ottamaan vastuuta yhteispelien ja leikkien onnistumisesta
T9 tukea oppilaan myönteisen minäkäsityksen vahvistumista, ohjata
itsenäiseen työskentelyyn sekä itsensä monipuoliseen ilmaisemiseen.
T10 varmistaa myönteisten liikunnallisten kokemusten saaminen ja
rohkaista oppilasta kokeilemaan oman toimintakykynsä rajoja
Vuosiluokka 2
Vuosiluokan keskeiset sisältöalueet
S1 Fyysinen toimintakyky
Opetukseen sisältyy runsaasti fyysisesti aktiivista toimintaa. Opetukseen valitaan leikkejä ja
tehtäviä sekä liikuntamuotoja, joissa harjoitellaan tasapaino- ja liikkumistaitoja (kuten kiipeilyä,
juoksuja ja hyppyjä) ja välineenkäsittelytaitoja (kuten tehtäviä erilaisilla välineillä ja palloleikkejä)
erilaisissa oppimisympäristöissä (kuten salissa, luonnossa, lumella ja jäällä). Kehonhallintaa
edistetään käyttämällä tehtäviä (kuten voimistelu- ja musiikkileikkejä), joissa harjaannutetaan
kehonhahmotusta, ilmaisua ja rytmin mukaan liikkumista.

Vuosiluokat 1-2

Tutustutaan monipuolisin ja turvallisin tehtävin liikkumiseen sisällä ja ulkona eri vuodenaikoina eri
oppimisympäristöissä. Vesiliikunta ja uinti kuuluvat liikunnan opetukseen.
• voimistelu: erilaiset motoriikkaradat, (temppurata), kuperkeikka, tasapainoharjoitukset, erilaisia
harjoituksia voimisteluvälineillä (hernepussi, hyppynaru, pallo ja vanne), ketteryys, voima,
koordinaatio
• helppoja pallopelejä (vähän sääntöjä)
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• leikkejä ja viestejä
• liikkuminen musiikin mukana
• uinti: veteentotutteluharjoituksia, kelluminen, liukuminen, uintipotkut ja alkeisuintitekniikoita
• yleisurheilu: juokseminen (nopeuden vaihtelu, käsien käyttäminen juoksussa, lähtö- ja
reaktioharjoituksia), heittolajit (pallonheitto), hyppylajit (ponnistus ja alastulo)
• helppoja pallopelejä (jalkapallo, neljää maalia)
• suunnistus lähiympäristössä (koulupiha)
• luistelu (eteenpäin ja taaksepäin liikkuminen, jarrutus-, kaatumis- ja nousemisharjoituksia)
• hiihtäminen (kaatumis- ja nousemisharjoituksia, eteenpäin liukuminen, mäen nouseminen ja
laskeminen)
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.
Tavoitteisiin liittyvät
sisältöalueet

Laaja-alainen osaaminen

T1

S1

L1, L3

T2

S1

L1, L3, L4

T3

S1

L3

T4

S1

L3

T5

S1

L3

T6

S1

L3, L6, L7

T7

S2

L2, L3, L6, L7

T8

S2

L2, L6, L7

T9

S3

L1, L2, L3

T10

S3

L1, L2
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Opetuksen tavoitteet

Vuosiluokan tavoitteet
T1 kannustaa oppilasta fyysiseen aktiivisuuteen, kokeilemaan itsenäisesti
ja yhdessä uusia, erilaisia liikuntatehtäviä sekä rohkaista ilmaisemaan
itseään liikunnan avulla
T2 ohjata oppilasta harjaannuttamaan havaintomotorisia taitojaan eli
havainnoimaan itseään ja ympäristöään aistien avulla sekä tekemään
liikuntatilanteisiin sopivia ratkaisuja
T3 vahvistaa motoristen perustaitojen (tasapaino-, liikkumis- ja
välineenkäsittelytaidot) oppimista niin, että oppilas oppii soveltamaan
niitä eri oppimisympäristöissä, eri tilanteissa ja eri vuodenaikoina
T4 harjaannuttaa oppilasta liikkumaan turvallisesti erilaisissa
ympäristöissä, erilaisilla välineillä ja telineillä
T5 tutustuttaa oppilas vesiliikuntaan ja varmistaa alkeisuimataito
T6 ohjata oppilasta turvalliseen ja asialliseen toimintaan liikuntatunneilla
T7 ohjata oppilasta säätelemään toimintaansa ja tunneilmaisuaan
vuorovaikutuksellisissa liikuntatilanteissa
T8 tukea yhdessä työskentelyn taitoja, kuten yhdessä sovittujen sääntöjen
noudattamista, ohjaamalla oppilasta ottamaan vastuuta yhteispelien ja leikkien onnistumisesta
T9 tukea oppilaan myönteisen minäkäsityksen vahvistumista, ohjata
itsenäiseen työskentelyyn sekä itsensä monipuoliseen ilmaisemiseen.
T10 varmistaa myönteisten liikunnallisten kokemusten saaminen ja
rohkaista oppilasta kokeilemaan oman toimintakykynsä rajoja

33.6.12. Oppilaanohjaus
Oppiaineen tehtävä

Vuosiluokat 1-2

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

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

Koulun ohjaussuunnitelmassa kuvataan oppilaanohjauksen järjestämisen rakenteet,
toimintatavat, työn- ja vastuunjako sekä monialaiset verkostot, joita tarvitaan ohjauksen
tavoitteiden toteutumiseksi. Suunnitelmassa kuvataan myös kodin ja koulun ohjausyhteistyö,
koulun työelämäyhteistyö sekä työelämään tutustumisen järjestelyt. Ohjaussuunnitelman
tavoitteiden toteutumista arvioidaan systemaattisesti. Oppilaiden opintojen sujuvuutta
nivelvaiheissa edistetään perusopetuksen aikana ja jatko-opintoihin siirryttäessä opettajien
välisellä ja opinto-ohjaajien keskinäisellä sekä tarvittaessa moniammatillisella yhteistyöllä.
Opettajat hyödyntävät työssään ajantasaista tietoa jatko-opinnoista, työelämästä ja työtehtävistä
sekä niissä tapahtuvista muutoksista.
Oppilaanohjaus yhdistää koulua yhteiskuntaan ja työelämään. Sen avulla edistetään
oikeudenmukaisuuden, yhdenvertaisuuden, tasa-arvon ja osallisuuden toteutumista sekä
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Oppilaanohjauksen tehtävänä on edistää oppilaiden kasvua ja kehitystä siten, että jokainen
oppilas pystyy kehittämään opiskeluvalmiuksiaan ja vuorovaikutustaitojaan sekä oppimaan
elämässä tarvittavia tietoja ja taitoja. Oppilaanohjaus tukee oppilaita tekemään omiin
valmiuksiinsa, arvoihinsa ja lähtökohtiinsa sekä kiinnostukseensa perustuvia arkielämää,
opiskelua, jatko-opintoja sekä tulevaisuutta koskevia päätöksiä ja valintoja. Ohjauksen avulla
oppilaat oppivat tiedostamaan mahdollisuutensa vaikuttaa oman elämänsä suunnitteluun
ja päätöksentekoon. Oppilaita kannustetaan pohtimaan ja kyseenalaistamaan koulutukseen
ja ammatteihin liittyviä ennakkokäsityksiä ja tekemään valintansa omia vahvuuksiaan ja
kiinnostuksen kohteitaan vastaten. Oppilaanohjausta toteutetaan yhteistyössä huoltajien kanssa.
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ehkäistään syrjäytymistä koulutuksesta ja työelämästä. Oppilaanohjauksessa kehittyvät tiedot ja
taidot edistävät osaltaan osaavan työvoiman saatavuutta sekä osaamisen kysynnän ja tarjonnan
yhteensovittamista tulevaisuuden työelämässä.
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34.

Vuosiluokat 3-6

34.1.

Vuosiluokkien 2 ja 3 välinen siirtymävaihe

Siirtymävaiheessa on tärkeä varmistaa opiskelun edellyttämien perustaitojen hallinta ja
vahvistaa kunkin oppilaan itseluottamusta koululaisena. Oppilaita tuetaan erityisesti lukemisen,
kirjoittamisen sekä matematiikan valmiuksissa ja opiskelutaidoissa. Myös itsenäisen ja ryhmässä
työskentelyn taitojen kehittäminen sekä vastuullisuuteen oppiminen tulevat entistä tärkeämmiksi.
Koulutyön onnistumista tuetaan yhdessä kotien kanssa. Oppilaille ja huoltajille annetaan tietoa
koulun tarjoamasta kieliohjelmasta ja opintojen järjestelyistä, alkavista uusista oppiaineista sekä
mahdollisista valinnaisista tai vapaaehtoisista opinnoista. Heidän kanssaan pohditaan opiskelun
asettamia vaatimuksia ja mahdollisesti uuteen ryhmään liittymistä.
Lain edellyttämä erityisen tuen päätöksen tarkistaminen tehdään ennen kolmannen vuosiluokan
opintojen alkamista.
Siirtymävaiheessa on tärkeä varmistaa opiskelun edellyttämien perustaitojen hallinta ja
vahvistaa kunkin oppilaan itseluottamusta koululaisena. Oppilaita tuetaan erityisesti lukemisen,
kirjoittamisen sekä matematiikan valmiuksissa ja opiskelutaidoissa. Myös itsenäisen ja ryhmässä
työskentelyn taitojen kehittäminen sekä vastuullisuuteen oppiminen tulevat entistä tärkeämmiksi.
Koulutyön onnistumista tuetaan yhdessä kotien kanssa. Oppilaille ja huoltajille annetaan tietoa
koulun tarjoamasta kieliohjelmasta ja opintojen järjestelyistä, alkavista uusista oppiaineista sekä
mahdollisista valinnaisista tai vapaaehtoisista opinnoista. Heidän kanssaan pohditaan opiskelun
asettamia vaatimuksia ja mahdollisesti uuteen ryhmään liittymistä.
Lain edellyttämä erityisen tuen päätöksen tarkistaminen tehdään ennen kolmannen vuosiluokan
opintojen alkamista.

34.2.

Oppijana kehittyminen

Perusopetuksen kullakin vuosiluokkakokonaisuudella on yhteisten tehtävien lisäksi oma
erityinen tehtävänsä. Sen hoitaminen edellyttää oppilaiden ikäkauden ja kehitysvaiheen
huomioonottamista sekä huolenpitoa oppilaiden sujuvista siirtymistä koulupolun nivelvaiheissa.

Vuosiluokkien 3-6 opetuksessa vahvistetaan ja täydennetään alemmilla vuosiluokilla
hankittuja perustaitoja ja opitaan uusia asioita. Oppiaineiden määrä kasvaa. Opetuksessa
pyritään löytämään luontevia tilanteita eheyttämiseen. Monialaisten oppimiskokonaisuuksien
toteuttaminen vahvistaa oppiaineiden välistä yhteistyötä ja tarjoaa mahdollisuuksia
oppilaiden ikäkaudelle tärkeiden kokemusten saamiseen. Oppimiskokonaisuuksilla voidaan
lisätä työskentelyn toiminnallisuutta sekä tekemällä ja tutkimalla oppimista erilaisissa
oppimisympäristöissä. Oppilaiden osuus suunnittelussa vahvistuu. Oppimiskokonaisuudet
tarjoavat tilaisuuksia yhdessä tekemiseen, omaan ilmaisuun sekä yhteisön kannalta hyödylliseen
toimintaan.
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Vuosiluokkien 3-6 erityisenä tehtävänä on oppimaan oppimisen taitojen kehittäminen sekä
omien opiskelutapojen ja -taitojen tunnistaminen ja kehittäminen. Oppilaita rohkaistaan
itsensä hyväksymiseen, omien rajojen ja oikeuksien tunnistamiseen ja puolustamiseen
sekä omasta turvallisuudesta huolehtimiseen. Heitä ohjataan myös velvollisuuksiensa ja
vastuunsa ymmärtämiseen sekä rakentavaan mielipiteiden ilmaisuun ja vuorovaikutukseen.
Minkäänlaista kiusaamista tai syrjivää käyttäytymistä ei sallita. Oppilaiden kiinnostusta eettisiin
ja moraalisiin kysymyksiin hyödynnetään luomalla tilaisuuksia keskusteluun ja pohdintaan sekä
osallistumisen ja vastuun ottamisen harjoitteluun. Oppilaita kannustetaan tekemään valintoja
omista lähtökohdistaan, sukupuolittuneita ratkaisuja välttäen. Erityistä huomiota kiinnitetään
oppilaiden ohjauksen ja tuen tarpeisiin.

Perusopetuksen kullakin vuosiluokkakokonaisuudella on yhteisten tehtävien lisäksi oma
erityinen tehtävänsä. Sen hoitaminen edellyttää oppilaiden ikäkauden ja kehitysvaiheen
huomioonottamista sekä huolenpitoa oppilaiden sujuvista siirtymistä koulupolun nivelvaiheissa.
Vuosiluokkien 3-6 erityisenä tehtävänä on oppimaan oppimisen taitojen kehittäminen sekä
omien opiskelutapojen ja -taitojen tunnistaminen ja kehittäminen. Oppilaita rohkaistaan
itsensä hyväksymiseen, omien rajojen ja oikeuksien tunnistamiseen ja puolustamiseen
sekä omasta turvallisuudesta huolehtimiseen. Heitä ohjataan myös velvollisuuksiensa ja
vastuunsa ymmärtämiseen sekä rakentavaan mielipiteiden ilmaisuun ja vuorovaikutukseen.
Minkäänlaista kiusaamista tai syrjivää käyttäytymistä ei sallita. Oppilaiden kiinnostusta eettisiin
ja moraalisiin kysymyksiin hyödynnetään luomalla tilaisuuksia keskusteluun ja pohdintaan sekä
osallistumisen ja vastuun ottamisen harjoitteluun. Oppilaita kannustetaan tekemään valintoja
omista lähtökohdistaan, sukupuolittuneita ratkaisuja välttäen. Erityistä huomiota kiinnitetään
oppilaiden ohjauksen ja tuen tarpeisiin.
Vuosiluokkien 3-6 opetuksessa vahvistetaan ja täydennetään alemmilla vuosiluokilla
hankittuja perustaitoja ja opitaan uusia asioita. Oppiaineiden määrä kasvaa. Opetuksessa
pyritään löytämään luontevia tilanteita eheyttämiseen. Monialaisten oppimiskokonaisuuksien
toteuttaminen vahvistaa oppiaineiden välistä yhteistyötä ja tarjoaa mahdollisuuksia
oppilaiden ikäkaudelle tärkeiden kokemusten saamiseen. Oppimiskokonaisuuksilla voidaan
lisätä työskentelyn toiminnallisuutta sekä tekemällä ja tutkimalla oppimista erilaisissa
oppimisympäristöissä. Oppilaiden osuus suunnittelussa vahvistuu. Oppimiskokonaisuudet
tarjoavat tilaisuuksia yhdessä tekemiseen, omaan ilmaisuun sekä yhteisön kannalta hyödylliseen
toimintaan.

34.3.

Vuosiluokkien 6 ja 7 välinen siirtymävaihe

Siirtyminen kuudennelta seitsemännelle luokalle edellyttää koulun tai koulujen henkilöstön
suunnitelmallista yhteistyötä, opetuksen kannalta tarpeellisen tiedon siirtämistä sekä
oppimisympäristöjen, toimintatapojen ja ohjaavien asiakirjojen tuntemista. Kodin ja koulun
välisen vuorovaikutuksen merkitys korostuu siirtymävaiheessa. Siirtymä tarkoittaa oppilaille
usein uuteen ryhmään sopeutumista, uusiin opettajiin ja ympäristöön tutustumista sekä uusien
työskentelytapojen ja arviointikäytäntöjen kohtaamista. Tällöin on tärkeää, että kotona ja
koulussa huolehditaan oppilaiden mahdollisuudesta tuntea olonsa turvalliseksi samalla kun
heitä rohkaistaan uusien asioiden kohtaamiseen. Vastuu omasta opiskelusta lisääntyy ja
monet tulevaisuuteen vaikuttavat valinnat tulevat ajankohtaisiksi. Oppilaiden kuunteleminen ja
arvostaminen sekä heidän osallisuutensa omista asioista ja valinnoista päättämiseen on tärkeää.
Lain edellyttämä erityisen tuen päätöksen tarkistaminen tehdään ennen seitsemännelle luokalle
siirtymistä.
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Siirtyminen kuudennelta seitsemännelle luokalle edellyttää koulun tai koulujen henkilöstön
suunnitelmallista yhteistyötä, opetuksen kannalta tarpeellisen tiedon siirtämistä sekä
oppimisympäristöjen, toimintatapojen ja ohjaavien asiakirjojen tuntemista. Kodin ja koulun
välisen vuorovaikutuksen merkitys korostuu siirtymävaiheessa. Siirtymä tarkoittaa oppilaille
usein uuteen ryhmään sopeutumista, uusiin opettajiin ja ympäristöön tutustumista sekä uusien
työskentelytapojen ja arviointikäytäntöjen kohtaamista. Tällöin on tärkeää, että kotona ja
koulussa huolehditaan oppilaiden mahdollisuudesta tuntea olonsa turvalliseksi samalla kun
heitä rohkaistaan uusien asioiden kohtaamiseen. Vastuu omasta opiskelusta lisääntyy ja
monet tulevaisuuteen vaikuttavat valinnat tulevat ajankohtaisiksi. Oppilaiden kuunteleminen ja
arvostaminen sekä heidän osallisuutensa omista asioista ja valinnoista päättämiseen on tärkeää.
Lain edellyttämä erityisen tuen päätöksen tarkistaminen tehdään ennen seitsemännelle luokalle
siirtymistä.
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34.4.

Laaja-alainen osaaminen vuosiluokilla 3-6

Laaja-alaisen osaamisen kehittämistä jatketaan systemaattisesti. Tavoitteena on, että oppilaan
osaamisen kehittyminen vahvistaa edellytyksiä itsensä tuntemiseen ja arvostamiseen sekä
oman identiteetin muotoutumiseen. Identiteetti rakentuu vuorovaikutuksessa toisten ihmisten ja
ympäristön kanssa. Ystävyyden ja hyväksytyksi tulemisen merkitys on suuri. Ikävuodet ovat
erityisen otollisia myös kestävän elämäntavan omaksumiselle ja kestävän kehityksen tarpeen
pohtimiselle.

34.5.

Laaja-alaisen osaamisen alueet

L1 Ajattelu ja oppimaan oppiminen
Ajattelun ja oppimisen taidot luovat perustaa muun osaamisen kehittymiselle ja elinikäiselle
oppimiselle. Ajatteluun ja oppimiseen vaikuttaa se, miten oppilaat hahmottavat itsensä oppijoina ja
ovat vuorovaikutuksessa ympäristönsä kanssa. Olennaista on myös, miten he oppivat tekemään
havaintoja ja hakemaan, arvioimaan, muokkaamaan, tuottamaan sekä jakamaan tietoa ja ideoita.
Oppilaita ohjataan huomaamaan, että tieto voi rakentua monella tavalla, esimerkiksi tietoisesti
päättelemällä tai intuitiivisesti, omaan kokemukseen perustuen. Tutkiva ja luova työskentelyote,
yhdessä tekeminen sekä mahdollisuus syventymiseen ja keskittymiseen edistävät ajattelun ja
oppimaan oppimisen kehittymistä.
Opettajien on tärkeä rohkaista oppilaita luottamaan itseensä ja näkemyksiinsä ja olemaan samalla
avoimia uusille ratkaisuille. Rohkaisua tarvitaan myös epäselvän ja ristiriitaisen tiedon äärellä
olemiseen. Oppilaita ohjataan pohtimaan asioita eri näkökulmista, hakemaan uutta tietoa ja
siltä pohjalta tarkastelemaan ajattelutapojaan. Heidän kysymyksilleen annetaan tilaa ja heitä
innostetaan etsimään vastauksia, kuuntelemaan toisten näkemyksiä sekä samalla pohtimaan
myös omaa sisäistä tietoaan. Heitä rohkaistaan rakentamaan uutta tietoa ja näkemystä. Koulun
muodostaman oppivan yhteisön jäseninä oppilaat saavat tukea ja kannustusta ideoilleen ja
aloitteilleen, jolloin heidän toimijuutensa voi vahvistua.
Oppilaita ohjataan käyttämään tietoa itsenäisesti ja vuorovaikutuksessa toisten kanssa
ongelmanratkaisuun, argumentointiin, päättelyyn ja johtopäätösten tekemiseen sekä uuden
keksimiseen. Oppilailla tulee olla mahdollisuus analysoida käsillä olevaa asiaa kriittisesti eri
näkökulmista. Innovatiivisten ratkaisujen löytäminen edellyttää, että oppilaat oppivat näkemään
vaihtoehtoja ja yhdistelemään näkökulmia ennakkoluulottomasti ja voivat käyttää kuvittelukykyään
olemassa olevien rajojen ylittämiseen. Leikit, pelillisyys, fyysinen aktiivisuus, kokeellisuus ja muut
toiminnalliset työtavat sekä taiteen eri muodot edistävät oppimisen iloa ja vahvistavat edellytyksiä
luovaan ajatteluun ja oivaltamiseen. Valmiudet systeemiseen ja eettiseen ajatteluun kehittyvät
vähitellen, kun oppilaat oppivat näkemään asioiden välisiä vuorovaikutussuhteita ja keskinäisiä
yhteyksiä sekä hahmottamaan kokonaisuuksia.

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
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Jokaista oppilasta autetaan tunnistamaan oma tapansa oppia ja kehittämään
oppimisstrategioitaan. Oppimaan oppimisen taidot karttuvat, kun oppilaita ohjataan ikäkaudelleen
sopivalla tavalla asettamaan tavoitteita, suunnittelemaan työtään, arvioimaan edistymistään sekä
hyödyntämään teknologisia ja muita apuvälineitä opiskelussaan. Oppilaita tuetaan rakentamaan
perusopetuksen aikana hyvä tiedollinen ja taidollinen perusta sekä kestävä motivaatio jatkoopinnoille ja elinikäiselle oppimiselle.

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 edistymiseen sekä tunnistamaan vahvuutensa ja kehittämistarpeensa. Heitä autetaan
hahmottamaan opintoihinsa liittyviä tavoitteita ja valintoja ja kannustetaan keskustelemaan niistä
huoltajiensa kanssa.
L2 Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu
Oppilaat kasvavat maailmaan, joka on kulttuurisesti, kielellisesti, uskonnollisesti ja
katsomuksellisesti moninainen. Kulttuurisesti kestävä elämäntapa ja monimuotoisessa
ympäristössä toimiminen edellyttävät ihmisoikeuksien kunnioittamiselle perustuvaa kulttuurista
osaamista, arvostavan vuorovaikutuksen taitoja ja keinoja ilmaista itseään ja näkemyksiään.
Perusopetuksessa oppilaita ohjataan ympäristön kulttuuristen merkitysten tunnistamiseen ja
arvostamiseen sekä oman kulttuuri-identiteetin ja myönteisen ympäristösuhteen rakentamiseen.
Oppilaat oppivat tuntemaan ja arvostamaan elinympäristöään ja sen kulttuuriperintöä sekä omia
sosiaalisia, kulttuurisia, uskonnollisia, katsomuksellisia ja kielellisiä juuriaan. Heitä kannustetaan
pohtimaan oman taustansa merkitystä ja paikkaansa sukupolvien ketjussa. Oppilaita ohjataan
näkemään kulttuurinen moninaisuus lähtökohtaisesti myönteisenä voimavarana. Samalla heitä
ohjataan tunnistamaan, miten kulttuurit, uskonnot ja katsomukset vaikuttavat yhteiskunnassa
ja arjessa, miten media muokkaa kulttuuria sekä pohtimaan myös, millaisia asioita ei voida
ihmisoikeuksien vastaisena hyväksyä. Kouluyhteisössä ja koulun ulkopuolella tehtävässä
yhteistyössä oppilaat oppivat havaitsemaan kulttuurisia erityispiirteitä ja toimimaan joustavasti
eri ympäristöissä. Heitä kasvatetaan kohtaamaan arvostavasti muita ihmisiä sekä noudattamaan
hyviä tapoja. Oppilaat saavat mahdollisuuksia kokea ja tulkita taidetta, kulttuuria ja
kulttuuriperintöä. He oppivat myös välittämään, muokkaamaan ja luomaan kulttuuria ja perinteitä
ja huomaamaan niiden merkityksen hyvinvoinnille.
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Koulutyöhön sisällytetään runsaasti tilaisuuksia harjaantua esittämään mielipiteensä rakentavasti
ja toimimaan eettisesti. Oppilaita ohjataan asettumaan toisen asemaan ja tarkastelemaan
asioita ja tilanteita eri näkökulmista. Koulutyössä edistetään suunnitelmallisesti ihmisoikeuksien,
erityisesti lapsen oikeuksien tuntemista ja arvostamista sekä niiden mukaista toimintaa.
Kunnioitusta ja luottamusta muita ihmisryhmiä ja kansoja kohtaan vahvistetaan kaikessa
toiminnassa, myös kansainvälistä yhteistyötä tehden.
Kouluyhteisössä oppilaat saavat kokemuksia vuorovaikutuksen merkityksestä myös omalle
kehitykselle. He kehittävät sosiaalisia taitojaan, oppivat ilmaisemaan itseään eri tavoin ja
esiintymään eri tilanteissa. Opetuksessa tuetaan oppilaiden kasvua monipuolisiksi ja taitaviksi
kielenkäyttäjiksi sekä äidinkielellään että muilla kielillä. Oppilaita rohkaistaan vuorovaikutukseen
ja itsensä ilmaisemiseen vähäiselläkin kielitaidolla. Yhtä tärkeätä on oppia käyttämään
matemaattisia symboleita, kuvia ja muuta visuaalista ilmaisua, draamaa sekä musiikkia ja liikettä
vuorovaikutuksen ja ilmaisun välineinä. Koulutyöhön sisältyy myös monipuolisia mahdollisuuksia
käsillä tekemiseen. Oppilaita ohjataan arvostamaan ja hallitsemaan omaa kehoaan ja käyttämään
sitä tunteiden ja näkemysten, ajatusten ja ideoiden ilmaisemiseen. Koulutyössä rohkaistaan
mielikuvituksen käyttöön ja kekseliäisyyteen. Oppilaita ohjataan edistämään toiminnallaan
esteettisyyttä ja nauttimaan sen eri ilmenemismuodoista.
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
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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.
L3 Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot
Elämässä ja arjessa selviäminen edellyttää yhä moninaisempia taitoja. Kyse on terveydestä,
turvallisuudesta ja ihmissuhteista, liikkumisesta ja liikenteestä, teknologisoituneessa arjessa
toimimisesta sekä oman talouden hallinnasta ja kuluttamisesta, jotka kaikki vaikuttavat kestävään
elämäntapaan. Perusopetuksessa tuetaan oppilaiden luottavaista suhtautumista tulevaisuuteen.
Kouluyhteisö ohjaa ymmärtämään, että jokainen vaikuttaa toiminnallaan niin omaan kuin
toistenkin hyvinvointiin, terveyteen ja turvallisuuteen. Oppilaita kannustetaan huolehtimaan itsestä
ja toisista, harjoittelemaan oman elämän ja arjen kannalta tärkeitä taitoja sekä lisäämään
ympäristönsä hyvinvointia. Oppilaat oppivat perusopetuksen aikana tuntemaan ja ymmärtämään
hyvinvointia ja terveyttä edistävien ja sitä haittaavien tekijöiden sekä turvallisuuden merkityksen ja
hakemaan niihin liittyvää tietoa. He saavat mahdollisuuden kantaa vastuuta omasta ja yhteisestä
työstä sekä kehittää tunnetaitojaan ja sosiaalisia taitojaan. Oppilaat kasvavat huomaamaan
ihmissuhteiden ja keskinäisen huolenpidon tärkeyden. He oppivat myös ajanhallintaa, joka
on tärkeä osa arjenhallintaa ja itsesäätelyä. Oppilaat saavat tilaisuuksia harjoitella toimimaan
omasta ja muiden turvallisuudesta huolehtien eri tilanteissa, myös liikenteessä. Heitä ohjataan
ennakoimaan vaaratilanteita ja toimimaan niissä tarkoituksenmukaisesti. Heitä opetetaan
tunnistamaan keskeiset turvallisuuteen liittyvät symbolit sekä suojaamaan yksityisyyttään ja
henkilökohtaisia rajojaan.
Oppilaat tarvitsevat perustietoa teknologiasta ja sen kehityksestä sekä vaikutuksista eri
elämänalueilla ja ympäristössä. He tarvitsevat myös opastusta järkeviin teknologisiin valintoihin.
Opetuksessa tarkastellaan teknologian monimuotoisuutta ja ohjataan ymmärtämään sen
toimintaperiaatteita ja kustannusten muodostumista. Perusopetuksessa oppilaita ohjataan
teknologian vastuulliseen käyttöön ja pohditaan siihen liittyviä eettisiä kysymyksiä.

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,
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Oppilaita opastetaan kehittämään kuluttajataitojaan sekä edellytyksiään omasta taloudesta
huolehtimiseen ja talouden suunnitteluun. Oppilaat saavat ohjausta kuluttajana toimimiseen,
mainonnan kriittiseen tarkasteluun sekä omien oikeuksien ja vastuiden tuntemiseen ja eettiseen
käyttöön. Heitä kannustetaan kohtuullisuuteen, jakamiseen ja säästäväisyyteen. Perusopetuksen
aikana oppilaat harjaantuvat kestävän elämäntavan mukaisiin valintoihin ja toimintatapoihin.

sopimusten ja luottamuksen merkitys 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 asianmukaisten 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.
L4 Monilukutaito
Monilukutaidolla tarkoitetaan erilaisten tekstien tulkitsemisen, tuottamisen ja arvottamisen taitoja,
jotka auttavat oppilaita ymmärtämään monimuotoisia kulttuurisia viestinnän muotoja sekä
rakentamaan omaa identiteettiään. Monilukutaito perustuu laaja-alaiseen käsitykseen tekstistä.
Teksteillä tarkoitetaan tässä sanallisten, kuvallisten, auditiivisten, numeeristen ja kinesteettisten
symbolijärjestelmien sekä näiden yhdistelmien avulla ilmaistua tietoa. Tekstejä voidaan tulkita
ja tuottaa esimerkiksi kirjoitetussa, puhutussa, painetussa, audiovisuaalisessa tai digitaalisessa
muodossa.
Oppilaat tarvitsevat monilukutaitoa osatakseen tulkita maailmaa ympärillään ja hahmottaa
sen kulttuurista monimuotoisuutta. Monilukutaito merkitsee taitoa hankkia, yhdistää, muokata,
tuottaa, esittää ja arvioida tietoa eri muodoissa, eri ympäristöissä ja tilanteissa sekä erilaisten
välineiden avulla. Monilukutaito tukee kriittisen ajattelun ja oppimisen taitojen kehittymistä. Sitä
kehitettäessä tarkastellaan ja pohditaan myös eettisiä ja esteettisiä kysymyksiä. Monilukutaitoon
sisältyy monia erilaisia lukutaitoja, joita kehitetään kaikessa opetuksessa. Oppilaiden tulee voida
harjoittaa taitojaan sekä perinteisissä että monimediaisissa, teknologiaa eri tavoin hyödyntävissä
oppimisympäristöissä.
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Oppilaiden monilukutaitoa kehitetään kaikissa oppiaineissa arkikielestä kohti eri tiedonalojen
kielen ja esitystapojen hallintaa. Osaamisen kehittyminen edellyttää rikasta tekstiympäristöä, sitä
hyödyntävää pedagogiikkaa sekä oppiaineiden välistä ja muiden toimijoiden kanssa tehtävää
yhteistyötä. Opetus tarjoaa mahdollisuuksia erilaisista teksteistä nauttimiseen. Oppimistilanteissa
oppilaat käyttävät, tulkitsevat ja tuottavat erilaisia tekstejä sekä yksin että yhdessä muiden kanssa.
Oppimateriaalina hyödynnetään ilmaisultaan monimuotoisia tekstejä ja mahdollistetaan niiden
kulttuuristen yhteyksien ymmärtäminen. Opetuksessa tarkastellaan oppilaille merkityksellisiä,
autenttisia tekstejä sekä niistä nousevia tulkintoja maailmasta. Näin oppilaat voivat hyödyntää
opiskelussa vahvuuksiaan ja itseään kiinnostavia sisältöjä ja käyttää niitä myös osallistumisessa
ja vaikuttamisessa.
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
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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.
L5 Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen
Tieto- ja viestintäteknologinen (tvt) osaaminen on tärkeä kansalaistaito sekä itsessään että osana
monilukutaitoa. Se on oppimisen kohde ja väline. Perusopetuksessa huolehditaan siitä, että
kaikilla oppilailla on mahdollisuudet tieto- ja viestintäteknologisen osaamisen kehittämiseen. Tietoja viestintäteknologiaa hyödynnetään suunnitelmallisesti perusopetuksen kaikilla vuosiluokilla, eri
oppiaineissa ja monialaisissa oppimiskokonaisuuksissa sekä muussa koulutyössä.
Tieto- ja viestintäteknologista osaamista kehitetään neljällä pääalueella 1) Oppilaita ohjataan
ymmärtämään tieto- ja viestintäteknologian käyttö- ja toimintaperiaatteita ja keskeisiä käsitteitä
sekä kehittämään käytännön tvt-taitojaan omien tuotosten laadinnassa. 2) Oppilaita opastetaan
käyttämään tieto- ja viestintäteknologiaa vastuullisesti, turvallisesti ja ergonomisesti. 3) Oppilaita
opetetaan käyttämään tieto- ja viestintäteknologiaa tiedonhallinnassa sekä tutkivassa ja
luovassa työskentelyssä. 4) Oppilaat saavat kokemuksia ja harjoittelevat tvt:n käyttämistä
vuorovaikutuksessa ja verkostoitumisessa. Kaikilla näillä alueilla tärkeätä on oppilaiden oma
aktiivisuus ja mahdollisuus luovuuteen sekä itselle sopivien työskentelytapojen ja oppimispolkujen
löytämiseen. Tärkeätä on myös yhdessä tekemisen ja oivaltamisen ilo, mikä vaikuttaa
opiskelumotivaatioon. Tieto- ja viestintäteknologia tarjoaa välineitä tehdä omia ajatuksia ja ideoita
näkyväksi monin eri tavoin ja siten se myös kehittää ajattelun ja oppimisen taitoja.
Oppilaita opastetaan tuntemaan tvt:n erilaisia sovelluksia ja käyttötarkoituksia sekä huomaamaan
niiden merkitys arjessa, ja ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa ja vaikuttamisen keinona.
Yhdessä pohditaan, miksi tieto- ja viestintäteknologiaa tarvitaan opiskelussa, työssä ja
yhteiskunnassa ja miten näistä taidoista on tullut osa yleisiä työelämätaitoja. Tieto- ja
viestintäteknologian vaikutusta opitaan arvioimaan kestävän kehityksen näkökulmasta ja
toimimaan vastuullisina kuluttajina. Oppilaat saavat perusopetuksen aikana kokemuksia tvt:n
käytöstä myös kansainvälisessä vuorovaikutuksessa. He oppivat hahmottamaan sen merkitystä,
mahdollisuuksia ja riskejä globaalissa maailmassa.
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.

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
151

Vuosiluokat 3-6

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.

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.
L6 Työelämätaidot ja yrittäjyys
Työelämä, ammatit ja työn luonne muuttuvat mm. teknologisen kehityksen ja talouden
globalisoitumisen seurauksena. Työn vaatimusten ennakointi on vaikeampaa kuin ennen.
Oppilaiden tulee perusopetuksessa saada yleisiä valmiuksia, jotka edistävät kiinnostusta ja
myönteistä asennetta työtä ja työelämää kohtaan. Oppilaiden on tärkeä saada kokemuksia,
jotka auttavat oivaltamaan työn ja yritteliäisyyden merkityksen, yrittäjyyden mahdollisuudet sekä
oman vastuun yhteisön ja yhteiskunnan jäsenenä. Koulutyö järjestetään niin, että oppilaat voivat
kartuttaa työelämätuntemustaan, oppia yrittäjämäistä toimintatapaa ja oivaltaa koulussa ja vapaaajalla hankitun osaamisen merkityksen oman työuran kannalta.
Oppilaita opetetaan tuntemaan lähialueen elinkeinoelämän erityispiirteitä ja keskeisiä toimialoja.
Perusopetuksen aikana oppilaat tutustuvat työelämään ja saavat kokemuksia työnteosta
sekä yhteistyöstä koulun ulkopuolisten toimijoiden kanssa. Tällöin harjoitellaan työelämässä
tarvittavaa asianmukaista käyttäytymistä ja yhteistyötaitoja sekä huomataan kielitaidon ja
vuorovaikutustaitojen merkitys. Itsensä työllistämisen taidot ja yrittäjyys sekä riskien arviointi
ja hallittu ottaminen tulevat tutuiksi myös erilaisten projektien kautta. Koulutyössä opitaan
ryhmätoimintaa, projektityöskentelyä ja verkostoitumista.
Koulussa harjaannutaan työskentelemään itsenäisesti ja yhdessä toisten kanssa sekä toimimaan
järjestelmällisesti ja pitkäjänteisesti. Yhteisessä työssä jokainen oppilas voi hahmottaa
oman tehtävänsä osana kokonaisuutta. Siinä opitaan myös vastavuoroisuutta ja ponnistelua
yhteisen tavoitteen saavuttamiseksi. Toiminnallisissa opiskelutilanteissa oppilaat voivat oppia
suunnittelemaan työprosesseja, asettamaan hypoteeseja, kokeilemaan erilaisia vaihtoehtoja
ja tekemään johtopäätöksiä. He harjoittelevat työhön tarvittavan ajan arviointia ja muita työn
edellytyksiä sekä uusia ratkaisujen löytämistä olosuhteiden muuttuessa. Samalla on tilaisuus
oppia ennakoimaan työskentelyn mahdollisia vaikeuksia ja kohtaamaan myös epäonnistumisia ja
pettymyksiä. Oppilaita kannustetaan sisukkuuteen työn loppuunsaattamisessa sekä työn ja sen
tulosten arvostamiseen.
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Oppilaita rohkaistaan suhtautumaan uusiin mahdollisuuksiin avoimesti ja toimimaan
muutostilanteissa joustavasti ja luovasti. Heitä ohjataan tarttumaan asioihin aloitteellisesti
ja etsimään erilaisia vaihtoehtoja. Oppilaita tuetaan tunnistamaan ammatillisia kiinnostuksen
kohteitaan sekä tekemään jatko-opintovalintansa perustellusti ja omista lähtökohdistaan,
perinteisten sukupuoliroolien ja muiden roolimallien vaikutukset tiedostaen.
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
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vertaissovittelu tai tukioppilaana toimiminen. Oppilaita kannustetaan aloitteellisuuteen ja
yritteliäisyyteen ja ohjataan näkemään työn ja yrittäjyyden merkitys elämässä ja yhteiskunnassa.
L7 Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen
Yhteiskunnalliseen toimintaan osallistuminen on demokratian toimivuuden perusedellytys.
Osallistumisen ja vaikuttamisen taitoja sekä vastuullista suhtautumista tulevaisuuteen voi
oppia vain harjoittelemalla. Kouluyhteisö tarjoaa tähän turvalliset puitteet. Samalla perusopetus
luo osaamisperustaa oppilaiden kasvulle demokraattisia oikeuksia ja vapauksia vastuullisesti
käyttäviksi, aktiivisiksi kansalaisiksi. Koulun tehtävänä on vahvistaa jokaisen oppilaan osallisuutta.
Perusopetuksessa luodaan edellytykset oppilaiden kiinnostukselle kouluyhteisön ja yhteiskunnan
asioita kohtaan. Koulussa kunnioitetaan heidän oikeuttaan osallistua päätöksentekoon ikänsä
ja kehitystasonsa mukaisesti. Oppilaat osallistuvat oman opiskelunsa, yhteisen koulutyön ja
oppimisympäristön suunnitteluun, toteuttamiseen ja arviointiin. He saavat tietoja ja kokemuksia
kansalaisyhteiskunnan osallistumis- ja vaikuttamisjärjestelmistä ja keinoista sekä yhteisöllisestä
työskentelystä koulun ulkopuolella. Ympäristön suojelemisen merkitys avautuu omakohtaisen
luontosuhteen kautta. Oppilaat oppivat arvioimaan median vaikutuksia ja käyttämään sen
mahdollisuuksia. Kokemusten kautta oppilaat oppivat vaikuttamista, päätöksentekoa ja
vastuullisuutta. Samalla he oppivat hahmottamaan sääntöjen ja sopimusten sekä luottamuksen
merkityksen. Osallistuessaan sekä koulussa että sen ulkopuolella oppilaat oppivat ilmaisemaan
omia näkemyksiään rakentavasti. He oppivat työskentelemään yhdessä ja saavat tilaisuuksia
harjoitella neuvottelemista, sovittelemista ja ristiriitojen ratkaisemista sekä asioiden kriittistä
tarkastelua. Oppilaita kannustetaan pohtimaan ehdotuksiaan eri osapuolten yhdenvertaisuuden
ja tasa-arvon sekä oikeudenmukaisen kohtelun ja kestävän elämäntavan näkökulmista.
Perusopetuksen aikana oppilaat pohtivat menneisyyden, nykyisyyden ja tulevaisuuden välisiä
yhteyksiä sekä erilaisia tulevaisuusvaihtoehtoja. Heitä ohjataan ymmärtämään omien valintojen,
elämäntapojen ja tekojen merkitys paitsi itselle, myös lähiyhteisöille, yhteiskunnalle ja luonnolle.
Oppilaat saavat valmiuksia sekä omien että yhteisön ja yhteiskunnan toimintatapojen ja rakenteiden arviointiin ja muuttamiseen kestävää tulevaisuutta rakentaviksi.
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.
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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.

34.6.

Oppiaineet

34.6.1. Äidinkieli ja kirjallisuus
Oppiaineen tehtävä
Tehtäväkuvaus, oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät tavoitteet sekä ohjaus, eriyttäminen
ja tuki sekä oppilaan oppimisen arviointi koskevat kaikkia äidinkieli ja kirjallisuus -oppiaineen
oppimääriä.
Äidinkielen ja kirjallisuuden opetuksen tehtävänä on kehittää oppilaiden kieli-, vuorovaikutusja tekstitaitoja ja ohjata heitä kiinnostumaan kielestä, kirjallisuudesta ja muusta kulttuurista ja
tulemaan tietoiseksi itsestään viestijöinä ja kielenkäyttäjinä. Oppilaiden arjen kieli- ja tekstitaitoja
laajennetaan niin, että he saavat valmiuksia havaintojen ja ilmiöiden käsitteellistämiseen,
ajattelunsa kielentämiseen ja luovuutensa kehittämiseen.
Äidinkielen ja kirjallisuuden opetus vastaa yhteistyössä muiden oppiaineiden ja kotien
kanssa oppilaiden kielikasvatuksesta ja auttaa heitä rakentamaan kielellistä ja kulttuurista
identiteettiä monikulttuurisessa ja medioituneessa yhteiskunnassa. Äidinkieli ja kirjallisuus
on monitieteinen taito-, tieto- ja kulttuuriaine. Opetus perustuu laajaan tekstikäsitykseen.
Keskeisiä ovat monimuotoisten tekstien tulkitsemisen ja tuottamisen sekä tiedon hankinnan
ja jakamisen taidot. Ikäkaudelle ja kielitaidolle soveltuva kirjallisuus vahvistaa luovuuden ja
mielikuvituksen monipuolista kehittymistä ja laajentaa oppilaiden käsitystä oman kielellisen
ilmaisunsa mahdollisuuksista. Kirjallisuus yhdistää oppilaan kulttuuriinsa ja avartaa käsitystä
muista kulttuureista.
Oppilaita rohkaistaan rakentavaan ja vastuulliseen vuorovaikutukseen erilaisissa
viestintäympäristöissä. Osana eettistä kasvatusta oppilaita ohjataan ymmärtämään omien
kielellisten ja viestinnällisten valintojen vaikutuksia toisiin ihmisiin. Metakognitiivisista taidoista
äidinkielen opetuksessa painottuvat tekstien tulkitsemisen ja tuottamisen strategiset taidot.
Kielitiedon opetuksen tehtävänä on tukea ja kehittää kielitietoisuutta ja kielen havainnoinnin
taitoja. Opetus perustuu yhteisölliseen ja funktionaaliseen näkemykseen kielestä: kielen
rakenteita opiskellaan ikäkaudelle tyypillisten kielenkäyttötilanteiden ja tekstilajien yhteydessä.
Opetuksessa edetään portaittain oppilaiden kehitysvaiheen mukaan.
Opetus tutustuttaa moniin kulttuurisisältöihin, joista keskeisiä ovat sanataide, media, draama,
teatteritaide sekä puhe- ja viestintäkulttuurit. Sanataiteeseen kuuluu kaunokirjallisten tekstien
kirjoittaminen ja tulkitseminen. Kirjallisuuden opetuksen tehtävänä on lukemiseen innostaminen,
elämysten saaminen ja jakaminen, kulttuurintuntemuksen syventäminen, eettisen kasvun
tukeminen sekä oppilaiden kielen ja mielikuvituksen rikastaminen. Draama vahvistaa oppiaineen
toiminnallista, kokemuksellista, elämyksellistä ja esteettistä luonnetta. Mediakasvatus tähtää
mediasisältöjen tulkitsemiseen ja tuottamiseen ja niiden ymmärtämiseen kulttuurisena ilmiönä.
Puhe- ja viestintäkulttuurien opetus vahvistaa vuorovaikutus- ja viestintätaitoja.
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Keskeisiä motivaatiotekijöitä äidinkielen ja kirjallisuuden oppimisessa ovat opittavien asioiden
merkityksellisyys oppilaille ja osallisuuden kokemukset. Oppilaiden kiinnostusta vahvistetaan
luomalla mahdollisuuksia aktiiviseen toimijuuteen ja omiin valintoihin sekä ottamalla
huomioon oppilaiden tekstimaailma ja kokemukset sekä laajentamalla niitä. Opetuksessa,
oppimisympäristön luomisessa ja opetusmenetelmien valinnassa otetaan huomioon oppilaiden
erilaisuus, yhdenvertaisuus ja sukupuolten tasa-arvo ja tuetaan niin edistyneitä kuin
oppimisvaikeuksien kanssa ponnistelevia. Äidinkielen oppimäärät tekevät yhteistyötä.

Oppiaineen tehtävä vuosiluokilla 3-6
Vuosiluokilla 3–6 opetuksen erityisenä tehtävänä on oppilaiden ilmaisu- ja
vuorovaikutustaitojen sekä lukemisen ja tekstien tuottamisen taitojen ja strategioiden
sujuvoittaminen ja tekstilajivalikoiman laajentaminen. Oppilaita ohjataan toimimaan
tarkoituksenmukaisesti, turvallisesti ja vastuullisesti entistä monipuolisemmissa, myös
monimediaisissa vuorovaikutustilanteissa, ja heitä ohjataan tulkitsemaan, tuottamaan ja
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arvioimaan yhä monimuotoisempia tekstejä osana oppimaan oppimista. Tietoa kielestä,
kirjallisuudesta, mediasta ja muusta kulttuurista opitaan kielellisten taitojen kehittämisen ja
tekstien merkitysten tarkastelun yhteydessä. Opetuksen tavoitteena on herättää kiinnostus ja
antaa välineitä kielen havainnointiin, lukuharrastukseen ja monenlaiseen ilmaisuun sekä tarjota
kieleen ja kirjallisuuteen liittyviä elämyksiä.

Äidinkieli ja kirjallisuus -oppiaineen oppimisympäristöihin ja työtapoihin
liittyvät tavoitteet vuosiluokilla 3-6
Tavoitteena on kielellisesti virikkeinen ja yhteisöllinen oppimisympäristö, jossa oppilaiden
näkemyksiä arvostetaan ja jossa on mahdollisuus tarkastella ja tuottaa tekstejä yksin ja
yhdessä turvallisesti myös viestintäteknologian avulla. Opetuksessa hyödynnetään oppilaiden
itse valitsemia ja heitä kiinnostavia kirjoja ja muita monimuotoisia tekstejä sekä laajennetaan
oppilaiden lukukokemuksia. Äidinkielen oppimisympäristöön kuuluu myös koulun ulkopuolinen
kulttuuri- ja mediatarjonta. Työtavat valitaan niin, että ne mahdollistavat yhdessä toimimisen
ja kokemusten jakamisen sekä oppiaineen sisältöalueiden luontevan integroitumisen. Opetusta
eheytetään prosessinomaisen opiskelun ja projektityöskentelyn avulla. Vuorovaikutus- ja
draamataitoja syvennetään erilaisten harjoitusten avulla. Draamaa ja kirjallisuuden opetusta
yhdistetään muiden oppiaineiden opetukseen.

Ohjaus, eriyttäminen ja tuki äidinkieli ja kirjallisuus -oppiaineessa
vuosiluokilla 3-6
Tavoitteena on tukea oppilaiden kielellistä kehitystä, sujuvan luku- ja kirjoitustaidon
oppimista sekä lukutaidon syvenemistä ymmärtäväksi lukemiseksi. Oppilaita tuetaan
sanavarannon laajentamisessa, käsitteiden oppimisessa sekä ajatusten kielentämisessä ja
vuorovaikutustaidoissa. Jokaista oppilasta kannustetaan taitotasoaan vastaavan kirjallisuuden
ja muiden tekstien lukemiseen ja ohjataan luetun ymmärtämisen strategioiden käyttöön sekä
sopivien opiskelustrategioiden kehittämiseen ja omien vahvuuksien tunnistamiseen. Oppilaiden
tekstien tuottamisen taitojen sekä oikeinkirjoituksen kehittämiseksi annetaan malleja sekä
yhteisöllistä ja yksilöllistä tukea. Myös kielellisesti taitavia oppilaita tuetaan lukuhaasteiden
ottamisessa, itselleen soveltuvien työtapojen löytämisessä ja tavoitteiden asettamisessa. Tekstit
ja työtavat valitaan niin, että oppilaiden yhdenvertaisuus ja sukupuolten tasa-arvo toteutuu.

Oppilaan oppimisen arviointi äidinkieli ja kirjallisuus -oppiaineessa
vuosiluokilla 3-6
Arviointi ja siihen perustuva palaute on monipuolista, konkreettista ja oppimisen taitoja
kehittävää. Arviointi nivotaan kiinteäksi osaksi oppimisprosessia. Arviointi perustuu monipuoliseen
dokumentointiin siitä, miten oppilaiden laajenevat kielelliset taidot ja tekstien tuottaminen sekä
tulkinta kehittyvät ja mitkä ovat heidän tietonsa kielestä, kirjallisuudesta ja muusta kulttuurista.

Äidinkielen ja kirjallisuuden sanallista arviota tai arvosanaa antaessaan opettaja arvioi
oppilaiden osaamista suhteessa paikallisessa opetussuunnitelmassa asetettuihin tavoitteisiin.
Määritellessään osaamisen tasoa 6. vuosiluokan lukuvuositodistusta varten opettaja käyttää
valtakunnallisia arviointikriteereitä. Oppimisen edistymisen kannalta keskeisiä ovat äidinkielen
ja kirjallisuuden eri tavoitealueiden perustaidot ja niihin johtavat työskentelyprosessit ja
oppimisstrategiat.
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Oppilaita ohjataan arvioimaan omaa ja muiden työskentelyä, ilmaisua ja tuotoksia. Oppimista
tukevan, monipuolisen ja erittelevän arvioinnin ja palautteen avulla oppilaita autetaan tulemaan
tietoiseksi omista taidoistaan, tiedoistaan ja työskentelyprosesseistaan ja he saavat välineitä
niiden kehittämiseen. Omaehtoinen lukeminen on tärkeä tavoite, jota tuetaan ja arvioidaan
suhteessa luku- ja kirjoitustaitoon.

Suomi toisena kielenä ja kirjallisuus
Oppimäärän erityinen tehtävä
Tuntijakoasetuksen mukaan koulun opetuskielen mukaan määräytyvän äidinkielen ja
kirjallisuuden sijasta maahanmuuttajille voidaan opettaa joko kokonaan tai osittain suomen tai
ruotsin kieltä erityisen maahanmuuttajille tarkoitetun oppimäärän mukaisesti. Tämän oppimäärän
tehtävänä on tukea lapsen ja nuoren kasvua kieliyhteisön täysivaltaiseksi jäseneksi, jolla on
kielelliset valmiudet jatko-opintoihin. Opetuksen avulla pyritään monilukutaitoon, jonka avulla
oppilas osaa hakea tietoa sekä ymmärtää, tuottaa, arvioi ja analysoi erilaisia puhuttuja ja
kirjoitettuja suomenkielisiä tekstejä päivittäisessä vuorovaikutuksessa, koulutyöskentelyssä ja
yhteiskunnassa. Opetuksessa tuetaan kielitaidon eri osa-alueiden sekä eri tiedonalojen kielen
kehittymistä.
Suomi toisena kielenä ja kirjallisuus -oppimäärän erityisenä tehtävänä on tukea oppilaan
monikielisyyden kehittymistä sekä herättää kiinnostus ja tarjota välineitä kielitaidon elinikäiseen
kehittämiseen. Yhteistyössä kotien, oman äidinkielen opetuksen sekä muiden oppiaineiden
kanssa suomi toisena kielenä ja kirjallisuus -opetus auttaa oppilasta rakentamaan kielellistä ja
kulttuurista identiteettiään kulttuurisesti monimuotoisessa ja monimediaisessa yhteiskunnassa.
Suomen kielen oppiminen tukee kotoutumista suomalaiseen yhteiskuntaan. Suomi toisena
kielenä ja kirjallisuus -oppimäärän opetuksen lähtökohtana ovat oppilaille merkitykselliset
ja tarpeelliset tekstilajit ja kielenkäyttötilanteet, joiden avulla kielen muotoja, merkityksiä ja
käyttöä tutkitaan ja opitaan analysoimaan. Kielitaitoa kehitetään kaikilla kielen käytön osaalueilla, joita ovat kuullun ymmärtäminen, puhuminen, luetun ymmärtäminen ja kirjoittaminen.
Ymmärtämis- ja tuottamistaitojen kehittyminen nivoutuvat toisiinsa. Oppilaiden kielen osaaminen
laajenee arkielämän konkreettisesta kielestä käsitteellisen ajattelun kieleen. He saavat valmiudet
havaintojen ja ilmiöiden sekä oman ajattelunsa, tunteidensa ja mielipiteidensä ilmaisemiseen
tilanteeseen sopivalla tavalla. Opetuksessa arvostetaan ja hyödynnetään oppilaiden osaamia
kieliä.
Kunkin oppilaan tarpeen suomi toisena kielenä -oppimäärään määrittävät oppilasta opettavat
opettajat yhdessä. Oppilaan huoltaja päättää oppimääriä koskevista valinnoista. Koska opetus
tulee järjestää oppilaiden ikäkauden ja edellytysten mukaisesti, oppimäärän valinnassa on
keskeistä, että oppilas saa hänelle parhaiten soveltuvan oppimäärän mukaista opetusta. Oppilas
voi opiskella suomi toisena kielenä ja kirjallisuus -oppimäärää, jos hänen äidinkielensä ei
ole suomi, ruotsi tai saame tai hänellä on muutoin monikielinen tausta. Oppimäärän tarpeen
selvittämisessä huomioidaan myös seuraavat näkökulmat:
•
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•

oppilaan suomen kielen peruskielitaidossa on puutteita jollakin tai joillakin
kielitaidon osa-alueilla, jolloin oppilaan osaaminen ei anna vielä edellytyksiä
yhdenvertaiseen kouluyhteisön jäsenenä toimimiseen päivittäisessä vuorovaikutuksessa ja
koulutyöskentelyssä tai
oppilaan suomen kielen taito ei anna vielä edellytyksiä suomen kieli ja kirjallisuus oppimäärän opiskeluun.

Kun oppilas opiskelee suomi toisena kielenä ja kirjallisuus -oppimäärän mukaan, hänelle
opetetaan suomea tai ruotsia toisena kielenä joko kokonaan tai osittain suomen kielen ja
kirjallisuuden opetuksen sijaan. Opetusjärjestelyiden lähtökohtana ovat oppilaan oppimistarpeet
ja kielenoppimisen vaihe. Mikäli oppilaan oppimääräksi on valittu suomi toisena kielenä ja
kirjallisuus, hänen edistymistään ja suoriutumistaan arvioidaan suhteessa tämän oppimäärän
tavoitteisiin ja kriteereihin riippumatta siitä, minkä opetusryhmän yhteydessä kyseinen opetus
on järjestetty. Tärkeää on, että oppilas tulee osalliseksi samoista teksteistä ja tekstilajeista kuin
luokkatasonsa muutkin oppilaat. Kesken perusopetuksen Suomeen muuttaneiden oppilaiden
opetuksen tavoitteiden asettamisessa ja sisältöjen valinnassa tulee ottaa huomioon oppilaan
kielitaito sekä aiemmin opitut tiedot ja taidot. Tarvittaessa laaditaan oppimissuunnitelma.
Opetuksessa hyödynnetään tavoitteellisesti erilaisia oppimisympäristöjä, jotka tukevat kielitaidon
monipuolista kehittymistä sekä koulussa että sen ulkopuolella. Oppilas voi siirtyä opiskelemaan
156

suomen kieli ja kirjallisuus -oppimäärän mukaan, jos hänellä on riittävät edellytykset sen
tavoitteiden mukaiseen opiskeluun.
Suomi toisena kielenä ja kirjallisuus on oppikurssi, joka on erityisesti suunnattu oppilaille joiden
kotikieli on jokin muu kuin suomi, ruotsi tai saamen kieli. On tärkeää painottaa, että suomi toisena
kielenä ei ole tukiopetusta tai erityisopetusta, vaan oppikurssi jonka lähtökohdat ja merkitys on eri
kuin suomen kieli ja kirjallisuus -oppikurssilla.
Oppilaan tarve suomi toisena kielenä -oppikurssille vahvistetaan yhdessä rehtorin ja oppilasta
opettavien opettajien taholta. Päätettäessä S2-oppikurssin aloittamisesta huomioidaan oppilaan
perustaitojen puutteet suomen kielen suhteen usealla eri osa-alueella: kommunikointi, tekstien
tulkinta, tekstien tuottaminen ja kyky ymmärtää kieltä, kirjallisuutta ja kulttuuria. Mikäli näissä
taidoissa on puutteita, osallistuu oppilas S2-kielen opetukseen.
Oppilas joka opiskelee S2-oppikurssia voidaan integroida äidinkieli ja kirjallisuus -ryhmään, mutta
hänen arviointinsa tulee suorittaa S2-oppikurssin mukaisesti. Alemmilla vuosikursseilla 1-2 S2
oppilas voidaan integroida täysin äidinkieli ja kirjallisuus -ryhmään, mutta häntä tulee tukea
tarpeen mukaan toisen kulttuurin ja kielen oppimisen ja sen käyttämisen suhteen. 3-6 -luokan
oppilaalle suositellaan suurimman osan S2-kielen tunneista järjestettäväksi pienryhmässä tai
erityisessä S2-ryhmässä. Mikäli oppilas aloittaa S2-kielen vuosiluokalta viisi tai myöhemmin
alkaen, tulee luokanopettajan, erityisopettajan ja rehtorin katsoa sopiva S2-kielen aloittamisen
luokkataso.
Äidinkielellä ja kirjallisuudella sekä S2-kielen oppimisella on samat tavoitteet yhtä
lukuunottamatta: S2-kieltä käytetään kaiken oppimisen tukena. Mikäli oppilas integroidaan
äidinkielen ja kirjallisuuden ryhmään, tulee luokanopettajan, erityisopettajan ja mahdollisen
tuntiopettajan ja rehtorin tehdä tietoisesti työtä, että oppilas saavutta S2-kielelle asetetut tavoitteet
integroinnista huolimatta. Työtavat ja opetusmenetelmät tulee olla sellaiset, että oppilas kehittää
hänen kielellisiä taitojaan ja oppii käyttämään kieltä oppimisen tukena. Mikäli oppilas opiskelee
S2-kieltä sekä pienryhmässä että äidinkieli ja kirjallisuus -ryhmässä, tulee opetusmetodien oltava
oppilaan kieltä kehittävät.

Oppimäärän tehtävä vuosiluokilla 3-6
Vuosiluokilla 3–6 erityisenä tehtävänä on tukea suomen kielen taidon kehittymistä sekä luku- ja
kirjoitustaidon ja vuorovaikutustaitojen sujuvoitumista ja monipuolistumista. Opetuksessa otetaan
huomioon oppilaiden kielitaito ja vahvuudet. Tekstien tulkitsemisen ja tuottamisen yhteydessä
harjaannutaan tarkastelemaan kielen piirteitä ja kirjallisuuden keinoja ja edetään laajempien
tekstien lukemiseen ja lukukokemusten monipuoliseen jakamiseen.

Tavoitteena on kielellisesti virikkeinen ja yhteisöllinen oppimisympäristö, jossa oppilaiden
näkemyksiä arvostetaan ja jossa on mahdollisuus tarkastella ja tuottaa tekstejä yksin ja
yhdessä turvallisesti myös viestintäteknologian avulla. Opetuksessa hyödynnetään oppilaiden
itse valitsemia ja heitä kiinnostavia kirjoja ja muita monimuotoisia tekstejä sekä laajennetaan
oppilaiden lukukokemuksia. Äidinkielen oppimisympäristöön kuuluu myös koulun ulkopuolinen
kulttuuri- ja mediatarjonta. Työtavat valitaan niin, että ne mahdollistavat yhdessä toimimisen
ja kokemusten jakamisen sekä oppiaineen sisältöalueiden luontevan integroitumisen. Opetusta
eheytetään prosessinomaisen opiskelun ja projektityöskentelyn avulla. Vuorovaikutus- ja
draamataitoja syvennetään erilaisten harjoitusten avulla. Draamaa ja kirjallisuuden opetusta
yhdistetään muiden oppiaineiden opetukseen.
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Äidinkieli ja kirjallisuus -oppiaineen oppimisympäristöihin ja työtapoihin
liittyvät tavoitteet vuosiluokilla 3-6

Ohjaus, eriyttäminen ja tuki äidinkieli ja kirjallisuus -oppiaineessa
vuosiluokilla 3-6
Tavoitteena on tukea oppilaiden kielellistä kehitystä, sujuvan luku- ja kirjoitustaidon
oppimista sekä lukutaidon syvenemistä ymmärtäväksi lukemiseksi. Oppilaita tuetaan
sanavarannon laajentamisessa, käsitteiden oppimisessa sekä ajatusten kielentämisessä ja
vuorovaikutustaidoissa. Jokaista oppilasta kannustetaan taitotasoaan vastaavan kirjallisuuden
ja muiden tekstien lukemiseen ja ohjataan luetun ymmärtämisen strategioiden käyttöön sekä
sopivien opiskelustrategioiden kehittämiseen ja omien vahvuuksien tunnistamiseen. Oppilaiden
tekstien tuottamisen taitojen sekä oikeinkirjoituksen kehittämiseksi annetaan malleja sekä
yhteisöllistä ja yksilöllistä tukea. Myös kielellisesti taitavia oppilaita tuetaan lukuhaasteiden
ottamisessa, itselleen soveltuvien työtapojen löytämisessä ja tavoitteiden asettamisessa. Tekstit
ja työtavat valitaan niin, että oppilaiden yhdenvertaisuus ja sukupuolten tasa-arvo toteutuu.

Oppilaan oppimisen arviointi äidinkieli ja kirjallisuus -oppiaineessa
vuosiluokilla 3-6
Arviointi ja siihen perustuva palaute on monipuolista, konkreettista ja oppimisen taitoja
kehittävää. Arviointi nivotaan kiinteäksi osaksi oppimisprosessia. Arviointi perustuu monipuoliseen
dokumentointiin siitä, miten oppilaiden laajenevat kielelliset taidot ja tekstien tuottaminen sekä
tulkinta kehittyvät ja mitkä ovat heidän tietonsa kielestä, kirjallisuudesta ja muusta kulttuurista.
Oppilaita ohjataan arvioimaan omaa ja muiden työskentelyä, ilmaisua ja tuotoksia. Oppimista
tukevan, monipuolisen ja erittelevän arvioinnin ja palautteen avulla oppilaita autetaan tulemaan
tietoiseksi omista taidoistaan, tiedoistaan ja työskentelyprosesseistaan ja he saavat välineitä
niiden kehittämiseen. Omaehtoinen lukeminen on tärkeä tavoite, jota tuetaan ja arvioidaan
suhteessa luku- ja kirjoitustaitoon.
Äidinkielen ja kirjallisuuden sanallista arviota tai arvosanaa antaessaan opettaja arvioi
oppilaiden osaamista suhteessa paikallisessa opetussuunnitelmassa asetettuihin tavoitteisiin.
Määritellessään osaamisen tasoa 6. vuosiluokan lukuvuositodistusta varten opettaja käyttää
valtakunnallisia arviointikriteereitä. Oppimisen edistymisen kannalta keskeisiä ovat äidinkielen
ja kirjallisuuden eri tavoitealueiden perustaidot ja niihin johtavat työskentelyprosessit ja
oppimisstrategiat.

Vuosiluokka 3
Vuosiluokan keskeiset sisältöalueet
S1 Vuorovaikutustilanteissa toimiminen
Harjoitellaan kertomista, mielipiteen ilmaisua ja kuvailua yhteisöllisesti erilaisten aihepiirien
ja tekstien pohjalta. Ohjataan kokonaisilmaisuun ja hyödynnetään draamatyöskentelyä.
Tutkitaan ja käytetään kieltä osana toimintaa (tilannesidonnaiset fraasit ja ilmaukset, ajan
ilmaiseminen kerronnassa, modaalisuus, vertaaminen kuvailussa sekä epäsuora esitys ja toisen
puheeseen viittaaminen). Harjoitellaan ääntämistä, kuuntelutaitoja ja kuullusta oppimisen taitoja.
Osallistutaan oman luokan sekä kouluyhteisön vuorovaikutus- ja kulttuuritoimintaan, niiden
suunnitteluun ja niiden toteuttamiseen.

Vuosiluokat 3-6

Mikäli oppilas saapuu vuosiluokalle 1 tai 2, työskennellään tasoilla 1 ja 2.
Mikäli oppilas saapuu vuosiluokalle 3, 4 tai 5 aloitetaan työskentely tasolta 2.
Taso 2 luokat 3-5 (6)
•
•
•
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kertoa kuvailemalla annetusta ja tutusta aiheesta
selittää ja kuvailla asioita, paikkoja ja henkilöitä
tehdä haastatteluja tutuista asioista ja tutuilta henkilöiltä

•
•
•
•

oppia antamaan ohjeita
itseilmaisun harjoitteleminen ja rohkaiseminen itseilmaisuun
oikean ääntämisen oppiminen, painotus ja intonaatio
puhekielen mallintaminen erilaisissa keskustelutilanteissa

S2 Tekstien tulkitseminen
Harjoitellaan kaunokirjallisuuden ja erilaisten tieto- ja mediatekstien sujuvaa lukemista sekä
käyttämään tilanteeseen ja tavoitteeseen sopivia lukustrategioita. Edistetään tekstilajien piirteiden
sekä kirjallisuuden peruskäsitteiden tuntemusta. Opitaan tunnistamaan kertovien, kuvaavien,
ohjaavien ja yksinkertaisten kantaa ottavien tekstien kielellisiä ja tekstuaalisia piirteitä.
Harjoitellaan mielipiteen ja arvottavien ilmausten erottamista teksteissä sekä selvittämään
tiedon lähteen ja arvioimaan tiedon luotettavuutta. Harjoitellaan hahmottamaan virkkeen osien
suhteita (lause, lausekkeen pääsanan ja määritteen suhde, lauseenvastike) tekstin ymmärtämisen
tukena. Luokitellaan sanoja merkityksen ja muodon perusteella (sanaluokat). Pohditaan, millaisia
merkityksiä eri sijamuodot sisältävät ja opitaan verbien taipuminen persoona- ja aikamuodoissa.
Harjoitellaan selittämään, vertailemaan ja pohtimaan sanojen, niiden synonyymien, kielikuvien,
sanontojen ja käsitteiden merkityksiä ja niiden hierarkioita. Harjaannutetaan havaitsemaan, miten
persoonaa ja aikaa ilmaistaan tekstissä. Laajennetaan sana- ja käsitevarantoa.
Mikäli oppilas saapuu vuosiluokalle 1 tai 2, työskennellään tasoilla 1 ja 2.
Mikäli oppilas saapuu vuosiluokalle 3, 4 tai 5 aloitetaan työskentely tasolta 2.
Taso 2 luokat 3-5 (6)
•

Sanavarasto

- vuodenajat, kuukaudet ja viikonpäivät
- rahat
- luonto, sää, lämpötila
- keho ja vaatetus, tapaturmat/vahingot ja tunteet
- urheilu/talviurheilu
- perhe ja suku sekä oma ja läheisten osoitteet
- koulun oppiaineet
- kello
- asumisvaihtoehdot
- värit
- ammatit
- geometriset käsitteet (suorakulmio, neliö...)

•
•
•
•

harjoittelee lukemaan ääneen ja äänettömästi
mallintaa kieltä eri asioiden ymmärtämiseksi
kirjoitetun ja puhutun kielen erot
annettujen kirjallisten ohjeiden ymmärtäminen

S3 Tekstien tuottaminen
Harjoitellaan sujuvaa kirjoittamista, tekstien tuottamisen ja käsittelyn perustoimintoja ja yleiskielen
normeja itsenäisesti ja ryhmässä. Tuotetaan ikäkaudelle sopivia kertovia, kuvaavia, ohjaavia
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- kirjasto, kirjastokäynnit

ja yksinkertaisia kantaa ottavia tekstilajeja ja niissä käytettävää sanastoa ja fraseologiaa
sekä kieliopillisia rakenteita. Tutustutaan kirjoittamisprosessin vaiheisiin ja muokataan tekstejä
palautteen perusteella.
Mikäli oppilas saapuu vuosiluokalle 1 tai 2, työskennellään tasoilla 1 ja 2.
Mikäli oppilas saapuu vuosiluokalle 3, 4 tai 5 aloitetaan työskentely tasolta 2.
Taso 2 luokat 3-5 (6)
•

Aakkoset

- kirjainten tunnistaminen, kokoaminen ja kirjoittaminen
- aakkosjärjestys
- lukusuunta
- äänteen ja kirjaimen yhteys
- vokaalit, konsonantit (lukeminen, kirjoittaminen, kokeileminen ääneen)
- lauserakenteet
- oikeinkirjoitussäännöt
•
•
•

isot ja pienet kirjaimet
välimerkit
sanajärjestys lauseissa, kysymyksissä ja kielteisissä virkkeissä

- omien tekstien tuottaminen, fakta ja fiktio
- kuvakorteista ja kuvista kertominen sanallisesti ja kirjallisesti
- erilaisiin teksteihin ja kuvallisiin julkaisuihin tutustuminen ja niiden tulkitseminen
- ajatuskartan hyödyntäminen asiatekstien ym. yksinkertaistamiseksi ja tiivistämiseksi
- satuja, taruja, runoja, riimejä ja loruja
S4 Kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtäminen
Tutkitaan tilanteen ja aiheen mukaista kielen vaihtelua havainnoimalla koulun ja oppilaiden vapaaajan vuorovaikutustilanteita sekä moninaisia kuultuja ja luettuja tekstejä. Pohditaan sanojen,
ilmausten ja tekstien ilmentämiä merkityksiä ja tapoja luokitella niitä. Tutustutaan puhutun ja
kirjoitetun suomen piirteisiin. Opitaan päättelemään keskeisiä säännönmukaisuuksia (sanaluokat
ja lausetyypit, nominien ja verbien taivutus, sanojen yhdistäminen ja johtaminen) ja tapoja luoda
merkityksiä. Tutustutaan lapsille ja nuorille suunnattuun kauno- ja tietokirjallisuuteen, elokuviin
ja mediateksteihin sekä kirjastoon niitä tarjoavana resurssina. Perehdytään lasten ja nuorten
maailmaan liittyviin kansanperinteen lajeihin ja nykyperinteeseen.
Mikäli oppilas saapuu vuosiluokalle 1 tai 2, työskennellään tasoilla 1 ja 2.
Mikäli oppilas saapuu vuosiluokalle 3, 4 tai 5 aloitetaan työskentely tasolta 2.
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Taso 2 luokat 3-5 (6)
Kulttuuri ja kirjallisuus
•
•
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Suomen kartta
tutustutaan ja opiskellaan paikkakunnalle tyypillisimpiä asioita, juhlia, ruokia, tapoja ja
harrastusvaihtoehtoja

Kielioppi
•
•

yksikkö / monikko
sanaluokat: substantiivi, adjektiivi, verbi, pronomini, prepositiot, numeraalit

•

kysymyssanat

•
•

genetiivi
käskyt ja kehoitukset

Sanaston tuntemus
•

riimipareihin tutustuminen

•
•
•
•

yhdyssanat
vastakohdat
synonyymit
lainasanat

S5 Kielen käyttö kaiken oppimisen tukena
Opitaan jäsentämään lukemisen, kirjoittamisen, kuuntelun ja puhumisen prosesseja pienempiin
osiin ja harjoitellaan näitä osataitoja sekä erilaisia kirjoitus- ja kuuntelutekniikoita. Harjoitellaan
eri oppiaineiden tärkeiden käsitteiden ja ilmausten tunnistamista ja niiden omaan käyttöön
ottamista. Hyödynnetään tieto- ja viestintäteknologiaa apuna eri tiedonalojen tiedonhankinnassa,
oppimisessa ja oman oppimisen arvioinnissa suhteessa tavoitteisiin. Oppilasta ohjataan
toimimaan eettisesti tekijänoikeuksia ja yksityisyyttä kunnioittaen. Vahvistetaan oppilaan taitoa
käyttää omaa äidinkieltään ja muita osaamiaan kieliä kaiken oppimisen tukena.
Tavoitteisiin liittyvät
sisältöalueet

Laaja-alainen osaaminen

T1

S1

L1, L2, L4

T2

S1

L1, L2, L4

T3

S1

L2

T4

S2

L1, L4

T5

S2

L2, L4

T6

S2

L1, L2, L4

T7

S3

L1, L4, L5

T8

S3

L1, L2, L4

T9

S3

L1, L2, L4

T10

S4

L2, L4

T11

S4

L2

T12

S4

L2, L4

T13

S5

L1, L2, L7

T14

S5

L4, L7

T15

S5

L1, L6, L7

161

Vuosiluokat 3-6

Opetuksen tavoitteet

Vuosiluokan tavoitteet
T1 ohjata oppilasta vahvistamaan ilmaisuvarantoaan ja taitoaan
ilmaista mielipiteensä ja toimia rakentavasti koulun ja muun arjen
vuorovaikutustilanteissa
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Vuorovaikutustaidot ja ilmaisuvaranto

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osallistuu erilaisiin
vuorovaikutustilanteisiin käyttäen
ilmaisuvarantoaan sekä keskustelee ja
työskentelee erilaisten aihepiirien ja tekstien
pohjalta.

Mikäli oppilas saapuu vuosiluokalle 1 tai 2, työskennellään tasoilla 1 ja 2.
Mikäli oppilas saapuu vuosiluokalle 3, 4 tai 5 aloitetaan työskentely tasolta 2.
Taso 2 luokat 3-5 (6)
•
•
•
•
•
•
•

kertoa kuvailemalla annetusta ja tutusta aiheesta
selittää ja kuvailla asioita, paikkoja ja henkilöitä
tehdä haastatteluja tutuista asioista ja tutuilta henkilöiltä
oppia antamaan ohjeita
itseilmaisun harjoitteleminen ja rohkaiseminen itseilmaisuun
oikean ääntämisen oppiminen, painotus ja intonaatio
puhekielen mallintaminen erilaisissa keskustelutilanteissa

T2 innostaa oppilasta vahvistamaan kasvokkaisen vuorovaikutuksen,
opetuspuheen ja kuultujen tekstien kuuntelu- ja ymmärtämistaitojaan
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Tekstien ymmärtäminen ja
vuorovaikutuksessa toimiminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas ymmärtää opetuspuhetta ja muuta
kuulemaansa, kun tilanne tai aihe on
ennestään tuttu tai ymmärtämistä tuetaan.
Oppilas osaa toimia kasvokkaisissa
vuorovaikutustilanteissa.

Mikäli oppilas saapuu vuosiluokalle 1 tai 2, työskennellään tasoilla 1 ja 2.
Mikäli oppilas saapuu vuosiluokalle 3, 4 tai 5 aloitetaan työskentely tasolta 2.

Vuosiluokat 3-6

Taso 2 luokat 3-5 (6)
•
•
•
•
•
•
•
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kertoa kuvailemalla annetusta ja tutusta aiheesta
selittää ja kuvailla asioita, paikkoja ja henkilöitä
tehdä haastatteluja tutuista asioista ja tutuilta henkilöiltä
oppia antamaan ohjeita
itseilmaisun harjoitteleminen ja rohkaiseminen itseilmaisuun
oikean ääntämisen oppiminen, painotus ja intonaatio
puhekielen mallintaminen erilaisissa keskustelutilanteissa

T3 ohjata oppilasta ilmaisemaan itseään monipuolisesti sanallisia ja
ei-sanallisia ilmaisukeinoja käyttäen sekä käyttämään luovuuttaan ja
ottamaan huomioon myös muut osallistujat
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Ilmaisu vuorovaikutustilanteissa

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas ilmaisee itseään erilaisia ilmaisun
keinoja käyttäen ja osaa ottaa huomioon
puhekumppaninsa.

Mikäli oppilas saapuu vuosiluokalle 1 tai 2, työskennellään tasoilla 1 ja 2.
Mikäli oppilas saapuu vuosiluokalle 3, 4 tai 5 aloitetaan työskentely tasolta 2.
Taso 2 luokat 3-5 (6)
•
•
•
•
•
•
•

kertoa kuvailemalla annetusta ja tutusta aiheesta
selittää ja kuvailla asioita, paikkoja ja henkilöitä
tehdä haastatteluja tutuista asioista ja tutuilta henkilöiltä
oppia antamaan ohjeita
itseilmaisun harjoitteleminen ja rohkaiseminen itseilmaisuun
oikean ääntämisen oppiminen, painotus ja intonaatio
puhekielen mallintaminen erilaisissa keskustelutilanteissa

T4 ohjata oppilasta sujuvoittamaan lukutaitoaan ja käyttämään
tietoaan tekstilajeista tekstien erittelemisessä ja tiedon luotettavuuden
arvioinnissa itsenäisesti ja ryhmässä
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Lukutaidon sujuvuus ja tekstilajitaidot tekstin
tulkinnassa

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas lukee sujuvasti monimuotoisia
tekstejä. Oppilas tunnistaa kertomuksen,
tietotekstin ja arvioivan tekstin ja harjoittelee
käyttämään tietoa tekstilajipiirteistä tekstien
tulkinnassa ja arvioinnissa.

Mikäli oppilas saapuu vuosiluokalle 1 tai 2, työskennellään tasoilla 1 ja 2.
Mikäli oppilas saapuu vuosiluokalle 3, 4 tai 5 aloitetaan työskentely tasolta 2.
Taso 2 luokat 3-5 (6)
•

Sanavarasto

- vuodenajat, kuukaudet ja viikonpäivät
- rahat

- keho ja vaatetus, tapaturmat/vahingot ja tunteet
- urheilu/talviurheilu
- perhe ja suku sekä oma ja läheisten osoitteet
- koulun oppiaineet
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- luonto, sää, lämpötila

- kello
- asumisvaihtoehdot
- värit
- ammatit
- geometriset käsitteet (suorakulmio, neliö...)
- kirjasto, kirjastokäynnit
•
•
•
•

harjoittelee lukemaan ääneen ja äänettömästi
mallintaa kieltä eri asioiden ymmärtämiseksi
kirjoitetun ja puhutun kielen erot
annettujen kirjallisten ohjeiden ymmärtäminen

T5 kannustaa oppilasta kehittämään taitoaan tulkita puhuttuja ja
kirjoitettuja tekstejä erilaisissa tilanteissa tarkoituksenmukaisia luku- ja
ymmärtämisstrategioita käyttäen
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Tekstien tulkinta

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osallistuu erilaisiin
kielenkäyttötilanteisiin ja osaa tulkita puhuttuja
ja kirjoitettuja tekstejä.

Mikäli oppilas saapuu vuosiluokalle 1 tai 2, työskennellään tasoilla 1 ja 2.
Mikäli oppilas saapuu vuosiluokalle 3, 4 tai 5 aloitetaan työskentely tasolta 2.
Taso 2 luokat 3-5 (6)
•

Sanavarasto

- vuodenajat, kuukaudet ja viikonpäivät
- rahat
- luonto, sää, lämpötila
- keho ja vaatetus, tapaturmat/vahingot ja tunteet
- urheilu/talviurheilu
- perhe ja suku sekä oma ja läheisten osoitteet
- koulun oppiaineet
- kello
- asumisvaihtoehdot
- värit
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- ammatit
- geometriset käsitteet (suorakulmio, neliö...)
- kirjasto, kirjastokäynnit
•
•
•
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harjoittelee lukemaan ääneen ja äänettömästi
mallintaa kieltä eri asioiden ymmärtämiseksi
kirjoitetun ja puhutun kielen erot

•

annettujen kirjallisten ohjeiden ymmärtäminen

T6 ohjata oppilasta päättelevään tekstien tulkintaan sekä laajentamaan
sana- ja käsitevarantoaan
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Sana- ja käsitevarannon laajentuminen,
päättelevä tekstien tulkinta

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas hallitsee kohtuullisen sana- ja
käsitevarannon sekä tunnistaa tekstistä
merkityksiä, jotka vaativat päättelyä.

Mikäli oppilas saapuu vuosiluokalle 1 tai 2, työskennellään tasoilla 1 ja 2.
Mikäli oppilas saapuu vuosiluokalle 3, 4 tai 5 aloitetaan työskentely tasolta 2.
Taso 2 luokat 3-5 (6)
•

Sanavarasto

- vuodenajat, kuukaudet ja viikonpäivät
- rahat
- luonto, sää, lämpötila
- keho ja vaatetus, tapaturmat/vahingot ja tunteet
- urheilu/talviurheilu
- perhe ja suku sekä oma ja läheisten osoitteet
- koulun oppiaineet
- kello
- asumisvaihtoehdot
- värit
- ammatit
- geometriset käsitteet (suorakulmio, neliö...)
- kirjasto, kirjastokäynnit
•
•
•
•

harjoittelee lukemaan ääneen ja äänettömästi
mallintaa kieltä eri asioiden ymmärtämiseksi
kirjoitetun ja puhutun kielen erot
annettujen kirjallisten ohjeiden ymmärtäminen

Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
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T7 innostaa oppilasta edistämään käsinkirjoittamisen ja näppäintaitojen
sujuvoitumista ja tuottamaan arjessa ja koulussa tarvittavia
monimuotoisia tekstejä yksin ja ryhmässä

Arvioinnin kohde
Tekstilajitaidot tekstin tuottamisessa,
käsinkirjoittaminen ja näppäintaidot

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa ohjatusti käyttää kertomiselle,
kuvaamiselle ja yksinkertaiselle
kantaaottavalle tekstille tyypillistä kieltä.
Oppilas osaa kirjoittaa suomea käsin ja hän
on omaksunut tarvittavia näppäintaitoja.

Mikäli oppilas saapuu vuosiluokalle 1 tai 2, työskennellään tasoilla 1 ja 2.
Mikäli oppilas saapuu vuosiluokalle 3, 4 tai 5 aloitetaan työskentely tasolta 2.
Taso 2 luokat 3-5 (6)
•

Aakkoset

- kirjainten tunnistaminen, kokoaminen ja kirjoittaminen
- aakkosjärjestys
- lukusuunta
- äänteen ja kirjaimen yhteys
- vokaalit, konsonantit (lukeminen, kirjoittaminen, kokeileminen ääneen)
- lauserakenteet
- oikeinkirjoitussäännöt
•
•
•

isot ja pienet kirjaimet
välimerkit
sanajärjestys lauseissa, kysymyksissä ja kielteisissä virkkeissä

- omien tekstien tuottaminen, fakta ja fiktio
- kuvakorteista ja kuvista kertominen sanallisesti ja kirjallisesti
- erilaisiin teksteihin ja kuvallisiin julkaisuihin tutustuminen ja niiden tulkitseminen
- ajatuskartan hyödyntäminen asiatekstien ym. yksinkertaistamiseksi ja tiivistämiseksi
- satuja, taruja, runoja, riimejä ja loruja

T8 auttaa oppilasta syventämään taitoaan suunnitella ja tuottaa tekstejä
itsenäisesti ja ryhmässä sekä käyttämään monipuolisesti niissä
tarvittavaa sanastoa ja kieliopillisia rakenteita
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde

Vuosiluokat 3-6

Tekstien tuottaminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas tuottaa kokonaisia tekstejä ja
osoittaa niissä oikeinkirjoituksen tuntemusta.
Oppilas osaa otsikoida tekstinsä, jakaa
sen kappaleisiin ja kiinnittää huomiota
sananvalintoihin.

Mikäli oppilas saapuu vuosiluokalle 1 tai 2, työskennellään tasoilla 1 ja 2.
Mikäli oppilas saapuu vuosiluokalle 3, 4 tai 5 aloitetaan työskentely tasolta 2.
Taso 2 luokat 3-5 (6)
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•

Aakkoset

- kirjainten tunnistaminen, kokoaminen ja kirjoittaminen
- aakkosjärjestys
- lukusuunta
- äänteen ja kirjaimen yhteys
- vokaalit, konsonantit (lukeminen, kirjoittaminen, kokeileminen ääneen)
- lauserakenteet
- oikeinkirjoitussäännöt
•
•
•

isot ja pienet kirjaimet
välimerkit
sanajärjestys lauseissa, kysymyksissä ja kielteisissä virkkeissä

- omien tekstien tuottaminen, fakta ja fiktio
- kuvakorteista ja kuvista kertominen sanallisesti ja kirjallisesti
- erilaisiin teksteihin ja kuvallisiin julkaisuihin tutustuminen ja niiden tulkitseminen
- ajatuskartan hyödyntäminen asiatekstien ym. yksinkertaistamiseksi ja tiivistämiseksi
- satuja, taruja, runoja, riimejä ja loruja

T9 ohjata oppilasta tarkastelemaan ja arvioimaan omia tekstejään sekä
kehittämään taitoa antaa ja vastaanottaa palautetta
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Tekstien arviointi sekä palautteen antaminen
ja vastaanottaminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa arvioida tuottamiaan
tekstejä, tunnistaa omia vahvuuksiaan ja
kehittämiskohteitaan tekstin tuottajana sekä
osaa antaa ja vastaanottaa palautetta.

Mikäli oppilas saapuu vuosiluokalle 1 tai 2, työskennellään tasoilla 1 ja 2.
Mikäli oppilas saapuu vuosiluokalle 3, 4 tai 5 aloitetaan työskentely tasolta 2.
Taso 2 luokat 3-5 (6)
•

Aakkoset

- kirjainten tunnistaminen, kokoaminen ja kirjoittaminen
- aakkosjärjestys
- lukusuunta

- vokaalit, konsonantit (lukeminen, kirjoittaminen, kokeileminen ääneen)
- lauserakenteet
- oikeinkirjoitussäännöt
•
•

isot ja pienet kirjaimet
välimerkit
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- äänteen ja kirjaimen yhteys

•

sanajärjestys lauseissa, kysymyksissä ja kielteisissä virkkeissä

- omien tekstien tuottaminen, fakta ja fiktio
- kuvakorteista ja kuvista kertominen sanallisesti ja kirjallisesti
- erilaisiin teksteihin ja kuvallisiin julkaisuihin tutustuminen ja niiden tulkitseminen
- ajatuskartan hyödyntäminen asiatekstien ym. yksinkertaistamiseksi ja tiivistämiseksi
- satuja, taruja, runoja, riimejä ja loruja

T10 ohjata oppilasta vahvistamaan kielitietoisuuttaan ja havainnoimaan
kielenkäytön tilanteista vaihtelua, eri kielten piirteitä ja puhutun ja
kirjoitetun suomen säännönmukaisuuksia
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Kielten ja kielenkäytön piirteiden havainnointi
ja vertailu

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas tunnistaa kielen rakenteen
säännönmukaisuuksia ja kykenee kuvaamaan
tavallisimpia peruskäsitteitä käyttäen, miten
kielenkäyttö vaihtelee eri tilanteissa. Oppilas
osaa antaa esimerkkejä ympäristönsä kielistä
ja murteista.

Mikäli oppilas saapuu vuosiluokalle 1 tai 2, työskennellään tasoilla 1 ja 2.
Mikäli oppilas saapuu vuosiluokalle 3, 4 tai 5 aloitetaan työskentely tasolta 2.
Taso 2 luokat 3-5 (6)
Kulttuuri ja kirjallisuus
•
•

Suomen kartta
tutustutaan ja opiskellaan paikkakunnalle tyypillisimpiä asioita, juhlia, ruokia, tapoja ja
harrastusvaihtoehtoja

Kielioppi
•
•

yksikkö / monikko
sanaluokat: substantiivi, adjektiivi, verbi, pronomini, prepositiot, numeraalit

•

kysymyssanat

•
•

genetiivi
käskyt ja kehoitukset

Vuosiluokat 3-6

Sanaston tuntemus
•

riimipareihin tutustuminen

•
•
•
•

yhdyssanat
vastakohdat
synonyymit
lainasanat
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T11 innostaa oppilasta tutustumaan monipuolisesti kirjallisuuteen
ja kulttuuriin ja kannustaa lukemaan lapsille ja nuorille suunnattua
kirjallisuutta sekä rohkaista lukuelämysten jakamiseen ja kirjaston
aktiiviseen käyttöön
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Kirjallisuuden ja kulttuurin tuntemus

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas lukee lasten- ja nuortenkirjallisuutta ja
pystyy kertomaan ajatuksiaan lukemastaan ja
muusta lasten- ja nuortenkulttuurista.

Mikäli oppilas saapuu vuosiluokalle 1 tai 2, työskennellään tasoilla 1 ja 2.
Mikäli oppilas saapuu vuosiluokalle 3, 4 tai 5 aloitetaan työskentely tasolta 2.
Taso 2 luokat 3-5 (6)
Kulttuuri ja kirjallisuus
•
•

Suomen kartta
tutustutaan ja opiskellaan paikkakunnalle tyypillisimpiä asioita, juhlia, ruokia, tapoja ja
harrastusvaihtoehtoja

Kielioppi
•
•

yksikkö / monikko
sanaluokat: substantiivi, adjektiivi, verbi, pronomini, prepositiot, numeraalit

•

kysymyssanat

•
•

genetiivi
käskyt ja kehoitukset

Sanaston tuntemus
•

riimipareihin tutustuminen

•
•
•
•

yhdyssanat
vastakohdat
synonyymit
lainasanat

T12 ohjata oppilasta havainnoimaan koulun ja muun ympäristön
kulttuurista monimuotoisuutta sekä tukea oppilaan monikielistä ja kulttuurista identiteettiä ja rohkaista hyödyntämään ja kehittämään omaa
kielirepertuaaria
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Kielellisen ja kulttuurisen monimuotoisuuden
havainnointi

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa kuvailla omaa ja
elinympäristönsä monikielisyyttä sekä
kulttuurista monimuotoisuutta.

Mikäli oppilas saapuu vuosiluokalle 1 tai 2, työskennellään tasoilla 1 ja 2.
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Arvioinnin kohde

Mikäli oppilas saapuu vuosiluokalle 3, 4 tai 5 aloitetaan työskentely tasolta 2.
Taso 2 luokat 3-5 (6)
Kulttuuri ja kirjallisuus
•
•

Suomen kartta
tutustutaan ja opiskellaan paikkakunnalle tyypillisimpiä asioita, juhlia, ruokia, tapoja ja
harrastusvaihtoehtoja

Kielioppi
•
•

yksikkö / monikko
sanaluokat: substantiivi, adjektiivi, verbi, pronomini, prepositiot, numeraalit

•

kysymyssanat

•
•

genetiivi
käskyt ja kehoitukset

Sanaston tuntemus
•

riimipareihin tutustuminen

•
•
•
•

yhdyssanat
vastakohdat
synonyymit
lainasanat

T13 innostaa oppilasta vahvistamaan myönteistä käsitystä itsestään
kielenkäyttäjänä ja kielenoppijana sekä asettamaan oppimistavoitteita
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Oppimistavoitteiden asettaminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa ohjatusti asettaa itselleen
oppimistavoitteita.

T14 ohjata oppilasta havaitsemaan, miten kieltä käytetään eri oppiaineissa
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
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Eri oppiaineiden kielen havainnointi

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas lukee tuetusti eri oppiaineiden
tekstejä tai niiden osia ja osaa kuvailla,
millaisista osista tekstit rakentuvat.

T15 kannustaa oppilasta kehittämään tietojaan ja kielellisiä keinojaan
itseohjautuvaan työskentelyyn, tiedonhakuun ja tiedon jäsentämiseen
itsenäisesti ja ryhmässä
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
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Arvioinnin kohde
Tekstin rakentaminen ja tiedonhaku

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa tuottaa sovitusta aihepiiristä
hankkimansa tiedon pohjalta jäsennellyn
suullisen tai kirjallisen tekstin itsenäisesti
tai ryhmässä. Oppilas osaa ohjatusti valita
tilanteeseen ja aiheeseen sopivan tavan
hankkia tietoa.

Vuosiluokka 4
Vuosiluokan keskeiset sisältöalueet
S1 Vuorovaikutustilanteissa toimiminen
Harjoitellaan kertomista, mielipiteen ilmaisua ja kuvailua yhteisöllisesti erilaisten aihepiirien
ja tekstien pohjalta. Ohjataan kokonaisilmaisuun ja hyödynnetään draamatyöskentelyä.
Tutkitaan ja käytetään kieltä osana toimintaa (tilannesidonnaiset fraasit ja ilmaukset, ajan
ilmaiseminen kerronnassa, modaalisuus, vertaaminen kuvailussa sekä epäsuora esitys ja toisen
puheeseen viittaaminen). Harjoitellaan ääntämistä, kuuntelutaitoja ja kuullusta oppimisen taitoja.
Osallistutaan oman luokan sekä kouluyhteisön vuorovaikutus- ja kulttuuritoimintaan, niiden
suunnitteluun ja niiden toteuttamiseen.
Opetussuunnitelman teksti SV
Mikäli oppilas saapuu vuosiluokalle 1 tai 2, työskennellään tasoilla 1 ja 2.
Mikäli oppilas saapuu vuosiluokalle 3, 4 tai 5 aloitetaan työskentely tasolta 2.
Taso 2 luokat 3-5 (6)
•
•
•
•
•
•
•

kertoa kuvailemalla annetusta ja tutusta aiheesta
selittää ja kuvailla asioita, paikkoja ja henkilöitä
tehdä haastatteluja tutuista asioista ja tutuilta henkilöiltä
oppia antamaan ohjeita
itseilmaisun harjoitteleminen ja rohkaiseminen itseilmaisuun
oikean ääntämisen oppiminen, painotus ja intonaatio
puhekielen mallintaminen erilaisissa keskustelutilanteissa

Harjoitellaan kaunokirjallisuuden ja erilaisten tieto- ja mediatekstien sujuvaa lukemista sekä
käyttämään tilanteeseen ja tavoitteeseen sopivia lukustrategioita. Edistetään tekstilajien piirteiden
sekä kirjallisuuden peruskäsitteiden tuntemusta. Opitaan tunnistamaan kertovien, kuvaavien,
ohjaavien ja yksinkertaisten kantaa ottavien tekstien kielellisiä ja tekstuaalisia piirteitä.
Harjoitellaan mielipiteen ja arvottavien ilmausten erottamista teksteissä sekä selvittämään
tiedon lähteen ja arvioimaan tiedon luotettavuutta. Harjoitellaan hahmottamaan virkkeen osien
suhteita (lause, lausekkeen pääsanan ja määritteen suhde, lauseenvastike) tekstin ymmärtämisen
tukena. Luokitellaan sanoja merkityksen ja muodon perusteella (sanaluokat). Pohditaan, millaisia
merkityksiä eri sijamuodot sisältävät ja opitaan verbien taipuminen persoona- ja aikamuodoissa.
Harjoitellaan selittämään, vertailemaan ja pohtimaan sanojen, niiden synonyymien, kielikuvien,
sanontojen ja käsitteiden merkityksiä ja niiden hierarkioita. Harjaannutetaan havaitsemaan, miten
persoonaa ja aikaa ilmaistaan tekstissä. Laajennetaan sana- ja käsitevarantoa.
Opetussuunnitelman teksti SV
Mikäli oppilas saapuu vuosiluokalle 1 tai 2, työskennellään tasoilla 1 ja 2.
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S2 Tekstien tulkitseminen

Mikäli oppilas saapuu vuosiluokalle 3, 4 tai 5 aloitetaan työskentely tasolta 2.
Taso 2 luokat 3-5 (6)
•

Sanavarasto

- vuodenajat, kuukaudet ja viikonpäivät
- rahat
- luonto, sää, lämpötila
- keho ja vaatetus, tapaturmat/vahingot ja tunteet
- urheilu/talviurheilu
- perhe ja suku sekä oma ja läheisten osoitteet
- koulun oppiaineet
- kello
- asumisvaihtoehdot
- värit
- ammatit
- geometriset käsitteet (suorakulmio, neliö...)
- kirjasto, kirjastokäynnit
•
•
•
•

harjoittelee lukemaan ääneen ja äänettömästi
mallintaa kieltä eri asioiden ymmärtämiseksi
kirjoitetun ja puhutun kielen erot
annettujen kirjallisten ohjeiden ymmärtäminen

S3 Tekstien tuottaminen
Harjoitellaan sujuvaa kirjoittamista, tekstien tuottamisen ja käsittelyn perustoimintoja ja yleiskielen
normeja itsenäisesti ja ryhmässä. Tuotetaan ikäkaudelle sopivia kertovia, kuvaavia, ohjaavia
ja yksinkertaisia kantaa ottavia tekstilajeja ja niissä käytettävää sanastoa ja fraseologiaa
sekä kieliopillisia rakenteita. Tutustutaan kirjoittamisprosessin vaiheisiin ja muokataan tekstejä
palautteen perusteella.
Opetussuunnitelman teksti SV
Mikäli oppilas saapuu vuosiluokalle 1 tai 2, työskennellään tasoilla 1 ja 2.
Mikäli oppilas saapuu vuosiluokalle 3, 4 tai 5 aloitetaan työskentely tasolta 2.
Taso 2 luokat 3-5 (6)
•

Aakkoset

Vuosiluokat 3-6

- kirjainten tunnistaminen, kokoaminen ja kirjoittaminen
- aakkosjärjestys
- lukusuunta
- äänteen ja kirjaimen yhteys
- vokaalit, konsonantit (lukeminen, kirjoittaminen, kokeileminen ääneen)
- lauserakenteet
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- oikeinkirjoitussäännöt
•
•
•

isot ja pienet kirjaimet
välimerkit
sanajärjestys lauseissa, kysymyksissä ja kielteisissä virkkeissä

- omien tekstien tuottaminen, fakta ja fiktio
- kuvakorteista ja kuvista kertominen sanallisesti ja kirjallisesti
- erilaisiin teksteihin ja kuvallisiin julkaisuihin tutustuminen ja niiden tulkitseminen
- ajatuskartan hyödyntäminen asiatekstien ym. yksinkertaistamiseksi ja tiivistämiseksi
- satuja, taruja, runoja, riimejä ja loruja

S4 Kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtäminen
Tutkitaan tilanteen ja aiheen mukaista kielen vaihtelua havainnoimalla koulun ja oppilaiden vapaaajan vuorovaikutustilanteita sekä moninaisia kuultuja ja luettuja tekstejä. Pohditaan sanojen,
ilmausten ja tekstien ilmentämiä merkityksiä ja tapoja luokitella niitä. Tutustutaan puhutun ja
kirjoitetun suomen piirteisiin. Opitaan päättelemään keskeisiä säännönmukaisuuksia (sanaluokat
ja lausetyypit, nominien ja verbien taivutus, sanojen yhdistäminen ja johtaminen) ja tapoja luoda
merkityksiä. Tutustutaan lapsille ja nuorille suunnattuun kauno- ja tietokirjallisuuteen, elokuviin
ja mediateksteihin sekä kirjastoon niitä tarjoavana resurssina. Perehdytään lasten ja nuorten
maailmaan liittyviin kansanperinteen lajeihin ja nykyperinteeseen.
Opetussuunnitelman teksti SV
Mikäli oppilas saapuu vuosiluokalle 1 tai 2, työskennellään tasoilla 1 ja 2.
Mikäli oppilas saapuu vuosiluokalle 3, 4 tai 5 aloitetaan työskentely tasolta 2.
Taso 2 luokat 3-5 (6)
Kulttuuri ja kirjallisuus
•
•

Suomen kartta
tutustutaan ja opiskellaan paikkakunnalle tyypillisimpiä asioita, juhlia, ruokia, tapoja ja
harrastusvaihtoehtoja

Kielioppi
•
•

yksikkö / monikko
sanaluokat: substantiivi, adjektiivi, verbi, pronomini, prepositiot, numeraalit

•

kysymyssanat

•
•

genetiivi
käskyt ja kehoitukset

•

riimipareihin tutustuminen

•
•
•
•

yhdyssanat
vastakohdat
synonyymit
lainasanat
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Sanaston tuntemus

S5 Kielen käyttö kaiken oppimisen tukena
Opitaan jäsentämään lukemisen, kirjoittamisen, kuuntelun ja puhumisen prosesseja pienempiin
osiin ja harjoitellaan näitä osataitoja sekä erilaisia kirjoitus- ja kuuntelutekniikoita. Harjoitellaan
eri oppiaineiden tärkeiden käsitteiden ja ilmausten tunnistamista ja niiden omaan käyttöön
ottamista. Hyödynnetään tieto- ja viestintäteknologiaa apuna eri tiedonalojen tiedonhankinnassa,
oppimisessa ja oman oppimisen arvioinnissa suhteessa tavoitteisiin. Oppilasta ohjataan
toimimaan eettisesti tekijänoikeuksia ja yksityisyyttä kunnioittaen. Vahvistetaan oppilaan taitoa
käyttää omaa äidinkieltään ja muita osaamiaan kieliä kaiken oppimisen tukena.
Opetuksen tavoitteet

Tavoitteisiin liittyvät
sisältöalueet

Laaja-alainen osaaminen

T1

S1

L1, L2, L4

T2

S1

L1, L2, L4

T3

S1

L2

T4

S2

L1, L4

T5

S2

L2, L4

T6

S2

L1, L2, L4

T7

S3

L1, L4, L5

T8

S3

L1, L2, L4

T9

S3

L1, L2, L4

T10

S4

L2, L4

T11

S4

L2

T12

S4

L2, L4

T13

S5

L1, L2, L7

T14

S5

L4, L7

T15

S5

L1, L6, L7

Vuosiluokan tavoitteet
T1 ohjata oppilasta vahvistamaan ilmaisuvarantoaan ja taitoaan
ilmaista mielipiteensä ja toimia rakentavasti koulun ja muun arjen
vuorovaikutustilanteissa
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde

Vuosiluokat 3-6

Vuorovaikutustaidot ja ilmaisuvaranto

Opetussuunnitelman teksti SV
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Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osallistuu erilaisiin
vuorovaikutustilanteisiin käyttäen
ilmaisuvarantoaan sekä keskustelee ja
työskentelee erilaisten aihepiirien ja tekstien
pohjalta.

Mikäli oppilas saapuu vuosiluokalle 1 tai 2, työskennellään tasoilla 1 ja 2.
Mikäli oppilas saapuu vuosiluokalle 3, 4 tai 5 aloitetaan työskentely tasolta 2.
Taso 2 luokat 3-5 (6)
•
•
•
•
•
•
•

kertoa kuvailemalla annetusta ja tutusta aiheesta
selittää ja kuvailla asioita, paikkoja ja henkilöitä
tehdä haastatteluja tutuista asioista ja tutuilta henkilöiltä
oppia antamaan ohjeita
itseilmaisun harjoitteleminen ja rohkaiseminen itseilmaisuun
oikean ääntämisen oppiminen, painotus ja intonaatio
puhekielen mallintaminen erilaisissa keskustelutilanteissa

T2 innostaa oppilasta vahvistamaan kasvokkaisen vuorovaikutuksen,
opetuspuheen ja kuultujen tekstien kuuntelu- ja ymmärtämistaitojaan
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Tekstien ymmärtäminen ja
vuorovaikutuksessa toimiminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas ymmärtää opetuspuhetta ja muuta
kuulemaansa, kun tilanne tai aihe on
ennestään tuttu tai ymmärtämistä tuetaan.
Oppilas osaa toimia kasvokkaisissa
vuorovaikutustilanteissa.

Opetussuunnitelman teksti SV
Mikäli oppilas saapuu vuosiluokalle 1 tai 2, työskennellään tasoilla 1 ja 2.
Mikäli oppilas saapuu vuosiluokalle 3, 4 tai 5 aloitetaan työskentely tasolta 2.
Taso 2 luokat 3-5 (6)
•
•
•
•
•
•
•

kertoa kuvailemalla annetusta ja tutusta aiheesta
selittää ja kuvailla asioita, paikkoja ja henkilöitä
tehdä haastatteluja tutuista asioista ja tutuilta henkilöiltä
oppia antamaan ohjeita
itseilmaisun harjoitteleminen ja rohkaiseminen itseilmaisuun
oikean ääntämisen oppiminen, painotus ja intonaatio
puhekielen mallintaminen erilaisissa keskustelutilanteissa

T3 ohjata oppilasta ilmaisemaan itseään monipuolisesti sanallisia ja
ei-sanallisia ilmaisukeinoja käyttäen sekä käyttämään luovuuttaan ja
ottamaan huomioon myös muut osallistujat
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Ilmaisu vuorovaikutustilanteissa

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas ilmaisee itseään erilaisia ilmaisun
keinoja käyttäen ja osaa ottaa huomioon
puhekumppaninsa.

Opetussuunnitelman teksti SV
Mikäli oppilas saapuu vuosiluokalle 1 tai 2, työskennellään tasoilla 1 ja 2.
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Arvioinnin kohde

Mikäli oppilas saapuu vuosiluokalle 3, 4 tai 5 aloitetaan työskentely tasolta 2.
Taso 2 luokat 3-5 (6)
•
•
•
•
•
•
•

kertoa kuvailemalla annetusta ja tutusta aiheesta
selittää ja kuvailla asioita, paikkoja ja henkilöitä
tehdä haastatteluja tutuista asioista ja tutuilta henkilöiltä
oppia antamaan ohjeita
itseilmaisun harjoitteleminen ja rohkaiseminen itseilmaisuun
oikean ääntämisen oppiminen, painotus ja intonaatio
puhekielen mallintaminen erilaisissa keskustelutilanteissa

T4 ohjata oppilasta sujuvoittamaan lukutaitoaan ja käyttämään
tietoaan tekstilajeista tekstien erittelemisessä ja tiedon luotettavuuden
arvioinnissa itsenäisesti ja ryhmässä
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Lukutaidon sujuvuus ja tekstilajitaidot tekstin
tulkinnassa

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas lukee sujuvasti monimuotoisia
tekstejä. Oppilas tunnistaa kertomuksen,
tietotekstin ja arvioivan tekstin ja harjoittelee
käyttämään tietoa tekstilajipiirteistä tekstien
tulkinnassa ja arvioinnissa.

Opetussuunnitelman teksti SV
Mikäli oppilas saapuu vuosiluokalle 1 tai 2, työskennellään tasoilla 1 ja 2.
Mikäli oppilas saapuu vuosiluokalle 3, 4 tai 5 aloitetaan työskentely tasolta 2.
Taso 2 luokat 3-5 (6)
•

Sanavarasto

- vuodenajat, kuukaudet ja viikonpäivät
- rahat
- luonto, sää, lämpötila
- keho ja vaatetus, tapaturmat/vahingot ja tunteet
- urheilu/talviurheilu
- perhe ja suku sekä oma ja läheisten osoitteet
- koulun oppiaineet
- kello
- asumisvaihtoehdot
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- värit
- ammatit
- geometriset käsitteet (suorakulmio, neliö...)
- kirjasto, kirjastokäynnit
•
•
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harjoittelee lukemaan ääneen ja äänettömästi
mallintaa kieltä eri asioiden ymmärtämiseksi

•
•

kirjoitetun ja puhutun kielen erot
annettujen kirjallisten ohjeiden ymmärtäminen

T5 kannustaa oppilasta kehittämään taitoaan tulkita puhuttuja ja
kirjoitettuja tekstejä erilaisissa tilanteissa tarkoituksenmukaisia luku- ja
ymmärtämisstrategioita käyttäen
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Tekstien tulkinta

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osallistuu erilaisiin
kielenkäyttötilanteisiin ja osaa tulkita puhuttuja
ja kirjoitettuja tekstejä.

Opetussuunnitelman teksti SV
Mikäli oppilas saapuu vuosiluokalle 1 tai 2, työskennellään tasoilla 1 ja 2.
Mikäli oppilas saapuu vuosiluokalle 3, 4 tai 5 aloitetaan työskentely tasolta 2.
Taso 2 luokat 3-5 (6)
•

Sanavarasto

- vuodenajat, kuukaudet ja viikonpäivät
- rahat
- luonto, sää, lämpötila
- keho ja vaatetus, tapaturmat/vahingot ja tunteet
- urheilu/talviurheilu
- perhe ja suku sekä oma ja läheisten osoitteet
- koulun oppiaineet
- kello
- asumisvaihtoehdot
- värit
- ammatit
- geometriset käsitteet (suorakulmio, neliö...)
- kirjasto, kirjastokäynnit
harjoittelee lukemaan ääneen ja äänettömästi
mallintaa kieltä eri asioiden ymmärtämiseksi
kirjoitetun ja puhutun kielen erot
annettujen kirjallisten ohjeiden ymmärtäminen

T6 ohjata oppilasta päättelevään tekstien tulkintaan sekä laajentamaan
sana- ja käsitevarantoaan
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
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•
•
•
•

Arvioinnin kohde
Sana- ja käsitevarannon laajentuminen,
päättelevä tekstien tulkinta

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas hallitsee kohtuullisen sana- ja
käsitevarannon sekä tunnistaa tekstistä
merkityksiä, jotka vaativat päättelyä.

Opetussuunnitelman teksti SV
Mikäli oppilas saapuu vuosiluokalle 1 tai 2, työskennellään tasoilla 1 ja 2.
Mikäli oppilas saapuu vuosiluokalle 3, 4 tai 5 aloitetaan työskentely tasolta 2.
Taso 2 luokat 3-5 (6)
•

Sanavarasto

- vuodenajat, kuukaudet ja viikonpäivät
- rahat
- luonto, sää, lämpötila
- keho ja vaatetus, tapaturmat/vahingot ja tunteet
- urheilu/talviurheilu
- perhe ja suku sekä oma ja läheisten osoitteet
- koulun oppiaineet
- kello
- asumisvaihtoehdot
- värit
- ammatit
- geometriset käsitteet (suorakulmio, neliö...)
- kirjasto, kirjastokäynnit
•
•
•
•

harjoittelee lukemaan ääneen ja äänettömästi
mallintaa kieltä eri asioiden ymmärtämiseksi
kirjoitetun ja puhutun kielen erot
annettujen kirjallisten ohjeiden ymmärtäminen

T7 innostaa oppilasta edistämään käsinkirjoittamisen ja näppäintaitojen
sujuvoitumista ja tuottamaan arjessa ja koulussa tarvittavia
monimuotoisia tekstejä yksin ja ryhmässä
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
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Arvioinnin kohde
Tekstilajitaidot tekstin tuottamisessa,
käsinkirjoittaminen ja näppäintaidot

Opetussuunnitelman teksti SV
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Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa ohjatusti käyttää kertomiselle,
kuvaamiselle ja yksinkertaiselle
kantaaottavalle tekstille tyypillistä kieltä.
Oppilas osaa kirjoittaa suomea käsin ja hän
on omaksunut tarvittavia näppäintaitoja.

Mikäli oppilas saapuu vuosiluokalle 1 tai 2, työskennellään tasoilla 1 ja 2.
Mikäli oppilas saapuu vuosiluokalle 3, 4 tai 5 aloitetaan työskentely tasolta 2.
Taso 2 luokat 3-5 (6)
•

Aakkoset

- kirjainten tunnistaminen, kokoaminen ja kirjoittaminen
- aakkosjärjestys
- lukusuunta
- äänteen ja kirjaimen yhteys
- vokaalit, konsonantit (lukeminen, kirjoittaminen, kokeileminen ääneen)
- lauserakenteet
- oikeinkirjoitussäännöt
•
•
•

isot ja pienet kirjaimet
välimerkit
sanajärjestys lauseissa, kysymyksissä ja kielteisissä virkkeissä

- omien tekstien tuottaminen, fakta ja fiktio
- kuvakorteista ja kuvista kertominen sanallisesti ja kirjallisesti
- erilaisiin teksteihin ja kuvallisiin julkaisuihin tutustuminen ja niiden tulkitseminen
- ajatuskartan hyödyntäminen asiatekstien ym. yksinkertaistamiseksi ja tiivistämiseksi
- satuja, taruja, runoja, riimejä ja loruja

T8 auttaa oppilasta syventämään taitoaan suunnitella ja tuottaa tekstejä
itsenäisesti ja ryhmässä sekä käyttämään monipuolisesti niissä
tarvittavaa sanastoa ja kieliopillisia rakenteita
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Tekstien tuottaminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas tuottaa kokonaisia tekstejä ja
osoittaa niissä oikeinkirjoituksen tuntemusta.
Oppilas osaa otsikoida tekstinsä, jakaa
sen kappaleisiin ja kiinnittää huomiota
sananvalintoihin.

Opetussuunnitelman teksti SV

Mikäli oppilas saapuu vuosiluokalle 3, 4 tai 5 aloitetaan työskentely tasolta 2.
Taso 2 luokat 3-5 (6)
•

Aakkoset

- kirjainten tunnistaminen, kokoaminen ja kirjoittaminen
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Mikäli oppilas saapuu vuosiluokalle 1 tai 2, työskennellään tasoilla 1 ja 2.

- aakkosjärjestys
- lukusuunta
- äänteen ja kirjaimen yhteys
- vokaalit, konsonantit (lukeminen, kirjoittaminen, kokeileminen ääneen)
- lauserakenteet
- oikeinkirjoitussäännöt
•
•
•

isot ja pienet kirjaimet
välimerkit
sanajärjestys lauseissa, kysymyksissä ja kielteisissä virkkeissä

- omien tekstien tuottaminen, fakta ja fiktio
- kuvakorteista ja kuvista kertominen sanallisesti ja kirjallisesti
- erilaisiin teksteihin ja kuvallisiin julkaisuihin tutustuminen ja niiden tulkitseminen
- ajatuskartan hyödyntäminen asiatekstien ym. yksinkertaistamiseksi ja tiivistämiseksi
- satuja, taruja, runoja, riimejä ja loruja

T9 ohjata oppilasta tarkastelemaan ja arvioimaan omia tekstejään sekä
kehittämään taitoa antaa ja vastaanottaa palautetta
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Tekstien arviointi sekä palautteen antaminen
ja vastaanottaminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa arvioida tuottamiaan
tekstejä, tunnistaa omia vahvuuksiaan ja
kehittämiskohteitaan tekstin tuottajana sekä
osaa antaa ja vastaanottaa palautetta.

Opetussuunnitelman teksti SV
Mikäli oppilas saapuu vuosiluokalle 1 tai 2, työskennellään tasoilla 1 ja 2.
Mikäli oppilas saapuu vuosiluokalle 3, 4 tai 5 aloitetaan työskentely tasolta 2.
Taso 2 luokat 3-5 (6)
•

Aakkoset

- kirjainten tunnistaminen, kokoaminen ja kirjoittaminen
- aakkosjärjestys
- lukusuunta
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- äänteen ja kirjaimen yhteys
- vokaalit, konsonantit (lukeminen, kirjoittaminen, kokeileminen ääneen)
- lauserakenteet
- oikeinkirjoitussäännöt
•
180

isot ja pienet kirjaimet

•
•

välimerkit
sanajärjestys lauseissa, kysymyksissä ja kielteisissä virkkeissä

- omien tekstien tuottaminen, fakta ja fiktio
- kuvakorteista ja kuvista kertominen sanallisesti ja kirjallisesti
- erilaisiin teksteihin ja kuvallisiin julkaisuihin tutustuminen ja niiden tulkitseminen
- ajatuskartan hyödyntäminen asiatekstien ym. yksinkertaistamiseksi ja tiivistämiseksi
- satuja, taruja, runoja, riimejä ja loruja

T10 ohjata oppilasta vahvistamaan kielitietoisuuttaan ja havainnoimaan
kielenkäytön tilanteista vaihtelua, eri kielten piirteitä ja puhutun ja
kirjoitetun suomen säännönmukaisuuksia
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Kielten ja kielenkäytön piirteiden havainnointi
ja vertailu

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas tunnistaa kielen rakenteen
säännönmukaisuuksia ja kykenee kuvaamaan
tavallisimpia peruskäsitteitä käyttäen, miten
kielenkäyttö vaihtelee eri tilanteissa. Oppilas
osaa antaa esimerkkejä ympäristönsä kielistä
ja murteista.

Opetussuunnitelman teksti SV
Mikäli oppilas saapuu vuosiluokalle 1 tai 2, työskennellään tasoilla 1 ja 2.
Mikäli oppilas saapuu vuosiluokalle 3, 4 tai 5 aloitetaan työskentely tasolta 2.
Taso 2 luokat 3-5 (6)
Kulttuuri ja kirjallisuus
•
•

Suomen kartta
tutustutaan ja opiskellaan paikkakunnalle tyypillisimpiä asioita, juhlia, ruokia, tapoja ja
harrastusvaihtoehtoja

•
•

yksikkö / monikko
sanaluokat: substantiivi, adjektiivi, verbi, pronomini, prepositiot, numeraalit

•

kysymyssanat

•
•

genetiivi
käskyt ja kehoitukset

Sanaston tuntemus
•

riimipareihin tutustuminen

•
•
•

yhdyssanat
vastakohdat
synonyymit
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Kielioppi

•

lainasanat

T11 innostaa oppilasta tutustumaan monipuolisesti kirjallisuuteen
ja kulttuuriin ja kannustaa lukemaan lapsille ja nuorille suunnattua
kirjallisuutta sekä rohkaista lukuelämysten jakamiseen ja kirjaston
aktiiviseen käyttöön
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Kirjallisuuden ja kulttuurin tuntemus

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas lukee lasten- ja nuortenkirjallisuutta ja
pystyy kertomaan ajatuksiaan lukemastaan ja
muusta lasten- ja nuortenkulttuurista.

Opetussuunnitelman teksti SV
Mikäli oppilas saapuu vuosiluokalle 1 tai 2, työskennellään tasoilla 1 ja 2.
Mikäli oppilas saapuu vuosiluokalle 3, 4 tai 5 aloitetaan työskentely tasolta 2.
Taso 2 luokat 3-5 (6)
Kulttuuri ja kirjallisuus
•
•

Suomen kartta
tutustutaan ja opiskellaan paikkakunnalle tyypillisimpiä asioita, juhlia, ruokia, tapoja ja
harrastusvaihtoehtoja

Kielioppi
•
•

yksikkö / monikko
sanaluokat: substantiivi, adjektiivi, verbi, pronomini, prepositiot, numeraalit

•

kysymyssanat

•
•

genetiivi
käskyt ja kehoitukset
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Sanaston tuntemus
•

riimipareihin tutustuminen

•
•
•
•

yhdyssanat
vastakohdat
synonyymit
lainasanat

T12 ohjata oppilasta havainnoimaan koulun ja muun ympäristön
kulttuurista monimuotoisuutta sekä tukea oppilaan monikielistä ja kulttuurista identiteettiä ja rohkaista hyödyntämään ja kehittämään omaa
kielirepertuaaria
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
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Arvioinnin kohde
Kielellisen ja kulttuurisen monimuotoisuuden
havainnointi

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa kuvailla omaa ja
elinympäristönsä monikielisyyttä sekä
kulttuurista monimuotoisuutta.

Opetussuunnitelman teksti SV
Mikäli oppilas saapuu vuosiluokalle 1 tai 2, työskennellään tasoilla 1 ja 2.
Mikäli oppilas saapuu vuosiluokalle 3, 4 tai 5 aloitetaan työskentely tasolta 2.
Taso 2 luokat 3-5 (6)
Kulttuuri ja kirjallisuus
•
•

Suomen kartta
tutustutaan ja opiskellaan paikkakunnalle tyypillisimpiä asioita, juhlia, ruokia, tapoja ja
harrastusvaihtoehtoja

Kielioppi
•
•

yksikkö / monikko
sanaluokat: substantiivi, adjektiivi, verbi, pronomini, prepositiot, numeraalit

•

kysymyssanat

•
•

genetiivi
käskyt ja kehoitukset

Sanaston tuntemus
•

riimipareihin tutustuminen

•
•
•
•

yhdyssanat
vastakohdat
synonyymit
lainasanat

T13 innostaa oppilasta vahvistamaan myönteistä käsitystä itsestään
kielenkäyttäjänä ja kielenoppijana sekä asettamaan oppimistavoitteita
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Oppimistavoitteiden asettaminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa ohjatusti asettaa itselleen
oppimistavoitteita.

Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Eri oppiaineiden kielen havainnointi

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas lukee tuetusti eri oppiaineiden
tekstejä tai niiden osia ja osaa kuvailla,
millaisista osista tekstit rakentuvat.
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T14 ohjata oppilasta havaitsemaan, miten kieltä käytetään eri oppiaineissa

T15 kannustaa oppilasta kehittämään tietojaan ja kielellisiä keinojaan
itseohjautuvaan työskentelyyn, tiedonhakuun ja tiedon jäsentämiseen
itsenäisesti ja ryhmässä
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Tekstin rakentaminen ja tiedonhaku

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa tuottaa sovitusta aihepiiristä
hankkimansa tiedon pohjalta jäsennellyn
suullisen tai kirjallisen tekstin itsenäisesti
tai ryhmässä. Oppilas osaa ohjatusti valita
tilanteeseen ja aiheeseen sopivan tavan
hankkia tietoa.

Vuosiluokka 5
Vuosiluokan keskeiset sisältöalueet
S1 Vuorovaikutustilanteissa toimiminen
Harjoitellaan kertomista, mielipiteen ilmaisua ja kuvailua yhteisöllisesti erilaisten aihepiirien
ja tekstien pohjalta. Ohjataan kokonaisilmaisuun ja hyödynnetään draamatyöskentelyä.
Tutkitaan ja käytetään kieltä osana toimintaa (tilannesidonnaiset fraasit ja ilmaukset, ajan
ilmaiseminen kerronnassa, modaalisuus, vertaaminen kuvailussa sekä epäsuora esitys ja toisen
puheeseen viittaaminen). Harjoitellaan ääntämistä, kuuntelutaitoja ja kuullusta oppimisen taitoja.
Osallistutaan oman luokan sekä kouluyhteisön vuorovaikutus- ja kulttuuritoimintaan, niiden
suunnitteluun ja niiden toteuttamiseen.
Opetussuunnitelman teksti SV
Mikäli oppilas saapuu vuosiluokalle 1 tai 2, työskennellään tasoilla 1 ja 2.
Mikäli oppilas saapuu vuosiluokalle 3, 4 tai 5 aloitetaan työskentely tasolta 2.
Taso 2 luokat 3-5 (6)
•
•
•
•
•
•
•

kertoa kuvailemalla annetusta ja tutusta aiheesta
selittää ja kuvailla asioita, paikkoja ja henkilöitä
tehdä haastatteluja tutuista asioista ja tutuilta henkilöiltä
oppia antamaan ohjeita
itseilmaisun harjoitteleminen ja rohkaiseminen itseilmaisuun
oikean ääntämisen oppiminen, painotus ja intonaatio
puhekielen mallintaminen erilaisissa keskustelutilanteissa

Vuosiluokat 3-6

S2 Tekstien tulkitseminen
Harjoitellaan kaunokirjallisuuden ja erilaisten tieto- ja mediatekstien sujuvaa lukemista sekä
käyttämään tilanteeseen ja tavoitteeseen sopivia lukustrategioita. Edistetään tekstilajien piirteiden
sekä kirjallisuuden peruskäsitteiden tuntemusta. Opitaan tunnistamaan kertovien, kuvaavien,
ohjaavien ja yksinkertaisten kantaa ottavien tekstien kielellisiä ja tekstuaalisia piirteitä.
Harjoitellaan mielipiteen ja arvottavien ilmausten erottamista teksteissä sekä selvittämään
tiedon lähteen ja arvioimaan tiedon luotettavuutta. Harjoitellaan hahmottamaan virkkeen osien
suhteita (lause, lausekkeen pääsanan ja määritteen suhde, lauseenvastike) tekstin ymmärtämisen
tukena. Luokitellaan sanoja merkityksen ja muodon perusteella (sanaluokat). Pohditaan, millaisia
merkityksiä eri sijamuodot sisältävät ja opitaan verbien taipuminen persoona- ja aikamuodoissa.
Harjoitellaan selittämään, vertailemaan ja pohtimaan sanojen, niiden synonyymien, kielikuvien,
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sanontojen ja käsitteiden merkityksiä ja niiden hierarkioita. Harjaannutetaan havaitsemaan, miten
persoonaa ja aikaa ilmaistaan tekstissä. Laajennetaan sana- ja käsitevarantoa.
Opetussuunnitelman teksti SV
Mikäli oppilas saapuu vuosiluokalle 1 tai 2, työskennellään tasoilla 1 ja 2.
Mikäli oppilas saapuu vuosiluokalle 3, 4 tai 5 aloitetaan työskentely tasolta 2.
Taso 2 luokat 3-5 (6)
•

Sanavarasto

- vuodenajat, kuukaudet ja viikonpäivät
- rahat
- luonto, sää, lämpötila
- keho ja vaatetus, tapaturmat/vahingot ja tunteet
- urheilu/talviurheilu
- perhe ja suku sekä oma ja läheisten osoitteet
- koulun oppiaineet
- kello
- asumisvaihtoehdot
- värit
- ammatit
- geometriset käsitteet (suorakulmio, neliö...)
- kirjasto, kirjastokäynnit
•
•
•
•

harjoittelee lukemaan ääneen ja äänettömästi
mallintaa kieltä eri asioiden ymmärtämiseksi
kirjoitetun ja puhutun kielen erot
annettujen kirjallisten ohjeiden ymmärtäminen

S3 Tekstien tuottaminen
Harjoitellaan sujuvaa kirjoittamista, tekstien tuottamisen ja käsittelyn perustoimintoja ja yleiskielen
normeja itsenäisesti ja ryhmässä. Tuotetaan ikäkaudelle sopivia kertovia, kuvaavia, ohjaavia
ja yksinkertaisia kantaa ottavia tekstilajeja ja niissä käytettävää sanastoa ja fraseologiaa
sekä kieliopillisia rakenteita. Tutustutaan kirjoittamisprosessin vaiheisiin ja muokataan tekstejä
palautteen perusteella.
Opetussuunnitelman teksti SV

Mikäli oppilas saapuu vuosiluokalle 3, 4 tai 5 aloitetaan työskentely tasolta 2.
Taso 2 luokat 3-5 (6)
•

Aakkoset

- kirjainten tunnistaminen, kokoaminen ja kirjoittaminen
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Mikäli oppilas saapuu vuosiluokalle 1 tai 2, työskennellään tasoilla 1 ja 2.

- aakkosjärjestys
- lukusuunta
- äänteen ja kirjaimen yhteys
- vokaalit, konsonantit (lukeminen, kirjoittaminen, kokeileminen ääneen)
- lauserakenteet
- oikeinkirjoitussäännöt
•
•
•

isot ja pienet kirjaimet
välimerkit
sanajärjestys lauseissa, kysymyksissä ja kielteisissä virkkeissä

- omien tekstien tuottaminen, fakta ja fiktio
- kuvakorteista ja kuvista kertominen sanallisesti ja kirjallisesti
- erilaisiin teksteihin ja kuvallisiin julkaisuihin tutustuminen ja niiden tulkitseminen
- ajatuskartan hyödyntäminen asiatekstien ym. yksinkertaistamiseksi ja tiivistämiseksi
- satuja, taruja, runoja, riimejä ja loruja

S4 Kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtäminen
Tutkitaan tilanteen ja aiheen mukaista kielen vaihtelua havainnoimalla koulun ja oppilaiden vapaaajan vuorovaikutustilanteita sekä moninaisia kuultuja ja luettuja tekstejä. Pohditaan sanojen,
ilmausten ja tekstien ilmentämiä merkityksiä ja tapoja luokitella niitä. Tutustutaan puhutun ja
kirjoitetun suomen piirteisiin. Opitaan päättelemään keskeisiä säännönmukaisuuksia (sanaluokat
ja lausetyypit, nominien ja verbien taivutus, sanojen yhdistäminen ja johtaminen) ja tapoja luoda
merkityksiä. Tutustutaan lapsille ja nuorille suunnattuun kauno- ja tietokirjallisuuteen, elokuviin
ja mediateksteihin sekä kirjastoon niitä tarjoavana resurssina. Perehdytään lasten ja nuorten
maailmaan liittyviin kansanperinteen lajeihin ja nykyperinteeseen.
Opetussuunnitelman teksti SV
Mikäli oppilas saapuu vuosiluokalle 1 tai 2, työskennellään tasoilla 1 ja 2.
Mikäli oppilas saapuu vuosiluokalle 3, 4 tai 5 aloitetaan työskentely tasolta 2.
Taso 2 luokat 3-5 (6)
Kulttuuri ja kirjallisuus
•
•

Suomen kartta
tutustutaan ja opiskellaan paikkakunnalle tyypillisimpiä asioita, juhlia, ruokia, tapoja ja
harrastusvaihtoehtoja

Vuosiluokat 3-6

Kielioppi
•
•

yksikkö / monikko
sanaluokat: substantiivi, adjektiivi, verbi, pronomini, prepositiot, numeraalit

•

kysymyssanat

•
•

genetiivi
käskyt ja kehoitukset

Sanaston tuntemus
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•

riimipareihin tutustuminen

•
•
•
•

yhdyssanat
vastakohdat
synonyymit
lainasanat

S5 Kielen käyttö kaiken oppimisen tukena
Opitaan jäsentämään lukemisen, kirjoittamisen, kuuntelun ja puhumisen prosesseja pienempiin
osiin ja harjoitellaan näitä osataitoja sekä erilaisia kirjoitus- ja kuuntelutekniikoita. Harjoitellaan
eri oppiaineiden tärkeiden käsitteiden ja ilmausten tunnistamista ja niiden omaan käyttöön
ottamista. Hyödynnetään tieto- ja viestintäteknologiaa apuna eri tiedonalojen tiedonhankinnassa,
oppimisessa ja oman oppimisen arvioinnissa suhteessa tavoitteisiin. Oppilasta ohjataan
toimimaan eettisesti tekijänoikeuksia ja yksityisyyttä kunnioittaen. Vahvistetaan oppilaan taitoa
käyttää omaa äidinkieltään ja muita osaamiaan kieliä kaiken oppimisen tukena.
Opetuksen tavoitteet

Tavoitteisiin liittyvät
sisältöalueet

Laaja-alainen osaaminen

T1

S1

L1, L2, L4

T2

S1

L1, L2, L4

T3

S1

L2

T4

S2

L1, L4

T5

S2

L2, L4

T6

S2

L1, L2, L4

T7

S3

L1, L4, L5

T8

S3

L1, L2, L4

T9

S3

L1, L2, L4

T10

S4

L2, L4

T11

S4

L2

T12

S4

L2, L4

T13

S5

L1, L2, L7

T14

S5

L4, L7

T15

S5

L1, L6, L7

T1 ohjata oppilasta vahvistamaan ilmaisuvarantoaan ja taitoaan
ilmaista mielipiteensä ja toimia rakentavasti koulun ja muun arjen
vuorovaikutustilanteissa
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
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Vuosiluokan tavoitteet

Arvioinnin kohde
Vuorovaikutustaidot ja ilmaisuvaranto

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osallistuu erilaisiin
vuorovaikutustilanteisiin käyttäen
ilmaisuvarantoaan sekä keskustelee ja
työskentelee erilaisten aihepiirien ja tekstien
pohjalta.

Opetussuunnitelman teksti SV
Mikäli oppilas saapuu vuosiluokalle 1 tai 2, työskennellään tasoilla 1 ja 2.
Mikäli oppilas saapuu vuosiluokalle 3, 4 tai 5 aloitetaan työskentely tasolta 2.
Taso 2 luokat 3-5 (6)
•
•
•
•
•
•
•

kertoa kuvailemalla annetusta ja tutusta aiheesta
selittää ja kuvailla asioita, paikkoja ja henkilöitä
tehdä haastatteluja tutuista asioista ja tutuilta henkilöiltä
oppia antamaan ohjeita
itseilmaisun harjoitteleminen ja rohkaiseminen itseilmaisuun
oikean ääntämisen oppiminen, painotus ja intonaatio
puhekielen mallintaminen erilaisissa keskustelutilanteissa

T2 innostaa oppilasta vahvistamaan kasvokkaisen vuorovaikutuksen,
opetuspuheen ja kuultujen tekstien kuuntelu- ja ymmärtämistaitojaan
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Tekstien ymmärtäminen ja
vuorovaikutuksessa toimiminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas ymmärtää opetuspuhetta ja muuta
kuulemaansa, kun tilanne tai aihe on
ennestään tuttu tai ymmärtämistä tuetaan.
Oppilas osaa toimia kasvokkaisissa
vuorovaikutustilanteissa.

Opetussuunnitelman teksti SV
Mikäli oppilas saapuu vuosiluokalle 1 tai 2, työskennellään tasoilla 1 ja 2.
Mikäli oppilas saapuu vuosiluokalle 3, 4 tai 5 aloitetaan työskentely tasolta 2.
Taso 2 luokat 3-5 (6)

Vuosiluokat 3-6

•
•
•
•
•
•
•
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kertoa kuvailemalla annetusta ja tutusta aiheesta
selittää ja kuvailla asioita, paikkoja ja henkilöitä
tehdä haastatteluja tutuista asioista ja tutuilta henkilöiltä
oppia antamaan ohjeita
itseilmaisun harjoitteleminen ja rohkaiseminen itseilmaisuun
oikean ääntämisen oppiminen, painotus ja intonaatio
puhekielen mallintaminen erilaisissa keskustelutilanteissa

T3 ohjata oppilasta ilmaisemaan itseään monipuolisesti sanallisia ja
ei-sanallisia ilmaisukeinoja käyttäen sekä käyttämään luovuuttaan ja
ottamaan huomioon myös muut osallistujat
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Ilmaisu vuorovaikutustilanteissa

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas ilmaisee itseään erilaisia ilmaisun
keinoja käyttäen ja osaa ottaa huomioon
puhekumppaninsa.

Opetussuunnitelman teksti SV
Mikäli oppilas saapuu vuosiluokalle 1 tai 2, työskennellään tasoilla 1 ja 2.
Mikäli oppilas saapuu vuosiluokalle 3, 4 tai 5 aloitetaan työskentely tasolta 2.
Taso 2 luokat 3-5 (6)
•
•
•
•
•
•
•

kertoa kuvailemalla annetusta ja tutusta aiheesta
selittää ja kuvailla asioita, paikkoja ja henkilöitä
tehdä haastatteluja tutuista asioista ja tutuilta henkilöiltä
oppia antamaan ohjeita
itseilmaisun harjoitteleminen ja rohkaiseminen itseilmaisuun
oikean ääntämisen oppiminen, painotus ja intonaatio
puhekielen mallintaminen erilaisissa keskustelutilanteissa

T4 ohjata oppilasta sujuvoittamaan lukutaitoaan ja käyttämään
tietoaan tekstilajeista tekstien erittelemisessä ja tiedon luotettavuuden
arvioinnissa itsenäisesti ja ryhmässä
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Lukutaidon sujuvuus ja tekstilajitaidot tekstin
tulkinnassa

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas lukee sujuvasti monimuotoisia
tekstejä. Oppilas tunnistaa kertomuksen,
tietotekstin ja arvioivan tekstin ja harjoittelee
käyttämään tietoa tekstilajipiirteistä tekstien
tulkinnassa ja arvioinnissa.

Opetussuunnitelman teksti SV
Mikäli oppilas saapuu vuosiluokalle 1 tai 2, työskennellään tasoilla 1 ja 2.
Mikäli oppilas saapuu vuosiluokalle 3, 4 tai 5 aloitetaan työskentely tasolta 2.
Taso 2 luokat 3-5 (6)
•

Sanavarasto

- rahat
- luonto, sää, lämpötila
- keho ja vaatetus, tapaturmat/vahingot ja tunteet
- urheilu/talviurheilu
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- vuodenajat, kuukaudet ja viikonpäivät

- perhe ja suku sekä oma ja läheisten osoitteet
- koulun oppiaineet
- kello
- asumisvaihtoehdot
- värit
- ammatit
- geometriset käsitteet (suorakulmio, neliö...)
- kirjasto, kirjastokäynnit
•
•
•
•

harjoittelee lukemaan ääneen ja äänettömästi
mallintaa kieltä eri asioiden ymmärtämiseksi
kirjoitetun ja puhutun kielen erot
annettujen kirjallisten ohjeiden ymmärtäminen

T5 kannustaa oppilasta kehittämään taitoaan tulkita puhuttuja ja
kirjoitettuja tekstejä erilaisissa tilanteissa tarkoituksenmukaisia luku- ja
ymmärtämisstrategioita käyttäen
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Tekstien tulkinta

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osallistuu erilaisiin
kielenkäyttötilanteisiin ja osaa tulkita puhuttuja
ja kirjoitettuja tekstejä.

Opetussuunnitelman teksti SV
Mikäli oppilas saapuu vuosiluokalle 1 tai 2, työskennellään tasoilla 1 ja 2.
Mikäli oppilas saapuu vuosiluokalle 3, 4 tai 5 aloitetaan työskentely tasolta 2.
Taso 2 luokat 3-5 (6)
•

Sanavarasto

- vuodenajat, kuukaudet ja viikonpäivät
- rahat
- luonto, sää, lämpötila
- keho ja vaatetus, tapaturmat/vahingot ja tunteet
- urheilu/talviurheilu
- perhe ja suku sekä oma ja läheisten osoitteet

Vuosiluokat 3-6

- koulun oppiaineet
- kello
- asumisvaihtoehdot
- värit
- ammatit
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- geometriset käsitteet (suorakulmio, neliö...)
- kirjasto, kirjastokäynnit
•
•
•
•

harjoittelee lukemaan ääneen ja äänettömästi
mallintaa kieltä eri asioiden ymmärtämiseksi
kirjoitetun ja puhutun kielen erot
annettujen kirjallisten ohjeiden ymmärtäminen

T6 ohjata oppilasta päättelevään tekstien tulkintaan sekä laajentamaan
sana- ja käsitevarantoaan
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Sana- ja käsitevarannon laajentuminen,
päättelevä tekstien tulkinta

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas hallitsee kohtuullisen sana- ja
käsitevarannon sekä tunnistaa tekstistä
merkityksiä, jotka vaativat päättelyä.

Opetussuunnitelman teksti SV
Mikäli oppilas saapuu vuosiluokalle 1 tai 2, työskennellään tasoilla 1 ja 2.
Mikäli oppilas saapuu vuosiluokalle 3, 4 tai 5 aloitetaan työskentely tasolta 2.
Taso 2 luokat 3-5 (6)
•

Sanavarasto

- vuodenajat, kuukaudet ja viikonpäivät
- rahat
- luonto, sää, lämpötila
- keho ja vaatetus, tapaturmat/vahingot ja tunteet
- urheilu/talviurheilu
- perhe ja suku sekä oma ja läheisten osoitteet
- koulun oppiaineet
- kello
- asumisvaihtoehdot
- värit
- ammatit
- geometriset käsitteet (suorakulmio, neliö...)

•
•
•
•

harjoittelee lukemaan ääneen ja äänettömästi
mallintaa kieltä eri asioiden ymmärtämiseksi
kirjoitetun ja puhutun kielen erot
annettujen kirjallisten ohjeiden ymmärtäminen
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- kirjasto, kirjastokäynnit

T7 innostaa oppilasta edistämään käsinkirjoittamisen ja näppäintaitojen
sujuvoitumista ja tuottamaan arjessa ja koulussa tarvittavia
monimuotoisia tekstejä yksin ja ryhmässä
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Tekstilajitaidot tekstin tuottamisessa,
käsinkirjoittaminen ja näppäintaidot

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa ohjatusti käyttää kertomiselle,
kuvaamiselle ja yksinkertaiselle
kantaaottavalle tekstille tyypillistä kieltä.
Oppilas osaa kirjoittaa suomea käsin ja hän
on omaksunut tarvittavia näppäintaitoja.

Opetussuunnitelman teksti SV
Mikäli oppilas saapuu vuosiluokalle 1 tai 2, työskennellään tasoilla 1 ja 2.
Mikäli oppilas saapuu vuosiluokalle 3, 4 tai 5 aloitetaan työskentely tasolta 2.
Taso 2 luokat 3-5 (6)
•

Aakkoset

- kirjainten tunnistaminen, kokoaminen ja kirjoittaminen
- aakkosjärjestys
- lukusuunta
- äänteen ja kirjaimen yhteys
- vokaalit, konsonantit (lukeminen, kirjoittaminen, kokeileminen ääneen)
- lauserakenteet
- oikeinkirjoitussäännöt
•
•
•

isot ja pienet kirjaimet
välimerkit
sanajärjestys lauseissa, kysymyksissä ja kielteisissä virkkeissä

- omien tekstien tuottaminen, fakta ja fiktio
- kuvakorteista ja kuvista kertominen sanallisesti ja kirjallisesti
- erilaisiin teksteihin ja kuvallisiin julkaisuihin tutustuminen ja niiden tulkitseminen
- ajatuskartan hyödyntäminen asiatekstien ym. yksinkertaistamiseksi ja tiivistämiseksi
- satuja, taruja, runoja, riimejä ja loruja

Vuosiluokat 3-6

T8 auttaa oppilasta syventämään taitoaan suunnitella ja tuottaa tekstejä
itsenäisesti ja ryhmässä sekä käyttämään monipuolisesti niissä
tarvittavaa sanastoa ja kieliopillisia rakenteita
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
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Arvioinnin kohde
Tekstien tuottaminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas tuottaa kokonaisia tekstejä ja
osoittaa niissä oikeinkirjoituksen tuntemusta.
Oppilas osaa otsikoida tekstinsä, jakaa
sen kappaleisiin ja kiinnittää huomiota
sananvalintoihin.

Opetussuunnitelman teksti SV
Mikäli oppilas saapuu vuosiluokalle 1 tai 2, työskennellään tasoilla 1 ja 2.
Mikäli oppilas saapuu vuosiluokalle 3, 4 tai 5 aloitetaan työskentely tasolta 2.
Taso 2 luokat 3-5 (6)
•

Aakkoset

- kirjainten tunnistaminen, kokoaminen ja kirjoittaminen
- aakkosjärjestys
- lukusuunta
- äänteen ja kirjaimen yhteys
- vokaalit, konsonantit (lukeminen, kirjoittaminen, kokeileminen ääneen)
- lauserakenteet
- oikeinkirjoitussäännöt
•
•
•

isot ja pienet kirjaimet
välimerkit
sanajärjestys lauseissa, kysymyksissä ja kielteisissä virkkeissä

- omien tekstien tuottaminen, fakta ja fiktio
- kuvakorteista ja kuvista kertominen sanallisesti ja kirjallisesti
- erilaisiin teksteihin ja kuvallisiin julkaisuihin tutustuminen ja niiden tulkitseminen
- ajatuskartan hyödyntäminen asiatekstien ym. yksinkertaistamiseksi ja tiivistämiseksi
- satuja, taruja, runoja, riimejä ja loruja

T9 ohjata oppilasta tarkastelemaan ja arvioimaan omia tekstejään sekä
kehittämään taitoa antaa ja vastaanottaa palautetta
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Tekstien arviointi sekä palautteen antaminen
ja vastaanottaminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa arvioida tuottamiaan
tekstejä, tunnistaa omia vahvuuksiaan ja
kehittämiskohteitaan tekstin tuottajana sekä
osaa antaa ja vastaanottaa palautetta.

Opetussuunnitelman teksti SV
Mikäli oppilas saapuu vuosiluokalle 1 tai 2, työskennellään tasoilla 1 ja 2.
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Arvioinnin kohde

Mikäli oppilas saapuu vuosiluokalle 3, 4 tai 5 aloitetaan työskentely tasolta 2.
Taso 2 luokat 3-5 (6)
•

Aakkoset

- kirjainten tunnistaminen, kokoaminen ja kirjoittaminen
- aakkosjärjestys
- lukusuunta
- äänteen ja kirjaimen yhteys
- vokaalit, konsonantit (lukeminen, kirjoittaminen, kokeileminen ääneen)
- lauserakenteet
- oikeinkirjoitussäännöt
•
•
•

isot ja pienet kirjaimet
välimerkit
sanajärjestys lauseissa, kysymyksissä ja kielteisissä virkkeissä

- omien tekstien tuottaminen, fakta ja fiktio
- kuvakorteista ja kuvista kertominen sanallisesti ja kirjallisesti
- erilaisiin teksteihin ja kuvallisiin julkaisuihin tutustuminen ja niiden tulkitseminen
- ajatuskartan hyödyntäminen asiatekstien ym. yksinkertaistamiseksi ja tiivistämiseksi
- satuja, taruja, runoja, riimejä ja loruja

T10 ohjata oppilasta vahvistamaan kielitietoisuuttaan ja havainnoimaan
kielenkäytön tilanteista vaihtelua, eri kielten piirteitä ja puhutun ja
kirjoitetun suomen säännönmukaisuuksia
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Kielten ja kielenkäytön piirteiden havainnointi
ja vertailu

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas tunnistaa kielen rakenteen
säännönmukaisuuksia ja kykenee kuvaamaan
tavallisimpia peruskäsitteitä käyttäen, miten
kielenkäyttö vaihtelee eri tilanteissa. Oppilas
osaa antaa esimerkkejä ympäristönsä kielistä
ja murteista.

Opetussuunnitelman teksti SV
Mikäli oppilas saapuu vuosiluokalle 1 tai 2, työskennellään tasoilla 1 ja 2.
Mikäli oppilas saapuu vuosiluokalle 3, 4 tai 5 aloitetaan työskentely tasolta 2.

Vuosiluokat 3-6

Taso 2 luokat 3-5 (6)
Kulttuuri ja kirjallisuus
•
•
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Suomen kartta
tutustutaan ja opiskellaan paikkakunnalle tyypillisimpiä asioita, juhlia, ruokia, tapoja ja
harrastusvaihtoehtoja

Kielioppi
•
•

yksikkö / monikko
sanaluokat: substantiivi, adjektiivi, verbi, pronomini, prepositiot, numeraalit

•

kysymyssanat

•
•

genetiivi
käskyt ja kehoitukset

Sanaston tuntemus
•

riimipareihin tutustuminen

•
•
•
•

yhdyssanat
vastakohdat
synonyymit
lainasanat

T11 innostaa oppilasta tutustumaan monipuolisesti kirjallisuuteen
ja kulttuuriin ja kannustaa lukemaan lapsille ja nuorille suunnattua
kirjallisuutta sekä rohkaista lukuelämysten jakamiseen ja kirjaston
aktiiviseen käyttöön
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Kirjallisuuden ja kulttuurin tuntemus

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas lukee lasten- ja nuortenkirjallisuutta ja
pystyy kertomaan ajatuksiaan lukemastaan ja
muusta lasten- ja nuortenkulttuurista.

Opetussuunnitelman teksti SV
Mikäli oppilas saapuu vuosiluokalle 1 tai 2, työskennellään tasoilla 1 ja 2.
Mikäli oppilas saapuu vuosiluokalle 3, 4 tai 5 aloitetaan työskentely tasolta 2.
Taso 2 luokat 3-5 (6)
Kulttuuri ja kirjallisuus
•
•

Suomen kartta
tutustutaan ja opiskellaan paikkakunnalle tyypillisimpiä asioita, juhlia, ruokia, tapoja ja
harrastusvaihtoehtoja

•
•

yksikkö / monikko
sanaluokat: substantiivi, adjektiivi, verbi, pronomini, prepositiot, numeraalit

•

kysymyssanat

•
•

genetiivi
käskyt ja kehoitukset

Sanaston tuntemus
•

riimipareihin tutustuminen
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Kielioppi

•
•
•
•

yhdyssanat
vastakohdat
synonyymit
lainasanat

T12 ohjata oppilasta havainnoimaan koulun ja muun ympäristön
kulttuurista monimuotoisuutta sekä tukea oppilaan monikielistä ja kulttuurista identiteettiä ja rohkaista hyödyntämään ja kehittämään omaa
kielirepertuaaria
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Kielellisen ja kulttuurisen monimuotoisuuden
havainnointi

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa kuvailla omaa ja
elinympäristönsä monikielisyyttä sekä
kulttuurista monimuotoisuutta.

Opetussuunnitelman teksti SV
Mikäli oppilas saapuu vuosiluokalle 1 tai 2, työskennellään tasoilla 1 ja 2.
Mikäli oppilas saapuu vuosiluokalle 3, 4 tai 5 aloitetaan työskentely tasolta 2.
Taso 2 luokat 3-5 (6)
Kulttuuri ja kirjallisuus
•
•

Suomen kartta
tutustutaan ja opiskellaan paikkakunnalle tyypillisimpiä asioita, juhlia, ruokia, tapoja ja
harrastusvaihtoehtoja

Kielioppi
•
•

yksikkö / monikko
sanaluokat: substantiivi, adjektiivi, verbi, pronomini, prepositiot, numeraalit

•

kysymyssanat

•
•

genetiivi
käskyt ja kehoitukset
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Sanaston tuntemus
•

riimipareihin tutustuminen

•
•
•
•

yhdyssanat
vastakohdat
synonyymit
lainasanat

T13 innostaa oppilasta vahvistamaan myönteistä käsitystä itsestään
kielenkäyttäjänä ja kielenoppijana sekä asettamaan oppimistavoitteita
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
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Arvioinnin kohde
Oppimistavoitteiden asettaminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa ohjatusti asettaa itselleen
oppimistavoitteita.

T14 ohjata oppilasta havaitsemaan, miten kieltä käytetään eri oppiaineissa
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Eri oppiaineiden kielen havainnointi

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas lukee tuetusti eri oppiaineiden
tekstejä tai niiden osia ja osaa kuvailla,
millaisista osista tekstit rakentuvat.

T15 kannustaa oppilasta kehittämään tietojaan ja kielellisiä keinojaan
itseohjautuvaan työskentelyyn, tiedonhakuun ja tiedon jäsentämiseen
itsenäisesti ja ryhmässä
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Tekstin rakentaminen ja tiedonhaku

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa tuottaa sovitusta aihepiiristä
hankkimansa tiedon pohjalta jäsennellyn
suullisen tai kirjallisen tekstin itsenäisesti
tai ryhmässä. Oppilas osaa ohjatusti valita
tilanteeseen ja aiheeseen sopivan tavan
hankkia tietoa.

Vuosiluokka 6
Vuosiluokan keskeiset sisältöalueet
S1 Vuorovaikutustilanteissa toimiminen
Harjoitellaan kertomista, mielipiteen ilmaisua ja kuvailua yhteisöllisesti erilaisten aihepiirien
ja tekstien pohjalta. Ohjataan kokonaisilmaisuun ja hyödynnetään draamatyöskentelyä.
Tutkitaan ja käytetään kieltä osana toimintaa (tilannesidonnaiset fraasit ja ilmaukset, ajan
ilmaiseminen kerronnassa, modaalisuus, vertaaminen kuvailussa sekä epäsuora esitys ja toisen
puheeseen viittaaminen). Harjoitellaan ääntämistä, kuuntelutaitoja ja kuullusta oppimisen taitoja.
Osallistutaan oman luokan sekä kouluyhteisön vuorovaikutus- ja kulttuuritoimintaan, niiden
suunnitteluun ja niiden toteuttamiseen.
Opetussuunnitelman teksti SV
Mikäli oppilas saapuu vuosiluokalle 1 tai 2, työskennellään tasoilla 1 ja 2.
Mikäli oppilas saapuu vuosiluokalle 3, 4 tai 5 aloitetaan työskentely tasolta 2.

•
•
•
•
•
•

kertoa kuvailemalla annetusta ja tutusta aiheesta
selittää ja kuvailla asioita, paikkoja ja henkilöitä
tehdä haastatteluja tutuista asioista ja tutuilta henkilöiltä
oppia antamaan ohjeita
itseilmaisun harjoitteleminen ja rohkaiseminen itseilmaisuun
oikean ääntämisen oppiminen, painotus ja intonaatio
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Taso 2 luokat 3-5 (6)

•

puhekielen mallintaminen erilaisissa keskustelutilanteissa

Mikäli oppilas saapuu vuosiluokalle 6, aloitetaan työskentely tasolta 3 ja jatketaan tasolle 4.
Taso 3 luokat (6) 7-9
•
•
•
•
•

harjoitellaan itsensä selkeää ilmaisemista, oikeaa ääntämistä, sointua ja intonaatiota
puhutun kielen mallintaminen ja kielen paisuttaminen
osallistua keskusteluihin, jotka koskevat tuttua teemaa tai omia kiinnostuksen aiheita
harjoitella omien mielipiteiden ilmaisua
selittää ja kuvailla asioita ja henkilöitä

S2 Tekstien tulkitseminen
Harjoitellaan kaunokirjallisuuden ja erilaisten tieto- ja mediatekstien sujuvaa lukemista sekä
käyttämään tilanteeseen ja tavoitteeseen sopivia lukustrategioita. Edistetään tekstilajien piirteiden
sekä kirjallisuuden peruskäsitteiden tuntemusta. Opitaan tunnistamaan kertovien, kuvaavien,
ohjaavien ja yksinkertaisten kantaa ottavien tekstien kielellisiä ja tekstuaalisia piirteitä.
Harjoitellaan mielipiteen ja arvottavien ilmausten erottamista teksteissä sekä selvittämään
tiedon lähteen ja arvioimaan tiedon luotettavuutta. Harjoitellaan hahmottamaan virkkeen osien
suhteita (lause, lausekkeen pääsanan ja määritteen suhde, lauseenvastike) tekstin ymmärtämisen
tukena. Luokitellaan sanoja merkityksen ja muodon perusteella (sanaluokat). Pohditaan, millaisia
merkityksiä eri sijamuodot sisältävät ja opitaan verbien taipuminen persoona- ja aikamuodoissa.
Harjoitellaan selittämään, vertailemaan ja pohtimaan sanojen, niiden synonyymien, kielikuvien,
sanontojen ja käsitteiden merkityksiä ja niiden hierarkioita. Harjaannutetaan havaitsemaan, miten
persoonaa ja aikaa ilmaistaan tekstissä. Laajennetaan sana- ja käsitevarantoa.
Opetussuunnitelman teksti SV
Mikäli oppilas saapuu vuosiluokalle 1 tai 2, työskennellään tasoilla 1 ja 2.
Mikäli oppilas saapuu vuosiluokalle 3, 4 tai 5 aloitetaan työskentely tasolta 2.
Taso 2 luokat 3-5 (6)
•

Sanavarasto

- vuodenajat, kuukaudet ja viikonpäivät
- rahat
- luonto, sää, lämpötila
- keho ja vaatetus, tapaturmat/vahingot ja tunteet
- urheilu/talviurheilu
- perhe ja suku sekä oma ja läheisten osoitteet
- koulun oppiaineet
- kello

Vuosiluokat 3-6

- asumisvaihtoehdot
- värit
- ammatit
- geometriset käsitteet (suorakulmio, neliö...)
- kirjasto, kirjastokäynnit
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•
•
•
•

harjoittelee lukemaan ääneen ja äänettömästi
mallintaa kieltä eri asioiden ymmärtämiseksi
kirjoitetun ja puhutun kielen erot
annettujen kirjallisten ohjeiden ymmärtäminen

Mikäli oppilas saapuu vuosiluokalle 6 aloitetaan työskentely tasolta 3 ja jatketaan tasolle 4.
Taso 3 luokat (6) 7-9
Mikäli oppilas saapuu vuosiluokalle 3, 4 tai 5 aloitetaan työskentely tasolta 2.
Kulttuuri ja kirjallisuus
•

tutustutaan ja opiskellaan paikkakunnalle tyypillisimpiä asioita, juhlia, ruokia, tapoja ja
harrastusvaihtoehtoja

Kielioppi
•
•

yksikkö / monikko
sanaluokat: substantiivi, adjektiivi, verbi, pronomini, prepositiot, numeraalit

•

kysymyssanat

•
•

genetiivi
käskyt ja kehoitukset

Sanaston tuntemus
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

riimipareihin tutustuminen
yhdyssanat
vastakohdat
synonyymit
lainasanat
eri oppiaineiden käsitteitä
harjoittelee lukustrategioita tekstin ymmärtämiseksi ja tulkitsemiseksi mallintamalla
tunnistetaan kirjoitetun ja puhutun kielen ero
vahvistetaan ääneenlukemista ja oikeaa ääntämistä
vahvistetaan kuullun ymmärtämistä

- tutustutetaan oppilas äänikirjoihin ja niiden mahdollisuuksiin oppimisen ja sanavaraston
kartuttamisen tukena
•

vahvistetaan kirjallisten ohjeiden ymmärtämistä

S3 Tekstien tuottaminen

Opetussuunnitelman teksti SV
Mikäli oppilas saapuu vuosiluokalle 1 tai 2, työskennellään tasoilla 1 ja 2.
Mikäli oppilas saapuu vuosiluokalle 3, 4 tai 5 aloitetaan työskentely tasolta 2.
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Harjoitellaan sujuvaa kirjoittamista, tekstien tuottamisen ja käsittelyn perustoimintoja ja yleiskielen
normeja itsenäisesti ja ryhmässä. Tuotetaan ikäkaudelle sopivia kertovia, kuvaavia, ohjaavia
ja yksinkertaisia kantaa ottavia tekstilajeja ja niissä käytettävää sanastoa ja fraseologiaa
sekä kieliopillisia rakenteita. Tutustutaan kirjoittamisprosessin vaiheisiin ja muokataan tekstejä
palautteen perusteella.

Taso 2 luokat 3-5 (6)
•

Aakkoset

- kirjainten tunnistaminen, kokoaminen ja kirjoittaminen
- aakkosjärjestys
- lukusuunta
- äänteen ja kirjaimen yhteys
- vokaalit, konsonantit (lukeminen, kirjoittaminen, kokeileminen ääneen)
- lauserakenteet
- oikeinkirjoitussäännöt
•
•
•

isot ja pienet kirjaimet
välimerkit
sanajärjestys lauseissa, kysymyksissä ja kielteisissä virkkeissä

- omien tekstien tuottaminen, fakta ja fiktio
- kuvakorteista ja kuvista kertominen sanallisesti ja kirjallisesti
- erilaisiin teksteihin ja kuvallisiin julkaisuihin tutustuminen ja niiden tulkitseminen
- ajatuskartan hyödyntäminen asiatekstien ym. yksinkertaistamiseksi ja tiivistämiseksi
- satuja, taruja, runoja, riimejä ja loruja
Mikäli oppilas saapuu vuosiluokalle 6, aloitetaan työskentely tasolta 3 ja jatketaan tasolle 4.
Taso 3 luokat (6) 7-9
Taso 3 sisältää tason 2 lisäksi seuraavaa,
- kirjakielen ja puhutun kielen erot
- kappalejako
- arkipäivän lyhenteet
- oikeinkirjoitussäännöt
•

sanajärjestys lauseissa, kysymyksissä ja kielteisissä lauseissa

- henkilökuvauksia tutuista julkisuuden henkilöistä
- lyhyiden tekstianalyysien kirjoittaminen

Vuosiluokat 3-6

S4 Kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtäminen
Tutkitaan tilanteen ja aiheen mukaista kielen vaihtelua havainnoimalla koulun ja oppilaiden vapaaajan vuorovaikutustilanteita sekä moninaisia kuultuja ja luettuja tekstejä. Pohditaan sanojen,
ilmausten ja tekstien ilmentämiä merkityksiä ja tapoja luokitella niitä. Tutustutaan puhutun ja
kirjoitetun suomen piirteisiin. Opitaan päättelemään keskeisiä säännönmukaisuuksia (sanaluokat
ja lausetyypit, nominien ja verbien taivutus, sanojen yhdistäminen ja johtaminen) ja tapoja luoda
merkityksiä. Tutustutaan lapsille ja nuorille suunnattuun kauno- ja tietokirjallisuuteen, elokuviin
ja mediateksteihin sekä kirjastoon niitä tarjoavana resurssina. Perehdytään lasten ja nuorten
maailmaan liittyviin kansanperinteen lajeihin ja nykyperinteeseen.
Opetussuunnitelman teksti SV
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Mikäli oppilas saapuu vuosiluokalle 1 tai 2, työskennellään tasoilla 1 ja 2.
Mikäli oppilas saapuu vuosiluokalle 3, 4 tai 5 aloitetaan työskentely tasolta 2.
Taso 2 luokat 3-5 (6)
Kulttuuri ja kirjallisuus
•
•

Suomen kartta
tutustutaan ja opiskellaan paikkakunnalle tyypillisimpiä asioita, juhlia, ruokia, tapoja ja
harrastusvaihtoehtoja

Kielioppi
•
•

yksikkö / monikko
sanaluokat: substantiivi, adjektiivi, verbi, pronomini, prepositiot, numeraalit

•

kysymyssanat

•
•

genetiivi
käskyt ja kehoitukset

Sanaston tuntemus
•

riimipareihin tutustuminen

•
•
•
•

yhdyssanat
vastakohdat
synonyymit
lainasanat

Mikäli oppilas saapuu vuosiluokalle 6 aloitetaan työskentely tasolta 3 ja jatketaan tasolle 4.
Taso 3 luokat (6) 7-9
Kulttuuri ja kirjallisuus
•
•
•
•
•
•
•

erilaisia tervehdyksiä ja keskuisteluita
henkilöiden esittely
erilaisia uskomuksia
demokratia
ruoka
harrastukset
murteet

•
•
•

tutustua suomalaisiin juhliin ja perinteisiin
käydä kirjastossa
elokuvat, kirjallisuus, teatteri ja mediakulttuuri

Kielioppi ja kielen oppiminen
Sanaluokat: substantiivit, adjektiivit, verbit, pronominit, numeraalit ja prepositiot
Lauseenjäsenet: subjekti, predikaatti, objekti

Sanaston tuntemus
•

tavu, etuliite ja pääte

•
•

yhdyssanat
vastakohdat
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•
•

•
•
•

synonyymit
lainasanat
riimiparit

Mikäli oppilas saapuu vuosiluokalle 1 tai 2, työskennellään tasoilla 1 ja 2.
Mikäli oppilas saapuu vuosiluokalle 3, 4 tai 5 aloitetaan työskentely tasolta 2.
S5 Kielen käyttö kaiken oppimisen tukena
Opitaan jäsentämään lukemisen, kirjoittamisen, kuuntelun ja puhumisen prosesseja pienempiin
osiin ja harjoitellaan näitä osataitoja sekä erilaisia kirjoitus- ja kuuntelutekniikoita. Harjoitellaan
eri oppiaineiden tärkeiden käsitteiden ja ilmausten tunnistamista ja niiden omaan käyttöön
ottamista. Hyödynnetään tieto- ja viestintäteknologiaa apuna eri tiedonalojen tiedonhankinnassa,
oppimisessa ja oman oppimisen arvioinnissa suhteessa tavoitteisiin. Oppilasta ohjataan
toimimaan eettisesti tekijänoikeuksia ja yksityisyyttä kunnioittaen. Vahvistetaan oppilaan taitoa
käyttää omaa äidinkieltään ja muita osaamiaan kieliä kaiken oppimisen tukena.
Opetuksen tavoitteet

Tavoitteisiin liittyvät
sisältöalueet

Laaja-alainen osaaminen

T1

S1

L1, L2, L4

T2

S1

L1, L2, L4

T3

S1

L2

T4

S2

L1, L4

T5

S2

L2, L4

T6

S2

L1, L2, L4

T7

S3

L1, L4, L5

T8

S3

L1, L2, L4

T9

S3

L1, L2, L4

T10

S4

L2, L4

T11

S4

L2

T12

S4

L2, L4

T13

S5

L1, L2, L7

T14

S5

L4, L7

T15

S5

L1, L6, L7
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Vuosiluokan tavoitteet
T1 ohjata oppilasta vahvistamaan ilmaisuvarantoaan ja taitoaan
ilmaista mielipiteensä ja toimia rakentavasti koulun ja muun arjen
vuorovaikutustilanteissa
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
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Arvioinnin kohde
Vuorovaikutustaidot ja ilmaisuvaranto

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osallistuu erilaisiin
vuorovaikutustilanteisiin käyttäen
ilmaisuvarantoaan sekä keskustelee ja
työskentelee erilaisten aihepiirien ja tekstien
pohjalta.

Opetussuunnitelman teksti SV
Mikäli oppilas saapuu vuosiluokalle 1 tai 2, työskennellään tasoilla 1 ja 2.
Mikäli oppilas saapuu vuosiluokalle 3, 4 tai 5 aloitetaan työskentely tasolta 2.
Taso 2 luokat 3-5 (6)
•
•
•
•
•
•
•

kertoa kuvailemalla annetusta ja tutusta aiheesta
selittää ja kuvailla asioita, paikkoja ja henkilöitä
tehdä haastatteluja tutuista asioista ja tutuilta henkilöiltä
oppia antamaan ohjeita
itseilmaisun harjoitteleminen ja rohkaiseminen itseilmaisuun
oikean ääntämisen oppiminen, painotus ja intonaatio
puhekielen mallintaminen erilaisissa keskustelutilanteissa

Mikäli oppilas saapuu vuosiluokalle 6, aloitetaan työskentely tasolta 3 ja jatketaan tasolle 4.
Taso 3 luokat (6) 7-9
•
•
•
•
•

harjoitellaan itsensä selkeää ilmaisemista, oikeaa ääntämistä, sointua ja intonaatiota
puhutun kielen mallintaminen ja kielen paisuttaminen
osallistua keskusteluihin, jotka koskevat tuttua teemaa tai omia kiinnostuksen aiheita
harjoitella omien mielipiteiden ilmaisua
selittää ja kuvailla asioita ja henkilöitä

T2 innostaa oppilasta vahvistamaan kasvokkaisen vuorovaikutuksen,
opetuspuheen ja kuultujen tekstien kuuntelu- ja ymmärtämistaitojaan
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Tekstien ymmärtäminen ja
vuorovaikutuksessa toimiminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas ymmärtää opetuspuhetta ja muuta
kuulemaansa, kun tilanne tai aihe on
ennestään tuttu tai ymmärtämistä tuetaan.
Oppilas osaa toimia kasvokkaisissa
vuorovaikutustilanteissa.

Opetussuunnitelman teksti SV

Mikäli oppilas saapuu vuosiluokalle 3, 4 tai 5 aloitetaan työskentely tasolta 2.
Taso 2 luokat 3-5 (6)
•
•
•

kertoa kuvailemalla annetusta ja tutusta aiheesta
selittää ja kuvailla asioita, paikkoja ja henkilöitä
tehdä haastatteluja tutuista asioista ja tutuilta henkilöiltä
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Mikäli oppilas saapuu vuosiluokalle 1 tai 2, työskennellään tasoilla 1 ja 2.

•
•
•
•

oppia antamaan ohjeita
itseilmaisun harjoitteleminen ja rohkaiseminen itseilmaisuun
oikean ääntämisen oppiminen, painotus ja intonaatio
puhekielen mallintaminen erilaisissa keskustelutilanteissa

Mikäli oppilas saapuu vuosiluokalle 6, aloitetaan työskentely tasolta 3 ja jatketaan tasolle 4.
Taso 3 luokat (6) 7-9
•
•
•
•
•

harjoitellaan itsensä selkeää ilmaisemista, oikeaa ääntämistä, sointua ja intonaatiota
puhutun kielen mallintaminen ja kielen paisuttaminen
osallistua keskusteluihin, jotka koskevat tuttua teemaa tai omia kiinnostuksen aiheita
harjoitella omien mielipiteiden ilmaisua
selittää ja kuvailla asioita ja henkilöitä

T3 ohjata oppilasta ilmaisemaan itseään monipuolisesti sanallisia ja
ei-sanallisia ilmaisukeinoja käyttäen sekä käyttämään luovuuttaan ja
ottamaan huomioon myös muut osallistujat
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Ilmaisu vuorovaikutustilanteissa

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas ilmaisee itseään erilaisia ilmaisun
keinoja käyttäen ja osaa ottaa huomioon
puhekumppaninsa.

Opetussuunnitelman teksti SV
Mikäli oppilas saapuu vuosiluokalle 1 tai 2, työskennellään tasoilla 1 ja 2.
Mikäli oppilas saapuu vuosiluokalle 3, 4 tai 5 aloitetaan työskentely tasolta 2.
Taso 2 luokat 3-5 (6)
•
•
•
•
•
•
•

kertoa kuvailemalla annetusta ja tutusta aiheesta
selittää ja kuvailla asioita, paikkoja ja henkilöitä
tehdä haastatteluja tutuista asioista ja tutuilta henkilöiltä
oppia antamaan ohjeita
itseilmaisun harjoitteleminen ja rohkaiseminen itseilmaisuun
oikean ääntämisen oppiminen, painotus ja intonaatio
puhekielen mallintaminen erilaisissa keskustelutilanteissa

Mikäli oppilas saapuu vuosiluokalle 6, aloitetaan työskentely tasolta 3 ja jatketaan tasolle 4.

Vuosiluokat 3-6

Taso 3 luokat (6) 7-9
•
•
•
•
•
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harjoitellaan itsensä selkeää ilmaisemista, oikeaa ääntämistä, sointua ja intonaatiota
puhutun kielen mallintaminen ja kielen paisuttaminen
osallistua keskusteluihin, jotka koskevat tuttua teemaa tai omia kiinnostuksen aiheita
harjoitella omien mielipiteiden ilmaisua
selittää ja kuvailla asioita ja henkilöitä

T4 ohjata oppilasta sujuvoittamaan lukutaitoaan ja käyttämään
tietoaan tekstilajeista tekstien erittelemisessä ja tiedon luotettavuuden
arvioinnissa itsenäisesti ja ryhmässä
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Lukutaidon sujuvuus ja tekstilajitaidot tekstin
tulkinnassa

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas lukee sujuvasti monimuotoisia
tekstejä. Oppilas tunnistaa kertomuksen,
tietotekstin ja arvioivan tekstin ja harjoittelee
käyttämään tietoa tekstilajipiirteistä tekstien
tulkinnassa ja arvioinnissa.

Opetussuunnitelman teksti SV
Mikäli oppilas saapuu vuosiluokalle 1 tai 2, työskennellään tasoilla 1 ja 2.
Mikäli oppilas saapuu vuosiluokalle 3, 4 tai 5 aloitetaan työskentely tasolta 2.
Taso 2 luokat 3-5 (6)
•

Sanavarasto

- vuodenajat, kuukaudet ja viikonpäivät
- rahat
- luonto, sää, lämpötila
- keho ja vaatetus, tapaturmat/vahingot ja tunteet
- urheilu/talviurheilu
- perhe ja suku sekä oma ja läheisten osoitteet
- koulun oppiaineet
- kello
- asumisvaihtoehdot
- värit
- ammatit
- geometriset käsitteet (suorakulmio, neliö...)
- kirjasto, kirjastokäynnit
•
•
•
•

harjoittelee lukemaan ääneen ja äänettömästi
mallintaa kieltä eri asioiden ymmärtämiseksi
kirjoitetun ja puhutun kielen erot
annettujen kirjallisten ohjeiden ymmärtäminen

Taso 3 luokat (6) 7-9
Mikäli oppilas saapuu vuosiluokalle 3, 4 tai 5 aloitetaan työskentely tasolta 2.
Kulttuuri ja kirjallisuus
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Mikäli oppilas saapuu vuosiluokalle 6 aloitetaan työskentely tasolta 3 ja jatketaan tasolle 4.

•

tutustutaan ja opiskellaan paikkakunnalle tyypillisimpiä asioita, juhlia, ruokia, tapoja ja
harrastusvaihtoehtoja

Kielioppi
•
•

yksikkö / monikko
sanaluokat: substantiivi, adjektiivi, verbi, pronomini, prepositiot, numeraalit

•

kysymyssanat

•
•

genetiivi
käskyt ja kehoitukset

Sanaston tuntemus
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

riimipareihin tutustuminen
yhdyssanat
vastakohdat
synonyymit
lainasanat
eri oppiaineiden käsitteitä
harjoittelee lukustrategioita tekstin ymmärtämiseksi ja tulkitsemiseksi mallintamalla
tunnistetaan kirjoitetun ja puhutun kielen ero
vahvistetaan ääneenlukemista ja oikeaa ääntämistä
vahvistetaan kuullun ymmärtämistä

- tutustutetaan oppilas äänikirjoihin ja niiden mahdollisuuksiin oppimisen ja sanavaraston
kartuttamisen tukena
•

vahvistetaan kirjallisten ohjeiden ymmärtämistä

T5 kannustaa oppilasta kehittämään taitoaan tulkita puhuttuja ja
kirjoitettuja tekstejä erilaisissa tilanteissa tarkoituksenmukaisia luku- ja
ymmärtämisstrategioita käyttäen
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Tekstien tulkinta

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osallistuu erilaisiin
kielenkäyttötilanteisiin ja osaa tulkita puhuttuja
ja kirjoitettuja tekstejä.

Opetussuunnitelman teksti SV
Mikäli oppilas saapuu vuosiluokalle 1 tai 2, työskennellään tasoilla 1 ja 2.
Mikäli oppilas saapuu vuosiluokalle 3, 4 tai 5 aloitetaan työskentely tasolta 2.
Taso 2 luokat 3-5 (6)
•

Sanavarasto

Vuosiluokat 3-6

- vuodenajat, kuukaudet ja viikonpäivät
- rahat
- luonto, sää, lämpötila
- keho ja vaatetus, tapaturmat/vahingot ja tunteet
- urheilu/talviurheilu
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- perhe ja suku sekä oma ja läheisten osoitteet
- koulun oppiaineet
- kello
- asumisvaihtoehdot
- värit
- ammatit
- geometriset käsitteet (suorakulmio, neliö...)
- kirjasto, kirjastokäynnit
•
•
•
•

harjoittelee lukemaan ääneen ja äänettömästi
mallintaa kieltä eri asioiden ymmärtämiseksi
kirjoitetun ja puhutun kielen erot
annettujen kirjallisten ohjeiden ymmärtäminen

Mikäli oppilas saapuu vuosiluokalle 6 aloitetaan työskentely tasolta 3 ja jatketaan tasolle 4.
Taso 3 luokat (6) 7-9
Mikäli oppilas saapuu vuosiluokalle 3, 4 tai 5 aloitetaan työskentely tasolta 2.
Kulttuuri ja kirjallisuus
•

tutustutaan ja opiskellaan paikkakunnalle tyypillisimpiä asioita, juhlia, ruokia, tapoja ja
harrastusvaihtoehtoja

Kielioppi
•
•

yksikkö / monikko
sanaluokat: substantiivi, adjektiivi, verbi, pronomini, prepositiot, numeraalit

•

kysymyssanat

•
•

genetiivi
käskyt ja kehoitukset

Sanaston tuntemus
riimipareihin tutustuminen
yhdyssanat
vastakohdat
synonyymit
lainasanat
eri oppiaineiden käsitteitä
harjoittelee lukustrategioita tekstin ymmärtämiseksi ja tulkitsemiseksi mallintamalla
tunnistetaan kirjoitetun ja puhutun kielen ero
vahvistetaan ääneenlukemista ja oikeaa ääntämistä
vahvistetaan kuullun ymmärtämistä

- tutustutetaan oppilas äänikirjoihin ja niiden mahdollisuuksiin oppimisen ja sanavaraston
kartuttamisen tukena
•

vahvistetaan kirjallisten ohjeiden ymmärtämistä
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Vuosiluokat 3-6

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

T6 ohjata oppilasta päättelevään tekstien tulkintaan sekä laajentamaan
sana- ja käsitevarantoaan
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Sana- ja käsitevarannon laajentuminen,
päättelevä tekstien tulkinta

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas hallitsee kohtuullisen sana- ja
käsitevarannon sekä tunnistaa tekstistä
merkityksiä, jotka vaativat päättelyä.

Opetussuunnitelman teksti SV
Mikäli oppilas saapuu vuosiluokalle 1 tai 2, työskennellään tasoilla 1 ja 2.
Mikäli oppilas saapuu vuosiluokalle 3, 4 tai 5 aloitetaan työskentely tasolta 2.
Taso 2 luokat 3-5 (6)
•

Sanavarasto

- vuodenajat, kuukaudet ja viikonpäivät
- rahat
- luonto, sää, lämpötila
- keho ja vaatetus, tapaturmat/vahingot ja tunteet
- urheilu/talviurheilu
- perhe ja suku sekä oma ja läheisten osoitteet
- koulun oppiaineet
- kello
- asumisvaihtoehdot
- värit
- ammatit
- geometriset käsitteet (suorakulmio, neliö...)
- kirjasto, kirjastokäynnit
•
•
•
•

harjoittelee lukemaan ääneen ja äänettömästi
mallintaa kieltä eri asioiden ymmärtämiseksi
kirjoitetun ja puhutun kielen erot
annettujen kirjallisten ohjeiden ymmärtäminen

Mikäli oppilas saapuu vuosiluokalle 6 aloitetaan työskentely tasolta 3 ja jatketaan tasolle 4.
Taso 3 luokat (6) 7-9

Vuosiluokat 3-6

Mikäli oppilas saapuu vuosiluokalle 3, 4 tai 5 aloitetaan työskentely tasolta 2.
Kulttuuri ja kirjallisuus
•
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tutustutaan ja opiskellaan paikkakunnalle tyypillisimpiä asioita, juhlia, ruokia, tapoja ja
harrastusvaihtoehtoja

Kielioppi
•
•

yksikkö / monikko
sanaluokat: substantiivi, adjektiivi, verbi, pronomini, prepositiot, numeraalit

•

kysymyssanat

•
•

genetiivi
käskyt ja kehoitukset

Sanaston tuntemus
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

riimipareihin tutustuminen
yhdyssanat
vastakohdat
synonyymit
lainasanat
eri oppiaineiden käsitteitä
harjoittelee lukustrategioita tekstin ymmärtämiseksi ja tulkitsemiseksi mallintamalla
tunnistetaan kirjoitetun ja puhutun kielen ero
vahvistetaan ääneenlukemista ja oikeaa ääntämistä
vahvistetaan kuullun ymmärtämistä

- tutustutetaan oppilas äänikirjoihin ja niiden mahdollisuuksiin oppimisen ja sanavaraston
kartuttamisen tukena
•

vahvistetaan kirjallisten ohjeiden ymmärtämistä

T7 innostaa oppilasta edistämään käsinkirjoittamisen ja näppäintaitojen
sujuvoitumista ja tuottamaan arjessa ja koulussa tarvittavia
monimuotoisia tekstejä yksin ja ryhmässä
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Tekstilajitaidot tekstin tuottamisessa,
käsinkirjoittaminen ja näppäintaidot

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa ohjatusti käyttää kertomiselle,
kuvaamiselle ja yksinkertaiselle
kantaaottavalle tekstille tyypillistä kieltä.
Oppilas osaa kirjoittaa suomea käsin ja hän
on omaksunut tarvittavia näppäintaitoja.

Opetussuunnitelman teksti SV
Mikäli oppilas saapuu vuosiluokalle 1 tai 2, työskennellään tasoilla 1 ja 2.
Mikäli oppilas saapuu vuosiluokalle 3, 4 tai 5 aloitetaan työskentely tasolta 2.
Taso 2 luokat 3-5 (6)
•

Aakkoset

- aakkosjärjestys
- lukusuunta
- äänteen ja kirjaimen yhteys
- vokaalit, konsonantit (lukeminen, kirjoittaminen, kokeileminen ääneen)
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Vuosiluokat 3-6

- kirjainten tunnistaminen, kokoaminen ja kirjoittaminen

- lauserakenteet
- oikeinkirjoitussäännöt
•
•
•

isot ja pienet kirjaimet
välimerkit
sanajärjestys lauseissa, kysymyksissä ja kielteisissä virkkeissä

- omien tekstien tuottaminen, fakta ja fiktio
- kuvakorteista ja kuvista kertominen sanallisesti ja kirjallisesti
- erilaisiin teksteihin ja kuvallisiin julkaisuihin tutustuminen ja niiden tulkitseminen
- ajatuskartan hyödyntäminen asiatekstien ym. yksinkertaistamiseksi ja tiivistämiseksi
- satuja, taruja, runoja, riimejä ja loruja
Mikäli oppilas saapuu vuosiluokalle 6, aloitetaan työskentely tasolta 3 ja jatketaan tasolle 4.
Taso 3 luokat (6) 7-9
Taso 3 sisältää tason 2 lisäksi seuraavaa,
- kirjakielen ja puhutun kielen erot
- kappalejako
- arkipäivän lyhenteet
- oikeinkirjoitussäännöt
•

sanajärjestys lauseissa, kysymyksissä ja kielteisissä lauseissa

- henkilökuvauksia tutuista julkisuuden henkilöistä
- lyhyiden tekstianalyysien kirjoittaminen

T8 auttaa oppilasta syventämään taitoaan suunnitella ja tuottaa tekstejä
itsenäisesti ja ryhmässä sekä käyttämään monipuolisesti niissä
tarvittavaa sanastoa ja kieliopillisia rakenteita
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Tekstien tuottaminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas tuottaa kokonaisia tekstejä ja
osoittaa niissä oikeinkirjoituksen tuntemusta.
Oppilas osaa otsikoida tekstinsä, jakaa
sen kappaleisiin ja kiinnittää huomiota
sananvalintoihin.

Opetussuunnitelman teksti SV

Vuosiluokat 3-6

Mikäli oppilas saapuu vuosiluokalle 1 tai 2, työskennellään tasoilla 1 ja 2.
Mikäli oppilas saapuu vuosiluokalle 3, 4 tai 5 aloitetaan työskentely tasolta 2.
Taso 2 luokat 3-5 (6)
•

Aakkoset

- kirjainten tunnistaminen, kokoaminen ja kirjoittaminen
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- aakkosjärjestys
- lukusuunta
- äänteen ja kirjaimen yhteys
- vokaalit, konsonantit (lukeminen, kirjoittaminen, kokeileminen ääneen)
- lauserakenteet
- oikeinkirjoitussäännöt
•
•
•

isot ja pienet kirjaimet
välimerkit
sanajärjestys lauseissa, kysymyksissä ja kielteisissä virkkeissä

- omien tekstien tuottaminen, fakta ja fiktio
- kuvakorteista ja kuvista kertominen sanallisesti ja kirjallisesti
- erilaisiin teksteihin ja kuvallisiin julkaisuihin tutustuminen ja niiden tulkitseminen
- ajatuskartan hyödyntäminen asiatekstien ym. yksinkertaistamiseksi ja tiivistämiseksi
- satuja, taruja, runoja, riimejä ja loruja
Mikäli oppilas saapuu vuosiluokalle 6, aloitetaan työskentely tasolta 3 ja jatketaan tasolle 4.
Taso 3 luokat (6) 7-9
Taso 3 sisältää tason 2 lisäksi seuraavaa,
- kirjakielen ja puhutun kielen erot
- kappalejako
- arkipäivän lyhenteet
- oikeinkirjoitussäännöt
•

sanajärjestys lauseissa, kysymyksissä ja kielteisissä lauseissa

- henkilökuvauksia tutuista julkisuuden henkilöistä
- lyhyiden tekstianalyysien kirjoittaminen

T9 ohjata oppilasta tarkastelemaan ja arvioimaan omia tekstejään sekä
kehittämään taitoa antaa ja vastaanottaa palautetta
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Tekstien arviointi sekä palautteen antaminen
ja vastaanottaminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa arvioida tuottamiaan
tekstejä, tunnistaa omia vahvuuksiaan ja
kehittämiskohteitaan tekstin tuottajana sekä
osaa antaa ja vastaanottaa palautetta.

Opetussuunnitelman teksti SV
Mikäli oppilas saapuu vuosiluokalle 1 tai 2, työskennellään tasoilla 1 ja 2.
Mikäli oppilas saapuu vuosiluokalle 3, 4 tai 5 aloitetaan työskentely tasolta 2.
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Vuosiluokat 3-6

Arvioinnin kohde

Taso 2 luokat 3-5 (6)
•

Aakkoset

- kirjainten tunnistaminen, kokoaminen ja kirjoittaminen
- aakkosjärjestys
- lukusuunta
- äänteen ja kirjaimen yhteys
- vokaalit, konsonantit (lukeminen, kirjoittaminen, kokeileminen ääneen)
- lauserakenteet
- oikeinkirjoitussäännöt
•
•
•

isot ja pienet kirjaimet
välimerkit
sanajärjestys lauseissa, kysymyksissä ja kielteisissä virkkeissä

- omien tekstien tuottaminen, fakta ja fiktio
- kuvakorteista ja kuvista kertominen sanallisesti ja kirjallisesti
- erilaisiin teksteihin ja kuvallisiin julkaisuihin tutustuminen ja niiden tulkitseminen
- ajatuskartan hyödyntäminen asiatekstien ym. yksinkertaistamiseksi ja tiivistämiseksi
- satuja, taruja, runoja, riimejä ja loruja
Mikäli oppilas saapuu vuosiluokalle 6, aloitetaan työskentely tasolta 3 ja jatketaan tasolle 4.
Taso 3 luokat (6) 7-9
Taso 3 sisältää tason 2 lisäksi seuraavaa,
- kirjakielen ja puhutun kielen erot
- kappalejako
- arkipäivän lyhenteet
- oikeinkirjoitussäännöt
•

sanajärjestys lauseissa, kysymyksissä ja kielteisissä lauseissa

- henkilökuvauksia tutuista julkisuuden henkilöistä
- lyhyiden tekstianalyysien kirjoittaminen

T10 ohjata oppilasta vahvistamaan kielitietoisuuttaan ja havainnoimaan
kielenkäytön tilanteista vaihtelua, eri kielten piirteitä ja puhutun ja
kirjoitetun suomen säännönmukaisuuksia
Vuosiluokat 3-6

Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
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Arvioinnin kohde
Kielten ja kielenkäytön piirteiden havainnointi
ja vertailu

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas tunnistaa kielen rakenteen
säännönmukaisuuksia ja kykenee kuvaamaan
tavallisimpia peruskäsitteitä käyttäen, miten
kielenkäyttö vaihtelee eri tilanteissa. Oppilas
osaa antaa esimerkkejä ympäristönsä kielistä
ja murteista.

Opetussuunnitelman teksti SV
Mikäli oppilas saapuu vuosiluokalle 1 tai 2, työskennellään tasoilla 1 ja 2.
Mikäli oppilas saapuu vuosiluokalle 3, 4 tai 5 aloitetaan työskentely tasolta 2.
Taso 2 luokat 3-5 (6)
Kulttuuri ja kirjallisuus
•
•

Suomen kartta
tutustutaan ja opiskellaan paikkakunnalle tyypillisimpiä asioita, juhlia, ruokia, tapoja ja
harrastusvaihtoehtoja

Kielioppi
•
•

yksikkö / monikko
sanaluokat: substantiivi, adjektiivi, verbi, pronomini, prepositiot, numeraalit

•

kysymyssanat

•
•

genetiivi
käskyt ja kehoitukset

Sanaston tuntemus
•

riimipareihin tutustuminen

•
•
•
•

yhdyssanat
vastakohdat
synonyymit
lainasanat

Mikäli oppilas saapuu vuosiluokalle 6 aloitetaan työskentely tasolta 3 ja jatketaan tasolle 4.
Taso 3 luokat (6) 7-9

•
•
•
•
•
•
•

erilaisia tervehdyksiä ja keskuisteluita
henkilöiden esittely
erilaisia uskomuksia
demokratia
ruoka
harrastukset
murteet

•
•
•

tutustua suomalaisiin juhliin ja perinteisiin
käydä kirjastossa
elokuvat, kirjallisuus, teatteri ja mediakulttuuri
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Vuosiluokat 3-6

Kulttuuri ja kirjallisuus

Kielioppi ja kielen oppiminen
•
•

Sanaluokat: substantiivit, adjektiivit, verbit, pronominit, numeraalit ja prepositiot
Lauseenjäsenet: subjekti, predikaatti, objekti

Sanaston tuntemus
•

tavu, etuliite ja pääte

•
•
•
•
•

yhdyssanat
vastakohdat
synonyymit
lainasanat
riimiparit

Mikäli oppilas saapuu vuosiluokalle 1 tai 2, työskennellään tasoilla 1 ja 2.
Mikäli oppilas saapuu vuosiluokalle 3, 4 tai 5 aloitetaan työskentely tasolta 2.

T11 innostaa oppilasta tutustumaan monipuolisesti kirjallisuuteen
ja kulttuuriin ja kannustaa lukemaan lapsille ja nuorille suunnattua
kirjallisuutta sekä rohkaista lukuelämysten jakamiseen ja kirjaston
aktiiviseen käyttöön
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Kirjallisuuden ja kulttuurin tuntemus

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas lukee lasten- ja nuortenkirjallisuutta ja
pystyy kertomaan ajatuksiaan lukemastaan ja
muusta lasten- ja nuortenkulttuurista.

Opetussuunnitelman teksti SV
Mikäli oppilas saapuu vuosiluokalle 1 tai 2, työskennellään tasoilla 1 ja 2.
Mikäli oppilas saapuu vuosiluokalle 3, 4 tai 5 aloitetaan työskentely tasolta 2.
Taso 2 luokat 3-5 (6)
Kulttuuri ja kirjallisuus
•
•

Suomen kartta
tutustutaan ja opiskellaan paikkakunnalle tyypillisimpiä asioita, juhlia, ruokia, tapoja ja
harrastusvaihtoehtoja

Vuosiluokat 3-6

Kielioppi
•
•

yksikkö / monikko
sanaluokat: substantiivi, adjektiivi, verbi, pronomini, prepositiot, numeraalit

•

kysymyssanat

•
•

genetiivi
käskyt ja kehoitukset

Sanaston tuntemus
•
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riimipareihin tutustuminen

•
•
•
•

yhdyssanat
vastakohdat
synonyymit
lainasanat

Mikäli oppilas saapuu vuosiluokalle 6 aloitetaan työskentely tasolta 3 ja jatketaan tasolle 4.
Taso 3 luokat (6) 7-9
Kulttuuri ja kirjallisuus
•
•
•
•
•
•
•

erilaisia tervehdyksiä ja keskuisteluita
henkilöiden esittely
erilaisia uskomuksia
demokratia
ruoka
harrastukset
murteet

•
•
•

tutustua suomalaisiin juhliin ja perinteisiin
käydä kirjastossa
elokuvat, kirjallisuus, teatteri ja mediakulttuuri

Kielioppi ja kielen oppiminen
•
•

Sanaluokat: substantiivit, adjektiivit, verbit, pronominit, numeraalit ja prepositiot
Lauseenjäsenet: subjekti, predikaatti, objekti

Sanaston tuntemus
•

tavu, etuliite ja pääte

•
•
•
•
•

yhdyssanat
vastakohdat
synonyymit
lainasanat
riimiparit

Mikäli oppilas saapuu vuosiluokalle 1 tai 2, työskennellään tasoilla 1 ja 2.
Mikäli oppilas saapuu vuosiluokalle 3, 4 tai 5 aloitetaan työskentely tasolta 2.

T12 ohjata oppilasta havainnoimaan koulun ja muun ympäristön
kulttuurista monimuotoisuutta sekä tukea oppilaan monikielistä ja kulttuurista identiteettiä ja rohkaista hyödyntämään ja kehittämään omaa
kielirepertuaaria
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Kielellisen ja kulttuurisen monimuotoisuuden
havainnointi

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa kuvailla omaa ja
elinympäristönsä monikielisyyttä sekä
kulttuurista monimuotoisuutta.

Opetussuunnitelman teksti SV
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Vuosiluokat 3-6

Arvioinnin kohde

Mikäli oppilas saapuu vuosiluokalle 1 tai 2, työskennellään tasoilla 1 ja 2.
Mikäli oppilas saapuu vuosiluokalle 3, 4 tai 5 aloitetaan työskentely tasolta 2.
Taso 2 luokat 3-5 (6)
Kulttuuri ja kirjallisuus
•
•

Suomen kartta
tutustutaan ja opiskellaan paikkakunnalle tyypillisimpiä asioita, juhlia, ruokia, tapoja ja
harrastusvaihtoehtoja

Kielioppi
•
•

yksikkö / monikko
sanaluokat: substantiivi, adjektiivi, verbi, pronomini, prepositiot, numeraalit

•

kysymyssanat

•
•

genetiivi
käskyt ja kehoitukset

Sanaston tuntemus
•

riimipareihin tutustuminen

•
•
•
•

yhdyssanat
vastakohdat
synonyymit
lainasanat

Mikäli oppilas saapuu vuosiluokalle 6 aloitetaan työskentely tasolta 3 ja jatketaan tasolle 4.
Taso 3 luokat (6) 7-9
Kulttuuri ja kirjallisuus
•
•
•
•
•
•
•

erilaisia tervehdyksiä ja keskuisteluita
henkilöiden esittely
erilaisia uskomuksia
demokratia
ruoka
harrastukset
murteet

•
•
•

tutustua suomalaisiin juhliin ja perinteisiin
käydä kirjastossa
elokuvat, kirjallisuus, teatteri ja mediakulttuuri

Kielioppi ja kielen oppiminen

Vuosiluokat 3-6

•
•

Sanaluokat: substantiivit, adjektiivit, verbit, pronominit, numeraalit ja prepositiot
Lauseenjäsenet: subjekti, predikaatti, objekti

Sanaston tuntemus
•

tavu, etuliite ja pääte

•
•

yhdyssanat
vastakohdat
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•
•
•

synonyymit
lainasanat
riimiparit

Mikäli oppilas saapuu vuosiluokalle 1 tai 2, työskennellään tasoilla 1 ja 2.
Mikäli oppilas saapuu vuosiluokalle 3, 4 tai 5 aloitetaan työskentely tasolta 2.

T13 innostaa oppilasta vahvistamaan myönteistä käsitystä itsestään
kielenkäyttäjänä ja kielenoppijana sekä asettamaan oppimistavoitteita
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Oppimistavoitteiden asettaminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa ohjatusti asettaa itselleen
oppimistavoitteita.

T14 ohjata oppilasta havaitsemaan, miten kieltä käytetään eri oppiaineissa
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Eri oppiaineiden kielen havainnointi

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas lukee tuetusti eri oppiaineiden
tekstejä tai niiden osia ja osaa kuvailla,
millaisista osista tekstit rakentuvat.

T15 kannustaa oppilasta kehittämään tietojaan ja kielellisiä keinojaan
itseohjautuvaan työskentelyyn, tiedonhakuun ja tiedon jäsentämiseen
itsenäisesti ja ryhmässä
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Tekstin rakentaminen ja tiedonhaku

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa tuottaa sovitusta aihepiiristä
hankkimansa tiedon pohjalta jäsennellyn
suullisen tai kirjallisen tekstin itsenäisesti
tai ryhmässä. Oppilas osaa ohjatusti valita
tilanteeseen ja aiheeseen sopivan tavan
hankkia tietoa.

Suomen kieli ja kirjallisuus

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
217

Vuosiluokat 3-6

Oppimäärän erityinen tehtävä

oppimaan oppimisen ja ajattelun taidot. Tehdään yhteistyötä suomi toisena kielenä ja kirjallisuus
-oppimäärän ja muiden äidinkieli ja kirjallisuus -oppimäärien kanssa.

Oppimäärän tehtävä vuosiluokilla 3-6
Vuosiluokilla 3–6 opetuksen painopiste on oppimaan oppimisen ja vuorovaikutuksen taitojen,
lukuharrastuksen sekä sujuvan ja monipuolisen luku- ja kirjoitustaidon vakiinnuttamisessa.
Tekstien tulkitsemisen ja tuottamisen yhteydessä harjaannutaan tarkastelemaan kielen piirteitä
ja kirjallisuuden keinoja. Lyhyiden tekstien lukemisesta edetään kokonaisteosten lukemiseen ja
lukukokemusten monipuoliseen jakamiseen.

Äidinkieli ja kirjallisuus -oppiaineen oppimisympäristöihin ja työtapoihin
liittyvät tavoitteet vuosiluokilla 3-6
Tavoitteena on kielellisesti virikkeinen ja yhteisöllinen oppimisympäristö, jossa oppilaiden
näkemyksiä arvostetaan ja jossa on mahdollisuus tarkastella ja tuottaa tekstejä yksin ja
yhdessä turvallisesti myös viestintäteknologian avulla. Opetuksessa hyödynnetään oppilaiden
itse valitsemia ja heitä kiinnostavia kirjoja ja muita monimuotoisia tekstejä sekä laajennetaan
oppilaiden lukukokemuksia. Äidinkielen oppimisympäristöön kuuluu myös koulun ulkopuolinen
kulttuuri- ja mediatarjonta. Työtavat valitaan niin, että ne mahdollistavat yhdessä toimimisen
ja kokemusten jakamisen sekä oppiaineen sisältöalueiden luontevan integroitumisen. Opetusta
eheytetään prosessinomaisen opiskelun ja projektityöskentelyn avulla. Vuorovaikutus- ja
draamataitoja syvennetään erilaisten harjoitusten avulla. Draamaa ja kirjallisuuden opetusta
yhdistetään muiden oppiaineiden opetukseen.
•
•

Pedersören kunnan suomenkieliset oppilaat kuulevat sekä koulussa että vapaa-ajallaan
paljon toista kotimaista kieltä, minkä vuoksi oman äidinkielen ja kulttuuri-identiteetin
monipuolinen vahvistaminen heti ensimmäiseltä luokalta asti on tärkeässä asemassa
oppilaat tutustuvat erilaisiin Suomen juhlapäiviin: Suomen itsenäisyyspäivä, Kalevalan
päivä, Topeliuksen päivä, Runebergin päivä jne.

Ohjaus, eriyttäminen ja tuki äidinkieli ja kirjallisuus -oppiaineessa
vuosiluokilla 3-6

Vuosiluokat 3-6

Tavoitteena on tukea oppilaiden kielellistä kehitystä, sujuvan luku- ja kirjoitustaidon
oppimista sekä lukutaidon syvenemistä ymmärtäväksi lukemiseksi. Oppilaita tuetaan
sanavarannon laajentamisessa, käsitteiden oppimisessa sekä ajatusten kielentämisessä ja
vuorovaikutustaidoissa. Jokaista oppilasta kannustetaan taitotasoaan vastaavan kirjallisuuden
ja muiden tekstien lukemiseen ja ohjataan luetun ymmärtämisen strategioiden käyttöön sekä
sopivien opiskelustrategioiden kehittämiseen ja omien vahvuuksien tunnistamiseen. Oppilaiden
tekstien tuottamisen taitojen sekä oikeinkirjoituksen kehittämiseksi annetaan malleja sekä
yhteisöllistä ja yksilöllistä tukea. Myös kielellisesti taitavia oppilaita tuetaan lukuhaasteiden
ottamisessa, itselleen soveltuvien työtapojen löytämisessä ja tavoitteiden asettamisessa. Tekstit
ja työtavat valitaan niin, että oppilaiden yhdenvertaisuus ja sukupuolten tasa-arvo toteutuu.

Oppilaan oppimisen arviointi äidinkieli ja kirjallisuus -oppiaineessa
vuosiluokilla 3-6
Arviointi ja siihen perustuva palaute on monipuolista, konkreettista ja oppimisen taitoja
kehittävää. Arviointi nivotaan kiinteäksi osaksi oppimisprosessia. Arviointi perustuu monipuoliseen
dokumentointiin siitä, miten oppilaiden laajenevat kielelliset taidot ja tekstien tuottaminen sekä
tulkinta kehittyvät ja mitkä ovat heidän tietonsa kielestä, kirjallisuudesta ja muusta kulttuurista.
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Oppilaita ohjataan arvioimaan omaa ja muiden työskentelyä, ilmaisua ja tuotoksia. Oppimista
tukevan, monipuolisen ja erittelevän arvioinnin ja palautteen avulla oppilaita autetaan tulemaan
tietoiseksi omista taidoistaan, tiedoistaan ja työskentelyprosesseistaan ja he saavat välineitä
niiden kehittämiseen. Omaehtoinen lukeminen on tärkeä tavoite, jota tuetaan ja arvioidaan
suhteessa luku- ja kirjoitustaitoon.
Äidinkielen ja kirjallisuuden sanallista arviota tai arvosanaa antaessaan opettaja arvioi
oppilaiden osaamista suhteessa paikallisessa opetussuunnitelmassa asetettuihin tavoitteisiin.
Määritellessään osaamisen tasoa 6. vuosiluokan lukuvuositodistusta varten opettaja käyttää
valtakunnallisia arviointikriteereitä. Oppimisen edistymisen kannalta keskeisiä ovat äidinkielen
ja kirjallisuuden eri tavoitealueiden perustaidot ja niihin johtavat työskentelyprosessit ja
oppimisstrategiat.

Vuosiluokka 3
Vuosiluokan keskeiset sisältöalueet
S1 Vuorovaikutustilanteissa toimiminen
Tarjotaan monipuolisia tilaisuuksia harjoitella omien kokemusten, ajatusten ja mielipiteiden
jakamista, toisten kuuntelemista ja rakentavan palautteen antamista ja saamista eri
viestintäympäristöissä. Harjoitellaan ja havainnoidaan omaa vuorovaikutusta erilaisissa
viestintätilanteissa, esimerkiksi tapoja olla kohtelias, toimia tavoitteellisesti ja esittää
oma mielipiteensä ja perustella se ottaen toiset huomioon. Harjoitellaan ilmaisukeinoja
erilaisissa viestintä- ja esitystilanteissa. Ohjataan kokonaisilmaisuun, hyödynnetään draaman
toimintamuotoja erilaisten ajankohtaisten aiheiden, teemojen ja kirjallisuuden käsittelyssä.
Tarjotaan mahdollisuuksia osallistua oman luokan ja kouluyhteisön kulttuuritoiminnan
suunnitteluun ja toteutukseen.
•

suullinen ja kirjallinen kommunikointi kirjakielellä

•
•

esitelmiä, kirjareferaatteja, draamaa/näytelmiä, dialogeja
oppilaat tottuvat esiintymään

S2 Tekstien tulkitseminen

•
•

oppilaat harjoittelevat käyttämään lukustrategioita ymmärtääkseen erilaisten tekstien
sisältöjä: ennakoi, ottaa selvää uusista sanoista ja ilmaisuista, esittää kysymyksiä tekstistä
ja tiivistää
lukee, kuuntelee ja tulkitsee lastenkirjallisuutta, mediateksteja ja muita tekstejä, myös
multimodaalisia tekstejä
219

Vuosiluokat 3-6

Harjoitellaan erilaisten tekstien, kuten kaunokirjallisuuden, tietotekstien ja kuvaa ja tekstiä
yhdistävien mediatekstien, sujuvaa lukemista ja käyttämään tilanteeseen ja tavoitteeseen
sopivia tekstinymmärtämisen strategioita ja ajattelutaitoja. Tarkkaillaan ja arvioidaan omaa
lukutaitoa. Syvennetään tekstin tulkinnan taitoja tutkimalla ja vertailemalla monimuotoisia tekstejä.
Harjoitellaan selittämään, vertailemaan ja pohtimaan sanojen, niiden synonyymien, kielikuvien,
sanontojen ja käsitteiden merkityksiä ja niiden hierarkioita. Opitaan tunnistamaan kertovien,
kuvaavien, ohjaavien ja yksinkertaisten kantaa ottavien tekstien kielellisiä ja tekstuaalisia
piirteitä. Laajennetaan oppilaiden tietoja kielen piirteistä tekstejä tutkimalla. Luokitellaan sanoja
merkityksen ja muodon perusteella (sanaluokat). Pohditaan, millaisia merkityksiä eri sijamuodot
sisältävät ja opitaan verbien taipuminen persoona- ja aikamuodoissa. Luetaan ja kuunnellaan
yhteisesti ja itse valittua lapsille ja nuorille suunnattua kirjallisuutta, myös kokonaisia teoksia.
Aiemmin opittujen käsitteiden lisäksi opitaan käyttämään käsitteitä kertoja, aihe ja teema. Etsitään
tietoa eri lähteistä ja laajennetaan tietämystä luetun avulla. Harjoitellaan arvioimaan tekstien ja
lähteiden luotettavuutta.

•

jakaa lukukokemuksiaan

S3 Tekstien tuottaminen
Tuotetaan sekä fiktiivisiä että ei-fiktiivisiä monimuotoisia tekstejä omien kokemusten, havaintojen,
ajatusten ja mielipiteiden sekä toisten tekstien pohjalta. Pohditaan kirjoittamisen tarkoitusta ja
sitä, miten se näkyy kielellisissä valinnoissa. Sujuvoitetaan käsinkirjoittamista ja näppäintaitoja.
Tutkitaan ja harjoitellaan käyttämään kertomiselle, kuvaamiselle, ohjaavalle ja kantaa ottavalle
ilmaisulle tyypillisiä kielellisiä ja tekstuaalisia piirteitä. Harjoitellaan tekstien otsikointia, rakenteita
ja kappalejakoa, sekä opitaan käyttämään niitä omissa teksteissä. Harjoitellaan tekstien
elävöittämistä ja tarkastellaan sananvalintojen, sanontojen ja sanajärjestyksen yhteyttä tekstin
merkityksiin. Kiinnitetään huomiota kirjoitetun ja puhutun kielen eroihin. Opitaan tunnistamaan
tekstistä virke, päälause ja sivulauseiden selkeät perustyypit sekä lauseen pääjäsenet ja
käyttämään tietoa apuna oman tekstin tuottamisessa. Opitaan käyttämään persoona- ja
aikamuotoja tekstien aikasuhteiden ilmaisussa. Harjoitellaan tekstin tuottamisen vaiheita,
omien tekstien tarkastelua ja arviointia sekä palautteen antamista ja vastaanottamista.
Opitaan käyttämään omissa teksteissä oikeinkirjoituksen perusasioita. Harjoitellaan opiskelussa
tarvittavien tekstien tuottamisen taitoja, kuten muistiinpanojen tekemistä ja tiivistämistä, ja
harjoitellaan lähteiden käyttöä ja merkintää sekä tiedostetaan, miten verkossa tulee toimia
eettisesti yksityisyyttä kunnioittaen ja tekijänoikeuksia noudattaen.
•

sanaluokat: substantiivi, adjektiivi, verbi

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

substantiivit: substantiv: yksikkö, monikko
adjektiivi: vertailumuodot
verbit: infinitiivi, preesens
tavutus
rakentaa kertomuksen, missä tapahtumaketju etenee loogisessa järjestyksessä
ilmaisee kokemuksiaan ja ajatuksiaan tekstien avulla
multimodaalisia tekstejä
käyttää isoja kirjaimia lauseen aluissa ja erisnimissä
tehdä siistiä jälkeä kirjoittaessa käsin
kirjoittaa digitaalisesti
oikeinkirjoitus: kaksoiskonsonantti, (äng-äänne, lyhyt- ja pitkä vokaali)

S4 Kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtäminen

Vuosiluokat 3-6

Tutkitaan kielen vaihtelua tilanteen ja aiheen mukaan ja pohditaan sanojen, ilmaisutapojen
ja tekstien merkityksiä. Tutkitaan tekstienvälisyyttä monimuotoisissa teksteissä. Tutustutaan
oppilaan omaan ja muihin kulttuureihin ja kieliin ja vertaillaan suomea muiden, oppilaille
tuttujen kielten piirteisiin. Tutustutaan oppilaille läheisiin kansanperinteen lajeihin ja niiden
jatkajiin nykykulttuurissa. Hyödynnetään lapsille ja nuorille suunnattua media- ja kulttuuritarjontaa,
esimerkiksi kirjastoa, elokuvia, teatteria ja museoita. Tarkastellaan mediakulttuurin ilmiöitä
ja ikäkaudelle tarkoitettuja sisältöjä ja keskustellaan median roolista oppilaan arjessa.
Suunnitellaan ja toteutetaan omia esityksiä. Kannustetaan ja tutustutaan kirjaston aktiiviseen ja
monipuoliseen käyttöön, etsitään itseä kiinnostavaa luettavaa ja tuetaan omaehtoista lukemisen
ja kirjoittamisen harrastamista. Luetaan koti- ja ulkomaista lapsille ja nuorille suunnattua
kirjallisuutta nykykirjallisuudesta klassikoihin ja ikäkaudelle suunnattua tietokirjallisuutta ja
pohditaan kirjallisuuden herättämiä kysymyksiä.
•

suomalaista ja suomenruotsalaista kirjallisuutta

•
•
•
•

eri lajityyppien lastenkirjallisuutta
kirjojen pohjalta käytävät keskustelut
yhteistyö kirjaston kanssa
harjoittelee käyttämään monipuolista media- ja kulttuuritarjontaa
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Opetuksen tavoitteet

Tavoitteisiin liittyvät
sisältöalueet

Laaja-alainen osaaminen

T1

S1

L1, L2, L7

T3

S1

L1, L2, L4, L7

T5

S2

L1, L4, L5

T8

S2

L1, L4, L5

T9

S3

L1, L2, L4, L7

T11

S3

L1, L4, L5

T14

S4

L2, L4, L5, L7

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

kannustaa ja ohjata oppilasta kirjakielen käyttöön

Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Puheviestintätilanteissa toimiminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas esittää ajatuksiaan ja ilmaisee
mielipiteensä itselleen tutuissa
viestintäympäristöissä.

•

suullinen ja kirjallinen kommunikointi kirjakielellä

•
•

esitelmiä, kirjareferaatteja, draamaa/näytelmiä, dialogeja
oppilaat tottuvat esiintymään

T3 ohjata oppilasta käyttämään luovuuttaan ja ilmaisemaan itseään
monipuolisesti erilaisissa viestintä- ja esitystilanteissa, myös draaman
avulla
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Ilmaisukeinojen käyttö

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa käyttää kokonaisilmaisun
keinoja omien ideoidensa ja ajatustensa
ilmaisemiseen ryhmässä, osaa pitää lyhyen
valmistellun puheenvuoron tai esityksen sekä
osallistuu draamatoimintaan.

•

suullinen ja kirjallinen kommunikointi kirjakielellä

•
•

esitelmiä, kirjareferaatteja, draamaa/näytelmiä, dialogeja
oppilaat tottuvat esiintymään

221

Vuosiluokat 3-6

Arvioinnin kohde

T5 ohjata oppilasta sujuvoittamaan lukutaitoaan ja käyttämään tekstin
ymmärtämisen strategioita sekä tarkkailemaan ja arvioimaan omaa
lukemistaan
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Tekstinymmärtämisen perusstrategioiden
hallinta

•
•
•

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas lukee sujuvasti monimuotoisia
tekstejä ja käyttää tekstinymmärtämisen
perusstrategioita sekä osaa tarkkailla ja
arvioida omaa lukemistaan.

oppilaat harjoittelevat käyttämään lukustrategioita ymmärtääkseen erilaisten tekstien
sisältöjä: ennakoi, ottaa selvää uusista sanoista ja ilmaisuista, esittää kysymyksiä tekstistä
ja tiivistää
lukee, kuuntelee ja tulkitsee lastenkirjallisuutta, mediateksteja ja muita tekstejä, myös
multimodaalisia tekstejä
jakaa lukukokemuksiaan

T8 kannustaa oppilasta kehittämään kirjallisuudentuntemusta ja
kiinnostustaan lapsille ja nuorille tarkoitettua kirjallisuutta, media- ja muita
tekstejä kohtaan, luomalla mahdollisuuksia myönteisiin lukukokemuksiin
ja -elämyksiin, tiedonhalun tyydyttämiseen sekä lukukokemusten
jakamiseen, myös monimediaisissa ympäristöissä
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Lapsille ja nuorille tarkoitetun kirjallisuuden
ja tekstien tuntemus ja lukukokemusten
jakaminen

•
•
•

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas tuntee jonkin verran lapsille ja nuorille
suunnattua kirjallisuutta, media- ja muita
tekstejä ja osaa jakaa kokemuksiaan, myös
monimediaisessa ympäristössä.

oppilaat harjoittelevat käyttämään lukustrategioita ymmärtääkseen erilaisten tekstien
sisältöjä: ennakoi, ottaa selvää uusista sanoista ja ilmaisuista, esittää kysymyksiä tekstistä
ja tiivistää
lukee, kuuntelee ja tulkitsee lastenkirjallisuutta, mediateksteja ja muita tekstejä, myös
multimodaalisia tekstejä
jakaa lukukokemuksiaan

T9 rohkaista oppilasta ilmaisemaan kokemuksiaan, ajatuksiaan ja
mielipiteitään ja vahvistamaan myönteistä kuvaa itsestään tekstien
tuottajana
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi

Vuosiluokat 3-6

Arvioinnin kohde
Kokemusten ja ajatusten ilmaiseminen

•

sanaluokat: substantiivi, adjektiivi, verbi

•

substantiivit: substantiv: yksikkö, monikko
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Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas ilmaisee kokemuksiaan ja ajatuksiaan
monimuotoisten tekstien avulla.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

adjektiivi: vertailumuodot
verbit: infinitiivi, preesens
tavutus
rakentaa kertomuksen, missä tapahtumaketju etenee loogisessa järjestyksessä
ilmaisee kokemuksiaan ja ajatuksiaan tekstien avulla
multimodaalisia tekstejä
käyttää isoja kirjaimia lauseen aluissa ja erisnimissä
tehdä siistiä jälkeä kirjoittaessa käsin
kirjoittaa digitaalisesti
oikeinkirjoitus: kaksoiskonsonantti, (äng-äänne, lyhyt- ja pitkä vokaali)

T11 ohjata oppilasta edistämään käsinkirjoittamisen ja näppäintaitojen
sujuvoitumista ja vahvistamaan kirjoitetun kielen, ja tekstien rakenteiden
ja oikeinkirjoituksen hallintaa
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Kirjoitustaito ja kirjoitetun kielen hallinta

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas kirjoittaa sujuvasti ja selkeästi
käsin ja on omaksunut tarvittavia
näppäintaitoja. Oppilas tuntee kirjoitetun
kielen perusrakenteita ja oikeinkirjoituksen
perusasioita ja käyttää niitä oman tekstinsä
tuottamisessa.

•

sanaluokat: substantiivi, adjektiivi, verbi

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

substantiivit: substantiv: yksikkö, monikko
adjektiivi: vertailumuodot
verbit: infinitiivi, preesens
tavutus
rakentaa kertomuksen, missä tapahtumaketju etenee loogisessa järjestyksessä
ilmaisee kokemuksiaan ja ajatuksiaan tekstien avulla
multimodaalisia tekstejä
käyttää isoja kirjaimia lauseen aluissa ja erisnimissä
tehdä siistiä jälkeä kirjoittaessa käsin
kirjoittaa digitaalisesti
oikeinkirjoitus: kaksoiskonsonantti, (äng-äänne, lyhyt- ja pitkä vokaali)

T14 kannustaa oppilasta laajentamaan tekstivalikoimaansa ja
lukemaan lapsille ja nuorille suunnattua kirjallisuutta sekä rohkaista
lukuharrastukseen ja lukuelämysten jakamiseen ja kirjaston aktiiviseen
käyttöön
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Kirjallisuuden tuntemus

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas lukee sovitut lapsille ja nuorille
suunnatut kirjat, keskustelee ja jakaa
kokemuksiaan lukemistaan kirjoista.

•

suomalaista ja suomenruotsalaista kirjallisuutta

•

eri lajityyppien lastenkirjallisuutta
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Arvioinnin kohde

•
•
•

kirjojen pohjalta käytävät keskustelut
yhteistyö kirjaston kanssa
harjoittelee käyttämään monipuolista media- ja kulttuuritarjontaa

Vuosiluokka 4
Vuosiluokan keskeiset sisältöalueet
S1 Vuorovaikutustilanteissa toimiminen
Tarjotaan monipuolisia tilaisuuksia harjoitella omien kokemusten, ajatusten ja mielipiteiden
jakamista, toisten kuuntelemista ja rakentavan palautteen antamista ja saamista eri
viestintäympäristöissä. Harjoitellaan ja havainnoidaan omaa vuorovaikutusta erilaisissa
viestintätilanteissa, esimerkiksi tapoja olla kohtelias, toimia tavoitteellisesti ja esittää
oma mielipiteensä ja perustella se ottaen toiset huomioon. Harjoitellaan ilmaisukeinoja
erilaisissa viestintä- ja esitystilanteissa. Ohjataan kokonaisilmaisuun, hyödynnetään draaman
toimintamuotoja erilaisten ajankohtaisten aiheiden, teemojen ja kirjallisuuden käsittelyssä.
Tarjotaan mahdollisuuksia osallistua oman luokan ja kouluyhteisön kulttuuritoiminnan
suunnitteluun ja toteutukseen.
•
•
•

suullinen ja kirjallinen kommunikaatio kirjakielellä
esitelmiä, kirjareferaatteja, draamaa, dialogeja,
keskusteluissa
oppilaat tottuvat esiintymään

puheenvuorojen

käyttäminen

S2 Tekstien tulkitseminen
Harjoitellaan erilaisten tekstien, kuten kaunokirjallisuuden, tietotekstien ja kuvaa ja tekstiä
yhdistävien mediatekstien, sujuvaa lukemista ja käyttämään tilanteeseen ja tavoitteeseen
sopivia tekstinymmärtämisen strategioita ja ajattelutaitoja. Tarkkaillaan ja arvioidaan omaa
lukutaitoa. Syvennetään tekstin tulkinnan taitoja tutkimalla ja vertailemalla monimuotoisia tekstejä.
Harjoitellaan selittämään, vertailemaan ja pohtimaan sanojen, niiden synonyymien, kielikuvien,
sanontojen ja käsitteiden merkityksiä ja niiden hierarkioita. Opitaan tunnistamaan kertovien,
kuvaavien, ohjaavien ja yksinkertaisten kantaa ottavien tekstien kielellisiä ja tekstuaalisia
piirteitä. Laajennetaan oppilaiden tietoja kielen piirteistä tekstejä tutkimalla. Luokitellaan sanoja
merkityksen ja muodon perusteella (sanaluokat). Pohditaan, millaisia merkityksiä eri sijamuodot
sisältävät ja opitaan verbien taipuminen persoona- ja aikamuodoissa. Luetaan ja kuunnellaan
yhteisesti ja itse valittua lapsille ja nuorille suunnattua kirjallisuutta, myös kokonaisia teoksia.
Aiemmin opittujen käsitteiden lisäksi opitaan käyttämään käsitteitä kertoja, aihe ja teema. Etsitään
tietoa eri lähteistä ja laajennetaan tietämystä luetun avulla. Harjoitellaan arvioimaan tekstien ja
lähteiden luotettavuutta.
•
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•
•
•
•
•
•
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harjoittelee käyttämään lukustrategioita ymmärtääkseen erilaisten tekstien sisältöjä:
ennakoi, ottaa selvää uusista sanoista ja ilmaisuista, esittää kysymyksiä tekstistä ja tiivistää
tulkitsee ja vertailee tyypillisiä kertovia, kuvailevia ja ohjeistavia tekstiotteita keskenään
lukee, kuuntelee ja tulkitsee lasten- ja nuortenkirjallisuutta, mediatekstejä ja muita tekstejä,
jopa multimodaalisia tekstejä
jakaa lukukokemuksiaan
sanavaraston ja käsitteiden kartuttaminen
synonyymit
sananlaskuja ja sanontoja

S3 Tekstien tuottaminen
Tuotetaan sekä fiktiivisiä että ei-fiktiivisiä monimuotoisia tekstejä omien kokemusten, havaintojen,
ajatusten ja mielipiteiden sekä toisten tekstien pohjalta. Pohditaan kirjoittamisen tarkoitusta ja
sitä, miten se näkyy kielellisissä valinnoissa. Sujuvoitetaan käsinkirjoittamista ja näppäintaitoja.
Tutkitaan ja harjoitellaan käyttämään kertomiselle, kuvaamiselle, ohjaavalle ja kantaa ottavalle
ilmaisulle tyypillisiä kielellisiä ja tekstuaalisia piirteitä. Harjoitellaan tekstien otsikointia, rakenteita
ja kappalejakoa, sekä opitaan käyttämään niitä omissa teksteissä. Harjoitellaan tekstien
elävöittämistä ja tarkastellaan sananvalintojen, sanontojen ja sanajärjestyksen yhteyttä tekstin
merkityksiin. Kiinnitetään huomiota kirjoitetun ja puhutun kielen eroihin. Opitaan tunnistamaan
tekstistä virke, päälause ja sivulauseiden selkeät perustyypit sekä lauseen pääjäsenet ja
käyttämään tietoa apuna oman tekstin tuottamisessa. Opitaan käyttämään persoona- ja
aikamuotoja tekstien aikasuhteiden ilmaisussa. Harjoitellaan tekstin tuottamisen vaiheita,
omien tekstien tarkastelua ja arviointia sekä palautteen antamista ja vastaanottamista.
Opitaan käyttämään omissa teksteissä oikeinkirjoituksen perusasioita. Harjoitellaan opiskelussa
tarvittavien tekstien tuottamisen taitoja, kuten muistiinpanojen tekemistä ja tiivistämistä, ja
harjoitellaan lähteiden käyttöä ja merkintää sekä tiedostetaan, miten verkossa tulee toimia
eettisesti yksityisyyttä kunnioittaen ja tekijänoikeuksia noudattaen.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

sanaluokat: substantiivit, adjektiivit, verbit, pronominit, numeraalit ja partikkelit
substantiivi: yksikkö, monikko, yleis- ja erisnimet
adjektiivi: komparatiivi
verbit: infinitiivi, preesens, imperfekti
tutustuu pronomineihin, numeraaleihin ja partikkeleihin
tavutus
rakentaa kertomuksen, missä tapahtumaketju etenee loogisessa järjestyksessä
ilmaisee ajatuksia ja kokemuksia tekstien avulla
multimodaalisia tekstejä
vuoropuhelujen kirjoittaminen
tehdä siistiä jälkeä kirjoittaessa käsin
kirjoittaa digitaalisesti
oikeinkirjoitus: kaksoiskonsonantti, sanojen kirjoitusasun ja ääntämisen eroavaisuudet,
yhdyssanat

S4 Kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtäminen

•
•
•
•
•

eri lajityyppien lasten- ja nuorenkirjallisuutta, myös pohjoismaista
kirjojen pohjalta käytävät keskustelut
yhteistyö kirjaston kanssa
eri kielten ja kulttuurien samankaltaisuudet ja erot Suomessa
tutustua laaja-alaiseen media- ja kulttuuritarjontaan
225

Vuosiluokat 3-6

Tutkitaan kielen vaihtelua tilanteen ja aiheen mukaan ja pohditaan sanojen, ilmaisutapojen
ja tekstien merkityksiä. Tutkitaan tekstienvälisyyttä monimuotoisissa teksteissä. Tutustutaan
oppilaan omaan ja muihin kulttuureihin ja kieliin ja vertaillaan suomea muiden, oppilaille
tuttujen kielten piirteisiin. Tutustutaan oppilaille läheisiin kansanperinteen lajeihin ja niiden
jatkajiin nykykulttuurissa. Hyödynnetään lapsille ja nuorille suunnattua media- ja kulttuuritarjontaa,
esimerkiksi kirjastoa, elokuvia, teatteria ja museoita. Tarkastellaan mediakulttuurin ilmiöitä
ja ikäkaudelle tarkoitettuja sisältöjä ja keskustellaan median roolista oppilaan arjessa.
Suunnitellaan ja toteutetaan omia esityksiä. Kannustetaan ja tutustutaan kirjaston aktiiviseen ja
monipuoliseen käyttöön, etsitään itseä kiinnostavaa luettavaa ja tuetaan omaehtoista lukemisen
ja kirjoittamisen harrastamista. Luetaan koti- ja ulkomaista lapsille ja nuorille suunnattua
kirjallisuutta nykykirjallisuudesta klassikoihin ja ikäkaudelle suunnattua tietokirjallisuutta ja
pohditaan kirjallisuuden herättämiä kysymyksiä.

Opetuksen tavoitteet

Tavoitteisiin liittyvät
sisältöalueet

Laaja-alainen osaaminen

T1

S1

L1, L2, L7

T3

S1

L1, L2, L4, L7

T5

S2

L1, L4, L5

T6

S2

L1, L2, L4, L5

T8

S2

L1, L4, L5

T9

S3

L1, L2, L4, L7

T11

S3

L1, L4, L5

T14

S4

L2, L4, L5, L7

T15

S4

L2, L4, L6, L7

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

kannustaa ja ohjata oppilasta kirjakielen käyttöön

Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Puheviestintätilanteissa toimiminen

•
•
•

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas esittää ajatuksiaan ja ilmaisee
mielipiteensä itselleen tutuissa
viestintäympäristöissä.

suullinen ja kirjallinen kommunikaatio kirjakielellä
esitelmiä, kirjareferaatteja, draamaa, dialogeja,
keskusteluissa
oppilaat tottuvat esiintymään

puheenvuorojen

käyttäminen

T3 ohjata oppilasta käyttämään luovuuttaan ja ilmaisemaan itseään
monipuolisesti erilaisissa viestintä- ja esitystilanteissa, myös draaman
avulla
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde

Vuosiluokat 3-6

Ilmaisukeinojen käyttö

•
•
•
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Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa käyttää kokonaisilmaisun
keinoja omien ideoidensa ja ajatustensa
ilmaisemiseen ryhmässä, osaa pitää lyhyen
valmistellun puheenvuoron tai esityksen sekä
osallistuu draamatoimintaan.

suullinen ja kirjallinen kommunikaatio kirjakielellä
esitelmiä, kirjareferaatteja, draamaa, dialogeja,
keskusteluissa
oppilaat tottuvat esiintymään

puheenvuorojen

käyttäminen

T5 ohjata oppilasta sujuvoittamaan lukutaitoaan ja käyttämään tekstin
ymmärtämisen strategioita sekä tarkkailemaan ja arvioimaan omaa
lukemistaan
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Tekstinymmärtämisen perusstrategioiden
hallinta

•
•
•
•
•
•
•

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas lukee sujuvasti monimuotoisia
tekstejä ja käyttää tekstinymmärtämisen
perusstrategioita sekä osaa tarkkailla ja
arvioida omaa lukemistaan.

harjoittelee käyttämään lukustrategioita ymmärtääkseen erilaisten tekstien sisältöjä:
ennakoi, ottaa selvää uusista sanoista ja ilmaisuista, esittää kysymyksiä tekstistä ja tiivistää
tulkitsee ja vertailee tyypillisiä kertovia, kuvailevia ja ohjeistavia tekstiotteita keskenään
lukee, kuuntelee ja tulkitsee lasten- ja nuortenkirjallisuutta, mediatekstejä ja muita tekstejä,
jopa multimodaalisia tekstejä
jakaa lukukokemuksiaan
sanavaraston ja käsitteiden kartuttaminen
synonyymit
sananlaskuja ja sanontoja

T6 opastaa oppilasta kehittämään monimuotoisten tekstien
erittelyn, arvioinnin ja tulkitsemisen taitoja ja laajentamaan sana- ja
käsitevarantoaan sekä edistämään ajattelutaitojaan
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Tekstien erittely ja tulkinta

•
•
•
•
•
•

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.

harjoittelee käyttämään lukustrategioita ymmärtääkseen erilaisten tekstien sisältöjä:
ennakoi, ottaa selvää uusista sanoista ja ilmaisuista, esittää kysymyksiä tekstistä ja tiivistää
tulkitsee ja vertailee tyypillisiä kertovia, kuvailevia ja ohjeistavia tekstiotteita keskenään
lukee, kuuntelee ja tulkitsee lasten- ja nuortenkirjallisuutta, mediatekstejä ja muita tekstejä,
jopa multimodaalisia tekstejä
jakaa lukukokemuksiaan
sanavaraston ja käsitteiden kartuttaminen
synonyymit
sananlaskuja ja sanontoja

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

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen

Arvioinnin kohde
Lapsille ja nuorille tarkoitetun kirjallisuuden
ja tekstien tuntemus ja lukukokemusten
jakaminen

•
•
•
•
•
•
•

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas tuntee jonkin verran lapsille ja nuorille
suunnattua kirjallisuutta, media- ja muita
tekstejä ja osaa jakaa kokemuksiaan, myös
monimediaisessa ympäristössä.

harjoittelee käyttämään lukustrategioita ymmärtääkseen erilaisten tekstien sisältöjä:
ennakoi, ottaa selvää uusista sanoista ja ilmaisuista, esittää kysymyksiä tekstistä ja tiivistää
tulkitsee ja vertailee tyypillisiä kertovia, kuvailevia ja ohjeistavia tekstiotteita keskenään
lukee, kuuntelee ja tulkitsee lasten- ja nuortenkirjallisuutta, mediatekstejä ja muita tekstejä,
jopa multimodaalisia tekstejä
jakaa lukukokemuksiaan
sanavaraston ja käsitteiden kartuttaminen
synonyymit
sananlaskuja ja sanontoja

T9 rohkaista oppilasta ilmaisemaan kokemuksiaan, ajatuksiaan ja
mielipiteitään ja vahvistamaan myönteistä kuvaa itsestään tekstien
tuottajana
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Kokemusten ja ajatusten ilmaiseminen

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas ilmaisee kokemuksiaan ja ajatuksiaan
monimuotoisten tekstien avulla.

sanaluokat: substantiivit, adjektiivit, verbit, pronominit, numeraalit ja partikkelit
substantiivi: yksikkö, monikko, yleis- ja erisnimet
adjektiivi: komparatiivi
verbit: infinitiivi, preesens, imperfekti
tutustuu pronomineihin, numeraaleihin ja partikkeleihin
tavutus
rakentaa kertomuksen, missä tapahtumaketju etenee loogisessa järjestyksessä
ilmaisee ajatuksia ja kokemuksia tekstien avulla
multimodaalisia tekstejä
vuoropuhelujen kirjoittaminen
tehdä siistiä jälkeä kirjoittaessa käsin
kirjoittaa digitaalisesti
oikeinkirjoitus: kaksoiskonsonantti, sanojen kirjoitusasun ja ääntämisen eroavaisuudet,
yhdyssanat

T11 ohjata oppilasta edistämään käsinkirjoittamisen ja näppäintaitojen
sujuvoitumista ja vahvistamaan kirjoitetun kielen, ja tekstien rakenteiden
ja oikeinkirjoituksen hallintaa
Vuosiluokat 3-6

Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
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Arvioinnin kohde
Kirjoitustaito ja kirjoitetun kielen hallinta

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas kirjoittaa sujuvasti ja selkeästi
käsin ja on omaksunut tarvittavia
näppäintaitoja. Oppilas tuntee kirjoitetun
kielen perusrakenteita ja oikeinkirjoituksen
perusasioita ja käyttää niitä oman tekstinsä
tuottamisessa.

sanaluokat: substantiivit, adjektiivit, verbit, pronominit, numeraalit ja partikkelit
substantiivi: yksikkö, monikko, yleis- ja erisnimet
adjektiivi: komparatiivi
verbit: infinitiivi, preesens, imperfekti
tutustuu pronomineihin, numeraaleihin ja partikkeleihin
tavutus
rakentaa kertomuksen, missä tapahtumaketju etenee loogisessa järjestyksessä
ilmaisee ajatuksia ja kokemuksia tekstien avulla
multimodaalisia tekstejä
vuoropuhelujen kirjoittaminen
tehdä siistiä jälkeä kirjoittaessa käsin
kirjoittaa digitaalisesti
oikeinkirjoitus: kaksoiskonsonantti, sanojen kirjoitusasun ja ääntämisen eroavaisuudet,
yhdyssanat

T14 kannustaa oppilasta laajentamaan tekstivalikoimaansa ja
lukemaan lapsille ja nuorille suunnattua kirjallisuutta sekä rohkaista
lukuharrastukseen ja lukuelämysten jakamiseen ja kirjaston aktiiviseen
käyttöön
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Kirjallisuuden tuntemus

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

eri lajityyppien lasten- ja nuorenkirjallisuutta, myös pohjoismaista
kirjojen pohjalta käytävät keskustelut
yhteistyö kirjaston kanssa
eri kielten ja kulttuurien samankaltaisuudet ja erot Suomessa
tutustua laaja-alaiseen media- ja kulttuuritarjontaan

T15 tukea oppilasta kielellisen ja kulttuurisen identiteetin rakentamisessa
ja ohjata arvostamaan eri kulttuureja ja kieliä sekä luoda oppilaalle
mahdollisuuksia media- ja kulttuuritarjontaan tutustumiseen sekä oman
kulttuurin tuottamiseen
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
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•
•
•
•
•

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen

Arvioinnin kohde
Kielitietoisuuden ja kulttuurin tuntemuksen
kehittyminen

•
•
•
•
•

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

eri lajityyppien lasten- ja nuorenkirjallisuutta, myös pohjoismaista
kirjojen pohjalta käytävät keskustelut
yhteistyö kirjaston kanssa
eri kielten ja kulttuurien samankaltaisuudet ja erot Suomessa
tutustua laaja-alaiseen media- ja kulttuuritarjontaan

Vuosiluokka 5
Vuosiluokan keskeiset sisältöalueet
S1 Vuorovaikutustilanteissa toimiminen
Tarjotaan monipuolisia tilaisuuksia harjoitella omien kokemusten, ajatusten ja mielipiteiden
jakamista, toisten kuuntelemista ja rakentavan palautteen antamista ja saamista eri
viestintäympäristöissä. Harjoitellaan ja havainnoidaan omaa vuorovaikutusta erilaisissa
viestintätilanteissa, esimerkiksi tapoja olla kohtelias, toimia tavoitteellisesti ja esittää
oma mielipiteensä ja perustella se ottaen toiset huomioon. Harjoitellaan ilmaisukeinoja
erilaisissa viestintä- ja esitystilanteissa. Ohjataan kokonaisilmaisuun, hyödynnetään draaman
toimintamuotoja erilaisten ajankohtaisten aiheiden, teemojen ja kirjallisuuden käsittelyssä.
Tarjotaan mahdollisuuksia osallistua oman luokan ja kouluyhteisön kulttuuritoiminnan
suunnitteluun ja toteutukseen.
•
•
•
•

ilmaisee päämäärätietoisesti ja asiallisesti mielipiteitään
harjoittelee antamaan ja vastaanottamaan rakentavaa palautetta
esitelmiä, keskustelut, pieniä draamoja ja näytelmiä
suunnittelee ja työskentelee koulun kulttuurituotoksissa (juhlaohjelmat, aamunavaukset,
teatteri)
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S2 Tekstien tulkitseminen
Harjoitellaan erilaisten tekstien, kuten kaunokirjallisuuden, tietotekstien ja kuvaa ja tekstiä
yhdistävien mediatekstien, sujuvaa lukemista ja käyttämään tilanteeseen ja tavoitteeseen
sopivia tekstinymmärtämisen strategioita ja ajattelutaitoja. Tarkkaillaan ja arvioidaan omaa
lukutaitoa. Syvennetään tekstin tulkinnan taitoja tutkimalla ja vertailemalla monimuotoisia tekstejä.
Harjoitellaan selittämään, vertailemaan ja pohtimaan sanojen, niiden synonyymien, kielikuvien,
sanontojen ja käsitteiden merkityksiä ja niiden hierarkioita. Opitaan tunnistamaan kertovien,
kuvaavien, ohjaavien ja yksinkertaisten kantaa ottavien tekstien kielellisiä ja tekstuaalisia
piirteitä. Laajennetaan oppilaiden tietoja kielen piirteistä tekstejä tutkimalla. Luokitellaan sanoja
merkityksen ja muodon perusteella (sanaluokat). Pohditaan, millaisia merkityksiä eri sijamuodot
sisältävät ja opitaan verbien taipuminen persoona- ja aikamuodoissa. Luetaan ja kuunnellaan
yhteisesti ja itse valittua lapsille ja nuorille suunnattua kirjallisuutta, myös kokonaisia teoksia.
Aiemmin opittujen käsitteiden lisäksi opitaan käyttämään käsitteitä kertoja, aihe ja teema. Etsitään
tietoa eri lähteistä ja laajennetaan tietämystä luetun avulla. Harjoitellaan arvioimaan tekstien ja
lähteiden luotettavuutta.
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•
•
•
•
•

käyttää tekstinymmärtämisen perusstrategioita ymmärtääkseen tekstin sisältöä: ennakoi,
ottaa selvää uusista sanoista ja ilmaisuista, esittää kysymyksiä tekstistä ja tiivistää
ajattelutaitojen käyttäminen ongelmanratkaisuun analysoiden ja työstäen ongelmaa, sekä
yhdistämällä uutta tietoa olemassaolevaan tietoon
etsii tietoa eri lähteistä ja harjoittelee arvioimaan tekstien ja lähteiden luotettavuutta
strategioita tiedonetsintään, esim. silmäily (otsikko, ingressi, kuvat, kuvatekstit, tiivistelmä
jne.), syvä lukeminen (mietiskelee ja peilailee lukemaansa), yksityiskohtia ja tietoa tekstistä
etsivä lukeminen
tarkkailee ja arvioi omaa lukutaitoaan ja luetunymmärrystä

S3 Tekstien tuottaminen
Tuotetaan sekä fiktiivisiä että ei-fiktiivisiä monimuotoisia tekstejä omien kokemusten, havaintojen,
ajatusten ja mielipiteiden sekä toisten tekstien pohjalta. Pohditaan kirjoittamisen tarkoitusta ja
sitä, miten se näkyy kielellisissä valinnoissa. Sujuvoitetaan käsinkirjoittamista ja näppäintaitoja.
Tutkitaan ja harjoitellaan käyttämään kertomiselle, kuvaamiselle, ohjaavalle ja kantaa ottavalle
ilmaisulle tyypillisiä kielellisiä ja tekstuaalisia piirteitä. Harjoitellaan tekstien otsikointia, rakenteita
ja kappalejakoa, sekä opitaan käyttämään niitä omissa teksteissä. Harjoitellaan tekstien
elävöittämistä ja tarkastellaan sananvalintojen, sanontojen ja sanajärjestyksen yhteyttä tekstin
merkityksiin. Kiinnitetään huomiota kirjoitetun ja puhutun kielen eroihin. Opitaan tunnistamaan
tekstistä virke, päälause ja sivulauseiden selkeät perustyypit sekä lauseen pääjäsenet ja
käyttämään tietoa apuna oman tekstin tuottamisessa. Opitaan käyttämään persoona- ja
aikamuotoja tekstien aikasuhteiden ilmaisussa. Harjoitellaan tekstin tuottamisen vaiheita,
omien tekstien tarkastelua ja arviointia sekä palautteen antamista ja vastaanottamista.
Opitaan käyttämään omissa teksteissä oikeinkirjoituksen perusasioita. Harjoitellaan opiskelussa
tarvittavien tekstien tuottamisen taitoja, kuten muistiinpanojen tekemistä ja tiivistämistä, ja
harjoitellaan lähteiden käyttöä ja merkintää sekä tiedostetaan, miten verkossa tulee toimia
eettisesti yksityisyyttä kunnioittaen ja tekijänoikeuksia noudattaen.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

sanaluokat: substantiivit, adjektiivit, verbit (pluskvamperfekti, futuuri) pronominit, numeraalit
ja partikkelit
lauseenjäsenet: subjekti, predikaatti ja objekti
päälause ja sivulause
oikeinkirjoitus
lainasanat
tavutus
prosessikirjoittaminen: ideasta julkaisuun
harjoittelee tuottamaan kertovia, kuvailevia, opettavia ja yksinkertaisia argumentoivia
tekstejä (myös multimediaympäristössä ja esim. blogissa tai somessa)
multimodaalisia tekstejä
otsikoita ja kappalejakoja
tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen

Tutkitaan kielen vaihtelua tilanteen ja aiheen mukaan ja pohditaan sanojen, ilmaisutapojen
ja tekstien merkityksiä. Tutkitaan tekstienvälisyyttä monimuotoisissa teksteissä. Tutustutaan
oppilaan omaan ja muihin kulttuureihin ja kieliin ja vertaillaan suomea muiden, oppilaille
tuttujen kielten piirteisiin. Tutustutaan oppilaille läheisiin kansanperinteen lajeihin ja niiden
jatkajiin nykykulttuurissa. Hyödynnetään lapsille ja nuorille suunnattua media- ja kulttuuritarjontaa,
esimerkiksi kirjastoa, elokuvia, teatteria ja museoita. Tarkastellaan mediakulttuurin ilmiöitä
ja ikäkaudelle tarkoitettuja sisältöjä ja keskustellaan median roolista oppilaan arjessa.
Suunnitellaan ja toteutetaan omia esityksiä. Kannustetaan ja tutustutaan kirjaston aktiiviseen ja
monipuoliseen käyttöön, etsitään itseä kiinnostavaa luettavaa ja tuetaan omaehtoista lukemisen
ja kirjoittamisen harrastamista. Luetaan koti- ja ulkomaista lapsille ja nuorille suunnattua
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S4 Kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtäminen

kirjallisuutta nykykirjallisuudesta klassikoihin ja ikäkaudelle suunnattua tietokirjallisuutta ja
pohditaan kirjallisuuden herättämiä kysymyksiä.
•
•
•
•
•
•

eri lajityyppien lasten- ja nuorenkirjallisuutta
kirjojen pohjalta käytävät keskustelut
yhteistyö kirjaston kanssa
eri kielten ja kulttuurien samankaltaisuudet ja erot
tutkia kieltä ja käyttää kieltä kuvaavia käsitteitä ja rakenteita
tutustua laaja-alaiseen media- ja kulttuuritarjontaan
Opetuksen tavoitteet

Tavoitteisiin liittyvät
sisältöalueet

Laaja-alainen osaaminen

T2

S1

L1, L2, L3, L7

T3

S1

L1, L2, L4, L7

T4

S1

L1, L2, L3, L4

T6

S2

L1, L2, L4, L5

T7

S2

L1, L4, L5

T8

S2

L1, L4, L5

T10

S3

L1, L4, L5, L7

T11

S3

L1, L4, L5

T13

S4

L1, L2, L4

T14

S4

L2, L4, L5, L7

T15

S4

L2, L4, L6, L7

Vuosiluokan tavoitteet
T2 ohjata oppilasta huomaamaan omien kielellisten ja viestinnällisten
valintojensa vaikutuksia ja huomioimaan toisten tarpeita
ryhmäviestintätilanteissa
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
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Toiminta vuorovaikutustilanteissa

•
•
•
•
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Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas hyödyntää äänenkäytön, viestien
kohdentamisen ja kontaktinoton taitoja
erilaisissa vuorovaikutustilanteissa, osaa
muunnella viestintätapaansa tilanteen mukaan
ja pyrkii ottamaan muiden näkökulmat
huomioon.

ilmaisee päämäärätietoisesti ja asiallisesti mielipiteitään
harjoittelee antamaan ja vastaanottamaan rakentavaa palautetta
esitelmiä, keskustelut, pieniä draamoja ja näytelmiä
suunnittelee ja työskentelee koulun kulttuurituotoksissa (juhlaohjelmat, aamunavaukset,
teatteri)

T3 ohjata oppilasta käyttämään luovuuttaan ja ilmaisemaan itseään
monipuolisesti erilaisissa viestintä- ja esitystilanteissa, myös draaman
avulla
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Ilmaisukeinojen käyttö

•
•
•
•

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa käyttää kokonaisilmaisun
keinoja omien ideoidensa ja ajatustensa
ilmaisemiseen ryhmässä, osaa pitää lyhyen
valmistellun puheenvuoron tai esityksen sekä
osallistuu draamatoimintaan.

ilmaisee päämäärätietoisesti ja asiallisesti mielipiteitään
harjoittelee antamaan ja vastaanottamaan rakentavaa palautetta
esitelmiä, keskustelut, pieniä draamoja ja näytelmiä
suunnittelee ja työskentelee koulun kulttuurituotoksissa (juhlaohjelmat, aamunavaukset,
teatteri)

T4 kannustaa oppilasta kehittämään myönteistä viestijäkuvaa
sekä halua ja kykyä toimia erilaisissa, myös monimediaisissa
vuorovaikutustilanteissa
•

oppilas ohjataan käyttämään kirjakieltä kirjoitetussa ja puhutussa kielessä

Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Vuorovaikutustaitojen kehittyminen

•
•
•
•

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas ottaa vastaan palautetta omasta
toiminnastaan ja antaa palautetta muille.

ilmaisee päämäärätietoisesti ja asiallisesti mielipiteitään
harjoittelee antamaan ja vastaanottamaan rakentavaa palautetta
esitelmiä, keskustelut, pieniä draamoja ja näytelmiä
suunnittelee ja työskentelee koulun kulttuurituotoksissa (juhlaohjelmat, aamunavaukset,
teatteri)

T6 opastaa oppilasta kehittämään monimuotoisten tekstien
erittelyn, arvioinnin ja tulkitsemisen taitoja ja laajentamaan sana- ja
käsitevarantoaan sekä edistämään ajattelutaitojaan
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Tekstien erittely ja tulkinta

•

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas tunnistaa joitakin kertovien,
kuvaavien, ohjaavien ja yksinkertaisten kantaa
ottavien tekstien kielellisiä ja tekstuaalisia
piirteitä. Oppilas osaa käyttää tekstien
tulkintataitoja oman ajattelunsa sekä sana- ja
käsitevarantonsa kehittämiseen.

käyttää tekstinymmärtämisen perusstrategioita ymmärtääkseen tekstin sisältöä: ennakoi,
ottaa selvää uusista sanoista ja ilmaisuista, esittää kysymyksiä tekstistä ja tiivistää
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Arvioinnin kohde

•
•
•
•

ajattelutaitojen käyttäminen ongelmanratkaisuun analysoiden ja työstäen ongelmaa, sekä
yhdistämällä uutta tietoa olemassaolevaan tietoon
etsii tietoa eri lähteistä ja harjoittelee arvioimaan tekstien ja lähteiden luotettavuutta
strategioita tiedonetsintään, esim. silmäily (otsikko, ingressi, kuvat, kuvatekstit, tiivistelmä
jne.), syvä lukeminen (mietiskelee ja peilailee lukemaansa), yksityiskohtia ja tietoa tekstistä
etsivä lukeminen
tarkkailee ja arvioi omaa lukutaitoaan ja luetunymmärrystä

T7 ohjata oppilasta tiedonhankintaan, monipuolisten tiedonlähteiden
käyttöön ja tiedon luotettavuuden arviointiin
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Tiedonhankintataidot ja lähdekriittisyys

•
•
•
•
•

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas käyttää tiedonhankinnassaan mediaa
ja eri tekstiympäristöjä sekä tilanteeseen
sopivia strategioita ja osaa jossain määrin
arvioida tietolähteiden luotettavuutta.

käyttää tekstinymmärtämisen perusstrategioita ymmärtääkseen tekstin sisältöä: ennakoi,
ottaa selvää uusista sanoista ja ilmaisuista, esittää kysymyksiä tekstistä ja tiivistää
ajattelutaitojen käyttäminen ongelmanratkaisuun analysoiden ja työstäen ongelmaa, sekä
yhdistämällä uutta tietoa olemassaolevaan tietoon
etsii tietoa eri lähteistä ja harjoittelee arvioimaan tekstien ja lähteiden luotettavuutta
strategioita tiedonetsintään, esim. silmäily (otsikko, ingressi, kuvat, kuvatekstit, tiivistelmä
jne.), syvä lukeminen (mietiskelee ja peilailee lukemaansa), yksityiskohtia ja tietoa tekstistä
etsivä lukeminen
tarkkailee ja arvioi omaa lukutaitoaan ja luetunymmärrystä

T8 kannustaa oppilasta kehittämään kirjallisuudentuntemusta ja
kiinnostustaan lapsille ja nuorille tarkoitettua kirjallisuutta, media- ja muita
tekstejä kohtaan, luomalla mahdollisuuksia myönteisiin lukukokemuksiin
ja -elämyksiin, tiedonhalun tyydyttämiseen sekä lukukokemusten
jakamiseen, myös monimediaisissa ympäristöissä
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Lapsille ja nuorille tarkoitetun kirjallisuuden
ja tekstien tuntemus ja lukukokemusten
jakaminen

•
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•
•
•
•
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Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas tuntee jonkin verran lapsille ja nuorille
suunnattua kirjallisuutta, media- ja muita
tekstejä ja osaa jakaa kokemuksiaan, myös
monimediaisessa ympäristössä.

käyttää tekstinymmärtämisen perusstrategioita ymmärtääkseen tekstin sisältöä: ennakoi,
ottaa selvää uusista sanoista ja ilmaisuista, esittää kysymyksiä tekstistä ja tiivistää
ajattelutaitojen käyttäminen ongelmanratkaisuun analysoiden ja työstäen ongelmaa, sekä
yhdistämällä uutta tietoa olemassaolevaan tietoon
etsii tietoa eri lähteistä ja harjoittelee arvioimaan tekstien ja lähteiden luotettavuutta
strategioita tiedonetsintään, esim. silmäily (otsikko, ingressi, kuvat, kuvatekstit, tiivistelmä
jne.), syvä lukeminen (mietiskelee ja peilailee lukemaansa), yksityiskohtia ja tietoa tekstistä
etsivä lukeminen
tarkkailee ja arvioi omaa lukutaitoaan ja luetunymmärrystä

T10 kannustaa ja ohjata oppilasta kielentämään ajatuksiaan ja
harjoittelemaan kertovien, kuvaavien, ohjaavien ja yksinkertaisten kantaa
ottavien tekstien tuottamista, myös monimediaisissa ympäristöissä
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Oman ajattelun kielentäminen ja eri
tekstilajien käyttö

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa ohjatusti käyttää kertomiselle,
kuvaamiselle ja yksinkertaiselle
kantaaottavalle tekstille tyypillistä kieltä.
Oppilas osaa otsikoida tekstinsä, jakaa
sen kappaleisiin ja kiinnittää huomiota
sananvalintoihin.

sanaluokat: substantiivit, adjektiivit, verbit (pluskvamperfekti, futuuri) pronominit, numeraalit
ja partikkelit
lauseenjäsenet: subjekti, predikaatti ja objekti
päälause ja sivulause
oikeinkirjoitus
lainasanat
tavutus
prosessikirjoittaminen: ideasta julkaisuun
harjoittelee tuottamaan kertovia, kuvailevia, opettavia ja yksinkertaisia argumentoivia
tekstejä (myös multimediaympäristössä ja esim. blogissa tai somessa)
multimodaalisia tekstejä
otsikoita ja kappalejakoja
tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen

T11 ohjata oppilasta edistämään käsinkirjoittamisen ja näppäintaitojen
sujuvoitumista ja vahvistamaan kirjoitetun kielen, ja tekstien rakenteiden
ja oikeinkirjoituksen hallintaa
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Kirjoitustaito ja kirjoitetun kielen hallinta

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas kirjoittaa sujuvasti ja selkeästi
käsin ja on omaksunut tarvittavia
näppäintaitoja. Oppilas tuntee kirjoitetun
kielen perusrakenteita ja oikeinkirjoituksen
perusasioita ja käyttää niitä oman tekstinsä
tuottamisessa.

sanaluokat: substantiivit, adjektiivit, verbit (pluskvamperfekti, futuuri) pronominit, numeraalit
ja partikkelit
lauseenjäsenet: subjekti, predikaatti ja objekti
päälause ja sivulause
oikeinkirjoitus
lainasanat
tavutus
prosessikirjoittaminen: ideasta julkaisuun
harjoittelee tuottamaan kertovia, kuvailevia, opettavia ja yksinkertaisia argumentoivia
tekstejä (myös multimediaympäristössä ja esim. blogissa tai somessa)
multimodaalisia tekstejä
otsikoita ja kappalejakoja
tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen
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Arvioinnin kohde

T13 ohjata oppilasta vahvistamaan kielitietoisuuttaan, innostaa häntä
tutkimaan ja tarkkailemaan kieltä ja sen eri variantteja ja harjaannuttaa
käyttämään käsitteitä, joiden avulla kielestä ja sen rakenteista puhutaan ja
auttaa ymmärtämään kielellisten valintojen vaikutuksia
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Kielen tarkastelun kehittyminen ja
kielikäsitteiden hallinta

•
•
•
•
•
•

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas tekee havaintoja ja osaa kuvailla
tekstien kielellisiä piirteitä ja käyttää
oppimiaan käsitteitä puhuessaan ja
kirjoittaessaan niistä.

eri lajityyppien lasten- ja nuorenkirjallisuutta
kirjojen pohjalta käytävät keskustelut
yhteistyö kirjaston kanssa
eri kielten ja kulttuurien samankaltaisuudet ja erot
tutkia kieltä ja käyttää kieltä kuvaavia käsitteitä ja rakenteita
tutustua laaja-alaiseen media- ja kulttuuritarjontaan

T14 kannustaa oppilasta laajentamaan tekstivalikoimaansa ja
lukemaan lapsille ja nuorille suunnattua kirjallisuutta sekä rohkaista
lukuharrastukseen ja lukuelämysten jakamiseen ja kirjaston aktiiviseen
käyttöön
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Kirjallisuuden tuntemus

•
•
•
•
•
•

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas lukee sovitut lapsille ja nuorille
suunnatut kirjat, keskustelee ja jakaa
kokemuksiaan lukemistaan kirjoista.

eri lajityyppien lasten- ja nuorenkirjallisuutta
kirjojen pohjalta käytävät keskustelut
yhteistyö kirjaston kanssa
eri kielten ja kulttuurien samankaltaisuudet ja erot
tutkia kieltä ja käyttää kieltä kuvaavia käsitteitä ja rakenteita
tutustua laaja-alaiseen media- ja kulttuuritarjontaan

T15 tukea oppilasta kielellisen ja kulttuurisen identiteetin rakentamisessa
ja ohjata arvostamaan eri kulttuureja ja kieliä sekä luoda oppilaalle
mahdollisuuksia media- ja kulttuuritarjontaan tutustumiseen sekä oman
kulttuurin tuottamiseen
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi

Vuosiluokat 3-6

Arvioinnin kohde
Kielitietoisuuden ja kulttuurin tuntemuksen
kehittyminen
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Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa kuvailla havaitsemiaan
yhtäläisyyksiä ja eroja eri kielten ja kulttuurien
välillä. Oppilas osaa kertoa itseään
kiinnostavasta media- ja kulttuuritarjonnasta.
Oppilas osallistuu omien esitysten
suunnitteluun ja esittämiseen.

•
•
•
•
•
•

eri lajityyppien lasten- ja nuorenkirjallisuutta
kirjojen pohjalta käytävät keskustelut
yhteistyö kirjaston kanssa
eri kielten ja kulttuurien samankaltaisuudet ja erot
tutkia kieltä ja käyttää kieltä kuvaavia käsitteitä ja rakenteita
tutustua laaja-alaiseen media- ja kulttuuritarjontaan

Vuosiluokka 6
Vuosiluokan keskeiset sisältöalueet
S1 Vuorovaikutustilanteissa toimiminen
Tarjotaan monipuolisia tilaisuuksia harjoitella omien kokemusten, ajatusten ja mielipiteiden
jakamista, toisten kuuntelemista ja rakentavan palautteen antamista ja saamista eri
viestintäympäristöissä. Harjoitellaan ja havainnoidaan omaa vuorovaikutusta erilaisissa
viestintätilanteissa, esimerkiksi tapoja olla kohtelias, toimia tavoitteellisesti ja esittää
oma mielipiteensä ja perustella se ottaen toiset huomioon. Harjoitellaan ilmaisukeinoja
erilaisissa viestintä- ja esitystilanteissa. Ohjataan kokonaisilmaisuun, hyödynnetään draaman
toimintamuotoja erilaisten ajankohtaisten aiheiden, teemojen ja kirjallisuuden käsittelyssä.
Tarjotaan mahdollisuuksia osallistua oman luokan ja kouluyhteisön kulttuuritoiminnan
suunnitteluun ja toteutukseen.
•
•
•
•

ilmaisee asiallisesti mielipiteitään
harjoittelee antamaan ja vastaanottamaan rakentavaa palautetta, sekä kommunikoimaan
päämäärätietoisesti
esitelmiä, keskustelut, pieniä draamoja ja näytelmiä
suunnittelee ja työskentelee koulun kulttuurituotoksissa (juhlaohjelmat, aamunavaukset,
teatterit)

S2 Tekstien tulkitseminen

•
•
•
•
•

käyttää tekstinymmärtämisen perusstrategioita ymmärtääkseen erilaisten tekstien sisältöä:
ennakoi, ottaa selvää uusista sanoista ja ilmaisuista, esittää kysymyksiä tekstistä ja tiivistää
ajattelutaitojen käyttäminen ongelmanratkaisuun analysoiden ja työstäen ongelmaa, sekä
yhdistämällä uutta tietoa olemassaolevaan tietoon
etsii tietoa eri lähteistä ja harjoitella arvioimaan tekstien ja lähteiden luotettavuutta
strategioita tiedonetsintään, esim. silmäily (otsikko, ingressi, kuvat, kuvatekstit, tiivistelmä
jne.), syvä lukeminen (mietiskelee ja peilailee lukemaansa), yksityiskohtia ja tietoa tekstistä
etsivä lukeminen
tarkkailee ja arvioi omaa lukutaitoaan ja luetunymmärrystä
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Harjoitellaan erilaisten tekstien, kuten kaunokirjallisuuden, tietotekstien ja kuvaa ja tekstiä
yhdistävien mediatekstien, sujuvaa lukemista ja käyttämään tilanteeseen ja tavoitteeseen
sopivia tekstinymmärtämisen strategioita ja ajattelutaitoja. Tarkkaillaan ja arvioidaan omaa
lukutaitoa. Syvennetään tekstin tulkinnan taitoja tutkimalla ja vertailemalla monimuotoisia tekstejä.
Harjoitellaan selittämään, vertailemaan ja pohtimaan sanojen, niiden synonyymien, kielikuvien,
sanontojen ja käsitteiden merkityksiä ja niiden hierarkioita. Opitaan tunnistamaan kertovien,
kuvaavien, ohjaavien ja yksinkertaisten kantaa ottavien tekstien kielellisiä ja tekstuaalisia
piirteitä. Laajennetaan oppilaiden tietoja kielen piirteistä tekstejä tutkimalla. Luokitellaan sanoja
merkityksen ja muodon perusteella (sanaluokat). Pohditaan, millaisia merkityksiä eri sijamuodot
sisältävät ja opitaan verbien taipuminen persoona- ja aikamuodoissa. Luetaan ja kuunnellaan
yhteisesti ja itse valittua lapsille ja nuorille suunnattua kirjallisuutta, myös kokonaisia teoksia.
Aiemmin opittujen käsitteiden lisäksi opitaan käyttämään käsitteitä kertoja, aihe ja teema. Etsitään
tietoa eri lähteistä ja laajennetaan tietämystä luetun avulla. Harjoitellaan arvioimaan tekstien ja
lähteiden luotettavuutta.

S3 Tekstien tuottaminen
Tuotetaan sekä fiktiivisiä että ei-fiktiivisiä monimuotoisia tekstejä omien kokemusten, havaintojen,
ajatusten ja mielipiteiden sekä toisten tekstien pohjalta. Pohditaan kirjoittamisen tarkoitusta ja
sitä, miten se näkyy kielellisissä valinnoissa. Sujuvoitetaan käsinkirjoittamista ja näppäintaitoja.
Tutkitaan ja harjoitellaan käyttämään kertomiselle, kuvaamiselle, ohjaavalle ja kantaa ottavalle
ilmaisulle tyypillisiä kielellisiä ja tekstuaalisia piirteitä. Harjoitellaan tekstien otsikointia, rakenteita
ja kappalejakoa, sekä opitaan käyttämään niitä omissa teksteissä. Harjoitellaan tekstien
elävöittämistä ja tarkastellaan sananvalintojen, sanontojen ja sanajärjestyksen yhteyttä tekstin
merkityksiin. Kiinnitetään huomiota kirjoitetun ja puhutun kielen eroihin. Opitaan tunnistamaan
tekstistä virke, päälause ja sivulauseiden selkeät perustyypit sekä lauseen pääjäsenet ja
käyttämään tietoa apuna oman tekstin tuottamisessa. Opitaan käyttämään persoona- ja
aikamuotoja tekstien aikasuhteiden ilmaisussa. Harjoitellaan tekstin tuottamisen vaiheita,
omien tekstien tarkastelua ja arviointia sekä palautteen antamista ja vastaanottamista.
Opitaan käyttämään omissa teksteissä oikeinkirjoituksen perusasioita. Harjoitellaan opiskelussa
tarvittavien tekstien tuottamisen taitoja, kuten muistiinpanojen tekemistä ja tiivistämistä, ja
harjoitellaan lähteiden käyttöä ja merkintää sekä tiedostetaan, miten verkossa tulee toimia
eettisesti yksityisyyttä kunnioittaen ja tekijänoikeuksia noudattaen.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

sanaluokat: substantiivit, adjektiivit, verbit (pluskvamperfekti, futuuri) pronominit, numeraalit
ja partikkelit
lauseenjäsenet: subjekti, predikaatti, objekti ja predikatiivi
päälause ja sivulause
oikeinkirjoitus: sanojen kirjoitusasun ja ääntämisen eroavaisuudet, lainasanat
tavutus
prosessikirjoitus: ideasta julkaisuun
harjoittelee tuottamaan kertovia, kuvailevia, opettavia ja yksinkertaisia argumentoivia
tekstejä, myös multimediaympäristössä ja esim. blogissa tai somessa
multimodaalisia tekstejä
otsikoita ja kappalejakoja
tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen
lähdeviitteet, tekijänoikeusäännöt internetissä ja netiketti

S4 Kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtäminen
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Tutkitaan kielen vaihtelua tilanteen ja aiheen mukaan ja pohditaan sanojen, ilmaisutapojen
ja tekstien merkityksiä. Tutkitaan tekstienvälisyyttä monimuotoisissa teksteissä. Tutustutaan
oppilaan omaan ja muihin kulttuureihin ja kieliin ja vertaillaan suomea muiden, oppilaille
tuttujen kielten piirteisiin. Tutustutaan oppilaille läheisiin kansanperinteen lajeihin ja niiden
jatkajiin nykykulttuurissa. Hyödynnetään lapsille ja nuorille suunnattua media- ja kulttuuritarjontaa,
esimerkiksi kirjastoa, elokuvia, teatteria ja museoita. Tarkastellaan mediakulttuurin ilmiöitä
ja ikäkaudelle tarkoitettuja sisältöjä ja keskustellaan median roolista oppilaan arjessa.
Suunnitellaan ja toteutetaan omia esityksiä. Kannustetaan ja tutustutaan kirjaston aktiiviseen ja
monipuoliseen käyttöön, etsitään itseä kiinnostavaa luettavaa ja tuetaan omaehtoista lukemisen
ja kirjoittamisen harrastamista. Luetaan koti- ja ulkomaista lapsille ja nuorille suunnattua
kirjallisuutta nykykirjallisuudesta klassikoihin ja ikäkaudelle suunnattua tietokirjallisuutta ja
pohditaan kirjallisuuden herättämiä kysymyksiä.
•
•
•
•
•
•
•
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eri lajityyppien lasten- ja nuorenkirjallisuutta
kirjojen pohjalta käytävät keskustelut
yhteistyö kirjaston kanssa
eri kielten ja kulttuurien samankaltaisuudet ja erot
tutkia kieltä ja käyttää kieltä kuvaavia käsitteitä ja rakenteita
medioiden rooli arkipäivässä
tutustua laaja-alaiseen media- ja kulttuuritarjontaan

Opetuksen tavoitteet

Tavoitteisiin liittyvät
sisältöalueet

Laaja-alainen osaaminen

T1

S1

L1, L2, L7

T2

S1

L1, L2, L3, L7

T3

S1

L1, L2, L4, L7

T4

S1

L1, L2, L3, L4

T5

S2

L1, L4, L5

T6

S2

L1, L2, L4, L5

T7

S2

L1, L4, L5

T8

S2

L1, L4, L5

T9

S3

L1, L2, L4, L7

T10

S3

L1, L4, L5, L7

T11

S3

L1, L4, L5

T12

S3

L2, L4, L5, L6

T13

S4

L1, L2, L4

T14

S4

L2, L4, L5, L7

T15

S4

L2, L4, L6, L7

Vuosiluokan tavoitteet
T1 opastaa oppilasta vahvistamaan taitoaan toimia rakentavasti erilaisissa
viestintäympäristöissä ja ilmaisemaan mielipiteensä
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Puheviestintätilanteissa toimiminen

•
•

Oppilas esittää ajatuksiaan ja ilmaisee
mielipiteensä itselleen tutuissa
viestintäympäristöissä.

ilmaisee asiallisesti mielipiteitään
harjoittelee antamaan ja vastaanottamaan rakentavaa palautetta, sekä kommunikoimaan
päämäärätietoisesti
esitelmiä, keskustelut, pieniä draamoja ja näytelmiä
suunnittelee ja työskentelee koulun kulttuurituotoksissa (juhlaohjelmat, aamunavaukset,
teatterit)

T2 ohjata oppilasta huomaamaan omien kielellisten ja viestinnällisten
valintojensa vaikutuksia ja huomioimaan toisten tarpeita
ryhmäviestintätilanteissa
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
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•
•

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen

Arvioinnin kohde
Toiminta vuorovaikutustilanteissa

•
•
•
•

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas hyödyntää äänenkäytön, viestien
kohdentamisen ja kontaktinoton taitoja
erilaisissa vuorovaikutustilanteissa, osaa
muunnella viestintätapaansa tilanteen mukaan
ja pyrkii ottamaan muiden näkökulmat
huomioon.

ilmaisee asiallisesti mielipiteitään
harjoittelee antamaan ja vastaanottamaan rakentavaa palautetta, sekä kommunikoimaan
päämäärätietoisesti
esitelmiä, keskustelut, pieniä draamoja ja näytelmiä
suunnittelee ja työskentelee koulun kulttuurituotoksissa (juhlaohjelmat, aamunavaukset,
teatterit)

T3 ohjata oppilasta käyttämään luovuuttaan ja ilmaisemaan itseään
monipuolisesti erilaisissa viestintä- ja esitystilanteissa, myös draaman
avulla
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Ilmaisukeinojen käyttö

•
•
•
•

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa käyttää kokonaisilmaisun
keinoja omien ideoidensa ja ajatustensa
ilmaisemiseen ryhmässä, osaa pitää lyhyen
valmistellun puheenvuoron tai esityksen sekä
osallistuu draamatoimintaan.

ilmaisee asiallisesti mielipiteitään
harjoittelee antamaan ja vastaanottamaan rakentavaa palautetta, sekä kommunikoimaan
päämäärätietoisesti
esitelmiä, keskustelut, pieniä draamoja ja näytelmiä
suunnittelee ja työskentelee koulun kulttuurituotoksissa (juhlaohjelmat, aamunavaukset,
teatterit)

T4 kannustaa oppilasta kehittämään myönteistä viestijäkuvaa
sekä halua ja kykyä toimia erilaisissa, myös monimediaisissa
vuorovaikutustilanteissa
•

oppilas ohjataan käyttämään kirjakieltä kirjoitetussa ja puhutussa kielessä

Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde

Vuosiluokat 3-6

Vuorovaikutustaitojen kehittyminen

•
•
•
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Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas ottaa vastaan palautetta omasta
toiminnastaan ja antaa palautetta muille.

ilmaisee asiallisesti mielipiteitään
harjoittelee antamaan ja vastaanottamaan rakentavaa palautetta, sekä kommunikoimaan
päämäärätietoisesti
esitelmiä, keskustelut, pieniä draamoja ja näytelmiä

•

suunnittelee ja työskentelee koulun kulttuurituotoksissa (juhlaohjelmat, aamunavaukset,
teatterit)

T5 ohjata oppilasta sujuvoittamaan lukutaitoaan ja käyttämään tekstin
ymmärtämisen strategioita sekä tarkkailemaan ja arvioimaan omaa
lukemistaan
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Tekstinymmärtämisen perusstrategioiden
hallinta

•
•
•
•
•

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas lukee sujuvasti monimuotoisia
tekstejä ja käyttää tekstinymmärtämisen
perusstrategioita sekä osaa tarkkailla ja
arvioida omaa lukemistaan.

käyttää tekstinymmärtämisen perusstrategioita ymmärtääkseen erilaisten tekstien sisältöä:
ennakoi, ottaa selvää uusista sanoista ja ilmaisuista, esittää kysymyksiä tekstistä ja tiivistää
ajattelutaitojen käyttäminen ongelmanratkaisuun analysoiden ja työstäen ongelmaa, sekä
yhdistämällä uutta tietoa olemassaolevaan tietoon
etsii tietoa eri lähteistä ja harjoitella arvioimaan tekstien ja lähteiden luotettavuutta
strategioita tiedonetsintään, esim. silmäily (otsikko, ingressi, kuvat, kuvatekstit, tiivistelmä
jne.), syvä lukeminen (mietiskelee ja peilailee lukemaansa), yksityiskohtia ja tietoa tekstistä
etsivä lukeminen
tarkkailee ja arvioi omaa lukutaitoaan ja luetunymmärrystä

T6 opastaa oppilasta kehittämään monimuotoisten tekstien
erittelyn, arvioinnin ja tulkitsemisen taitoja ja laajentamaan sana- ja
käsitevarantoaan sekä edistämään ajattelutaitojaan
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Tekstien erittely ja tulkinta

•
•
•
•

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.

käyttää tekstinymmärtämisen perusstrategioita ymmärtääkseen erilaisten tekstien sisältöä:
ennakoi, ottaa selvää uusista sanoista ja ilmaisuista, esittää kysymyksiä tekstistä ja tiivistää
ajattelutaitojen käyttäminen ongelmanratkaisuun analysoiden ja työstäen ongelmaa, sekä
yhdistämällä uutta tietoa olemassaolevaan tietoon
etsii tietoa eri lähteistä ja harjoitella arvioimaan tekstien ja lähteiden luotettavuutta
strategioita tiedonetsintään, esim. silmäily (otsikko, ingressi, kuvat, kuvatekstit, tiivistelmä
jne.), syvä lukeminen (mietiskelee ja peilailee lukemaansa), yksityiskohtia ja tietoa tekstistä
etsivä lukeminen
tarkkailee ja arvioi omaa lukutaitoaan ja luetunymmärrystä

T7 ohjata oppilasta tiedonhankintaan, monipuolisten tiedonlähteiden
käyttöön ja tiedon luotettavuuden arviointiin
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
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•

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen

Arvioinnin kohde
Tiedonhankintataidot ja lähdekriittisyys

•
•
•
•
•

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas käyttää tiedonhankinnassaan mediaa
ja eri tekstiympäristöjä sekä tilanteeseen
sopivia strategioita ja osaa jossain määrin
arvioida tietolähteiden luotettavuutta.

käyttää tekstinymmärtämisen perusstrategioita ymmärtääkseen erilaisten tekstien sisältöä:
ennakoi, ottaa selvää uusista sanoista ja ilmaisuista, esittää kysymyksiä tekstistä ja tiivistää
ajattelutaitojen käyttäminen ongelmanratkaisuun analysoiden ja työstäen ongelmaa, sekä
yhdistämällä uutta tietoa olemassaolevaan tietoon
etsii tietoa eri lähteistä ja harjoitella arvioimaan tekstien ja lähteiden luotettavuutta
strategioita tiedonetsintään, esim. silmäily (otsikko, ingressi, kuvat, kuvatekstit, tiivistelmä
jne.), syvä lukeminen (mietiskelee ja peilailee lukemaansa), yksityiskohtia ja tietoa tekstistä
etsivä lukeminen
tarkkailee ja arvioi omaa lukutaitoaan ja luetunymmärrystä

T8 kannustaa oppilasta kehittämään kirjallisuudentuntemusta ja
kiinnostustaan lapsille ja nuorille tarkoitettua kirjallisuutta, media- ja muita
tekstejä kohtaan, luomalla mahdollisuuksia myönteisiin lukukokemuksiin
ja -elämyksiin, tiedonhalun tyydyttämiseen sekä lukukokemusten
jakamiseen, myös monimediaisissa ympäristöissä
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Lapsille ja nuorille tarkoitetun kirjallisuuden
ja tekstien tuntemus ja lukukokemusten
jakaminen

•
•
•
•
•

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas tuntee jonkin verran lapsille ja nuorille
suunnattua kirjallisuutta, media- ja muita
tekstejä ja osaa jakaa kokemuksiaan, myös
monimediaisessa ympäristössä.

käyttää tekstinymmärtämisen perusstrategioita ymmärtääkseen erilaisten tekstien sisältöä:
ennakoi, ottaa selvää uusista sanoista ja ilmaisuista, esittää kysymyksiä tekstistä ja tiivistää
ajattelutaitojen käyttäminen ongelmanratkaisuun analysoiden ja työstäen ongelmaa, sekä
yhdistämällä uutta tietoa olemassaolevaan tietoon
etsii tietoa eri lähteistä ja harjoitella arvioimaan tekstien ja lähteiden luotettavuutta
strategioita tiedonetsintään, esim. silmäily (otsikko, ingressi, kuvat, kuvatekstit, tiivistelmä
jne.), syvä lukeminen (mietiskelee ja peilailee lukemaansa), yksityiskohtia ja tietoa tekstistä
etsivä lukeminen
tarkkailee ja arvioi omaa lukutaitoaan ja luetunymmärrystä

T9 rohkaista oppilasta ilmaisemaan kokemuksiaan, ajatuksiaan ja
mielipiteitään ja vahvistamaan myönteistä kuvaa itsestään tekstien
tuottajana
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi

Vuosiluokat 3-6

Arvioinnin kohde
Kokemusten ja ajatusten ilmaiseminen

•
242

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas ilmaisee kokemuksiaan ja ajatuksiaan
monimuotoisten tekstien avulla.

sanaluokat: substantiivit, adjektiivit, verbit (pluskvamperfekti, futuuri) pronominit, numeraalit
ja partikkelit

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

lauseenjäsenet: subjekti, predikaatti, objekti ja predikatiivi
päälause ja sivulause
oikeinkirjoitus: sanojen kirjoitusasun ja ääntämisen eroavaisuudet, lainasanat
tavutus
prosessikirjoitus: ideasta julkaisuun
harjoittelee tuottamaan kertovia, kuvailevia, opettavia ja yksinkertaisia argumentoivia
tekstejä, myös multimediaympäristössä ja esim. blogissa tai somessa
multimodaalisia tekstejä
otsikoita ja kappalejakoja
tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen
lähdeviitteet, tekijänoikeusäännöt internetissä ja netiketti

T10 kannustaa ja ohjata oppilasta kielentämään ajatuksiaan ja
harjoittelemaan kertovien, kuvaavien, ohjaavien ja yksinkertaisten kantaa
ottavien tekstien tuottamista, myös monimediaisissa ympäristöissä
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Oman ajattelun kielentäminen ja eri
tekstilajien käyttö

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa ohjatusti käyttää kertomiselle,
kuvaamiselle ja yksinkertaiselle
kantaaottavalle tekstille tyypillistä kieltä.
Oppilas osaa otsikoida tekstinsä, jakaa
sen kappaleisiin ja kiinnittää huomiota
sananvalintoihin.

sanaluokat: substantiivit, adjektiivit, verbit (pluskvamperfekti, futuuri) pronominit, numeraalit
ja partikkelit
lauseenjäsenet: subjekti, predikaatti, objekti ja predikatiivi
päälause ja sivulause
oikeinkirjoitus: sanojen kirjoitusasun ja ääntämisen eroavaisuudet, lainasanat
tavutus
prosessikirjoitus: ideasta julkaisuun
harjoittelee tuottamaan kertovia, kuvailevia, opettavia ja yksinkertaisia argumentoivia
tekstejä, myös multimediaympäristössä ja esim. blogissa tai somessa
multimodaalisia tekstejä
otsikoita ja kappalejakoja
tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen
lähdeviitteet, tekijänoikeusäännöt internetissä ja netiketti

T11 ohjata oppilasta edistämään käsinkirjoittamisen ja näppäintaitojen
sujuvoitumista ja vahvistamaan kirjoitetun kielen, ja tekstien rakenteiden
ja oikeinkirjoituksen hallintaa
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Kirjoitustaito ja kirjoitetun kielen hallinta

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas kirjoittaa sujuvasti ja selkeästi
käsin ja on omaksunut tarvittavia
näppäintaitoja. Oppilas tuntee kirjoitetun
kielen perusrakenteita ja oikeinkirjoituksen
perusasioita ja käyttää niitä oman tekstinsä
tuottamisessa.
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Arvioinnin kohde

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

sanaluokat: substantiivit, adjektiivit, verbit (pluskvamperfekti, futuuri) pronominit, numeraalit
ja partikkelit
lauseenjäsenet: subjekti, predikaatti, objekti ja predikatiivi
päälause ja sivulause
oikeinkirjoitus: sanojen kirjoitusasun ja ääntämisen eroavaisuudet, lainasanat
tavutus
prosessikirjoitus: ideasta julkaisuun
harjoittelee tuottamaan kertovia, kuvailevia, opettavia ja yksinkertaisia argumentoivia
tekstejä, myös multimediaympäristössä ja esim. blogissa tai somessa
multimodaalisia tekstejä
otsikoita ja kappalejakoja
tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen
lähdeviitteet, tekijänoikeusäännöt internetissä ja netiketti

T12 kannustaa oppilasta kehittämään tekstin tuottamisen prosesseja
ja taitoa arvioida omia tekstejä, tarjota mahdollisuuksia tekstien
tuottamiseen yhdessä, rakentavan palautteen antamiseen ja saamiseen,
ohjata ottamaan huomioon tekstin vastaanottaja sekä toimimaan eettisesti
verkossa yksityisyyttä ja tekijänoikeuksia kunnioittaen
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Tekstien rakentaminen ja eettinen viestintä

•
•
•
•
•
•
•

Vuosiluokat 3-6

•
•
•
•

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas tuntee ja osaa kuvailla tekstien
tuottamisen perusvaiheita, osaa arvioida omia
tekstejään ja tuottaa tekstejä vaiheittain yksin
ja muiden kanssa sekä antaa ja vastaanottaa
palautetta. Oppilas osaa merkitä lähteet
tekstin loppuun, ymmärtää, ettei saa esittää
lainaamaansa tekstiä omanaan ja tietää
verkossa toimimisen eettiset periaatteet.

sanaluokat: substantiivit, adjektiivit, verbit (pluskvamperfekti, futuuri) pronominit, numeraalit
ja partikkelit
lauseenjäsenet: subjekti, predikaatti, objekti ja predikatiivi
päälause ja sivulause
oikeinkirjoitus: sanojen kirjoitusasun ja ääntämisen eroavaisuudet, lainasanat
tavutus
prosessikirjoitus: ideasta julkaisuun
harjoittelee tuottamaan kertovia, kuvailevia, opettavia ja yksinkertaisia argumentoivia
tekstejä, myös multimediaympäristössä ja esim. blogissa tai somessa
multimodaalisia tekstejä
otsikoita ja kappalejakoja
tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen
lähdeviitteet, tekijänoikeusäännöt internetissä ja netiketti

T13 ohjata oppilasta vahvistamaan kielitietoisuuttaan, innostaa häntä
tutkimaan ja tarkkailemaan kieltä ja sen eri variantteja ja harjaannuttaa
käyttämään käsitteitä, joiden avulla kielestä ja sen rakenteista puhutaan ja
auttaa ymmärtämään kielellisten valintojen vaikutuksia
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
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Arvioinnin kohde
Kielen tarkastelun kehittyminen ja
kielikäsitteiden hallinta

•
•
•
•
•
•
•

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas tekee havaintoja ja osaa kuvailla
tekstien kielellisiä piirteitä ja käyttää
oppimiaan käsitteitä puhuessaan ja
kirjoittaessaan niistä.

eri lajityyppien lasten- ja nuorenkirjallisuutta
kirjojen pohjalta käytävät keskustelut
yhteistyö kirjaston kanssa
eri kielten ja kulttuurien samankaltaisuudet ja erot
tutkia kieltä ja käyttää kieltä kuvaavia käsitteitä ja rakenteita
medioiden rooli arkipäivässä
tutustua laaja-alaiseen media- ja kulttuuritarjontaan

T14 kannustaa oppilasta laajentamaan tekstivalikoimaansa ja
lukemaan lapsille ja nuorille suunnattua kirjallisuutta sekä rohkaista
lukuharrastukseen ja lukuelämysten jakamiseen ja kirjaston aktiiviseen
käyttöön
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Kirjallisuuden tuntemus

•
•
•
•
•
•
•

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas lukee sovitut lapsille ja nuorille
suunnatut kirjat, keskustelee ja jakaa
kokemuksiaan lukemistaan kirjoista.

eri lajityyppien lasten- ja nuorenkirjallisuutta
kirjojen pohjalta käytävät keskustelut
yhteistyö kirjaston kanssa
eri kielten ja kulttuurien samankaltaisuudet ja erot
tutkia kieltä ja käyttää kieltä kuvaavia käsitteitä ja rakenteita
medioiden rooli arkipäivässä
tutustua laaja-alaiseen media- ja kulttuuritarjontaan

T15 tukea oppilasta kielellisen ja kulttuurisen identiteetin rakentamisessa
ja ohjata arvostamaan eri kulttuureja ja kieliä sekä luoda oppilaalle
mahdollisuuksia media- ja kulttuuritarjontaan tutustumiseen sekä oman
kulttuurin tuottamiseen
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Kielitietoisuuden ja kulttuurin tuntemuksen
kehittyminen

•
•
•

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

eri lajityyppien lasten- ja nuorenkirjallisuutta
kirjojen pohjalta käytävät keskustelut
yhteistyö kirjaston kanssa
245

Vuosiluokat 3-6

Arvioinnin kohde

•
•
•
•

eri kielten ja kulttuurien samankaltaisuudet ja erot
tutkia kieltä ja käyttää kieltä kuvaavia käsitteitä ja rakenteita
medioiden rooli arkipäivässä
tutustua laaja-alaiseen media- ja kulttuuritarjontaan

34.6.2. Vieraat kielet
Englanti, A-oppimäärä
Oppiaineen tehtävä
Kieli on oppimisen ja ajattelun edellytys. Kieli on mukana kaikessa koulun toiminnassa, ja
jokainen opettaja on kielen opettaja. Kielten opiskelu edistää ajattelutaitojen kehittymistä. Se
antaa aineksia monikielisen ja -kulttuurisen identiteetin muodostumiselle ja arvostamiselle.
Sanavaraston ja rakenteiden karttuessa myös vuorovaikutus- ja tiedonhankintataidot kehittyvät.
Kielten opiskelussa on runsaasti sijaa ilolle, leikillisyydelle ja luovuudelle.
Kieltenopetus on osa kielikasvatusta ja johdatusta kielitietoisuuteen. Oppilaissa herätetään
kiinnostus kouluyhteisön ja ympäröivän maailman kielelliseen ja kulttuuriseen moninaisuuteen
ja heitä rohkaistaan viestimään autenttisissa ympäristöissä. Koulussa ohjataan arvostamaan eri
kieliä, niiden puhujia ja erilaisia kulttuureita. Sukupuolten tasa-arvoa kielivalinnoissa ja kielten
opiskelussa vahvistetaan erilaisia oppilaita kiinnostavalla kielivalintatiedotuksella, rohkaisemalla
oppilaita tekemään aidosti itseään kiinnostavia valintoja sukupuolesta riippumatta, käsittelemällä
opetuksessa monipuolisesti erilaisia aiheita sekä käyttämällä vaihtelevia ja toiminnallisia
työtapoja.
Kielten opiskelu valmistaa oppilaita suunnitelmalliseen ja luovaan työskentelyyn erilaisissa
kokoonpanoissa. Oppilaille ja oppilasryhmille luodaan mahdollisuuksia verkostoitumiseen ja
yhteydenpitoon ihmisten kanssa myös eri puolilla maailmaa. Tieto- ja viestintäteknologia
tarjoaa yhden luontevan mahdollisuuden toteuttaa kieltenopetusta autenttisista tilanteista ja
oppilaiden viestintätarpeista lähtien. Opetus antaa myös valmiuksia osallisuuteen ja aktiiviseen
vaikuttamiseen kansainvälisessä maailmassa.
Opetus vahvistaa oppilaiden luottamusta omiin kykyihinsä oppia kieliä ja käyttää niitä
rohkeasti. Oppilaille annetaan mahdollisuus edetä yksilöllisesti ja saada tarpeen mukaan
tukea oppimiselleen. Opetus järjestetään niin, että myös muita nopeammin etenevät tai kieltä
entuudestaan osaavat voivat edistyä.

Englannin A-oppimäärä vuosiluokilla 3-6
Vuosiluokilla 3 – 6 kaikilla oppilailla on äidinkielen lisäksi opetusta vähintään kahdessa muussa
kielessä: yhteisessä A1-kielessä sekä B1- kielessä ja mahdollisesti myös A2-kielessä, joka on Akielen valinnainen oppimäärä.
Useat oppilaat käyttävät englantia kasvavassa määrin vapaa-aikanaan. Tämä oppilaiden
informaalin oppimisen kautta hankkima taito otetaan huomioon opetuksen suunnittelussa ja
sisältöjä valittaessa.

Vuosiluokat 3-6

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

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

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

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

englantilaisia lauluja, leikkeja ja loruja
arkitilanteita ja juhlia

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.
•

be- ja have verbit
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Vuosiluokat 3-6

S2 Kielenopiskelutaidot

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

tavallisimpia verbejä perusmuodossa
lukusanat 1-20
adjektiiveja
substantiivin monikko
s-genetiivi
persoonapronominit
prepositioita
käskeminen ja kieltäminen
substantiivia edeltävä määräinen ja epämääräinen artikkeli (a, an, the)
viikonpäivät
kuukaudet
vuodenajat
värit

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.
•
•

hyvä ääntäminen
puhutun ja kirjoitetun viestinnän harjoittelua erilaisissa tilanteissa: esittäytyminen, voinnin
ja kuulumisten kysyminen, pyytäminen, tarjoaminen ja kiittäminen

Vuosiluokat 3-6

Opetuksen tavoitteet

Tavoitteisiin liittyvät
sisältöalueet

Laaja-alainen osaaminen

T1

S1

L2

T2

S1

L1, L2

T3

S1

L1, L2

T5

S2

L1, L3

T6

S2

L1, L4, L5, L6

T9

S3

L2, L4

T11

S3

L3, L4, L5, L7
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Vuosiluokan tavoitteet
T1 ohjata oppilasta havaitsemaan lähiympäristön ja maailman kielellinen
ja kulttuurinen runsaus sekä englannin asema globaalin viestinnän
kielenä
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Kielellisen ympäristön hahmottaminen

•
•

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

englantilaisia lauluja, leikkeja ja loruja
arkitilanteita ja juhlia

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

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Ei käytetä arvosanan muodostamisen
perusteena. Oppilasta ohjataan pohtimaan
kokemuksiaan osana itsearviointia.

•
•

englantilaisia lauluja, leikkeja ja loruja
arkitilanteita ja juhlia

T3 ohjata oppilasta havaitsemaan kieliä yhdistäviä ja erottavia ilmiöitä
sekä tukea oppilaan kielellisen päättelykyvyn kehittymistä
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Kielellinen päättely

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

englantilaisia lauluja, leikkeja ja loruja
arkitilanteita ja juhlia

T5 tutustua yhdessä opetuksen tavoitteisiin ja luoda salliva
opiskeluilmapiiri, jossa tärkeintä on viestin välittyminen sekä kannustava
yhdessä oppiminen
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
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Vuosiluokat 3-6

•
•

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen

Arvioinnin kohde
Tietoisuus tavoitteista ja toiminta ryhmässä

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa kuvata opiskelun tavoitteita ja
osallistuu ryhmän yhteisten tehtävien tekoon.

be- ja have verbit
tavallisimpia verbejä perusmuodossa
lukusanat 1-20
adjektiiveja
substantiivin monikko
s-genetiivi
persoonapronominit
prepositioita
käskeminen ja kieltäminen
substantiivia edeltävä määräinen ja epämääräinen artikkeli (a, an, the)
viikonpäivät
kuukaudet
vuodenajat
värit

T6 ohjata oppilasta ottamaan vastuuta omasta kielenopiskelustaan ja
kannustaa harjaannuttamaan kielitaitoaan rohkeasti ja myös tieto- ja
viestintäteknologiaa käyttäen sekä kokeilemaan, millaiset tavat oppia
kieliä sopivat hänelle parhaiten
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Kielenopiskelutavoitteiden asettaminen ja
löytäminen

Vuosiluokat 3-6

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas asettaa tavoitteita kielenopiskelulleen,
harjoittelee erilaisia tapoja opiskella kieliä
käyttäen myös tieto- ja viestintäteknologiaa,
harjaannuttaa ja arvioi taitojaan

be- ja have verbit
tavallisimpia verbejä perusmuodossa
lukusanat 1-20
adjektiiveja
substantiivin monikko
s-genetiivi
persoonapronominit
prepositioita
käskeminen ja kieltäminen
substantiivia edeltävä määräinen ja epämääräinen artikkeli (a, an, the)
viikonpäivät
kuukaudet
vuodenajat
värit

T9 tukea oppilaan viestinnän kulttuurista sopivuutta tarjoamalla
mahdollisuuksia harjoitella monipuolisia sosiaalisia tilanteita
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
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Arvioinnin kohde

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen

Viestinnän kulttuurinen sopivuus

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

•
•

hyvä ääntäminen
puhutun ja kirjoitetun viestinnän harjoittelua erilaisissa tilanteissa: esittäytyminen, voinnin
ja kuulumisten kysyminen, pyytäminen, tarjoaminen ja kiittäminen

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

oppilaiden kypsyys ja taitotaso huomioiden

Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Tekstien tuottamistaidot

•
•

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Taitotaso A2.1: Oppilas pystyy kertomaan
jokapäiväisistä ja konkreettisista sekä itselleen
tärkeistä asioista käyttäen yksinkertaisia
lauseita ja konkreettista sanastoa. Oppilas
osaa helposti ennakoitavan perussanaston ja
monia keskeisimpiä rakenteita. Oppilas osaa
soveltaa joitakin ääntämisen perussääntöjä
muissakin kuin harjoitelluissa ilmauksissa.

hyvä ääntäminen
puhutun ja kirjoitetun viestinnän harjoittelua erilaisissa tilanteissa: esittäytyminen, voinnin
ja kuulumisten kysyminen, pyytäminen, tarjoaminen ja kiittäminen

Vuosiluokka 4
Vuosiluokan keskeiset sisältöalueet
S1 Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen

•
•

englantilaisia lauluja, leikkeja ja loruja
arkitilanteita ja juhlia
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Vuosiluokat 3-6

Tutustutaan kielten ja kulttuurien moninaisuuteen sekä englannin levinneisyyteen mm.
internetissä. Pohditaan omaa kieli- ja kulttuuritaustaa. Hankitaan tietoa kielen ja
kulttuurin merkityksestä yksilölle ja yhteisölle. Harjoitellaan arvostavaa kielenkäyttöä
vuorovaikutustilanteissa. Kuunnellaan eri kieliä, katsellaan eri tapoja kirjoittaa, tehdään havaintoja
sanojen lainautumisesta kielestä toiseen. Pohditaan, miten voi toimia, jos osaa kieltä vain vähän.

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.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

be- ja have verbit
tavallisimpia verbejä perusmuodossa
lukusanat 1-20
adjektiiveja
substantiivin monikko
s-genetiivi
persoonapronominit
prepositioita
käskeminen ja kieltäminen
substantiivia edeltävä määräinen ja epämääräinen artikkeli (a, an, the)
viikonpäivät
kuukaudet
vuodenajat
kello: täydet ja puolet tunnit
värit
aakkoset

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.
•
•

Vuosiluokat 3-6

•
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hyvä ääntäminen
puhutun ja kirjoitetun viestinnän harjoittelua erilaisissa tilanteissa: esittäytyminen, voinnin
ja kuulumisten kysyminen, pyytäminen, tarjoaminen ja kiittäminen
osaa ja uskaltaa kertoa itsestään ja lähiympäristöstään

Opetuksen tavoitteet

Tavoitteisiin liittyvät
sisältöalueet

Laaja-alainen osaaminen

T1

S1

L2

T2

S1

L1, L2

T3

S1

L1, L2

T5

S2

L1, L3

T6

S2

L1, L4, L5, L6

T9

S3

L2, L4

T11

S3

L3, L4, L5, L7

Vuosiluokan tavoitteet
T1 ohjata oppilasta havaitsemaan lähiympäristön ja maailman kielellinen
ja kulttuurinen runsaus sekä englannin asema globaalin viestinnän
kielenä
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Kielellisen ympäristön hahmottaminen

•
•

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

englantilaisia lauluja, leikkeja ja loruja
arkitilanteita ja juhlia

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

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Ei käytetä arvosanan muodostamisen
perusteena. Oppilasta ohjataan pohtimaan
kokemuksiaan osana itsearviointia.

englantilaisia lauluja, leikkeja ja loruja
arkitilanteita ja juhlia

T3 ohjata oppilasta havaitsemaan kieliä yhdistäviä ja erottavia ilmiöitä
sekä tukea oppilaan kielellisen päättelykyvyn kehittymistä
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
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Vuosiluokat 3-6

•
•

Arvioinnin kohde
Kielellinen päättely

•
•

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa tehdä havaintoja englannin
kielen ja äidinkielensä tai muun osaamansa
kielen rakenteellisista, sanastollisista tai
muista eroista ja yhtäläisyyksistä.

englantilaisia lauluja, leikkeja ja loruja
arkitilanteita ja juhlia

T5 tutustua yhdessä opetuksen tavoitteisiin ja luoda salliva
opiskeluilmapiiri, jossa tärkeintä on viestin välittyminen sekä kannustava
yhdessä oppiminen
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Tietoisuus tavoitteista ja toiminta ryhmässä

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa kuvata opiskelun tavoitteita ja
osallistuu ryhmän yhteisten tehtävien tekoon.

be- ja have verbit
tavallisimpia verbejä perusmuodossa
lukusanat 1-20
adjektiiveja
substantiivin monikko
s-genetiivi
persoonapronominit
prepositioita
käskeminen ja kieltäminen
substantiivia edeltävä määräinen ja epämääräinen artikkeli (a, an, the)
viikonpäivät
kuukaudet
vuodenajat
kello: täydet ja puolet tunnit
värit
aakkoset

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

Vuosiluokat 3-6

Kielenopiskelutavoitteiden asettaminen ja
löytäminen

•
•
•
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be- ja have verbit
tavallisimpia verbejä perusmuodossa
lukusanat 1-20

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas asettaa tavoitteita kielenopiskelulleen,
harjoittelee erilaisia tapoja opiskella kieliä
käyttäen myös tieto- ja viestintäteknologiaa,
harjaannuttaa ja arvioi taitojaan

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

adjektiiveja
substantiivin monikko
s-genetiivi
persoonapronominit
prepositioita
käskeminen ja kieltäminen
substantiivia edeltävä määräinen ja epämääräinen artikkeli (a, an, the)
viikonpäivät
kuukaudet
vuodenajat
kello: täydet ja puolet tunnit
värit
aakkoset

T9 tukea oppilaan viestinnän kulttuurista sopivuutta tarjoamalla
mahdollisuuksia harjoitella monipuolisia sosiaalisia tilanteita
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen

Viestinnän kulttuurinen sopivuus

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

•
•
•

hyvä ääntäminen
puhutun ja kirjoitetun viestinnän harjoittelua erilaisissa tilanteissa: esittäytyminen, voinnin
ja kuulumisten kysyminen, pyytäminen, tarjoaminen ja kiittäminen
osaa ja uskaltaa kertoa itsestään ja lähiympäristöstään

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

oppilaiden kypsyys ja taitotaso huomioiden

Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Tekstien tuottamistaidot

•
•

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Taitotaso A2.1: Oppilas pystyy kertomaan
jokapäiväisistä ja konkreettisista sekä itselleen
tärkeistä asioista käyttäen yksinkertaisia
lauseita ja konkreettista sanastoa. Oppilas
osaa helposti ennakoitavan perussanaston ja
monia keskeisimpiä rakenteita. Oppilas osaa
soveltaa joitakin ääntämisen perussääntöjä
muissakin kuin harjoitelluissa ilmauksissa.

hyvä ääntäminen
puhutun ja kirjoitetun viestinnän harjoittelua erilaisissa tilanteissa: esittäytyminen, voinnin
ja kuulumisten kysyminen, pyytäminen, tarjoaminen ja kiittäminen
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Arvioinnin kohde

•

osaa ja uskaltaa kertoa itsestään ja lähiympäristöstään

Vuosiluokka 5
Vuosiluokan keskeiset sisältöalueet
S1 Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen
Tutustutaan kielten ja kulttuurien moninaisuuteen sekä englannin levinneisyyteen mm.
internetissä. Pohditaan omaa kieli- ja kulttuuritaustaa. Hankitaan tietoa kielen ja
kulttuurin merkityksestä yksilölle ja yhteisölle. Harjoitellaan arvostavaa kielenkäyttöä
vuorovaikutustilanteissa. Kuunnellaan eri kieliä, katsellaan eri tapoja kirjoittaa, tehdään havaintoja
sanojen lainautumisesta kielestä toiseen. Pohditaan, miten voi toimia, jos osaa kieltä vain vähän.
•
•
•
•

englantilaisia lauluja, leikkeja ja loruja
arkitilanteita ja juhlia
tutustutaan englanninkielen levinnäisyyteen maailmalla ja esim. amerikan ja australian
intonaatioon
hyödynnetään mahdolliset luokan vieraskielisten oppilaiden kieli- ja kulttuuritaustat

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.
• aakkoset
• yleis- ja kestopreesens
• säännöllinen ja epäsäännöllinen imperfekti
• numerot 1-100
• järjestysluvut 1-10
• kello
• kuukaudet
• apuverbit; can, must
• there is ja there are
• this, these, that ja those
• adjektiivin komparatiivi
• imperfekti

Vuosiluokat 3-6

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

hyvä ääntäminen
puhutun ja kirjoitetun viestinnän harjoittelua erilaisissa tilanteissa: esittäytyminen, voinnin
ja kuulumisten kysyminen, pyytäminen, tarjoaminen ja kiittäminen
oppilas osaa ja uskaltaa kertoa jokapäiväisistä ja konkreettisista, sekä itselleen tärkeistä
asioista käyttäen yksinkertaisia lauseita ja konkreettista sanastoa
Opetuksen tavoitteet

Tavoitteisiin liittyvät
sisältöalueet

Laaja-alainen osaaminen

T2

S1

L1, L2

T3

S1

L1, L2

T4

S1

L2, L3

T6

S2

L1, L4, L5, L6

T7

S3

L2, L4, L5, L7

T8

S3

L4

T10

S3

L4

T11

S3

L3, L4, L5, L7

Vuosiluokan tavoitteet
T2 motivoida oppilasta arvostamaan omaa kieli- ja kulttuuritaustaansa
sekä maailman kielellistä ja kulttuurista moninaisuutta ja kohtaamaan
ihmisiä ilman arvottavia ennakko-oletuksia
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Ei käytetä arvosanan muodostamisen
perusteena. Oppilasta ohjataan pohtimaan
kokemuksiaan osana itsearviointia.
•
•

englantilaisia lauluja, leikkeja ja loruja
arkitilanteita ja juhlia
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Arvioinnin kohde

•
•

tutustutaan englanninkielen levinnäisyyteen maailmalla ja esim. amerikan ja australian
intonaatioon
hyödynnetään mahdolliset luokan vieraskielisten oppilaiden kieli- ja kulttuuritaustat

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

oppilaiden kypsyys ja taitotaso huomioiden

Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Kielellinen päättely

•
•
•
•

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa tehdä havaintoja englannin
kielen ja äidinkielensä tai muun osaamansa
kielen rakenteellisista, sanastollisista tai
muista eroista ja yhtäläisyyksistä.

englantilaisia lauluja, leikkeja ja loruja
arkitilanteita ja juhlia
tutustutaan englanninkielen levinnäisyyteen maailmalla ja esim. amerikan ja australian
intonaatioon
hyödynnetään mahdolliset luokan vieraskielisten oppilaiden kieli- ja kulttuuritaustat

T4 ohjata oppilasta ymmärtämään, että englanniksi on saatavilla runsaasti
aineistoa ja valitsemaan niistä omaa oppimistaan edistävää, sisällöltään ja
vaikeustasoltaan sopivaa aineistoa
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Englanninkielisen aineiston löytäminen

•
•
•
•

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa kertoa, millaista
englanninkielistä hänen omaa oppimistaan
edistävää aineistoa on saatavilla.

englantilaisia lauluja, leikkeja ja loruja
arkitilanteita ja juhlia
tutustutaan englanninkielen levinnäisyyteen maailmalla ja esim. amerikan ja australian
intonaatioon
hyödynnetään mahdolliset luokan vieraskielisten oppilaiden kieli- ja kulttuuritaustat

T6 ohjata oppilasta ottamaan vastuuta omasta kielenopiskelustaan ja
kannustaa harjaannuttamaan kielitaitoaan rohkeasti ja myös tieto- ja
viestintäteknologiaa käyttäen sekä kokeilemaan, millaiset tavat oppia
kieliä sopivat hänelle parhaiten
Vuosiluokat 3-6

Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Kielenopiskelutavoitteiden asettaminen ja
löytäminen
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Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas asettaa tavoitteita kielenopiskelulleen,
harjoittelee erilaisia tapoja opiskella kieliä
käyttäen myös tieto- ja viestintäteknologiaa,
harjaannuttaa ja arvioi taitojaan

• aakkoset
• yleis- ja kestopreesens
• säännöllinen ja epäsäännöllinen imperfekti
• numerot 1-100
• järjestysluvut 1-10
• kello
• kuukaudet
• apuverbit; can, must
• there is ja there are
• this, these, that ja those
• adjektiivin komparatiivi
• imperfekti
• prepositioita
• objektimuodot
• perehtyä foneettiseen kirjoitukseen
• tutustuu digitaalisen sanakirjan käyttöön

T7 ohjata oppilasta harjoittelemaan vuorovaikutusta aihepiiriltään
monenlaisissa tilanteissa rohkaisten viestinnän jatkumiseen mahdollisista
katkoksista huolimatta
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Vuorovaikutus erilaisissa tilanteissa

•
•
•

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Taitotaso A2.1: Oppilas pystyy vaihtamaan
ajatuksia tai tietoja tutuissa ja jokapäiväisissä
tilanteissa sekä toisinaan ylläpitämään
viestintätilannetta.

hyvä ääntäminen
puhutun ja kirjoitetun viestinnän harjoittelua erilaisissa tilanteissa: esittäytyminen, voinnin
ja kuulumisten kysyminen, pyytäminen, tarjoaminen ja kiittäminen
oppilas osaa ja uskaltaa kertoa jokapäiväisistä ja konkreettisista, sekä itselleen tärkeistä
asioista käyttäen yksinkertaisia lauseita ja konkreettista sanastoa

T8 rohkaista oppilasta pitämään yllä viestintätilannetta käyttäen
monenlaisia viestinnän jatkamisen keinoja
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Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi

Arvioinnin kohde
Viestintästrategioiden käyttö

•
•
•

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Taitotaso A2.1: Oppilas osallistuu enenevässä
määrin viestintään. Oppilas turvautuu
harvemmin ei-kielellisiin ilmaisuihin. Oppilas
joutuu pyytämään toistoa tai selvennystä
melko usein. Oppilas osaa jonkin verran
soveltaa viestintäkumppanin ilmaisuja omassa
viestinnässään.

hyvä ääntäminen
puhutun ja kirjoitetun viestinnän harjoittelua erilaisissa tilanteissa: esittäytyminen, voinnin
ja kuulumisten kysyminen, pyytäminen, tarjoaminen ja kiittäminen
oppilas osaa ja uskaltaa kertoa jokapäiväisistä ja konkreettisista, sekä itselleen tärkeistä
asioista käyttäen yksinkertaisia lauseita ja konkreettista sanastoa

T10 ohjata oppilasta työskentelemään vaativuudeltaan monentasoisten
puhuttujen ja kirjoitettujen tekstien parissa käyttäen erilaisia
ymmärtämisstrategioita
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Tekstien tulkintataidot

•
•
•

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Taitotaso A2.1: Oppilas ymmärtää helppoja,
tuttua sanastoa ja ilmaisuja sekä selkeää
puhetta sisältäviä tekstejä. Oppilas
ymmärtää lyhyiden, yksinkertaisten, itseään
kiinnostavien viestien ydinsisällön ja tekstin
pääajatukset tuttua sanastoa sisältävästä,
ennakoitavasta tekstistä. Oppilas pystyy hyvin
yksinkertaiseen päättelyyn asiayhteyden
tukemana.

hyvä ääntäminen
puhutun ja kirjoitetun viestinnän harjoittelua erilaisissa tilanteissa: esittäytyminen, voinnin
ja kuulumisten kysyminen, pyytäminen, tarjoaminen ja kiittäminen
oppilas osaa ja uskaltaa kertoa jokapäiväisistä ja konkreettisista, sekä itselleen tärkeistä
asioista käyttäen yksinkertaisia lauseita ja konkreettista sanastoa

T11 tarjota oppilaalle mahdollisuuksia tuottaa puhetta ja kirjoitusta
aihepiirejä laajentaen sekä kiinnittäen huomiota myös keskeisiin
rakenteisiin ja ääntämisen perussääntöihin
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
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Tekstien tuottamistaidot
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Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Taitotaso A2.1: Oppilas pystyy kertomaan
jokapäiväisistä ja konkreettisista sekä itselleen
tärkeistä asioista käyttäen yksinkertaisia
lauseita ja konkreettista sanastoa. Oppilas
osaa helposti ennakoitavan perussanaston ja
monia keskeisimpiä rakenteita. Oppilas osaa
soveltaa joitakin ääntämisen perussääntöjä
muissakin kuin harjoitelluissa ilmauksissa.

•
•
•

hyvä ääntäminen
puhutun ja kirjoitetun viestinnän harjoittelua erilaisissa tilanteissa: esittäytyminen, voinnin
ja kuulumisten kysyminen, pyytäminen, tarjoaminen ja kiittäminen
oppilas osaa ja uskaltaa kertoa jokapäiväisistä ja konkreettisista, sekä itselleen tärkeistä
asioista käyttäen yksinkertaisia lauseita ja konkreettista sanastoa

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

englantilaisia lauluja, leikkeja ja loruja
arkitilanteita ja juhlia
tutustutaan englanninkielen levinnäisyyteen maailmalla ja esim. amerikan ja australian
intonaatioon
hyödynnetään mahdolliset luokan vieraskielisten oppilaiden kieli- ja kulttuuritaustat

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.
• aakkoset
• yleis- ja kestopreesens
• säännöllinen ja epäsäännöllinen imperfekti
• numerot
• järjestysluvut
• kello
• kuukaudet
• päivämäärä
• apuverbit; can, must
• there is ja there are

• adjektiivin komparatiivi
• imperfekti
• prepositioita
• objektimuodot
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• this, these, that ja those

• perehtyä foneettiseen kirjoitukseen
• tutustuu digitaalisen sanakirjan käyttöön
• epäsäännöllinen monikkomuoto
• sanajärjestys
• be going to-muoto
• some/any
• perfekti ja pluskvamperfekti
• epäsäännölliset verbit

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.
•
•
•

hyvä ääntäminen
puhutun ja kirjoitetun viestinnän harjoittelua erilaisissa tilanteissa: esittäytyminen, voinnin
ja kuulumisten kysyminen, pyytäminen, tarjoaminen ja kiittäminen
oppilas osaa ja uskaltaa kertoa jokapäiväisistä ja konkreettisista, sekä itselleen tärkeistä
asioista käyttäen yksinkertaisia lauseita ja konkreettista sanastoa
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Opetuksen tavoitteet

Tavoitteisiin liittyvät
sisältöalueet

Laaja-alainen osaaminen

T1

S1

L2

T2

S1

L1, L2

T3

S1

L1, L2

T4

S1

L2, L3

T5

S2

L1, L3

T6

S2

L1, L4, L5, L6

T7

S3

L2, L4, L5, L7

T8

S3

L4

T9

S3

L2, L4

T10

S3

L4

T11

S3

L3, L4, L5, L7
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Vuosiluokan tavoitteet
T1 ohjata oppilasta havaitsemaan lähiympäristön ja maailman kielellinen
ja kulttuurinen runsaus sekä englannin asema globaalin viestinnän
kielenä
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Kielellisen ympäristön hahmottaminen

•
•
•
•

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

englantilaisia lauluja, leikkeja ja loruja
arkitilanteita ja juhlia
tutustutaan englanninkielen levinnäisyyteen maailmalla ja esim. amerikan ja australian
intonaatioon
hyödynnetään mahdolliset luokan vieraskielisten oppilaiden kieli- ja kulttuuritaustat

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

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Ei käytetä arvosanan muodostamisen
perusteena. Oppilasta ohjataan pohtimaan
kokemuksiaan osana itsearviointia.

•
•
•
•

englantilaisia lauluja, leikkeja ja loruja
arkitilanteita ja juhlia
tutustutaan englanninkielen levinnäisyyteen maailmalla ja esim. amerikan ja australian
intonaatioon
hyödynnetään mahdolliset luokan vieraskielisten oppilaiden kieli- ja kulttuuritaustat

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

oppilaiden kypsyys ja taitotaso huomioiden

Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Kielellinen päättely

•
•

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa tehdä havaintoja englannin
kielen ja äidinkielensä tai muun osaamansa
kielen rakenteellisista, sanastollisista tai
muista eroista ja yhtäläisyyksistä.

englantilaisia lauluja, leikkeja ja loruja
arkitilanteita ja juhlia
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Arvioinnin kohde

•
•

tutustutaan englanninkielen levinnäisyyteen maailmalla ja esim. amerikan ja australian
intonaatioon
hyödynnetään mahdolliset luokan vieraskielisten oppilaiden kieli- ja kulttuuritaustat

T4 ohjata oppilasta ymmärtämään, että englanniksi on saatavilla runsaasti
aineistoa ja valitsemaan niistä omaa oppimistaan edistävää, sisällöltään ja
vaikeustasoltaan sopivaa aineistoa
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Englanninkielisen aineiston löytäminen

•
•
•
•

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa kertoa, millaista
englanninkielistä hänen omaa oppimistaan
edistävää aineistoa on saatavilla.

englantilaisia lauluja, leikkeja ja loruja
arkitilanteita ja juhlia
tutustutaan englanninkielen levinnäisyyteen maailmalla ja esim. amerikan ja australian
intonaatioon
hyödynnetään mahdolliset luokan vieraskielisten oppilaiden kieli- ja kulttuuritaustat

T5 tutustua yhdessä opetuksen tavoitteisiin ja luoda salliva
opiskeluilmapiiri, jossa tärkeintä on viestin välittyminen sekä kannustava
yhdessä oppiminen
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Tietoisuus tavoitteista ja toiminta ryhmässä

• aakkoset
• yleis- ja kestopreesens
• säännöllinen ja epäsäännöllinen imperfekti
• numerot
• järjestysluvut
• kello
• kuukaudet
• päivämäärä
• apuverbit; can, must
• there is ja there are
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• this, these, that ja those
• adjektiivin komparatiivi
• imperfekti
• prepositioita
• objektimuodot
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Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa kuvata opiskelun tavoitteita ja
osallistuu ryhmän yhteisten tehtävien tekoon.

• perehtyä foneettiseen kirjoitukseen
• tutustuu digitaalisen sanakirjan käyttöön
• epäsäännöllinen monikkomuoto
• sanajärjestys
• be going to-muoto
• some/any
• perfekti ja pluskvamperfekti
• epäsäännölliset verbit

T6 ohjata oppilasta ottamaan vastuuta omasta kielenopiskelustaan ja
kannustaa harjaannuttamaan kielitaitoaan rohkeasti ja myös tieto- ja
viestintäteknologiaa käyttäen sekä kokeilemaan, millaiset tavat oppia
kieliä sopivat hänelle parhaiten
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Kielenopiskelutavoitteiden asettaminen ja
löytäminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas asettaa tavoitteita kielenopiskelulleen,
harjoittelee erilaisia tapoja opiskella kieliä
käyttäen myös tieto- ja viestintäteknologiaa,
harjaannuttaa ja arvioi taitojaan

• aakkoset
• yleis- ja kestopreesens
• säännöllinen ja epäsäännöllinen imperfekti
• numerot
• järjestysluvut
• kello
• kuukaudet
• päivämäärä
• apuverbit; can, must
• there is ja there are
• this, these, that ja those
• adjektiivin komparatiivi
• imperfekti

• objektimuodot
• perehtyä foneettiseen kirjoitukseen
• tutustuu digitaalisen sanakirjan käyttöön
• epäsäännöllinen monikkomuoto
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• prepositioita

• sanajärjestys
• be going to-muoto
• some/any
• perfekti ja pluskvamperfekti
• epäsäännölliset verbit

T7 ohjata oppilasta harjoittelemaan vuorovaikutusta aihepiiriltään
monenlaisissa tilanteissa rohkaisten viestinnän jatkumiseen mahdollisista
katkoksista huolimatta
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Vuorovaikutus erilaisissa tilanteissa

•
•
•

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Taitotaso A2.1: Oppilas pystyy vaihtamaan
ajatuksia tai tietoja tutuissa ja jokapäiväisissä
tilanteissa sekä toisinaan ylläpitämään
viestintätilannetta.

hyvä ääntäminen
puhutun ja kirjoitetun viestinnän harjoittelua erilaisissa tilanteissa: esittäytyminen, voinnin
ja kuulumisten kysyminen, pyytäminen, tarjoaminen ja kiittäminen
oppilas osaa ja uskaltaa kertoa jokapäiväisistä ja konkreettisista, sekä itselleen tärkeistä
asioista käyttäen yksinkertaisia lauseita ja konkreettista sanastoa

T8 rohkaista oppilasta pitämään yllä viestintätilannetta käyttäen
monenlaisia viestinnän jatkamisen keinoja
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Viestintästrategioiden käyttö

•
•
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•

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Taitotaso A2.1: Oppilas osallistuu enenevässä
määrin viestintään. Oppilas turvautuu
harvemmin ei-kielellisiin ilmaisuihin. Oppilas
joutuu pyytämään toistoa tai selvennystä
melko usein. Oppilas osaa jonkin verran
soveltaa viestintäkumppanin ilmaisuja omassa
viestinnässään.

hyvä ääntäminen
puhutun ja kirjoitetun viestinnän harjoittelua erilaisissa tilanteissa: esittäytyminen, voinnin
ja kuulumisten kysyminen, pyytäminen, tarjoaminen ja kiittäminen
oppilas osaa ja uskaltaa kertoa jokapäiväisistä ja konkreettisista, sekä itselleen tärkeistä
asioista käyttäen yksinkertaisia lauseita ja konkreettista sanastoa

T9 tukea oppilaan viestinnän kulttuurista sopivuutta tarjoamalla
mahdollisuuksia harjoitella monipuolisia sosiaalisia tilanteita
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
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Arvioinnin kohde

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen

Viestinnän kulttuurinen sopivuus

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

•
•
•

hyvä ääntäminen
puhutun ja kirjoitetun viestinnän harjoittelua erilaisissa tilanteissa: esittäytyminen, voinnin
ja kuulumisten kysyminen, pyytäminen, tarjoaminen ja kiittäminen
oppilas osaa ja uskaltaa kertoa jokapäiväisistä ja konkreettisista, sekä itselleen tärkeistä
asioista käyttäen yksinkertaisia lauseita ja konkreettista sanastoa

T10 ohjata oppilasta työskentelemään vaativuudeltaan monentasoisten
puhuttujen ja kirjoitettujen tekstien parissa käyttäen erilaisia
ymmärtämisstrategioita
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Tekstien tulkintataidot

•
•
•

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Taitotaso A2.1: Oppilas ymmärtää helppoja,
tuttua sanastoa ja ilmaisuja sekä selkeää
puhetta sisältäviä tekstejä. Oppilas
ymmärtää lyhyiden, yksinkertaisten, itseään
kiinnostavien viestien ydinsisällön ja tekstin
pääajatukset tuttua sanastoa sisältävästä,
ennakoitavasta tekstistä. Oppilas pystyy hyvin
yksinkertaiseen päättelyyn asiayhteyden
tukemana.

hyvä ääntäminen
puhutun ja kirjoitetun viestinnän harjoittelua erilaisissa tilanteissa: esittäytyminen, voinnin
ja kuulumisten kysyminen, pyytäminen, tarjoaminen ja kiittäminen
oppilas osaa ja uskaltaa kertoa jokapäiväisistä ja konkreettisista, sekä itselleen tärkeistä
asioista käyttäen yksinkertaisia lauseita ja konkreettista sanastoa

T11 tarjota oppilaalle mahdollisuuksia tuottaa puhetta ja kirjoitusta
aihepiirejä laajentaen sekä kiinnittäen huomiota myös keskeisiin
rakenteisiin ja ääntämisen perussääntöihin
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Tekstien tuottamistaidot

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Taitotaso A2.1: Oppilas pystyy kertomaan
jokapäiväisistä ja konkreettisista sekä itselleen
tärkeistä asioista käyttäen yksinkertaisia
lauseita ja konkreettista sanastoa. Oppilas
osaa helposti ennakoitavan perussanaston ja
monia keskeisimpiä rakenteita. Oppilas osaa
soveltaa joitakin ääntämisen perussääntöjä
muissakin kuin harjoitelluissa ilmauksissa.
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Arvioinnin kohde

•
•
•

hyvä ääntäminen
puhutun ja kirjoitetun viestinnän harjoittelua erilaisissa tilanteissa: esittäytyminen, voinnin
ja kuulumisten kysyminen, pyytäminen, tarjoaminen ja kiittäminen
oppilas osaa ja uskaltaa kertoa jokapäiväisistä ja konkreettisista, sekä itselleen tärkeistä
asioista käyttäen yksinkertaisia lauseita ja konkreettista sanastoa

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

Ruotsin kieli, A-oppimäärä
Ruotsin kieli, A-oppimäärä
Vuosiluokilla 3 – 6 kaikilla oppilailla on äidinkielen lisäksi opetusta vähintään kahdessa muussa
kielessä: yhteisessä A1-kielessä sekä B1- kielessä ja mahdollisesti myös A2-kielessä, joka on Akielen valinnainen oppimäärä.
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A2-kielen vuosiviikkotuntien jakamisessa eri vuosiluokille ei ole 6. vuosiluokan nivelvaihetta.
Tavoitteena on, että oppilas pystyy käyttämään kirjoitettua ja puhuttua ruotsin kieltä arkipäivän
tapahtumissa. Sisältöjä ja työtapoja valittaessa huomioidan oppilaiden mielenkiinnon kohteet.
Tilanteet ja aihepiirit sovitetaan oppilaan kehitystasoon ja taitoihin.
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Ruotsin kielen A-oppimäärän oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät
tavoitteet
Tavoitteena on, että kielenkäyttö olisi mahdollisimman asianmukaista, luonnollista ja
oppilaille merkityksellistä. Työskentelyssä korostuu pari- ja pienryhmätyö sekä yhdessä
oppiminen erityyppisissä oppimisympäristöissä. Monikielisyys- ja kielikasvatuksen tavoitteiden
saavuttamiseksi tarvitaan opettajien yhteistyötä. Leikin, laulun, pelillisyyden ja draaman
avulla oppilaat saavat mahdollisuuden kokeilla kasvavaa kielitaitoaan ja käsitellä myös
asenteita. Opetuksessa käytetään monipuolisesti eri viestintäkanavia ja -välineitä. Oppilaita
ohjataan aktiiviseen toimijuuteen ja itsenäiseen vastuun ottoon omasta oppimisestaan
Eurooppalaisen kielisalkun tai vastaavan työvälineen avulla. Oppilaat tutustuvat ympäröivän
yhteisön monikielisyyteen ja -kulttuurisuuteen kotikansainvälisyyden avulla. Heille tarjotaan myös
mahdollisuuksia harjoitella kansainvälistä yhteydenpitoa. Ruotsin kieltä käytetään aina kun se on
mahdollista.

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

Oppilaan oppimisen arviointi ruotsin kielen A-oppimäärässä
Arviointi ja palaute on luonteeltaan oppimista ohjaavaa ja kannustavaa. Se antaa oppilaille
mahdollisuuden tulla tietoisiksi omista taidoistaan, kehittää niitä ja painottaa itselleen luontevia
ilmaisumuotoja. Monipuolinen arviointi tarjoaa mahdollisuuksia osoittaa osaamistaan myös
oppilaille, joilla on kieleen liittyviä oppimisvaikeuksia tai joilla on muulla tavoin kielellisesti erilaiset
lähtökohdat. Arvioinnissa välineenä voidaan käyttää esimerkiksi Eurooppalaista kielisalkkua.
Ruotsin kielen sanallista arviota tai arvosanaa antaessaan opettaja arvioi oppilaiden osaamista
suhteessa paikallisessa opetussuunnitelmassa asetettuihin tavoitteisiin. Määritellessään
osaamisen tasoa 6. vuosiluokan lukuvuositodistusta varten opettaja käyttää ruotsin kielen Aoppimäärän valtakunnallisia arviointikriteereitä. Opinnoissa edistymisen kannalta on keskeistä,
että oppimista arvioidaan monin eri tavoin ja se kohdistuu kaikkiin tavoitteisiin. Arvioinnissa
otetaan huomioon kaikki kielitaidon osa-alueet. Niiden arviointi perustuu Eurooppalaiseen
viitekehykseen ja sen pohjalta laadittuun suomalaiseen sovellukseen.

Vuosiluokka 4
Vuosiluokan keskeiset sisältöalueet
S1 Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen

Hankitaan tietoa ja keskustellaan Suomen kansalliskielistä ja vähemmistökielistä sekä niiden
merkityksestä yksilölle ja yhteisölle. Kuunnellaan eri kieliä, katsellaan eri tapoja kirjoittaa, tehdään
havaintoja sanojen lainautumisesta kielestä toiseen. Pohditaan, miten voi toimia, jos osaa kieltä
vain vähän. Harjoitellaan arvostavaa kielenkäyttöä vuorovaikutustilanteissa.
•

Pohditaan omaa kieli- ja kulttuuritaustaa
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Tutustutaan ruotsin ja muiden pohjoismaisten kielten ja kulttuurien piirteisiin ja
sukulaisuussuhteisiin. Vertaillaan suomenruotsin ja ruotsinruotsin eroja. Pohditaan omaa kieli- ja
kulttuuritaustaa.

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

•
•

ohjataan oppilaita huomaamaan ruotsinkieli ympärillään
opetellaan
kielenopiskelutaitoja:
uusien
sanojen
aktiivista
käyttöä
omissa
ilmaisuissa, muistiinpainamiskeinoja ja tuntemattoman sanan merkityksen päättelemistä
asiayhteydestä

S3 Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa, taito tulkita tekstejä, taito tuottaa
tekstejä
Opetellaan kuulemaan, puhumaan, lukemaan ja kirjoittamaan ruotsia monenlaisista aiheista.
Keskeisiä aiheita ovat minä itse, perheeni, ystäväni, koulu, harrastukset ja vapaa-ajan vietto
sekä elämä ruotsinkielisessä ympäristössä. Lisäksi valitaan aiheita yhdessä. Sisältöjen valinnassa
lähtökohtana on oppilaiden jokapäiväinen elämänpiiri, kiinnostuksen kohteet sekä ajankohtaisuus,
näkökulmana minä ja me Suomessa ja Ruotsissa. Valitaan erilaisia kielenkäyttötarkoituksia, kuten
esimerkiksi tervehtiminen, avun pyytäminen tai mielipiteen ilmaiseminen. Sanastoa ja rakenteita
opetellaan monenlaisten tekstien, kuten pienten tarinoiden, näytelmien, haastattelujen ja
sanoitusten yhteydessä. Tarjotaan mahdollisuuksia harjoitella vaativampia kielenkäyttötilanteita.
Opetellaan löytämään ruotsinkielistä aineistoa ympäristöstä, verkosta, kirjastosta, jne. Opetellaan
ruotsin kielen tärkeimmät suomen kielestä poikkeavat foneettiset merkit ja niiden ääntäminen.
•
•
•
•

minä ja minun perheeni: koti, kehon osat, vaatteet, värit, ruoka, lemmikit
arkipäivä: tervehdyssanat ja -fraasit, viikonpäivät, kuukaudet, vuodenajat, kello, numerot
1-20, 30, 40 ..., 100
kodin ulkopuolella: koulu, lähiympäristö, kauppa, hedelmät, vihannekset, liikenne,
ammatti, harrastukset, urheilu
eläimet ja luonto: sää, luonto

Rakenteet
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•
•
•
•
•
•
•
•
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vastakohdat
jag är, jag har, jag heter, jag tycker om, den är
kysymyssanat ja mallivastaus: vem är, hur gammal, vad är, hur mår
perusteet verbintaivutus preesensissä, myönteinen ja kielteinen
paikan ilmoittaminen, prepositiot; på ja i
omistajan ja paikan ilmaiseminen; mitt, ditt, under
monikon päätteet; -ar, -or, -er
monikon määrätty muoto

Opetuksen tavoitteet

Tavoitteisiin liittyvät
sisältöalueet

Laaja-alainen osaaminen

T1

S1

L2

T5

S2

L1, L7

T6

S2

L5, L6

T7

S3

L2, L4, L5, L7

T10

S3

L4

T11

S3

L3, L4, L5, L7

Vuosiluokan tavoitteet
T1 kannustaa oppilasta kiinnostumaan lähiympäristön, Suomen ja
Pohjoismaiden kielellisestä ja kulttuurisesta runsaudesta sekä suomen ja
ruotsin asemasta kansalliskielinä
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Kielellisen ympäristön hahmottaminen

•

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa kertoa syitä, miksi Suomessa
puhutaan ruotsia ja kuvailla Pohjoismaiden
kielellistä moninaisuutta

Pohditaan omaa kieli- ja kulttuuritaustaa

T5 tutustua yhdessä opetuksen tavoitteisiin ja luoda salliva
opiskeluilmapiiri, jossa tärkeintä on viestin välittyminen sekä kannustava
yhdessä oppiminen
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Tietoisuus tavoitteista ja toiminta ryhmässä

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

ohjataan oppilaita huomaamaan ruotsinkieli ympärillään
opetellaan
kielenopiskelutaitoja:
uusien
sanojen
aktiivista
käyttöä
omissa
ilmaisuissa, muistiinpainamiskeinoja ja tuntemattoman sanan merkityksen päättelemistä
asiayhteydestä

T6 ohjata oppilasta ottamaan vastuuta omasta kielenopiskelustaan ja
kannustaa oppilasta harjaannuttamaan kielitaitoaan rohkeasti ja myös
tieto- ja viestintäteknologiaa käyttäen sekä kokeilla, millaiset tavat oppia
kieliä sopivat kullekin parhaiten
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
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•
•

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen

Arvioinnin kohde
Omien kielenopiskelutavoit- teiden
asettaminen ja hyvien opiskelutottumusten
löytäminen

•
•

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas asettaa tavoitteita kielenopiskelulleen,
harjoittelee erilaisia tapoja opiskella kieliä
käyttäen myös tieto- ja viestintäteknologiaa,
harjaannuttaa ja arvioi taitojaan

ohjataan oppilaita huomaamaan ruotsinkieli ympärillään
opetellaan
kielenopiskelutaitoja:
uusien
sanojen
aktiivista
käyttöä
omissa
ilmaisuissa, muistiinpainamiskeinoja ja tuntemattoman sanan merkityksen päättelemistä
asiayhteydestä

T7 järjestää oppilaalle tilaisuuksia harjoitella eri viestintäkanavia käyttäen
suullista ja kirjallista viestintää ja vuorovaikutusta
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Vuorovaikutus erilaisissa tilanteissa

•
•
•
•

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Taitotaso A1.3: Oppilas selviytyy monista
rutiininomaisista viestintätilanteista tukeutuen
joskus viestintäkumppaniin.

minä ja minun perheeni: koti, kehon osat, vaatteet, värit, ruoka, lemmikit
arkipäivä: tervehdyssanat ja -fraasit, viikonpäivät, kuukaudet, vuodenajat, kello, numerot
1-20, 30, 40 ..., 100
kodin ulkopuolella: koulu, lähiympäristö, kauppa, hedelmät, vihannekset, liikenne,
ammatti, harrastukset, urheilu
eläimet ja luonto: sää, luonto

Rakenteet
•
•
•
•
•
•
•
•

vastakohdat
jag är, jag har, jag heter, jag tycker om, den är
kysymyssanat ja mallivastaus: vem är, hur gammal, vad är, hur mår
perusteet verbintaivutus preesensissä, myönteinen ja kielteinen
paikan ilmoittaminen, prepositiot; på ja i
omistajan ja paikan ilmaiseminen; mitt, ditt, under
monikon päätteet; -ar, -or, -er
monikon määrätty muoto

T10 rohkaista oppilasta tulkitsemaan ikätasolleen sopivia ja itseään
kiinnostavia puhuttuja ja kirjoitettuja tekstejä
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
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Arvioinnin kohde
Tekstien tulkintataidot
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Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Taitotaso A1.3: Oppilas ymmärtää
yksinkertaista, tuttua sanastoa ja
ilmaisuja sisältävää kirjoitettua tekstiä ja
hidasta puhetta asiayhteyden tukemana.
Oppilas pystyy löytämään tarvitsemansa
yksinkertaisen tiedon lyhyestä tekstistä.

•
•
•
•

minä ja minun perheeni: koti, kehon osat, vaatteet, värit, ruoka, lemmikit
arkipäivä: tervehdyssanat ja -fraasit, viikonpäivät, kuukaudet, vuodenajat, kello, numerot
1-20, 30, 40 ..., 100
kodin ulkopuolella: koulu, lähiympäristö, kauppa, hedelmät, vihannekset, liikenne,
ammatti, harrastukset, urheilu
eläimet ja luonto: sää, luonto

Rakenteet
•
•
•
•
•
•
•
•

vastakohdat
jag är, jag har, jag heter, jag tycker om, den är
kysymyssanat ja mallivastaus: vem är, hur gammal, vad är, hur mår
perusteet verbintaivutus preesensissä, myönteinen ja kielteinen
paikan ilmoittaminen, prepositiot; på ja i
omistajan ja paikan ilmaiseminen; mitt, ditt, under
monikon päätteet; -ar, -or, -er
monikon määrätty muoto

T11 tarjota oppilaalle runsaasti tilaisuuksia harjoitella ikätasolle sopivaa
pienimuotoista puhumista ja kirjoittamista kiinnittäen huomiota myös
ääntämiseen ja tekstin sisällön kannalta oleellisimpiin rakenteisiin
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Tekstien tuottamistaidot

•
•
•
•

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

minä ja minun perheeni: koti, kehon osat, vaatteet, värit, ruoka, lemmikit
arkipäivä: tervehdyssanat ja -fraasit, viikonpäivät, kuukaudet, vuodenajat, kello, numerot
1-20, 30, 40 ..., 100
kodin ulkopuolella: koulu, lähiympäristö, kauppa, hedelmät, vihannekset, liikenne,
ammatti, harrastukset, urheilu
eläimet ja luonto: sää, luonto

•
•
•
•
•
•
•
•

vastakohdat
jag är, jag har, jag heter, jag tycker om, den är
kysymyssanat ja mallivastaus: vem är, hur gammal, vad är, hur mår
perusteet verbintaivutus preesensissä, myönteinen ja kielteinen
paikan ilmoittaminen, prepositiot; på ja i
omistajan ja paikan ilmaiseminen; mitt, ditt, under
monikon päätteet; -ar, -or, -er
monikon määrätty muoto
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Rakenteet

Vuosiluokka 5
Vuosiluokan keskeiset sisältöalueet
S1 Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen
Tutustutaan ruotsin ja muiden pohjoismaisten kielten ja kulttuurien piirteisiin ja
sukulaisuussuhteisiin. Vertaillaan suomenruotsin ja ruotsinruotsin eroja. Pohditaan omaa kieli- ja
kulttuuritaustaa.
Hankitaan tietoa ja keskustellaan Suomen kansalliskielistä ja vähemmistökielistä sekä niiden
merkityksestä yksilölle ja yhteisölle. Kuunnellaan eri kieliä, katsellaan eri tapoja kirjoittaa, tehdään
havaintoja sanojen lainautumisesta kielestä toiseen. Pohditaan, miten voi toimia, jos osaa kieltä
vain vähän. Harjoitellaan arvostavaa kielenkäyttöä vuorovaikutustilanteissa.
•
•

tutustutaan ruotsin ja muiden pohjoismaisten kielten ja kulttuurien piirteisiin ja
sukulaisuussuhteisiin
vertaillaan suomenruotsin ja ruotsinruotsin eroja

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

•
•
•

ohjataan oppilaita huomaamaan ruotsinkieli ympärillään
opetellaan
kielenopiskelutaitoja:
uusien
sanojen
aktiivista
käyttöä
omissa
ilmaisuissa, muistiinpainamiskeinoja ja tuntemattoman sanan merkityksen päättelemistä
asiayhteydestä
opetellaan kielenopiskelutapoja

S3 Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa, taito tulkita tekstejä, taito tuottaa
tekstejä
Opetellaan kuulemaan, puhumaan, lukemaan ja kirjoittamaan ruotsia monenlaisista aiheista.
Keskeisiä aiheita ovat minä itse, perheeni, ystäväni, koulu, harrastukset ja vapaa-ajan vietto
sekä elämä ruotsinkielisessä ympäristössä. Lisäksi valitaan aiheita yhdessä. Sisältöjen valinnassa
lähtökohtana on oppilaiden jokapäiväinen elämänpiiri, kiinnostuksen kohteet sekä ajankohtaisuus,
näkökulmana minä ja me Suomessa ja Ruotsissa. Valitaan erilaisia kielenkäyttötarkoituksia, kuten
esimerkiksi tervehtiminen, avun pyytäminen tai mielipiteen ilmaiseminen. Sanastoa ja rakenteita
opetellaan monenlaisten tekstien, kuten pienten tarinoiden, näytelmien, haastattelujen ja
sanoitusten yhteydessä. Tarjotaan mahdollisuuksia harjoitella vaativampia kielenkäyttötilanteita.
Opetellaan löytämään ruotsinkielistä aineistoa ympäristöstä, verkosta, kirjastosta, jne. Opetellaan
ruotsin kielen tärkeimmät suomen kielestä poikkeavat foneettiset merkit ja niiden ääntäminen.
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Aihepiirit
Kuvailla ja kertoa neljännen luokan aihepiireihin perustuen
•
•
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minä ja minun perheeni: koti, kehon osat, vaatteet, värit, ruoka, lemmikit, tutustuminen,
itsensä ja toverin esittely
arkipäivä: tervehdyssanat ja -fraasit, viikonpäivät, kuukaudet, vuodenajat, kello, numerot
1-100, sadat ja tuhannet, puhelin ja viestintä (kirje, tekstiviesti, sähköposti yms.)

•
•

kodin ulkopuolella: koulu, lähiympäristö, kauppa, hedelmät, vihannekset, liikenne,
ammatti, harrastukset, urheilu
eläimet ja luonto: sää, luonto, tuulet

Rakenteet
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

den ja det
adjektiivin taivutus ja vertailu
ett- sanojen monikko
imperfekti (-ade)
substantiivien taivutus
genetiivi
lukusanat
persoonapronominit
omistusmuotoja (min, din)
tavallisimpia kysymyssanoja ja kysymyslauseen muodostaminen
verbin preesens
apuverbejä (ska, vill, kan, får)
prepositioita
persoonapronominien objektimuotoja (mig, dig, honom, henne)
imperatiivi
väitelauseen suora ja epäsuora sanajärjestys
Opetuksen tavoitteet

Tavoitteisiin liittyvät
sisältöalueet

Laaja-alainen osaaminen

T1

S1

L2

T2

S1

L2

T3

S1

L2

T4

S1

L4, L5

T5

S2

L1, L7

T6

S2

L5, L6

T7

S3

L2, L4, L5, L7

T8

S3

L2, L4

T9

S3

L2, L4

T10

S3

L4

T11

S3

L3, L4, L5, L7

Vuosiluokan tavoitteet

Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Kielellisen ympäristön hahmottaminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa kertoa syitä, miksi Suomessa
puhutaan ruotsia ja kuvailla Pohjoismaiden
kielellistä moninaisuutta
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T1 kannustaa oppilasta kiinnostumaan lähiympäristön, Suomen ja
Pohjoismaiden kielellisestä ja kulttuurisesta runsaudesta sekä suomen ja
ruotsin asemasta kansalliskielinä

•
•

tutustutaan ruotsin ja muiden pohjoismaisten kielten ja kulttuurien piirteisiin ja
sukulaisuussuhteisiin
vertaillaan suomenruotsin ja ruotsinruotsin eroja

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

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Ei käytetä arvosanan muodostamisen
perusteena. Oppilasta ohjataan pohtimaan
kokemuksiaan osana itsearviointia.

•
•

tutustutaan ruotsin ja muiden pohjoismaisten kielten ja kulttuurien piirteisiin ja
sukulaisuussuhteisiin
vertaillaan suomenruotsin ja ruotsinruotsin eroja

T3 ohjata oppilasta havaitsemaan kieliä yhdistäviä ja erottavia ilmiöitä
sekä tukea oppilaan kielellisen uteliaisuuden ja päättelykyvyn kehittymistä
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Kielellinen päättely

•
•

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa tehdä havaintoja ruotsin kielen
ja äidinkielensä tai muun osaamansa kielen
rakenteellisista, sanastollisista tai muista
eroista ja yhtäläisyyksistä.

tutustutaan ruotsin ja muiden pohjoismaisten kielten ja kulttuurien piirteisiin ja
sukulaisuussuhteisiin
vertaillaan suomenruotsin ja ruotsinruotsin eroja

T4 ohjata oppilasta löytämään ruotsinkielistä aineistoa
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Ruotsin kielen havaitseminen ympäristössä

•
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•

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa kertoa, missä ruotsin kieltä voi
nähdä tai kuulla.

tutustutaan ruotsin ja muiden pohjoismaisten kielten ja kulttuurien piirteisiin ja
sukulaisuussuhteisiin
vertaillaan suomenruotsin ja ruotsinruotsin eroja

T5 tutustua yhdessä opetuksen tavoitteisiin ja luoda salliva
opiskeluilmapiiri, jossa tärkeintä on viestin välittyminen sekä kannustava
yhdessä oppiminen
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
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Arvioinnin kohde
Tietoisuus tavoitteista ja toiminta ryhmässä

•
•
•

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa kuvata opiskelun tavoitteita ja
osallistuu ryhmän yhteisten tehtävien tekoon.

ohjataan oppilaita huomaamaan ruotsinkieli ympärillään
opetellaan
kielenopiskelutaitoja:
uusien
sanojen
aktiivista
käyttöä
omissa
ilmaisuissa, muistiinpainamiskeinoja ja tuntemattoman sanan merkityksen päättelemistä
asiayhteydestä
opetellaan kielenopiskelutapoja

T6 ohjata oppilasta ottamaan vastuuta omasta kielenopiskelustaan ja
kannustaa oppilasta harjaannuttamaan kielitaitoaan rohkeasti ja myös
tieto- ja viestintäteknologiaa käyttäen sekä kokeilla, millaiset tavat oppia
kieliä sopivat kullekin parhaiten
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Omien kielenopiskelutavoit- teiden
asettaminen ja hyvien opiskelutottumusten
löytäminen

•
•
•

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas asettaa tavoitteita kielenopiskelulleen,
harjoittelee erilaisia tapoja opiskella kieliä
käyttäen myös tieto- ja viestintäteknologiaa,
harjaannuttaa ja arvioi taitojaan

ohjataan oppilaita huomaamaan ruotsinkieli ympärillään
opetellaan
kielenopiskelutaitoja:
uusien
sanojen
aktiivista
käyttöä
omissa
ilmaisuissa, muistiinpainamiskeinoja ja tuntemattoman sanan merkityksen päättelemistä
asiayhteydestä
opetellaan kielenopiskelutapoja

T7 järjestää oppilaalle tilaisuuksia harjoitella eri viestintäkanavia käyttäen
suullista ja kirjallista viestintää ja vuorovaikutusta
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Vuorovaikutus erilaisissa tilanteissa

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Taitotaso A1.3: Oppilas selviytyy monista
rutiininomaisista viestintätilanteista tukeutuen
joskus viestintäkumppaniin.

Aihepiirit

•
•
•
•

minä ja minun perheeni: koti, kehon osat, vaatteet, värit, ruoka, lemmikit, tutustuminen,
itsensä ja toverin esittely
arkipäivä: tervehdyssanat ja -fraasit, viikonpäivät, kuukaudet, vuodenajat, kello, numerot
1-100, sadat ja tuhannet, puhelin ja viestintä (kirje, tekstiviesti, sähköposti yms.)
kodin ulkopuolella: koulu, lähiympäristö, kauppa, hedelmät, vihannekset, liikenne,
ammatti, harrastukset, urheilu
eläimet ja luonto: sää, luonto, tuulet

Rakenteet
•

den ja det
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Kuvailla ja kertoa neljännen luokan aihepiireihin perustuen

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

adjektiivin taivutus ja vertailu
ett- sanojen monikko
imperfekti (-ade)
substantiivien taivutus
genetiivi
lukusanat
persoonapronominit
omistusmuotoja (min, din)
tavallisimpia kysymyssanoja ja kysymyslauseen muodostaminen
verbin preesens
apuverbejä (ska, vill, kan, får)
prepositioita
persoonapronominien objektimuotoja (mig, dig, honom, henne)
imperatiivi
väitelauseen suora ja epäsuora sanajärjestys

T8 tukea oppilasta kielellisten viestintästrategioiden käytössä
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Viestintästrategioiden käyttö

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Taitotaso A1.3: Oppilas osallistuu
viestintään, mutta tarvitsee vielä usein
apukeinoja. Oppilas osaa reagoida
suppein sanallisin ilmauksin, pienin elein
(esim. nyökkäämällä), äännähdyksin, tai
muunlaisella minimipalautteella. Oppilas
joutuu pyytämään selvennystä tai toistoa
hyvin usein.

Aihepiirit
Kuvailla ja kertoa neljännen luokan aihepiireihin perustuen
•
•
•
•

minä ja minun perheeni: koti, kehon osat, vaatteet, värit, ruoka, lemmikit, tutustuminen,
itsensä ja toverin esittely
arkipäivä: tervehdyssanat ja -fraasit, viikonpäivät, kuukaudet, vuodenajat, kello, numerot
1-100, sadat ja tuhannet, puhelin ja viestintä (kirje, tekstiviesti, sähköposti yms.)
kodin ulkopuolella: koulu, lähiympäristö, kauppa, hedelmät, vihannekset, liikenne,
ammatti, harrastukset, urheilu
eläimet ja luonto: sää, luonto, tuulet
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Rakenteet
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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den ja det
adjektiivin taivutus ja vertailu
ett- sanojen monikko
imperfekti (-ade)
substantiivien taivutus
genetiivi
lukusanat
persoonapronominit
omistusmuotoja (min, din)
tavallisimpia kysymyssanoja ja kysymyslauseen muodostaminen
verbin preesens
apuverbejä (ska, vill, kan, får)
prepositioita
persoonapronominien objektimuotoja (mig, dig, honom, henne)

•
•

imperatiivi
väitelauseen suora ja epäsuora sanajärjestys

T9 auttaa oppilasta laajentamaan kohteliaaseen kielenkäyttöön kuuluvien
ilmausten tuntemustaan
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen

Viestinnän kulttuurinen sopivuus

Taitotaso A1.3: ppilas osaa käyttää yleisimpiä
kohteliaaseen kielenkäyttöön kuuluvia
ilmauksia monissa rutiininomaisissa
sosiaalisissa tilanteissa.

Aihepiirit
Kuvailla ja kertoa neljännen luokan aihepiireihin perustuen
•
•
•
•

minä ja minun perheeni: koti, kehon osat, vaatteet, värit, ruoka, lemmikit, tutustuminen,
itsensä ja toverin esittely
arkipäivä: tervehdyssanat ja -fraasit, viikonpäivät, kuukaudet, vuodenajat, kello, numerot
1-100, sadat ja tuhannet, puhelin ja viestintä (kirje, tekstiviesti, sähköposti yms.)
kodin ulkopuolella: koulu, lähiympäristö, kauppa, hedelmät, vihannekset, liikenne,
ammatti, harrastukset, urheilu
eläimet ja luonto: sää, luonto, tuulet

Rakenteet
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

den ja det
adjektiivin taivutus ja vertailu
ett- sanojen monikko
imperfekti (-ade)
substantiivien taivutus
genetiivi
lukusanat
persoonapronominit
omistusmuotoja (min, din)
tavallisimpia kysymyssanoja ja kysymyslauseen muodostaminen
verbin preesens
apuverbejä (ska, vill, kan, får)
prepositioita
persoonapronominien objektimuotoja (mig, dig, honom, henne)
imperatiivi
väitelauseen suora ja epäsuora sanajärjestys

T10 rohkaista oppilasta tulkitsemaan ikätasolleen sopivia ja itseään
kiinnostavia puhuttuja ja kirjoitettuja tekstejä
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Tekstien tulkintataidot

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Taitotaso A1.3: Oppilas ymmärtää
yksinkertaista, tuttua sanastoa ja
ilmaisuja sisältävää kirjoitettua tekstiä ja
hidasta puhetta asiayhteyden tukemana.
Oppilas pystyy löytämään tarvitsemansa
yksinkertaisen tiedon lyhyestä tekstistä.
279

Vuosiluokat 3-6

Arvioinnin kohde

Aihepiirit
Kuvailla ja kertoa neljännen luokan aihepiireihin perustuen
•
•
•
•

minä ja minun perheeni: koti, kehon osat, vaatteet, värit, ruoka, lemmikit, tutustuminen,
itsensä ja toverin esittely
arkipäivä: tervehdyssanat ja -fraasit, viikonpäivät, kuukaudet, vuodenajat, kello, numerot
1-100, sadat ja tuhannet, puhelin ja viestintä (kirje, tekstiviesti, sähköposti yms.)
kodin ulkopuolella: koulu, lähiympäristö, kauppa, hedelmät, vihannekset, liikenne,
ammatti, harrastukset, urheilu
eläimet ja luonto: sää, luonto, tuulet

Rakenteet
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

den ja det
adjektiivin taivutus ja vertailu
ett- sanojen monikko
imperfekti (-ade)
substantiivien taivutus
genetiivi
lukusanat
persoonapronominit
omistusmuotoja (min, din)
tavallisimpia kysymyssanoja ja kysymyslauseen muodostaminen
verbin preesens
apuverbejä (ska, vill, kan, får)
prepositioita
persoonapronominien objektimuotoja (mig, dig, honom, henne)
imperatiivi
väitelauseen suora ja epäsuora sanajärjestys

T11 tarjota oppilaalle runsaasti tilaisuuksia harjoitella ikätasolle sopivaa
pienimuotoista puhumista ja kirjoittamista kiinnittäen huomiota myös
ääntämiseen ja tekstin sisällön kannalta oleellisimpiin rakenteisiin
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Tekstien tuottamistaidot

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

Aihepiirit
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Kuvailla ja kertoa neljännen luokan aihepiireihin perustuen
•
•
•
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minä ja minun perheeni: koti, kehon osat, vaatteet, värit, ruoka, lemmikit, tutustuminen,
itsensä ja toverin esittely
arkipäivä: tervehdyssanat ja -fraasit, viikonpäivät, kuukaudet, vuodenajat, kello, numerot
1-100, sadat ja tuhannet, puhelin ja viestintä (kirje, tekstiviesti, sähköposti yms.)
kodin ulkopuolella: koulu, lähiympäristö, kauppa, hedelmät, vihannekset, liikenne,
ammatti, harrastukset, urheilu

•

eläimet ja luonto: sää, luonto, tuulet

Rakenteet
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

den ja det
adjektiivin taivutus ja vertailu
ett- sanojen monikko
imperfekti (-ade)
substantiivien taivutus
genetiivi
lukusanat
persoonapronominit
omistusmuotoja (min, din)
tavallisimpia kysymyssanoja ja kysymyslauseen muodostaminen
verbin preesens
apuverbejä (ska, vill, kan, får)
prepositioita
persoonapronominien objektimuotoja (mig, dig, honom, henne)
imperatiivi
väitelauseen suora ja epäsuora sanajärjestys

Vuosiluokka 6
Vuosiluokan keskeiset sisältöalueet
S1 Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen
Tutustutaan ruotsin ja muiden pohjoismaisten kielten ja kulttuurien piirteisiin ja
sukulaisuussuhteisiin. Vertaillaan suomenruotsin ja ruotsinruotsin eroja. Pohditaan omaa kieli- ja
kulttuuritaustaa.
Hankitaan tietoa ja keskustellaan Suomen kansalliskielistä ja vähemmistökielistä sekä niiden
merkityksestä yksilölle ja yhteisölle. Kuunnellaan eri kieliä, katsellaan eri tapoja kirjoittaa, tehdään
havaintoja sanojen lainautumisesta kielestä toiseen. Pohditaan, miten voi toimia, jos osaa kieltä
vain vähän. Harjoitellaan arvostavaa kielenkäyttöä vuorovaikutustilanteissa.
•
•
•

tutustutaan ruotsin ja muiden pohjoismaisten kielten ja kulttuurien piirteisiin ja
sukulaisuussuhteisiin
vertaillaan suomenruotsin ja ruotsinruotsin eroja
kuunnellaan eri kieliä, katsellaan eri tapoja kirjoittaa, tehdään havaintoja sanojen
lainautumisesta kielestä toiseen

S2 Kielenopiskelutaidot

•
•
•

ohjataan oppilaita huomaamaan ruotsinkieli ympärillään
opetellaan
kielenopiskelutaitoja:
uusien
sanojen
aktiivista
käyttöä
omissa
ilmaisuissa, muistiinpainamiskeinoja ja tuntemattoman sanan merkityksen päättelemistä
asiayhteydestä
opetellaan kielenopiskelutapoja
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Opetellaan suunnittelemaan toimintaa yhdessä, antamaan ja ottamaan vastaan palautetta
ja ottamaan vastuuta. Ohjataan oppilaita huomaamaan ruotsin kieli ympärillään. Opetellaan
tehokkaita kielenopiskelutapoja, kuten uusien sanojen ja rakenteiden aktiivista käyttöä
omissa ilmaisuissa, muistiinpainamiskeinoja ja tuntemattoman sanan merkityksen päättelemistä
asiayhteydestä. Totutellaan arvioimaan omaa kielitaitoa esimerkiksi Eurooppalaista kielisalkkua
käyttäen.

•

opetellaan suunnittelemaan toimintaa yhdessä, antamaan ja ottamaan vastaan palautetta
ja ottamaan vastuuta

S3 Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa, taito tulkita tekstejä, taito tuottaa
tekstejä
Opetellaan kuulemaan, puhumaan, lukemaan ja kirjoittamaan ruotsia monenlaisista aiheista.
Keskeisiä aiheita ovat minä itse, perheeni, ystäväni, koulu, harrastukset ja vapaa-ajan vietto
sekä elämä ruotsinkielisessä ympäristössä. Lisäksi valitaan aiheita yhdessä. Sisältöjen valinnassa
lähtökohtana on oppilaiden jokapäiväinen elämänpiiri, kiinnostuksen kohteet sekä ajankohtaisuus,
näkökulmana minä ja me Suomessa ja Ruotsissa. Valitaan erilaisia kielenkäyttötarkoituksia, kuten
esimerkiksi tervehtiminen, avun pyytäminen tai mielipiteen ilmaiseminen. Sanastoa ja rakenteita
opetellaan monenlaisten tekstien, kuten pienten tarinoiden, näytelmien, haastattelujen ja
sanoitusten yhteydessä. Tarjotaan mahdollisuuksia harjoitella vaativampia kielenkäyttötilanteita.
Opetellaan löytämään ruotsinkielistä aineistoa ympäristöstä, verkosta, kirjastosta, jne. Opetellaan
ruotsin kielen tärkeimmät suomen kielestä poikkeavat foneettiset merkit ja niiden ääntäminen.
Aihepiirit
Kuvailla ja kertoa neljännen luokan aihepiireihin perustuen
•
•
•
•
•

minä ja minun perheeni: koti, kehon osat, vaatteet, värit, ruoka, lemmikit
arkipäivä: tervehdyssanat ja -fraasit, viikonpäivät, kuukaudet, vuodenajat, kello, numerot
1-100, sadat ja tuhannet, puhelin ja viestintä (kirje, tekstiviesti, sähköposti yms.)
kodin ulkopuolella: koulu, lähiympäristö, kauppa, hedelmät, vihannekset, liikenne,
ammatti, harrastukset, urheilu
eläimet ja luonto: sää, luonto, tuulet
matkat, ammatti, ruoka, muoti, vapaa-aika: ruoan tilaaminen, haastattelu, ilmoituksen ja
kutsun laatiminen, tien kysyminen ja neuvominen, henkilön kuvailu, puhelinkeskusteluja,
kirjeen kirjoittaminen, tapahtumien selostaminen, matkustaminen, matkustustavat

Rakenteet
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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aikaisemmin opittujen rakenteiden kertausta ja syventämistä
persoonapronominit ja niiden objektiivimuodot
omistusmuodot
-are -päätteiset sanat
perfekti
den här, det där
apuverbit ska, måste, behöver inte
imperfekti
ainesanat
adjektiivien taivutus
relatiivipronomineja (vilken, vilket, vilka)
omistusmuotoja (min, mitt, mina; din, ditt, dina)
substantiivit; monikon määräinen muoto en- ja ett- sanat
prepositioita

Opetuksen tavoitteet

Tavoitteisiin liittyvät
sisältöalueet

Laaja-alainen osaaminen

T1

S1

L2

T2

S1

L2

T3

S1

L2

T4

S1

L4, L5

T5

S2

L1, L7

T6

S2

L5, L6

T7

S3

L2, L4, L5, L7

T8

S3

L2, L4

T9

S3

L2, L4

T10

S3

L4

T11

S3

L3, L4, L5, L7

Vuosiluokan tavoitteet
T1 kannustaa oppilasta kiinnostumaan lähiympäristön, Suomen ja
Pohjoismaiden kielellisestä ja kulttuurisesta runsaudesta sekä suomen ja
ruotsin asemasta kansalliskielinä
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Kielellisen ympäristön hahmottaminen

•
•
•

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa kertoa syitä, miksi Suomessa
puhutaan ruotsia ja kuvailla Pohjoismaiden
kielellistä moninaisuutta

tutustutaan ruotsin ja muiden pohjoismaisten kielten ja kulttuurien piirteisiin ja
sukulaisuussuhteisiin
vertaillaan suomenruotsin ja ruotsinruotsin eroja
kuunnellaan eri kieliä, katsellaan eri tapoja kirjoittaa, tehdään havaintoja sanojen
lainautumisesta kielestä toiseen

T2 motivoida oppilasta arvostamaan omaa kieli- ja kulttuuritaustaansa
sekä maailman kielellistä ja kulttuurista moninaisuutta ja kohtaamaan
ihmisiä ilman arvottavia ennakko-oletuksia
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Ei käytetä arvosanan muodostamisen
perusteena. Oppilasta ohjataan pohtimaan
kokemuksiaan osana itsearviointia.
•
•

tutustutaan ruotsin ja muiden pohjoismaisten kielten ja kulttuurien piirteisiin ja
sukulaisuussuhteisiin
vertaillaan suomenruotsin ja ruotsinruotsin eroja
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Arvioinnin kohde

•

kuunnellaan eri kieliä, katsellaan eri tapoja kirjoittaa, tehdään havaintoja sanojen
lainautumisesta kielestä toiseen

T3 ohjata oppilasta havaitsemaan kieliä yhdistäviä ja erottavia ilmiöitä
sekä tukea oppilaan kielellisen uteliaisuuden ja päättelykyvyn kehittymistä
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Kielellinen päättely

•
•
•

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa tehdä havaintoja ruotsin kielen
ja äidinkielensä tai muun osaamansa kielen
rakenteellisista, sanastollisista tai muista
eroista ja yhtäläisyyksistä.

tutustutaan ruotsin ja muiden pohjoismaisten kielten ja kulttuurien piirteisiin ja
sukulaisuussuhteisiin
vertaillaan suomenruotsin ja ruotsinruotsin eroja
kuunnellaan eri kieliä, katsellaan eri tapoja kirjoittaa, tehdään havaintoja sanojen
lainautumisesta kielestä toiseen

T4 ohjata oppilasta löytämään ruotsinkielistä aineistoa
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Ruotsin kielen havaitseminen ympäristössä

•
•
•

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa kertoa, missä ruotsin kieltä voi
nähdä tai kuulla.

tutustutaan ruotsin ja muiden pohjoismaisten kielten ja kulttuurien piirteisiin ja
sukulaisuussuhteisiin
vertaillaan suomenruotsin ja ruotsinruotsin eroja
kuunnellaan eri kieliä, katsellaan eri tapoja kirjoittaa, tehdään havaintoja sanojen
lainautumisesta kielestä toiseen

T5 tutustua yhdessä opetuksen tavoitteisiin ja luoda salliva
opiskeluilmapiiri, jossa tärkeintä on viestin välittyminen sekä kannustava
yhdessä oppiminen
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Tietoisuus tavoitteista ja toiminta ryhmässä
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•
•
•
•
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Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa kuvata opiskelun tavoitteita ja
osallistuu ryhmän yhteisten tehtävien tekoon.

ohjataan oppilaita huomaamaan ruotsinkieli ympärillään
opetellaan
kielenopiskelutaitoja:
uusien
sanojen
aktiivista
käyttöä
omissa
ilmaisuissa, muistiinpainamiskeinoja ja tuntemattoman sanan merkityksen päättelemistä
asiayhteydestä
opetellaan kielenopiskelutapoja
opetellaan suunnittelemaan toimintaa yhdessä, antamaan ja ottamaan vastaan palautetta
ja ottamaan vastuuta

T6 ohjata oppilasta ottamaan vastuuta omasta kielenopiskelustaan ja
kannustaa oppilasta harjaannuttamaan kielitaitoaan rohkeasti ja myös
tieto- ja viestintäteknologiaa käyttäen sekä kokeilla, millaiset tavat oppia
kieliä sopivat kullekin parhaiten
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Omien kielenopiskelutavoit- teiden
asettaminen ja hyvien opiskelutottumusten
löytäminen

•
•
•
•

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas asettaa tavoitteita kielenopiskelulleen,
harjoittelee erilaisia tapoja opiskella kieliä
käyttäen myös tieto- ja viestintäteknologiaa,
harjaannuttaa ja arvioi taitojaan

ohjataan oppilaita huomaamaan ruotsinkieli ympärillään
opetellaan
kielenopiskelutaitoja:
uusien
sanojen
aktiivista
käyttöä
omissa
ilmaisuissa, muistiinpainamiskeinoja ja tuntemattoman sanan merkityksen päättelemistä
asiayhteydestä
opetellaan kielenopiskelutapoja
opetellaan suunnittelemaan toimintaa yhdessä, antamaan ja ottamaan vastaan palautetta
ja ottamaan vastuuta

T7 järjestää oppilaalle tilaisuuksia harjoitella eri viestintäkanavia käyttäen
suullista ja kirjallista viestintää ja vuorovaikutusta
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Vuorovaikutus erilaisissa tilanteissa

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Taitotaso A1.3: Oppilas selviytyy monista
rutiininomaisista viestintätilanteista tukeutuen
joskus viestintäkumppaniin.

Aihepiirit
Kuvailla ja kertoa neljännen luokan aihepiireihin perustuen
•
•
•
•
•

minä ja minun perheeni: koti, kehon osat, vaatteet, värit, ruoka, lemmikit
arkipäivä: tervehdyssanat ja -fraasit, viikonpäivät, kuukaudet, vuodenajat, kello, numerot
1-100, sadat ja tuhannet, puhelin ja viestintä (kirje, tekstiviesti, sähköposti yms.)
kodin ulkopuolella: koulu, lähiympäristö, kauppa, hedelmät, vihannekset, liikenne,
ammatti, harrastukset, urheilu
eläimet ja luonto: sää, luonto, tuulet
matkat, ammatti, ruoka, muoti, vapaa-aika: ruoan tilaaminen, haastattelu, ilmoituksen ja
kutsun laatiminen, tien kysyminen ja neuvominen, henkilön kuvailu, puhelinkeskusteluja,
kirjeen kirjoittaminen, tapahtumien selostaminen, matkustaminen, matkustustavat

•
•
•
•
•
•
•
•
•

aikaisemmin opittujen rakenteiden kertausta ja syventämistä
persoonapronominit ja niiden objektiivimuodot
omistusmuodot
-are -päätteiset sanat
perfekti
den här, det där
apuverbit ska, måste, behöver inte
imperfekti
ainesanat
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Rakenteet

•
•
•
•
•

adjektiivien taivutus
relatiivipronomineja (vilken, vilket, vilka)
omistusmuotoja (min, mitt, mina; din, ditt, dina)
substantiivit; monikon määräinen muoto en- ja ett- sanat
prepositioita

T8 tukea oppilasta kielellisten viestintästrategioiden käytössä
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Viestintästrategioiden käyttö

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Taitotaso A1.3: Oppilas osallistuu
viestintään, mutta tarvitsee vielä usein
apukeinoja. Oppilas osaa reagoida
suppein sanallisin ilmauksin, pienin elein
(esim. nyökkäämällä), äännähdyksin, tai
muunlaisella minimipalautteella. Oppilas
joutuu pyytämään selvennystä tai toistoa
hyvin usein.

Aihepiirit
Kuvailla ja kertoa neljännen luokan aihepiireihin perustuen
•
•
•
•
•

minä ja minun perheeni: koti, kehon osat, vaatteet, värit, ruoka, lemmikit
arkipäivä: tervehdyssanat ja -fraasit, viikonpäivät, kuukaudet, vuodenajat, kello, numerot
1-100, sadat ja tuhannet, puhelin ja viestintä (kirje, tekstiviesti, sähköposti yms.)
kodin ulkopuolella: koulu, lähiympäristö, kauppa, hedelmät, vihannekset, liikenne,
ammatti, harrastukset, urheilu
eläimet ja luonto: sää, luonto, tuulet
matkat, ammatti, ruoka, muoti, vapaa-aika: ruoan tilaaminen, haastattelu, ilmoituksen ja
kutsun laatiminen, tien kysyminen ja neuvominen, henkilön kuvailu, puhelinkeskusteluja,
kirjeen kirjoittaminen, tapahtumien selostaminen, matkustaminen, matkustustavat

Rakenteet
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

aikaisemmin opittujen rakenteiden kertausta ja syventämistä
persoonapronominit ja niiden objektiivimuodot
omistusmuodot
-are -päätteiset sanat
perfekti
den här, det där
apuverbit ska, måste, behöver inte
imperfekti
ainesanat
adjektiivien taivutus
relatiivipronomineja (vilken, vilket, vilka)
omistusmuotoja (min, mitt, mina; din, ditt, dina)
substantiivit; monikon määräinen muoto en- ja ett- sanat
prepositioita

T9 auttaa oppilasta laajentamaan kohteliaaseen kielenkäyttöön kuuluvien
ilmausten tuntemustaan
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
286

Arvioinnin kohde

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen

Viestinnän kulttuurinen sopivuus

Taitotaso A1.3: ppilas osaa käyttää yleisimpiä
kohteliaaseen kielenkäyttöön kuuluvia
ilmauksia monissa rutiininomaisissa
sosiaalisissa tilanteissa.

Aihepiirit
Kuvailla ja kertoa neljännen luokan aihepiireihin perustuen
•
•
•
•
•

minä ja minun perheeni: koti, kehon osat, vaatteet, värit, ruoka, lemmikit
arkipäivä: tervehdyssanat ja -fraasit, viikonpäivät, kuukaudet, vuodenajat, kello, numerot
1-100, sadat ja tuhannet, puhelin ja viestintä (kirje, tekstiviesti, sähköposti yms.)
kodin ulkopuolella: koulu, lähiympäristö, kauppa, hedelmät, vihannekset, liikenne,
ammatti, harrastukset, urheilu
eläimet ja luonto: sää, luonto, tuulet
matkat, ammatti, ruoka, muoti, vapaa-aika: ruoan tilaaminen, haastattelu, ilmoituksen ja
kutsun laatiminen, tien kysyminen ja neuvominen, henkilön kuvailu, puhelinkeskusteluja,
kirjeen kirjoittaminen, tapahtumien selostaminen, matkustaminen, matkustustavat

Rakenteet
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

aikaisemmin opittujen rakenteiden kertausta ja syventämistä
persoonapronominit ja niiden objektiivimuodot
omistusmuodot
-are -päätteiset sanat
perfekti
den här, det där
apuverbit ska, måste, behöver inte
imperfekti
ainesanat
adjektiivien taivutus
relatiivipronomineja (vilken, vilket, vilka)
omistusmuotoja (min, mitt, mina; din, ditt, dina)
substantiivit; monikon määräinen muoto en- ja ett- sanat
prepositioita

T10 rohkaista oppilasta tulkitsemaan ikätasolleen sopivia ja itseään
kiinnostavia puhuttuja ja kirjoitettuja tekstejä
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Tekstien tulkintataidot

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Taitotaso A1.3: Oppilas ymmärtää
yksinkertaista, tuttua sanastoa ja
ilmaisuja sisältävää kirjoitettua tekstiä ja
hidasta puhetta asiayhteyden tukemana.
Oppilas pystyy löytämään tarvitsemansa
yksinkertaisen tiedon lyhyestä tekstistä.

Aihepiirit
Kuvailla ja kertoa neljännen luokan aihepiireihin perustuen
•

minä ja minun perheeni: koti, kehon osat, vaatteet, värit, ruoka, lemmikit
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Arvioinnin kohde

•
•
•
•

arkipäivä: tervehdyssanat ja -fraasit, viikonpäivät, kuukaudet, vuodenajat, kello, numerot
1-100, sadat ja tuhannet, puhelin ja viestintä (kirje, tekstiviesti, sähköposti yms.)
kodin ulkopuolella: koulu, lähiympäristö, kauppa, hedelmät, vihannekset, liikenne,
ammatti, harrastukset, urheilu
eläimet ja luonto: sää, luonto, tuulet
matkat, ammatti, ruoka, muoti, vapaa-aika: ruoan tilaaminen, haastattelu, ilmoituksen ja
kutsun laatiminen, tien kysyminen ja neuvominen, henkilön kuvailu, puhelinkeskusteluja,
kirjeen kirjoittaminen, tapahtumien selostaminen, matkustaminen, matkustustavat

Rakenteet
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

aikaisemmin opittujen rakenteiden kertausta ja syventämistä
persoonapronominit ja niiden objektiivimuodot
omistusmuodot
-are -päätteiset sanat
perfekti
den här, det där
apuverbit ska, måste, behöver inte
imperfekti
ainesanat
adjektiivien taivutus
relatiivipronomineja (vilken, vilket, vilka)
omistusmuotoja (min, mitt, mina; din, ditt, dina)
substantiivit; monikon määräinen muoto en- ja ett- sanat
prepositioita

T11 tarjota oppilaalle runsaasti tilaisuuksia harjoitella ikätasolle sopivaa
pienimuotoista puhumista ja kirjoittamista kiinnittäen huomiota myös
ääntämiseen ja tekstin sisällön kannalta oleellisimpiin rakenteisiin
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Tekstien tuottamistaidot

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

Aihepiirit
Kuvailla ja kertoa neljännen luokan aihepiireihin perustuen

Vuosiluokat 3-6

•
•
•
•
•
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minä ja minun perheeni: koti, kehon osat, vaatteet, värit, ruoka, lemmikit
arkipäivä: tervehdyssanat ja -fraasit, viikonpäivät, kuukaudet, vuodenajat, kello, numerot
1-100, sadat ja tuhannet, puhelin ja viestintä (kirje, tekstiviesti, sähköposti yms.)
kodin ulkopuolella: koulu, lähiympäristö, kauppa, hedelmät, vihannekset, liikenne,
ammatti, harrastukset, urheilu
eläimet ja luonto: sää, luonto, tuulet
matkat, ammatti, ruoka, muoti, vapaa-aika: ruoan tilaaminen, haastattelu, ilmoituksen ja
kutsun laatiminen, tien kysyminen ja neuvominen, henkilön kuvailu, puhelinkeskusteluja,
kirjeen kirjoittaminen, tapahtumien selostaminen, matkustaminen, matkustustavat

Rakenteet
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

aikaisemmin opittujen rakenteiden kertausta ja syventämistä
persoonapronominit ja niiden objektiivimuodot
omistusmuodot
-are -päätteiset sanat
perfekti
den här, det där
apuverbit ska, måste, behöver inte
imperfekti
ainesanat
adjektiivien taivutus
relatiivipronomineja (vilken, vilket, vilka)
omistusmuotoja (min, mitt, mina; din, ditt, dina)
substantiivit; monikon määräinen muoto en- ja ett- sanat
prepositioita

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

Oppiaineen tehtävä vuosiluokilla 3-6
Vuosiluokkien 3−6 matematiikan opetuksessa tarjotaan kokemuksia, joita oppilaat hyödyntävät
matemaattisten käsitteiden ja rakenteiden muodostamisessa. Opetus kehittää oppilaiden
taitoja esittää matemaattista ajatteluaan ja ratkaisujaan eri tavoilla ja välineillä. Monipuolisten
ongelmien ratkaisu yksin ja ryhmässä sekä erilaisten ratkaisutapojen vertailu ovat opetuksessa
keskeistä. Matematiikan opetuksessa varmennetaan ja laajennetaan oppilaiden lukukäsitteen ja
kymmenjärjestelmän ymmärtämistä. Lisäksi kehitetään laskutaidon sujuvuutta.

Opetuksen lähtökohtana käytetään oppilaille tuttuja ja kiinnostavia aiheita ja ongelmia.
Matematiikkaa opiskellaan edelleen oppimisympäristössä, jossa konkretisointi ja välineet ovat
keskeisessä asemassa. Välineet tulee olla helposti saatavilla. Opetuksessa käytetään vaihtelevia
työtapoja. Oppilailla on mahdollisuus vaikuttaa työtapojen valintaan. Työskennellään sekä
yhdessä että itsenäisesti. Oppimispelit ja -leikit ovat yksi tärkeä ja oppilaita motivoiva työtapa.
Tieto- ja viestintäteknologiaa sekä laskinta hyödynnetään opetuksessa ja opiskelussa.
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Matematiikan oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät tavoitteet
vuosiluokilla 3-6

Ohjaus, eriyttäminen ja tuki matematiikassa vuosiluokilla 3-6
Jokaisella oppilaalla on mahdollisuus saada opetusta myös aiempien vuosiluokkien
keskeisimmistä sisällöistä, jos hän ei hallitse niitä riittävästi. Lisäksi annetaan ennakoivaa tukea
uusien sisältöjen oppimiseksi. Matematiikan oppimiselle on varattava riittävästi aikaa ja tuen
on oltava systemaattista. Oppilaiden matematiikan osaamista ja taitojen kehittymistä seurataan
jatkuvasti. Tarjottava tuki antaa oppilaille mahdollisuuden kehittää taitojaan niin, että myönteinen
asenne ja kyvykkyyden tunne vahvistuvat. Oppilaille tarjotaan sopivia välineitä oppimisen tueksi
ja heille tarjotaan mahdollisuuksia oivaltaa ja ymmärtää itse. Jokaiselle oppilaalle turvataan
mahdollisuus riittävään harjoitteluun.
Taitavia oppilaita tuetaan tarjoamalla heille vaihtoehtoisia työskentelymuotoja ja rikastuttamalla
käsiteltäviä sisältöjä. Sisältöalueita voivat olla esimerkiksi lukujen ominaisuudet, erilaiset
lukujonot, geometria, luova ongelmanratkaisu ja matematiikan sovellukset.

Oppilaan oppimisen arviointi matematiikassa vuosiluokilla 3-6
Vuosiluokilla 3-6 oppimisen arvioinnin päätehtävänä lukuvuoden aikana on tukea ja edistää
oppilaiden matemaattisen ajattelun ja osaamisen kehittymistä kaikilla tavoitealueilla. Arviointi on
monipuolista ja palaute ohjaavaa ja rakentavaa. Ne tukevat oppilaiden matemaattisten taitojen
kehittymistä ja rohkaisevat tarvittaessa uuteen yrittämiseen. Oppilaita ohjataan arvioimaan omaa
oppimistaan ja tiedostamaan vahvuuksiaan. Palaute auttaa oppilaita ymmärtämään, mitä tietoja ja
taitoja tulisi edelleen kehittää ja miten. Lisäksi oppilaita ohjataan kiinnittämään huomiota tapaansa
työskennellä sekä tiedostamaan asennettaan matematiikan opiskelua kohtaan.
Oppilailta edellytetään aiempaa enemmän matemaattisen ajattelunsa esilletuomista puheen,
välineiden, piirtämisen ja kirjallisen työskentelyn avulla. Arvioinnin kohteena ovat tekemisen tapa,
ratkaisujen oikeellisuus sekä taito soveltaa opittua.
Yhdessä työskenneltäessä arvioidaan sekä ryhmän jäsenten että koko ryhmän toimintaa ja
tuotosta. Palautteella ohjataan oppilaita ymmärtämään jokaisen ryhmän jäsenen työskentelyn ja
kehittymisen merkitys. Oppilaita ohjataan tuotosten ja toiminnan arvioimiseen.

Vuosiluokka 3
Vuosiluokan keskeiset sisältöalueet
S1 Ajattelun taidot
Kehitetään oppilaiden taitoja löytää yhtäläisyyksiä, eroja ja säännönmukaisuuksia. Syvennetään
taitoa vertailla, luokitella ja asettaa järjestykseen, etsiä vaihtoehtoja systemaattisesti, havaita
syy- ja seuraussuhteita sekä yhteyksiä matematiikassa. Suunnitellaan ja toteutetaan ohjelmia
graafisessa ohjelmointiympäristössä.
S2 Luvut ja laskutoimitukset
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Syvennetään ja varmennetaan oppilaiden ymmärrys kymmenjärjestelmästä. Käsitystä lukujen
rakenteesta, yhteyksistä ja jaollisuudesta monipuolistetaan tutkimalla ja luokittelemalla lukuja.
Harjaannutetaan taitoa laskea peruslaskutoimituksia päässä. Harjoitellaan yhteen- ja
vähennyslaskualgoritmeja sekä varmistetaan niiden osaaminen. Varmistetaan kertolaskun
käsitteen ymmärtäminen ja opitaan kertotaulut 6-9. Varmistetaan kertotaulujen 1-10 osaaminen.
Harjoitellaan kertolaskualgoritmia ja varmistetaan sen osaaminen. Opiskellaan jakolaskua
sekä sisältö- että ositusjakotilanteissa. Harjoitellaan lukuyksiköittäin jakamista. Hyödynnetään
laskutoimitusten ominaisuuksia ja niiden välisiä yhteyksiä.

290

Oppilaita ohjataan pyöristämään lukuja ja laskemaan likiarvoilla siten, että he oppivat
arvioimaan tuloksen suuruusluokan. Kaikkia laskutoimituksia harjoitellaan monipuolisissa
tilanteissa hyödyntäen tarvittavia välineitä.
Pohjustetaan negatiivisen luvun käsite ja laajennetaan lukualuetta negatiivisilla kokonaisluvuilla.
Opitaan murtoluvun käsite ja harjoitellaan murtolukujen peruslaskutoimituksia eri tilanteissa.
Kerto- ja jakolaskussa pitäydytään luonnollisella luvulla kertomisessa ja jakamisessa.
Perehdytään desimaalilukuihin osana kymmenjärjestelmää ja harjoitellaan peruslaskutoimituksia
desimaaliluvuilla. Perehdytään prosentin käsitteeseen. Pohjustetaan prosenttiluvun ja -arvon
ymmärtämistä ja harjoitellaan niiden laskemista yksinkertaisissa tapauksissa. Hyödynnetään
murtoluvun, desimaaliluvun ja prosentin välisiä yhteyksiä.
• lukualue 0-1000
• päässälasku
• yhteenlasku muistinumerolla
• vähennyslasku lainaamalla
• kertotaulut 1-10
• kertolasku allekkain: muistinumerolla ja ilman muistinumeroa
• kertolaskun ja jakolaskun yhteys
• helppo jakolasku jäännöksellä
• murtoluvut: murtoluvun käsite, murtolukujen vertailu, murtoluvun yhteen- ja vähennyslasku
yhteisellä nimittäjällä
S3 Algebra
Tutkitaan lukujonon säännönmukaisuutta sekä jatketaan lukujonoa säännön mukaan. Tutustutaan
tuntemattoman käsitteeseen. Tutkitaan yhtälöä ja etsitään yhtälön ratkaisuja päättelemällä ja
kokeilemalla.
S4 Geometria ja mittaaminen
Rakennetaan, piirretään, tutkitaan ja luokitellaan kappaleita ja kuvioita. Luokitellaan kappaleet
lieriöihin, kartioihin ja muihin kappaleisiin. Tutustutaan tarkemmin suorakulmaiseen särmiöön,
ympyrälieriöön, ympyräpohjaiseen kartioon ja pyramidiin. Luokitellaan tasokuviot monikulmioihin
ja muihin kuvioihin sekä tutkitaan niiden ominaisuuksia. Perehdytään tarkemmin kolmioihin,
nelikulmioihin ja ympyrään. Perehdytään pisteen, janan, suoran ja kulman käsitteisiin.
Harjoitellaan kulmien piirtämistä, mittaamista ja luokittelemista.
Tarkastellaan symmetriaa suoran suhteen. Ohjataan oppilaita havaitsemaan myös kierto- ja
siirtosymmetrioita ympäristössä esimerkiksi osana taidetta.
Käsitellään koordinaatistosta ensin ensimmäinen neljännes ja laajennetaan sitten kaikkiin
neljänneksiin.

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

• kaksiulotteiset kuviot: neliö, suorakaide, kolmio, suunnikas ja ympyrä
• yhdensuuntaiset suorat
• sivu ja kulma
• keskipiste
• piiri
• kolmiulotteiset kappaleet: kuutio, suorakulmainen särmiö, pyramidi, pallo, lieriö, kartio
• pituusyksiköt: km, m, dm, cm ja mm
• tilavuusyksiköt: l ja dl
• massayksiköt: kg ja g
• analoginen ja digitaalinen kello
S5 Tietojenkäsittely, tilastot ja todennäköisyys
Kehitetään oppilaiden taitoja kerätä tietoa järjestelmällisesti kiinnostavista aihepiireistä.
Tallennetaan ja esitetään tietoa taulukoiden ja diagrammien avulla. Käsitellään tilastollisista
tunnusluvuista suurin ja pienin arvo, keskiarvo ja tyyppiarvo.
Tutustutaan todennäköisyyteen arkitilanteiden perusteella päättelemällä, onko tapahtuma
mahdoton, mahdollinen vai varma.
•

osaa lukea ja piirtää helppoja taulukoita ja diagrammeja
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Opetuksen tavoitteet

Tavoitteisiin liittyvät
sisältöalueet

Laaja-alainen osaaminen

T1

S1, S2, S3, S4, S5

L1, L3, L5

T2

S1, S2, S3, S4, S5

L1, L4

T3

S1, S2, S3, S4, S5

L1, L3, L4, L5

T4

S1, S2, S3, S4, S5

L1, L2, L4, L5

T5

S1, S2, S3, S4, S5

L1, L4, L5

T6

S1, S2, S3, S4, S5

L1, L3

T7

S1, S2, S3, S4, S5

L1, L4

T8

S2

L1, L4

T9

S2

L1, L4

T10

S2

L1, L3, L6

T11

S4

L4, L5

T12

S4

L1, L3, L6

Vuosiluokan tavoitteet
T1 pitää yllä oppilaan innostusta ja kiinnostusta matematiikkaa kohtaan
sekä tukea myönteistä minäkuvaa ja itseluottamusta
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
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Arvioinnin kohde

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Ei vaikuta arvion tai arvosanan
muodostamiseen. Oppilaita ohjataan
pohtimaan kokemuksiaan osana itsearviointia

T2 ohjata oppilasta havaitsemaan yhteyksiä oppimiensa asioiden välillä
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Opittujen asioiden yhteydet

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas tunnistaa ja antaa esimerkkejä
oppimiensa asioiden välisistä yhteyksistä

T3 ohjata oppilasta kehittämään taitoaan esittää kysymyksiä ja tehdä
perusteltuja päätelmiä havaintojensa pohjalta
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Kysymysten esittäminen ja päättelytaidot

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa esittää matematiikan kannalta
mielekkäitä kysymyksiä ja päätelmiä.

T4 kannustaa oppilasta esittämään päättelyään ja ratkaisujaan muille
konkreettisin välinein, piirroksin, suullisesti ja kirjallisesti myös tieto- ja
viestintäteknologiaa hyödyntäen
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Ratkaisujen ja päätelmien esittäminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas esittää ratkaisujaan ja päätelmiään eri
tavoin.

T5 ohjata ja tukea oppilasta ongelmanratkaisutaitojen kehittämisessä
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Ongelmaratkaisutaidot

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas käyttää ongelmanratkaisussaan
erilaisia strategioita.

T6 ohjata oppilasta kehittämään taitoaan arvioida ratkaisun järkevyyttä ja
tuloksen mielekkyyttä
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Taito arvioida ratkaisua

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa pääsääntöisesti arvioida
ratkaisun järkevyyttä ja tuloksen mielekkyyttä.
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Arvioinnin kohde

T7 ohjata oppilasta käyttämään ja ymmärtämään matemaattisia käsitteitä
ja merkintöjä
•

ohjata oppilasta ymmärtämään termit, summa, erotus, tulo, kertoja, osamäärä, osoittaja,
nimittäjä ja jakojäännös

Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Matemaattisten käsitteiden ymmärtäminen ja
käyttö

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas käyttää pääsääntöisesti oikeita
käsitteitä ja merkintöjä.

T8 tukea ja ohjata oppilasta vahvistamaan ja laajentamaan ymmärrystään
kymmenjärjestelmästä
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Kymmenjärjestelmän ymmärtäminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas hallitsee kymmenjärjestelmän
periaatteen, myös desimaalilukujen osalta.

T9 tukea oppilasta lukukäsitteen kehittymisessä positiivisiin
rationaalilukuihin ja negatiivisiin kokonaislukuihin
•

negatiivinen kokonaisluku käsitellään neljännellä luokalla

Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Lukukäsite

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa käyttää positiivisia
rationaalilukuja ja negatiivisia kokonaislukuja.

T10 opastaa oppilasta saavuttamaan sujuva laskutaito päässä ja
kirjallisesti hyödyntäen laskutoimitusten ominaisuuksia
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Laskutaidot ja peruslaskutoimitusten
ominaisuuksien hyödyntäminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas laskee melko sujuvasti päässä ja
kirjallisesti.

T11 ohjata oppilasta havainnoimaan ja kuvailemaan kappaleiden
ja kuvioiden geometrisia ominaisuuksia sekä tutustuttaa oppilas
geometrisiin käsitteisiin
Vuosiluokat 3-6

Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Geometrian käsitteet ja geometristen
ominaisuuksien havainnointi
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Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa luokitella ja tunnistaa kappaleita
ja kuvioita. Oppilas osaa käyttää mittakaavaa
sekä tunnistaa suoran ja pisteen suhteen
symmetrisiä kuvioita.

T12 ohjata oppilasta arvioimaan mittauskohteen suuruutta ja valitsemaan
mittaamiseen sopivan välineen ja mittayksikön sekä pohtimaan
mittaustuloksen järkevyyttä
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Mittaaminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa valita sopivan mittavälineen,
mitata ja arvioida mittaustuloksen
järkevyyttä. Oppilas osaa laskea pintaaloja ja tilavuuksia. Hän hallitsee yleisimmät
mittayksikkömuunnokset.

Vuosiluokka 4
Vuosiluokan keskeiset sisältöalueet
S1 Ajattelun taidot
Kehitetään oppilaiden taitoja löytää yhtäläisyyksiä, eroja ja säännönmukaisuuksia. Syvennetään
taitoa vertailla, luokitella ja asettaa järjestykseen, etsiä vaihtoehtoja systemaattisesti, havaita
syy- ja seuraussuhteita sekä yhteyksiä matematiikassa. Suunnitellaan ja toteutetaan ohjelmia
graafisessa ohjelmointiympäristössä.
S2 Luvut ja laskutoimitukset
Syvennetään ja varmennetaan oppilaiden ymmärrys kymmenjärjestelmästä. Käsitystä lukujen
rakenteesta, yhteyksistä ja jaollisuudesta monipuolistetaan tutkimalla ja luokittelemalla lukuja.
Harjaannutetaan taitoa laskea peruslaskutoimituksia päässä. Harjoitellaan yhteen- ja
vähennyslaskualgoritmeja sekä varmistetaan niiden osaaminen. Varmistetaan kertolaskun
käsitteen ymmärtäminen ja opitaan kertotaulut 6-9. Varmistetaan kertotaulujen 1-10 osaaminen.
Harjoitellaan kertolaskualgoritmia ja varmistetaan sen osaaminen. Opiskellaan jakolaskua
sekä sisältö- että ositusjakotilanteissa. Harjoitellaan lukuyksiköittäin jakamista. Hyödynnetään
laskutoimitusten ominaisuuksia ja niiden välisiä yhteyksiä.
Oppilaita ohjataan pyöristämään lukuja ja laskemaan likiarvoilla siten, että he oppivat
arvioimaan tuloksen suuruusluokan. Kaikkia laskutoimituksia harjoitellaan monipuolisissa
tilanteissa hyödyntäen tarvittavia välineitä.
Pohjustetaan negatiivisen luvun käsite ja laajennetaan lukualuetta negatiivisilla kokonaisluvuilla.
Opitaan murtoluvun käsite ja harjoitellaan murtolukujen peruslaskutoimituksia eri tilanteissa.
Kerto- ja jakolaskussa pitäydytään luonnollisella luvulla kertomisessa ja jakamisessa.
Perehdytään desimaalilukuihin osana kymmenjärjestelmää ja harjoitellaan peruslaskutoimituksia
desimaaliluvuilla. Perehdytään prosentin käsitteeseen. Pohjustetaan prosenttiluvun ja -arvon
ymmärtämistä ja harjoitellaan niiden laskemista yksinkertaisissa tapauksissa. Hyödynnetään
murtoluvun, desimaaliluvun ja prosentin välisiä yhteyksiä.
• lukualue 0-10 000

• pyöristäminen ja tuloksen suuruusluokan arviointi
• negatiiviset luvut
• hallitsee kertotaulut 1-10
• hallitsee kertolaskun allekkain, myös 2-numeroisella kertojalla
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• päässälasku

• hallitsee jakolaskun yksinumeroisella jakajalla
• ymmärtää laskujärjestyksen
• oppii murtoluvun ja sekaluvun yhteyden
• tutustuu desimaalilukuihin
• tuntee murtolukujen ja desimaalilukujen yhteyden
S3 Algebra
Tutkitaan lukujonon säännönmukaisuutta sekä jatketaan lukujonoa säännön mukaan. Tutustutaan
tuntemattoman käsitteeseen. Tutkitaan yhtälöä ja etsitään yhtälön ratkaisuja päättelemällä ja
kokeilemalla.
S4 Geometria ja mittaaminen
Rakennetaan, piirretään, tutkitaan ja luokitellaan kappaleita ja kuvioita. Luokitellaan kappaleet
lieriöihin, kartioihin ja muihin kappaleisiin. Tutustutaan tarkemmin suorakulmaiseen särmiöön,
ympyrälieriöön, ympyräpohjaiseen kartioon ja pyramidiin. Luokitellaan tasokuviot monikulmioihin
ja muihin kuvioihin sekä tutkitaan niiden ominaisuuksia. Perehdytään tarkemmin kolmioihin,
nelikulmioihin ja ympyrään. Perehdytään pisteen, janan, suoran ja kulman käsitteisiin.
Harjoitellaan kulmien piirtämistä, mittaamista ja luokittelemista.
Tarkastellaan symmetriaa suoran suhteen. Ohjataan oppilaita havaitsemaan myös kierto- ja
siirtosymmetrioita ympäristössä esimerkiksi osana taidetta.
Käsitellään koordinaatistosta ensin ensimmäinen neljännes ja laajennetaan sitten kaikkiin
neljänneksiin.
Tutustutaan mittakaavan käsitteeseen ja käytetään sitä suurennoksissa ja pienennöksissä.
Ohjataan oppilaita hyödyntämään mittakaavaa kartan käytössä.
Harjoitellaan mittaamista ja kiinnitetään huomiota mittaustarkkuuteen, mittaustuloksen arviointiin
ja mittauksen tarkistamiseen. Mitataan ja lasketaan erimuotoisten kuvioiden piirejä ja
pinta-aloja sekä suorakulmaisten särmiöiden tilavuuksia. Ohjataan oppilaita ymmärtämään,
miten mittayksikköjärjestelmä rakentuu. Harjoitellaan yksikönmuunnoksia yleisimmin käytetyillä
mittayksiköillä.
• piiri
• pituus- ja tilavuusyksiköt
• massayksiköt: tonni
• ajan yksiköt: vuosi, kuukausi, viikko, päivä, tunti, minuutti ja sekunti
• pystyy muuntamaan massa-, pituus- ja tilavuusyksiköitä sekä antamaan tuloksen sopivassa
mittayksikössä
• koordinaatisto
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• peilaus ja symmetria
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.
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Tutustutaan todennäköisyyteen arkitilanteiden perusteella päättelemällä, onko tapahtuma
mahdoton, mahdollinen vai varma.
•

osaa lukea, piirtää ja tulkita taulukoita ja diagrammeja
Opetuksen tavoitteet

Tavoitteisiin liittyvät
sisältöalueet

Laaja-alainen osaaminen

T1

S1, S2, S3, S4, S5

L1, L3, L5

T2

S1, S2, S3, S4, S5

L1, L4

T3

S1, S2, S3, S4, S5

L1, L3, L4, L5

T4

S1, S2, S3, S4, S5

L1, L2, L4, L5

T5

S1, S2, S3, S4, S5

L1, L4, L5

T6

S1, S2, S3, S4, S5

L1, L3

T7

S1, S2, S3, S4, S5

L1, L4

T8

S2

L1, L4

T9

S2

L1, L4

T10

S2

L1, L3, L6

T11

S4

L4, L5

T12

S4

L1, L3, L6

T13

S5

L4, L5

Vuosiluokan tavoitteet
T1 pitää yllä oppilaan innostusta ja kiinnostusta matematiikkaa kohtaan
sekä tukea myönteistä minäkuvaa ja itseluottamusta
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Ei vaikuta arvion tai arvosanan
muodostamiseen. Oppilaita ohjataan
pohtimaan kokemuksiaan osana itsearviointia

T2 ohjata oppilasta havaitsemaan yhteyksiä oppimiensa asioiden välillä
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Opittujen asioiden yhteydet

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas tunnistaa ja antaa esimerkkejä
oppimiensa asioiden välisistä yhteyksistä

T3 ohjata oppilasta kehittämään taitoaan esittää kysymyksiä ja tehdä
perusteltuja päätelmiä havaintojensa pohjalta
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
297

Vuosiluokat 3-6

Arvioinnin kohde

Arvioinnin kohde
Kysymysten esittäminen ja päättelytaidot

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa esittää matematiikan kannalta
mielekkäitä kysymyksiä ja päätelmiä.

T4 kannustaa oppilasta esittämään päättelyään ja ratkaisujaan muille
konkreettisin välinein, piirroksin, suullisesti ja kirjallisesti myös tieto- ja
viestintäteknologiaa hyödyntäen
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Ratkaisujen ja päätelmien esittäminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas esittää ratkaisujaan ja päätelmiään eri
tavoin.

T5 ohjata ja tukea oppilasta ongelmanratkaisutaitojen kehittämisessä
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Ongelmaratkaisutaidot

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas käyttää ongelmanratkaisussaan
erilaisia strategioita.

T6 ohjata oppilasta kehittämään taitoaan arvioida ratkaisun järkevyyttä ja
tuloksen mielekkyyttä
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Taito arvioida ratkaisua

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa pääsääntöisesti arvioida
ratkaisun järkevyyttä ja tuloksen mielekkyyttä.

T7 ohjata oppilasta käyttämään ja ymmärtämään matemaattisia käsitteitä
ja merkintöjä
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Matemaattisten käsitteiden ymmärtäminen ja
käyttö

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas käyttää pääsääntöisesti oikeita
käsitteitä ja merkintöjä.

T8 tukea ja ohjata oppilasta vahvistamaan ja laajentamaan ymmärrystään
kymmenjärjestelmästä
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
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Arvioinnin kohde
Kymmenjärjestelmän ymmärtäminen
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Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas hallitsee kymmenjärjestelmän
periaatteen, myös desimaalilukujen osalta.

T9 tukea oppilasta lukukäsitteen kehittymisessä positiivisiin
rationaalilukuihin ja negatiivisiin kokonaislukuihin
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Lukukäsite

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa käyttää positiivisia
rationaalilukuja ja negatiivisia kokonaislukuja.

T10 opastaa oppilasta saavuttamaan sujuva laskutaito päässä ja
kirjallisesti hyödyntäen laskutoimitusten ominaisuuksia
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Laskutaidot ja peruslaskutoimitusten
ominaisuuksien hyödyntäminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas laskee melko sujuvasti päässä ja
kirjallisesti.

T11 ohjata oppilasta havainnoimaan ja kuvailemaan kappaleiden
ja kuvioiden geometrisia ominaisuuksia sekä tutustuttaa oppilas
geometrisiin käsitteisiin
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Geometrian käsitteet ja geometristen
ominaisuuksien havainnointi

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa luokitella ja tunnistaa kappaleita
ja kuvioita. Oppilas osaa käyttää mittakaavaa
sekä tunnistaa suoran ja pisteen suhteen
symmetrisiä kuvioita.

T12 ohjata oppilasta arvioimaan mittauskohteen suuruutta ja valitsemaan
mittaamiseen sopivan välineen ja mittayksikön sekä pohtimaan
mittaustuloksen järkevyyttä
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Mittaaminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa valita sopivan mittavälineen,
mitata ja arvioida mittaustuloksen
järkevyyttä. Oppilas osaa laskea pintaaloja ja tilavuuksia. Hän hallitsee yleisimmät
mittayksikkömuunnokset.

Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
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T13 ohjata oppilasta laatimaan ja tulkitsemaan taulukoita ja diagrammeja
sekä käyttämään tilastollisia tunnuslukuja sekä tarjota kokemuksia
todennäköisyydestä

Arvioinnin kohde
Taulukoiden ja diagrammien laatiminen ja
tulkinta

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa laatia taulukon annetusta
aineistosta sekä tulkita taulukoita ja
diagrammeja. Oppilas osaa laskea keskiarvon
ja määrittää tyyppiarvon.

Vuosiluokka 5
Vuosiluokan keskeiset sisältöalueet
S1 Ajattelun taidot
Kehitetään oppilaiden taitoja löytää yhtäläisyyksiä, eroja ja säännönmukaisuuksia. Syvennetään
taitoa vertailla, luokitella ja asettaa järjestykseen, etsiä vaihtoehtoja systemaattisesti, havaita
syy- ja seuraussuhteita sekä yhteyksiä matematiikassa. Suunnitellaan ja toteutetaan ohjelmia
graafisessa ohjelmointiympäristössä.
S2 Luvut ja laskutoimitukset
Syvennetään ja varmennetaan oppilaiden ymmärrys kymmenjärjestelmästä. Käsitystä lukujen
rakenteesta, yhteyksistä ja jaollisuudesta monipuolistetaan tutkimalla ja luokittelemalla lukuja.
Harjaannutetaan taitoa laskea peruslaskutoimituksia päässä. Harjoitellaan yhteen- ja
vähennyslaskualgoritmeja sekä varmistetaan niiden osaaminen. Varmistetaan kertolaskun
käsitteen ymmärtäminen ja opitaan kertotaulut 6-9. Varmistetaan kertotaulujen 1-10 osaaminen.
Harjoitellaan kertolaskualgoritmia ja varmistetaan sen osaaminen. Opiskellaan jakolaskua
sekä sisältö- että ositusjakotilanteissa. Harjoitellaan lukuyksiköittäin jakamista. Hyödynnetään
laskutoimitusten ominaisuuksia ja niiden välisiä yhteyksiä.
Oppilaita ohjataan pyöristämään lukuja ja laskemaan likiarvoilla siten, että he oppivat
arvioimaan tuloksen suuruusluokan. Kaikkia laskutoimituksia harjoitellaan monipuolisissa
tilanteissa hyödyntäen tarvittavia välineitä.
Pohjustetaan negatiivisen luvun käsite ja laajennetaan lukualuetta negatiivisilla kokonaisluvuilla.
Opitaan murtoluvun käsite ja harjoitellaan murtolukujen peruslaskutoimituksia eri tilanteissa.
Kerto- ja jakolaskussa pitäydytään luonnollisella luvulla kertomisessa ja jakamisessa.
Perehdytään desimaalilukuihin osana kymmenjärjestelmää ja harjoitellaan peruslaskutoimituksia
desimaaliluvuilla. Perehdytään prosentin käsitteeseen. Pohjustetaan prosenttiluvun ja -arvon
ymmärtämistä ja harjoitellaan niiden laskemista yksinkertaisissa tapauksissa. Hyödynnetään
murtoluvun, desimaaliluvun ja prosentin välisiä yhteyksiä.
• lukualue 0 – 1 000 000
• tuloksen suuruusluokan arviointi
• 4 yleisintä laskutapaa (yhteenlasku, vähennyslasku, kertolasku ja jakolasku) ja niiden välinen
yhteys
• laskujärjestys
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• murtoluvut
• oppii murtoluvun ja sekaluvun välisen yhteyden
• oppii laventamaan ja supistamaan murtoluvun
• osaa laskea samannimisten murtolukujen yhteen- ja vähennyslaskuja
• oppii kertomaan ja jakamaan murtoluvun luonnollisilla luvuilla
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• oppii murtoluvun, desimaaliluvun ja prosenttiluvun välisen yhteyden
• desimaaliluku: oppii pyöristämään desimaaliluvun kokonaisluvuksi, kymmenosiksi, sadasosiksi,
oppii lisäämään ja vähentämään desimaalilukuja, oppii kertomaan ja jakamaan desimaalilukuja
luonnollisilla luvuilla
S3 Algebra
Tutkitaan lukujonon säännönmukaisuutta sekä jatketaan lukujonoa säännön mukaan. Tutustutaan
tuntemattoman käsitteeseen. Tutkitaan yhtälöä ja etsitään yhtälön ratkaisuja päättelemällä ja
kokeilemalla.
S4 Geometria ja mittaaminen
Rakennetaan, piirretään, tutkitaan ja luokitellaan kappaleita ja kuvioita. Luokitellaan kappaleet
lieriöihin, kartioihin ja muihin kappaleisiin. Tutustutaan tarkemmin suorakulmaiseen särmiöön,
ympyrälieriöön, ympyräpohjaiseen kartioon ja pyramidiin. Luokitellaan tasokuviot monikulmioihin
ja muihin kuvioihin sekä tutkitaan niiden ominaisuuksia. Perehdytään tarkemmin kolmioihin,
nelikulmioihin ja ympyrään. Perehdytään pisteen, janan, suoran ja kulman käsitteisiin.
Harjoitellaan kulmien piirtämistä, mittaamista ja luokittelemista.
Tarkastellaan symmetriaa suoran suhteen. Ohjataan oppilaita havaitsemaan myös kierto- ja
siirtosymmetrioita ympäristössä esimerkiksi osana taidetta.
Käsitellään koordinaatistosta ensin ensimmäinen neljännes ja laajennetaan sitten kaikkiin
neljänneksiin.
Tutustutaan mittakaavan käsitteeseen ja käytetään sitä suurennoksissa ja pienennöksissä.
Ohjataan oppilaita hyödyntämään mittakaavaa kartan käytössä.
Harjoitellaan mittaamista ja kiinnitetään huomiota mittaustarkkuuteen, mittaustuloksen arviointiin
ja mittauksen tarkistamiseen. Mitataan ja lasketaan erimuotoisten kuvioiden piirejä ja
pinta-aloja sekä suorakulmaisten särmiöiden tilavuuksia. Ohjataan oppilaita ymmärtämään,
miten mittayksikköjärjestelmä rakentuu. Harjoitellaan yksikönmuunnoksia yleisimmin käytetyillä
mittayksiköillä.
• pituusyksiköt: mm, cm, dm, m, dam, hm, km
• massayksiköt: mg, cg, dg, g, dag, hg, kg ja tonni
• tilavuusyksiköt: ml, cl, dl ja l
• ajan yksiköt: sekunti, minuutti, tunti, päivä, viikko, kuukausi ja vuosi
• geometriset kuviot (polygonit ja kappaleet): kolmio, vinoneliö, suunnikas, neliö, suorakulmio,
puolisuunnikas, kuutio, suorakulmainen särmiö, prisma, pyramidi, kartio, sylinteri ja pallo
• yhdensuuntaiset ja leikkaavat suorat
• jana ja suora
• kulmat: oiko-, tylppä-, suora- ja terävä kulma

• kulmien summa
• ympyrä: halkaisija, säde ja jänne
• osaa käyttää harppia
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• kulman mittaaminen astelevyllä

S5 Tietojenkäsittely, tilastot ja todennäköisyys
Kehitetään oppilaiden taitoja kerätä tietoa järjestelmällisesti kiinnostavista aihepiireistä.
Tallennetaan ja esitetään tietoa taulukoiden ja diagrammien avulla. Käsitellään tilastollisista
tunnusluvuista suurin ja pienin arvo, keskiarvo ja tyyppiarvo.
Tutustutaan todennäköisyyteen arkitilanteiden perusteella päättelemällä, onko tapahtuma
mahdoton, mahdollinen vai varma.
•

keskiarvo
Opetuksen tavoitteet

Tavoitteisiin liittyvät
sisältöalueet

Laaja-alainen osaaminen

T1

S1, S2, S3, S4, S5

L1, L3, L5

T2

S1, S2, S3, S4, S5

L1, L4

T3

S1, S2, S3, S4, S5

L1, L3, L4, L5

T4

S1, S2, S3, S4, S5

L1, L2, L4, L5

T5

S1, S2, S3, S4, S5

L1, L4, L5

T6

S1, S2, S3, S4, S5

L1, L3

T7

S1, S2, S3, S4, S5

L1, L4

T8

S2

L1, L4

T9

S2

L1, L4

T10

S2

L1, L3, L6

T11

S4

L4, L5

T12

S4

L1, L3, L6

T13

S5

L4, L5

T14

S1

L1, L4, L5, L6

Vuosiluokan tavoitteet
T1 pitää yllä oppilaan innostusta ja kiinnostusta matematiikkaa kohtaan
sekä tukea myönteistä minäkuvaa ja itseluottamusta
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
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Ei vaikuta arvion tai arvosanan
muodostamiseen. Oppilaita ohjataan
pohtimaan kokemuksiaan osana itsearviointia

T2 ohjata oppilasta havaitsemaan yhteyksiä oppimiensa asioiden välillä
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Opittujen asioiden yhteydet
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Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas tunnistaa ja antaa esimerkkejä
oppimiensa asioiden välisistä yhteyksistä

T3 ohjata oppilasta kehittämään taitoaan esittää kysymyksiä ja tehdä
perusteltuja päätelmiä havaintojensa pohjalta
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Kysymysten esittäminen ja päättelytaidot

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa esittää matematiikan kannalta
mielekkäitä kysymyksiä ja päätelmiä.

T4 kannustaa oppilasta esittämään päättelyään ja ratkaisujaan muille
konkreettisin välinein, piirroksin, suullisesti ja kirjallisesti myös tieto- ja
viestintäteknologiaa hyödyntäen
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Ratkaisujen ja päätelmien esittäminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas esittää ratkaisujaan ja päätelmiään eri
tavoin.

T5 ohjata ja tukea oppilasta ongelmanratkaisutaitojen kehittämisessä
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Ongelmaratkaisutaidot

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas käyttää ongelmanratkaisussaan
erilaisia strategioita.

T6 ohjata oppilasta kehittämään taitoaan arvioida ratkaisun järkevyyttä ja
tuloksen mielekkyyttä
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Taito arvioida ratkaisua

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa pääsääntöisesti arvioida
ratkaisun järkevyyttä ja tuloksen mielekkyyttä.

T7 ohjata oppilasta käyttämään ja ymmärtämään matemaattisia käsitteitä
ja merkintöjä
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Matemaattisten käsitteiden ymmärtäminen ja
käyttö

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas käyttää pääsääntöisesti oikeita
käsitteitä ja merkintöjä.

T8 tukea ja ohjata oppilasta vahvistamaan ja laajentamaan ymmärrystään
kymmenjärjestelmästä
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Kymmenjärjestelmän ymmärtäminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas hallitsee kymmenjärjestelmän
periaatteen, myös desimaalilukujen osalta.
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Arvioinnin kohde

T9 tukea oppilasta lukukäsitteen kehittymisessä positiivisiin
rationaalilukuihin ja negatiivisiin kokonaislukuihin
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Lukukäsite

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa käyttää positiivisia
rationaalilukuja ja negatiivisia kokonaislukuja.

T10 opastaa oppilasta saavuttamaan sujuva laskutaito päässä ja
kirjallisesti hyödyntäen laskutoimitusten ominaisuuksia
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Laskutaidot ja peruslaskutoimitusten
ominaisuuksien hyödyntäminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas laskee melko sujuvasti päässä ja
kirjallisesti.

T11 ohjata oppilasta havainnoimaan ja kuvailemaan kappaleiden
ja kuvioiden geometrisia ominaisuuksia sekä tutustuttaa oppilas
geometrisiin käsitteisiin
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Geometrian käsitteet ja geometristen
ominaisuuksien havainnointi

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa luokitella ja tunnistaa kappaleita
ja kuvioita. Oppilas osaa käyttää mittakaavaa
sekä tunnistaa suoran ja pisteen suhteen
symmetrisiä kuvioita.

T12 ohjata oppilasta arvioimaan mittauskohteen suuruutta ja valitsemaan
mittaamiseen sopivan välineen ja mittayksikön sekä pohtimaan
mittaustuloksen järkevyyttä
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Mittaaminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa valita sopivan mittavälineen,
mitata ja arvioida mittaustuloksen
järkevyyttä. Oppilas osaa laskea pintaaloja ja tilavuuksia. Hän hallitsee yleisimmät
mittayksikkömuunnokset.

Vuosiluokat 3-6

T13 ohjata oppilasta laatimaan ja tulkitsemaan taulukoita ja diagrammeja
sekä käyttämään tilastollisia tunnuslukuja sekä tarjota kokemuksia
todennäköisyydestä
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
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Arvioinnin kohde
Taulukoiden ja diagrammien laatiminen ja
tulkinta

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa laatia taulukon annetusta
aineistosta sekä tulkita taulukoita ja
diagrammeja. Oppilas osaa laskea keskiarvon
ja määrittää tyyppiarvon.

T14 innostaa oppilasta laatimaan toimintaohjeita tietokoneohjelmina
graafisessa ohjelmointiympäristössä
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Ohjelmointi graafisessa
ohjelmointiympäristössä

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa ohjelmoida toimivan ohjelman
graafisessa ohjelmointiympäristössä.

Vuosiluokka 6
Vuosiluokan keskeiset sisältöalueet
S1 Ajattelun taidot
Kehitetään oppilaiden taitoja löytää yhtäläisyyksiä, eroja ja säännönmukaisuuksia. Syvennetään
taitoa vertailla, luokitella ja asettaa järjestykseen, etsiä vaihtoehtoja systemaattisesti, havaita
syy- ja seuraussuhteita sekä yhteyksiä matematiikassa. Suunnitellaan ja toteutetaan ohjelmia
graafisessa ohjelmointiympäristössä.
S2 Luvut ja laskutoimitukset
Syvennetään ja varmennetaan oppilaiden ymmärrys kymmenjärjestelmästä. Käsitystä lukujen
rakenteesta, yhteyksistä ja jaollisuudesta monipuolistetaan tutkimalla ja luokittelemalla lukuja.
Harjaannutetaan taitoa laskea peruslaskutoimituksia päässä. Harjoitellaan yhteen- ja
vähennyslaskualgoritmeja sekä varmistetaan niiden osaaminen. Varmistetaan kertolaskun
käsitteen ymmärtäminen ja opitaan kertotaulut 6-9. Varmistetaan kertotaulujen 1-10 osaaminen.
Harjoitellaan kertolaskualgoritmia ja varmistetaan sen osaaminen. Opiskellaan jakolaskua
sekä sisältö- että ositusjakotilanteissa. Harjoitellaan lukuyksiköittäin jakamista. Hyödynnetään
laskutoimitusten ominaisuuksia ja niiden välisiä yhteyksiä.
Oppilaita ohjataan pyöristämään lukuja ja laskemaan likiarvoilla siten, että he oppivat
arvioimaan tuloksen suuruusluokan. Kaikkia laskutoimituksia harjoitellaan monipuolisissa
tilanteissa hyödyntäen tarvittavia välineitä.

• koko luonnollisten lukujen alue
• tuloksen suuruusluokan arviointi
• 4 yleisintä laskutapaa (yhteenlasku, vähennyslasku, kertolasku ja jakolasku) ja niiden välinen
yhteys
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Pohjustetaan negatiivisen luvun käsite ja laajennetaan lukualuetta negatiivisilla kokonaisluvuilla.
Opitaan murtoluvun käsite ja harjoitellaan murtolukujen peruslaskutoimituksia eri tilanteissa.
Kerto- ja jakolaskussa pitäydytään luonnollisella luvulla kertomisessa ja jakamisessa.
Perehdytään desimaalilukuihin osana kymmenjärjestelmää ja harjoitellaan peruslaskutoimituksia
desimaaliluvuilla. Perehdytään prosentin käsitteeseen. Pohjustetaan prosenttiluvun ja -arvon
ymmärtämistä ja harjoitellaan niiden laskemista yksinkertaisissa tapauksissa. Hyödynnetään
murtoluvun, desimaaliluvun ja prosentin välisiä yhteyksiä.

• laskujärjestys
• murtoluvut: ymmärtää murtoluvun ja sekaluvun käsitteet, osaa murtolukujen laventamisen ja
supistamisen, osaa tehdä yhteen- ja vähennyslaskuja samannimisillä ja erinimisillä murtoluvuilla,
osaa kertoa ja jakaa murtolukuja luonnollisilla luvuilla, ymmärtää murtoluvun, desimaaliluvun ja
prosenttiluvun välisen yhteyden
• hallitsee prosenttilaskennan perusteet
• desimaaliluku: ymmärtää desimaaliluvun käsitteen, osaa tehdä yhteen- ja vähennyslaskuja
desimaaliluvuilla, osaa kertoa ja jakaa desimaalilukuja, myös muilla desimaaliluvuilla, osaa
pyöristää desimaalilukuja kokonaisluvuiksi, kymmenosiksi ja sadasosiksi
S3 Algebra
Tutkitaan lukujonon säännönmukaisuutta sekä jatketaan lukujonoa säännön mukaan. Tutustutaan
tuntemattoman käsitteeseen. Tutkitaan yhtälöä ja etsitään yhtälön ratkaisuja päättelemällä ja
kokeilemalla.
•

osaa ratkaista yksinkertaisia yhtälöitä

S4 Geometria ja mittaaminen
Rakennetaan, piirretään, tutkitaan ja luokitellaan kappaleita ja kuvioita. Luokitellaan kappaleet
lieriöihin, kartioihin ja muihin kappaleisiin. Tutustutaan tarkemmin suorakulmaiseen särmiöön,
ympyrälieriöön, ympyräpohjaiseen kartioon ja pyramidiin. Luokitellaan tasokuviot monikulmioihin
ja muihin kuvioihin sekä tutkitaan niiden ominaisuuksia. Perehdytään tarkemmin kolmioihin,
nelikulmioihin ja ympyrään. Perehdytään pisteen, janan, suoran ja kulman käsitteisiin.
Harjoitellaan kulmien piirtämistä, mittaamista ja luokittelemista.
Tarkastellaan symmetriaa suoran suhteen. Ohjataan oppilaita havaitsemaan myös kierto- ja
siirtosymmetrioita ympäristössä esimerkiksi osana taidetta.
Käsitellään koordinaatistosta ensin ensimmäinen neljännes ja laajennetaan sitten kaikkiin
neljänneksiin.
Tutustutaan mittakaavan käsitteeseen ja käytetään sitä suurennoksissa ja pienennöksissä.
Ohjataan oppilaita hyödyntämään mittakaavaa kartan käytössä.
Harjoitellaan mittaamista ja kiinnitetään huomiota mittaustarkkuuteen, mittaustuloksen arviointiin
ja mittauksen tarkistamiseen. Mitataan ja lasketaan erimuotoisten kuvioiden piirejä ja
pinta-aloja sekä suorakulmaisten särmiöiden tilavuuksia. Ohjataan oppilaita ymmärtämään,
miten mittayksikköjärjestelmä rakentuu. Harjoitellaan yksikönmuunnoksia yleisimmin käytetyillä
mittayksiköillä.
• osaa laskea piirin ja pinta-alan (kolmio, neliö ja suorakulmio)
• osaa laskea suorakulmaisen särmiön tilavuuden ja pinta-alan
• mittakaava ja kartta
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• tietää mittayksiköt ja osaa muuntaa tavanomaisimpia mittayksiköitä
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.
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Tutustutaan todennäköisyyteen arkitilanteiden perusteella päättelemällä, onko tapahtuma
mahdoton, mahdollinen vai varma.
• todennäköisyyden käsite ja helppoja todennäköisyyslaskelmia
• suurin ja pienin arvo
• tyyppiarvo eli moodi
Opetuksen tavoitteet

Tavoitteisiin liittyvät
sisältöalueet

Laaja-alainen osaaminen

T1

S1, S2, S3, S4, S5

L1, L3, L5

T2

S1, S2, S3, S4, S5

L1, L4

T3

S1, S2, S3, S4, S5

L1, L3, L4, L5

T4

S1, S2, S3, S4, S5

L1, L2, L4, L5

T5

S1, S2, S3, S4, S5

L1, L4, L5

T6

S1, S2, S3, S4, S5

L1, L3

T7

S1, S2, S3, S4, S5

L1, L4

T8

S2

L1, L4

T9

S2

L1, L4

T10

S2

L1, L3, L6

T11

S4

L4, L5

T12

S4

L1, L3, L6

T13

S5

L4, L5

T14

S1

L1, L4, L5, L6

Vuosiluokan tavoitteet
T1 pitää yllä oppilaan innostusta ja kiinnostusta matematiikkaa kohtaan
sekä tukea myönteistä minäkuvaa ja itseluottamusta
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Ei vaikuta arvion tai arvosanan
muodostamiseen. Oppilaita ohjataan
pohtimaan kokemuksiaan osana itsearviointia

T2 ohjata oppilasta havaitsemaan yhteyksiä oppimiensa asioiden välillä
Arvioinnin kohde
Opittujen asioiden yhteydet

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas tunnistaa ja antaa esimerkkejä
oppimiensa asioiden välisistä yhteyksistä
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Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi

T3 ohjata oppilasta kehittämään taitoaan esittää kysymyksiä ja tehdä
perusteltuja päätelmiä havaintojensa pohjalta
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Kysymysten esittäminen ja päättelytaidot

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa esittää matematiikan kannalta
mielekkäitä kysymyksiä ja päätelmiä.

T4 kannustaa oppilasta esittämään päättelyään ja ratkaisujaan muille
konkreettisin välinein, piirroksin, suullisesti ja kirjallisesti myös tieto- ja
viestintäteknologiaa hyödyntäen
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Ratkaisujen ja päätelmien esittäminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas esittää ratkaisujaan ja päätelmiään eri
tavoin.

T5 ohjata ja tukea oppilasta ongelmanratkaisutaitojen kehittämisessä
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Ongelmaratkaisutaidot

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas käyttää ongelmanratkaisussaan
erilaisia strategioita.

T6 ohjata oppilasta kehittämään taitoaan arvioida ratkaisun järkevyyttä ja
tuloksen mielekkyyttä
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Taito arvioida ratkaisua

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa pääsääntöisesti arvioida
ratkaisun järkevyyttä ja tuloksen mielekkyyttä.

T7 ohjata oppilasta käyttämään ja ymmärtämään matemaattisia käsitteitä
ja merkintöjä
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
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Matemaattisten käsitteiden ymmärtäminen ja
käyttö

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas käyttää pääsääntöisesti oikeita
käsitteitä ja merkintöjä.

T8 tukea ja ohjata oppilasta vahvistamaan ja laajentamaan ymmärrystään
kymmenjärjestelmästä
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Kymmenjärjestelmän ymmärtäminen
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Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas hallitsee kymmenjärjestelmän
periaatteen, myös desimaalilukujen osalta.

T9 tukea oppilasta lukukäsitteen kehittymisessä positiivisiin
rationaalilukuihin ja negatiivisiin kokonaislukuihin
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Lukukäsite

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa käyttää positiivisia
rationaalilukuja ja negatiivisia kokonaislukuja.

T10 opastaa oppilasta saavuttamaan sujuva laskutaito päässä ja
kirjallisesti hyödyntäen laskutoimitusten ominaisuuksia
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Laskutaidot ja peruslaskutoimitusten
ominaisuuksien hyödyntäminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas laskee melko sujuvasti päässä ja
kirjallisesti.

T11 ohjata oppilasta havainnoimaan ja kuvailemaan kappaleiden
ja kuvioiden geometrisia ominaisuuksia sekä tutustuttaa oppilas
geometrisiin käsitteisiin
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Geometrian käsitteet ja geometristen
ominaisuuksien havainnointi

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa luokitella ja tunnistaa kappaleita
ja kuvioita. Oppilas osaa käyttää mittakaavaa
sekä tunnistaa suoran ja pisteen suhteen
symmetrisiä kuvioita.

T12 ohjata oppilasta arvioimaan mittauskohteen suuruutta ja valitsemaan
mittaamiseen sopivan välineen ja mittayksikön sekä pohtimaan
mittaustuloksen järkevyyttä
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Mittaaminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa valita sopivan mittavälineen,
mitata ja arvioida mittaustuloksen
järkevyyttä. Oppilas osaa laskea pintaaloja ja tilavuuksia. Hän hallitsee yleisimmät
mittayksikkömuunnokset.

Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
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T13 ohjata oppilasta laatimaan ja tulkitsemaan taulukoita ja diagrammeja
sekä käyttämään tilastollisia tunnuslukuja sekä tarjota kokemuksia
todennäköisyydestä

Arvioinnin kohde
Taulukoiden ja diagrammien laatiminen ja
tulkinta

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa laatia taulukon annetusta
aineistosta sekä tulkita taulukoita ja
diagrammeja. Oppilas osaa laskea keskiarvon
ja määrittää tyyppiarvon.

T14 innostaa oppilasta laatimaan toimintaohjeita tietokoneohjelmina
graafisessa ohjelmointiympäristössä
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Ohjelmointi graafisessa
ohjelmointiympäristössä

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa ohjelmoida toimivan ohjelman
graafisessa ohjelmointiympäristössä.

34.6.5. Ympäristöoppi
Oppiaineen tehtävä
Ympäristöoppi on biologian, maantiedon, fysiikan, kemian ja terveystiedon tiedonaloista koostuva
integroitu oppiaine, jonka opetukseen sisältyy kestävän kehityksen näkökulma. Ympäristöopissa
yhdistyy sekä luonnon- että ihmistieteellisiä näkökulmia. Ympäristöopissa oppilaat nähdään
osana ympäristöä, jossa he elävät. Lähtökohtana on luonnon kunnioittaminen ja ihmisoikeuksien
mukainen arvokas elämä.
Ympäristöopin opetus tukee oppilaiden ympäristösuhteen rakentumista, maailmankuvan
kehittymistä sekä kasvua ihmisenä. Ympäristöopin opetuksen tavoitteena on ohjata oppilaita
tuntemaan ja ymmärtämään luontoa ja rakennettua ympäristöä, niiden ilmiöitä, itseään ja
muita ihmisiä sekä terveyden ja hyvinvoinnin merkitystä. Ympäristöopin monitieteinen perusta
edellyttää, että oppilaat harjaantuvat hankkimaan, käsittelemään, tuottamaan, esittämään,
arvioimaan ja arvottamaan tietoa erilaisissa tilanteissa. Tieteellistä tietoa käytetään opetuksen
perustana ja kriittisen ajattelun kehittämiseen kiinnitetään huomiota. Ympäristöopissa kiinnitetään
huomiota kestävän kehityksen ekologiseen, kulttuuriseen, sosiaaliseen ja taloudelliseen
ulottuvuuteen. Ympäristöopin keskeisenä tavoitteena on ohjata ymmärtämään ihmisten tekemien
valintojen vaikutuksia elämälle ja ympäristölle nyt sekä tulevaisuudessa.
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Ympäristöopissa rakennetaan perustaa ympäristöopin eri tiedonalojen osaamiselle. Tavoitteena
on tunnistaa niiden merkitys ympäristössä, teknologiassa, jokapäiväisessä elämässä, ihmisessä
ja ihmisen toiminnassa. Biologian kannalta keskeistä on oppia tuntemaan ja ymmärtämään
luonnonympäristöä, ihmistä, elämää, sen kehittymistä ja reunaehtoja maapallolla. Maantiedon
kannalta keskeistä on tutkia omaa lähiympäristöä sekä ymmärtää erilaisia alueita maapallolla,
niillä esiintyviä ilmiöitä ja alueilla asuvien ihmisten elämää. Fysiikan kannalta keskeistä
on ymmärtää luonnon perusrakenteita ja ilmiöitä, ja selittää näitä ilmiöitä käyttäen myös
omissa tutkimuksissa saatavaa tietoa. Kemian kannalta keskeistä on havaita erilaisia aineita
ympärillämme sekä tutkia, kuvailla ja selittää niiden ominaisuuksia, rakenteita ja niissä tapahtuvia
muutoksia. Terveystiedon kannalta keskeistä on oppia ymmärtämään terveyttä tukevia ja
suojaavia tekijöitä ympäristössä ja ihmisten toiminnassa, ja edistää terveyttä, hyvinvointia ja
turvallisuutta tukevaa osaamista.
Opetuksen tavoitteena on herättää ja syventää oppilaiden kiinnostusta ympäristöopin eri
tiedonaloja kohtaan. Yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa edistetään tarjoamalla jokaiselle oppilaalle
mahdollisuuksia tutustua monipuolisesti kaikkiin ympäristöopin tiedonaloihin sekä niihin liittyvään
teknologiaan ja koulutuspolkuihin.
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Oppiaineen tehtävä vuosiluokilla 3-6
Vuosiluokilla 3-6 ympäristöopin opetus voidaan jäsentää kokonaisuuksiksi, joissa tarkastellaan
ympäröivää maailmaa sekä oppilaita ja heidän toimintaansa yhteisön jäsenenä. Oppilaita ohjataan
tunnistamaan omaa kasvuaan ja kehitystään. Ongelmanratkaisu- ja tutkimustehtävien avulla
syvennetään kiinnostusta ympäristön ilmiöitä kohtaan. Vuosiluokkakokonaisuuden loppupuolella
pohditaan myös eri tiedonalojen ominaispiirteitä.

Ympäristöopin oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät tavoitteet
vuosiluokilla 3-6
Työtapojen ja oppimisympäristöjen valinnan lähtökohtana ovat oppilaiden omat kokemukset
ihmiseen, ympäristöön, ihmisen toimintaan ja arkeen liittyvistä asioista, ilmiöistä ja tapahtumista.
Oppimisympäristöjä ja työtapoja valitessa otetaan huomioon toiminnallisuus, kokemuksellisuus,
elämyksellisyys, draaman ja tarinoiden käyttö sekä ympäristöopin monitieteinen perusta.
Ympäristöopin eri tiedonalojen ilmiöitä pyritään tutkimaan luonnollisissa tilanteissa ja
ympäristöissä. Oppimisympäristöinä käytetään koulun tilojen ja opetusryhmän lisäksi
monipuolisesti lähiluontoa ja rakennettua ympäristöä, erilaisia yhteisöjä ja vuorovaikutustilanteita,
tieto- ja viestintäteknologisia ympäristöjä sekä paikallisia mahdollisuuksia kuten yhteistyötä
luontokoulujen, museoiden, yritysten, kansalaisjärjestöjen, luonto- ja tiedekeskusten kanssa.
Tavoitteiden kannalta keskeistä on oppilaiden osallisuus ja vuorovaikutus yksinkertaisten
tutkimusten suunnittelussa ja toteuttamisessa sekä erilaisten näkökulmien ja ratkaisujen
pohtimisessa. Oppilaiden aktiivinen työskentely opiskeltavan ilmiön, teeman tai ajankohtaisen
ongelman parissa tukee ympäristöopin tavoitteiden mukaista oppimista.
•

opinnoissa suoritetaan
tutkimustehtäviä

oppilaiden

aloitteesta

nousevia

ongelmanratkaisu-

ja

Ohjaus, eriyttäminen ja tuki ympäristöopissa vuosiluokilla 3-6
Ympäristöopin tavoitteiden kannalta keskeistä on ohjata oppilaita käyttämään monipuolisesti
erilaisia opiskelutapoja. Ohjausta tarvitaan erityisesti turvalliseen ja muut huomioivaan
toimimiseen eri oppimisympäristöissä. Opetuksessa ja työtapojen valinnassa otetaan huomioon
oppilaiden aikaisemmat tiedot ja taidot sekä kehitykseen, elämäntilanteeseen ja kulttuuriin
liittyvät erityistarpeet. Oppilaita ohjataan kunnioittamaan jokaisen oikeutta yksityisyyteen itseään
koskevissa henkilökohtaisissa asioissa. Tutkimuksellinen työskentely ja eri ajattelutaitojen tasoilla
olevat harjoitukset voivat tukea eriyttämistä yksilöllisten tarpeiden mukaan. Yhteisönä toimiminen
tukee yhdessä oppimista ja erilaisten vahvuuksien hyödyntämistä. Ohjaus ja tuki, työtapojen
valinta sekä onnistumisen kokemukset tukevat oppilaiden oppijaminäkuvan vahvistumista
ympäristöopissa. Oppilaille annetaan mahdollisuus myös syventymiseen ja rauhoittumiseen.

Työskentelyn jäsentäminen kokonaisuuksiksi, joilla on omat tavoitteensa ja arviointiperusteensa,
tukee monipuolista arviointia. Tutkimuksissa ja projekteissa keskitytään arvioimaan vain
muutamaa osa-aluetta asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Oppilaita ohjataan tunnistamaan
omia ennakkotietojaan, -taitojaan ja -käsityksiään. Työskentelyn etenemistä ohjataan rakentavan
palautteen, kysymysten ja konkreettisten kehittämisehdotusten avulla. Myönteinen palaute ja
kannustaminen tukevat erityisesti tutkimisen taitojen ja motivaation kehittymistä. Oppilaille
tarjotaan monipuolisia mahdollisuuksia osoittaa oppimistaan. Arviointi perustuu monimuotoisten
tuotosten lisäksi oppilaiden työskentelyn havainnointiin ja keskusteluihin. Sisällön lisäksi
arvioidaan olennaisen hahmottamista, tiedonhakua ja ilmaisun selkeyttä. Kokonaisuuksien
lopussa arvioidaan asetettujen tavoitteiden saavuttamista. Oppilaat harjoittelevat omien
vahvuuksien ja kehittämistarpeiden tunnistamista sekä kannustamaan toisiaan oppimisessa.
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Oppilaan oppimisen arviointi ympäristöopissa vuosiluokilla 3-6

Arvioinnin kohteena eivät ole oppilaiden arvot, asenteet, terveyskäyttäytyminen, sosiaalisuus,
temperamentti tai muut henkilökohtaiset ominaisuudet.
Ympäristöopin sanallista arviota tai arvosanaa antaessaan opettaja arvioi oppilaan osaamista
suhteessa paikallisessa opetussuunnitelmassa asetettuihin tavoitteisiin. Määritellessään
osaamisen tasoa 6. vuosiluokan lukuvuositodistusta varten opettaja käyttää ympäristöopin
valtakunnallisia arviointikriteereitä. Opinnoissa edistymisen kannalta on keskeistä tutkimisen ja
toimimisen taitojen lisäksi myös tiedonalojen osaaminen.

Vuosiluokka 3
Vuosiluokan keskeiset sisältöalueet
S1 Minä ihmisenä
Sisältöjä valitaan siten, että ne liittyvät ihmisen rakenteeseen ja keskeisiin elintoimintoihin
sekä ihmisen kasvun ja kehityksen eri vaiheisiin. Sisällöissä kiinnitetään huomiota kehityksen
ajankohtaisiin muutoksiin ja niiden yksilöllisen luonteen ymmärtämiseen. Käsitellään ikäkauden
mukaisesti seksuaalista kehitystä ja ihmisen lisääntymistä. Harjoitellaan tunnistamaan oman
kehon ja mielen viestejä ja tiedostamaan omia ajatuksia, tarpeita, asenteita ja arvoja. Perehdytään
terveyden osa-alueisiin ja voimavaroihin, arjen terveystottumuksiin, mielenterveystaitoihin,
sairauksien ehkäisyyn ja itsehoitotaitoihin. Lisäksi harjoitellaan tunteiden tunnistamista, ilmaisua
ja säätelyä. Tunnistetaan omaa oppimista tukevia asioita.
S2 Arjen tilanteissa ja yhteisöissä toimiminen
Oppimistehtäviä ja sisältöjä valitaan siten, että ne liittyvät arjen tilanteissa ja yhteisöissä
toimimiseen. Harjoitellaan selittämään arjen tilanteita, ilmiöitä ja teknologiaa eri tiedonalojen
käsitteillä ja malleilla. Tutkitaan laitteiden toimintaperiaatteita ja erilaisia rakenteita. Harjoitellaan
turvallisuuden edistämistä ja turvataitoja esimerkiksi seuraavilla osa-alueilla: liikenne-, palo-,
sähköturvallisuus, tapaturmat, myrkytykset, päihteet, kiusaamisen ehkäisy, fyysinen ja henkinen
koskemattomuus sekä toiminta ensiapu- ja vaaratilanteissa. Harjoitellaan toimimista erilaisissa
yhteisöissä sekä pohditaan erilaisten vuorovaikutustilanteiden ja yhteisöjen merkitystä
hyvinvoinnille.
S3 Löytöretkelle monimuotoiseen maailmaan
Monipuolisten alueellisten esimerkkien ja ajankohtaisten uutisten avulla hahmotetaan Suomen,
Pohjoismaiden, Euroopan ja muiden maanosien luonnonympäristöä ja ihmisen toimintaa.
Keskeisiä näkökulmia ovat luonnon ja kulttuurien moninaisuuden arvostaminen sekä globaalin
ymmärryksen vahvistaminen. Maailmankuvan ja sen alueellisen viitekehyksen rakentamisessa
käytetään monipuolisesti karttoja ja muuta geomediaa.
•

Suomen maantiede ja biologia

Vuosiluokat 3-6

S4 Ympäristön tutkiminen
Sisällöiksi valitaan omaan elinympäristöön liittyviä tutkimustehtäviä. Elinympäristössä kiinnitetään
huomiota elolliseen ja elottomaan luontoon, rakennettuun ja sosiaaliseen ympäristöön sekä
ympäristön ilmiöihin, materiaaleihin ja teknologisiin sovelluksiin. Tehtävien avulla harjoitellaan
tutkimuksen tekemisen eri vaiheita. Tutkitaan säätä sekä maa- ja kallioperää. Tutkimalla
kappaleiden liikkeiden muutoksia tutustutaan voiman käsitteeseen. Tunnistetaan eliöitä ja
elinympäristöjä, laaditaan kasvio ohjatusti sekä tutkitaan kokeellisesti kasvien kasvua. Kotiseudun
erilaisten ympäristöjen merkitystä havainnoidaan myös hyvinvoinnin näkökulmasta. Tutustutaan
ympäristössä toimimisen oikeuksiin ja velvollisuuksiin.
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• jääkausi, kivilajit ja maalajit
• voima -käsitteen havainnollistaminen mm. kokeilujen avulla

S5 Luonnon rakenteet, periaatteet ja kiertokulut
Erilaisten materiaalien ja aineiden avulla tarkastellaan olomuotoja ja aineiden ominaisuuksia.
Palaminen, yhteyttäminen ja veden kiertokulku muodostavat pohjan aineen muutosten ja aineen
säilymisen periaatteen hahmottamiselle. Lämpötilan mittaamisen, lämpöenergiaan perehtymisen
ja energialajien muuntumisen avulla tutustutaan energian säilymisen periaatteeseen. Tutkitaan
ääni- ja valoilmiöitä. Perehdytään lähiavaruuteen, vuodenaikoihin, päivän ja yön vaihteluun sekä
maapallon rakenteeseen. Tutkitaan eliöiden ja niiden elinympäristöjen sekä ihmisen toiminnan
vuorovaikutussuhteita. Tutustutaan ravintoketjuihin, eläinten ja kasvien lisääntymiseen, ravinnon
tuotantoon ja ruoan reitteihin sekä metsien hyötykäyttöön.
• erilaisia ravintoketjuja ja ravintoverkkoja
• osaa fotosynteesin pääpiirteittäin
• vuodenajat, päivän ja yön vaihtelu
S6 Kestävän tulevaisuuden rakentaminen
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Sisältöjä valittaessa otetaan huomioon luonnon monimuotoisuuden vaaliminen, ilmastonmuutos
ja sen hillitseminen, luonnonvarojen kestävä käyttö, terveyden edistäminen, oman
kulttuuriperinnön vaaliminen, monikulttuurisessa maailmassa eläminen sekä ihmiskunnan
globaali hyvinvointi nyt ja tulevaisuudessa. Pohditaan oman toiminnan vaikutuksia itselle, toisiin
ihmisiin, eläinten hyvinvointiin, luontoon ja yhteiskuntaan. Harjoitellaan ympäristövastuullista
toimintaa omassa lähiympäristössä sekä toisista huolehtimista. Toteutetaan yhteinen
vaikuttamisprojekti, jossa harjoitellaan osallistumista ja vaikuttamista paikallisella tai globaalilla
tasolla.

Opetuksen tavoitteet

Tavoitteisiin liittyvät
sisältöalueet

Laaja-alainen osaaminen

T1

S1, S2, S3, S4, S5, S6

T2

S1, S2, S3, S4, S5, S6

L1, L7

T3

S1, S2, S3, S4, S5, S6

L3, L7

T4

S1, S2, S3, S4, S5, S6

L1, L7

T5

S1, S2, S3, S4, S5, S6

L1, L5

T6

S1, S2, S3, S4, S5, S6

L1, L2, L5

T7

S2, S3, S4, S5, S6

L2, L3, L5

T8

S1, S2, S3, S4, S5, S6

L3

T9

S2, S3, S4, S5, S6

L3

T10

S1, S2, S3, S4, S5, S6

L2, L3

T11

S1, S2, S3, S4, S5, S6

L4, L5

T14

S1, S2, S3, S4, S5, S6

L2, L4, L5

T15

S1, S3, S4, S5, S6

L1

T16

S3, S4, S5, S6

L1, L5

T17

S2, S4, S5, S6

L1

T19

S1, S2, S3, S6

L1, L3

Vuosiluokan tavoitteet
T1 synnyttää ja ylläpitää oppilaan kiinnostusta ympäristöön ja
ympäristöopin opiskeluun sekä auttaa oppilasta kokemaan kaikki
ympäristöopin tiedonalat merkityksellisiksi itselleen
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Ympäristöopin merkityksen hahmottaminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa antaa esimerkkejä
ympäristöopin tiedonalojen merkityksestä.

T2 ohjata ja kannustaa oppilasta asettamaan omia opiskelutavoitteita
ja työskentelemään pitkäjänteisesti niiden saavuttamiseksi sekä
tunnistamaan omaa ympäristöopin osaamistaan
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde

Vuosiluokat 3-6

Tavoitteellinen työskentely ja oppimaan
oppiminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa asettaa omia tavoitteita pienille
kokonaisuuksille ja työskennellä yhteisten
tavoitteiden saavuttamiseksi.

T3 tukea oppilaan ympäristötietoisuuden kehittymistä sekä ohjata
oppilasta toimimaan ja vaikuttamaan lähiympäristössään ja -yhteisöissään
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kestävän kehityksen edistämiseksi ja arvostamaan kestävän kehityksen
merkitystä itselle ja maailmalle
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Kestävän kehityksen tiedot ja taidot

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa kuvata esimerkkien avulla
kestävän tulevaisuuden rakentamista
tukevia ja uhkaavia tekijöitä. Oppilas osaa
kuvata erilaisia keinoja lähiympäristön ja yhteisöjen vaalimiseen, kehittämiseen ja
niihin vaikuttamiseen sekä toimia ohjatusti
yhteisessä vaikuttamisprojektissa.

T4 rohkaista oppilasta muodostamaan kysymyksiä eri aihepiireistä sekä
käyttämään niitä tutkimusten ja muun toiminnan lähtökohtana
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Kysymysten muodostaminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa muodostaa aiheeseen liittyviä
kysymyksiä, joita voidaan yhdessä kehittää
tutkimusten ja muun toiminnan lähtökohdaksi.

T5 ohjata oppilasta suunnittelemaan ja toteuttamaan pieniä tutkimuksia,
tekemään havaintoja ja mittauksia monipuolisissa oppimisympäristöissä
eri aisteja ja tutkimus- ja mittausvälineitä käyttäen
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Tutkimisen taidot: suunnittelu, havainnointi ja
mittaukset

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa toimia, havainnoida, mitata ja
dokumentoida tuloksia ohjeiden mukaisesti.
Oppilas osaa suunnitella pieniä tutkimuksia
yksin tai yhdessä muiden kanssa.

T6 ohjata oppilasta tunnistamaan syy-seuraussuhteita, tekemään
johtopäätöksiä tuloksistaan sekä esittämään tuloksiaan ja tutkimuksiaan
eri tavoin
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Tutkimisen taidot: johtopäätösten tekeminen
ja tulosten esittäminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas harjoittelee ohjatusti syyseuraussuhteiden tunnistamista ja osaa
tehdä yksinkertaisia johtopäätöksiä tuloksista.
Oppilas osaa esittää tuloksiaan selkeästi.

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

Arvioinnin kohde
Teknologinen osaaminen ja yhteistyö
teknologisessa ongelmanratkaisussa

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa kuvata joidenkin arjen
teknologisten sovellusten toimintaperiaatteita
ja antaa esimerkkejä niiden merkityksestä.
Oppilas osaa työskennellä kokeiluissa ja
keksimisessä yhdessä toimien.

T8 kannustaa oppilasta edistämään hyvinvointia ja turvallisuutta
toiminnassaan ja lähiympäristössään ja ohjata oppilasta toimimaan
turvallisesti, tarkoituksenmukaisesti, vastuullisesti ja itseään suojellen
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Turvallisuuden edistäminen ja turvataidot

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa esitellä keskeisiä hyvinvointiin
ja turvallisuuteen liittyviä tekijöitä esimerkkien
avulla. Oppilas osaa kuvata turvallisuusohjeita
ja toimintatapoja erilaisissa vaara- ja
ensiaputilanteissa, osaa käyttää niitä
oppimistilanteissa sekä harjoittelee niiden
perustelemista ympäristöopin eri tiedonalojen
avulla.

T9 ohjata oppilasta tutkimaan ja toimimaan sekä liikkumaan ja
retkeilemään luonnossa ja rakennetussa ympäristössä
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Ympäristössä toimiminen ja tutkiminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa toimia, liikkua ja retkeillä
luonnossa ja rakennetussa ympäristössä
ohjeiden mukaisesti. Oppilas osaa tehdä
tutkimuksia ympäristössä ohjatusti sekä yksin
että ryhmän jäsenenä.

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

Vuosiluokat 3-6

Vuorovaikutuksen taitojen kehittäminen sekä
tunteiden tunnistaminen ja säätely
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Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa kuvata esimerkkien avulla
ryhmässä toimimiseen, kohteliaaseen
käytökseen sekä tunteiden ilmaisuun ja
niiden säätelyyn liittyviä toimintamalleja ja
harjoittelee niiden soveltamista eri rooleissa.

T11 ohjata oppilasta käyttämään tieto- ja viestintäteknologiaa tiedon
hankinnassa, käsittelyssä ja esittämisessä sekä vuorovaikutuksen
välineenä vastuullisesti, turvallisesti ja ergonomisesti
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Tieto- ja viestintäteknologian käyttäminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa käyttää tietoviestintäteknologiaa tutkimusprosessin
eri vaiheissa ja vuorovaikutuksen
välineenä. Oppilas osaa kuvata tieto- ja
viestintäteknologian vastuullista, turvallista ja
ergonomista käyttöä.

T14 ohjata oppilasta hankkimaan luotettavaa tietoa, ilmaisemaan
perustellen erilaisia näkemyksiä sekä tulkitsemaan ja arvioimaan
kriittisesti tietolähteitä ja näkökulmia
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Näkemyksien ilmaiseminen ja kriittinen
lukutaito

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

T15 ohjata oppilasta luonnon tutkimiseen, eliöiden ja elinympäristöjen
tunnistamiseen ja ekologiseen ajatteluun sekä ohjata oppilasta ihmisen
rakenteen, elintoimintojen ja kehityksen ymmärtämiseen
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Biologian tiedonala: Luonnon tutkiminen,
eliöiden ja elinympäristöjen tunnistaminen,
ihmisen rakenne, elintoiminnot ja kehitys

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa havainnoida luontoa, tunnistaa
yleisimpiä kasvilajeja ja niiden tunnusomaisia
elinympäristöjä. Oppilas laatii ohjatusti pienen
kasvion, osaa tutkia kokeellisesti kasvien
kasvua yksin ja yhdessä muiden kanssa sekä
osaa pääpiirteittäin kuvata ihmisen rakenteen,
elintoiminnat ja kehityksen.

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

Arvioinnin kohde
Maantiedon tiedonala: Maapallon
hahmottaminen, kartta- ja muut
geomediataidot

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa tunnistaa eri aluetasot,
jäsentää omaa ympäristöään, hahmottaa
opiskelemiaan alueita ja koko maapallon
karttakuvaa sekä osaa kuvata alueellista
monimuotoisuutta maapallolla. Oppilas osaa
käyttää karttoja ja muita geomedialähteitä
tiedonhaussa ja esittämisessä.

T17 ohjata oppilasta tutkimaan, kuvaamaan ja selittämään fysikaalisia
ilmiöitä arjessa, luonnossa ja teknologiassa sekä rakentamaan perustaa
energian säilymisen periaatteen ymmärtämiselle
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Fysiikan tiedonala: Fysikaalisten ilmiöiden
tutkiminen, kuvaaminen ja selittäminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa havainnoida ja kuvata
yksinkertaisia fysikaalisia ilmiöitä arjessa,
luonnossa ja teknologiassa sekä harjoittelee
niihin liittyviä selityksiä. Oppilas osaa käyttää
energia-, voima- ja liikekäsitteitä arkisissa
tilanteissa ja osaa antaa esimerkkejä energian
säilymisen periaatteesta.

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

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen

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

Oppilas osaa kuvata terveyden osa-alueita
ja antaa esimerkkejä siitä, miten terveyttä
voidaan arjessa edistää. Oppilas osaa
kuvata elämänkulun eri vaiheita ja selittää
murrosikään liittyviä keskeisiä kasvun ja
kehityksen tunnuspiirteitä ja niiden yksilöllistä
vaihtelua.

Vuosiluokka 4
Vuosiluokan keskeiset sisältöalueet

Vuosiluokat 3-6

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

terveydenhoito ja ensiapu

S2 Arjen tilanteissa ja yhteisöissä toimiminen
Oppimistehtäviä ja sisältöjä valitaan siten, että ne liittyvät arjen tilanteissa ja yhteisöissä
toimimiseen. Harjoitellaan selittämään arjen tilanteita, ilmiöitä ja teknologiaa eri tiedonalojen
käsitteillä ja malleilla. Tutkitaan laitteiden toimintaperiaatteita ja erilaisia rakenteita. Harjoitellaan
turvallisuuden edistämistä ja turvataitoja esimerkiksi seuraavilla osa-alueilla: liikenne-, palo-,
sähköturvallisuus, tapaturmat, myrkytykset, päihteet, kiusaamisen ehkäisy, fyysinen ja henkinen
koskemattomuus sekä toiminta ensiapu- ja vaaratilanteissa. Harjoitellaan toimimista erilaisissa
yhteisöissä sekä pohditaan erilaisten vuorovaikutustilanteiden ja yhteisöjen merkitystä
hyvinvoinnille.
S3 Löytöretkelle monimuotoiseen maailmaan
Monipuolisten alueellisten esimerkkien ja ajankohtaisten uutisten avulla hahmotetaan Suomen,
Pohjoismaiden, Euroopan ja muiden maanosien luonnonympäristöä ja ihmisen toimintaa.
Keskeisiä näkökulmia ovat luonnon ja kulttuurien moninaisuuden arvostaminen sekä globaalin
ymmärryksen vahvistaminen. Maailmankuvan ja sen alueellisen viitekehyksen rakentamisessa
käytetään monipuolisesti karttoja ja muuta geomediaa.
•

Pohjoismaiden maantiede ja biologia

S4 Ympäristön tutkiminen
Sisällöiksi valitaan omaan elinympäristöön liittyviä tutkimustehtäviä. Elinympäristössä kiinnitetään
huomiota elolliseen ja elottomaan luontoon, rakennettuun ja sosiaaliseen ympäristöön sekä
ympäristön ilmiöihin, materiaaleihin ja teknologisiin sovelluksiin. Tehtävien avulla harjoitellaan
tutkimuksen tekemisen eri vaiheita. Tutkitaan säätä sekä maa- ja kallioperää. Tutkimalla
kappaleiden liikkeiden muutoksia tutustutaan voiman käsitteeseen. Tunnistetaan eliöitä ja
elinympäristöjä, laaditaan kasvio ohjatusti sekä tutkitaan kokeellisesti kasvien kasvua. Kotiseudun
erilaisten ympäristöjen merkitystä havainnoidaan myös hyvinvoinnin näkökulmasta. Tutustutaan
ympäristössä toimimisen oikeuksiin ja velvollisuuksiin.
•

jokamiehenoikeuksien kertaus

S5 Luonnon rakenteet, periaatteet ja kiertokulut
Erilaisten materiaalien ja aineiden avulla tarkastellaan olomuotoja ja aineiden ominaisuuksia.
Palaminen, yhteyttäminen ja veden kiertokulku muodostavat pohjan aineen muutosten ja aineen
säilymisen periaatteen hahmottamiselle. Lämpötilan mittaamisen, lämpöenergiaan perehtymisen
ja energialajien muuntumisen avulla tutustutaan energian säilymisen periaatteeseen. Tutkitaan
ääni- ja valoilmiöitä. Perehdytään lähiavaruuteen, vuodenaikoihin, päivän ja yön vaihteluun sekä
maapallon rakenteeseen. Tutkitaan eliöiden ja niiden elinympäristöjen sekä ihmisen toiminnan
vuorovaikutussuhteita. Tutustutaan ravintoketjuihin, eläinten ja kasvien lisääntymiseen, ravinnon
tuotantoon ja ruoan reitteihin sekä metsien hyötykäyttöön.

• olomuodot
• osaa piirtää ja kertoa fotosynteesistä
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• veden kiertokulku

S6 Kestävän tulevaisuuden rakentaminen
Sisältöjä valittaessa otetaan huomioon luonnon monimuotoisuuden vaaliminen, ilmastonmuutos
ja sen hillitseminen, luonnonvarojen kestävä käyttö, terveyden edistäminen, oman
kulttuuriperinnön vaaliminen, monikulttuurisessa maailmassa eläminen sekä ihmiskunnan
globaali hyvinvointi nyt ja tulevaisuudessa. Pohditaan oman toiminnan vaikutuksia itselle, toisiin
ihmisiin, eläinten hyvinvointiin, luontoon ja yhteiskuntaan. Harjoitellaan ympäristövastuullista
toimintaa omassa lähiympäristössä sekä toisista huolehtimista. Toteutetaan yhteinen
vaikuttamisprojekti, jossa harjoitellaan osallistumista ja vaikuttamista paikallisella tai globaalilla
tasolla.
Opetuksen tavoitteet

Tavoitteisiin liittyvät
sisältöalueet

Laaja-alainen osaaminen

T1

S1, S2, S3, S4, S5, S6

T2

S1, S2, S3, S4, S5, S6

L1, L7

T3

S1, S2, S3, S4, S5, S6

L3, L7

T4

S1, S2, S3, S4, S5, S6

L1, L7

T5

S1, S2, S3, S4, S5, S6

L1, L5

T6

S1, S2, S3, S4, S5, S6

L1, L2, L5

T7

S2, S3, S4, S5, S6

L2, L3, L5

T8

S1, S2, S3, S4, S5, S6

L3

T9

S2, S3, S4, S5, S6

L3

T10

S1, S2, S3, S4, S5, S6

L2, L3

T11

S1, S2, S3, S4, S5, S6

L4, L5

T14

S1, S2, S3, S4, S5, S6

L2, L4, L5

T15

S1, S3, S4, S5, S6

L1

T16

S3, S4, S5, S6

L1, L5

T17

S2, S4, S5, S6

L1

T19

S1, S2, S3, S6

L1, L3

Vuosiluokan tavoitteet
T1 synnyttää ja ylläpitää oppilaan kiinnostusta ympäristöön ja
ympäristöopin opiskeluun sekä auttaa oppilasta kokemaan kaikki
ympäristöopin tiedonalat merkityksellisiksi itselleen
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
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Ympäristöopin merkityksen hahmottaminen
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Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa antaa esimerkkejä
ympäristöopin tiedonalojen merkityksestä.

T2 ohjata ja kannustaa oppilasta asettamaan omia opiskelutavoitteita
ja työskentelemään pitkäjänteisesti niiden saavuttamiseksi sekä
tunnistamaan omaa ympäristöopin osaamistaan
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Tavoitteellinen työskentely ja oppimaan
oppiminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa asettaa omia tavoitteita pienille
kokonaisuuksille ja työskennellä yhteisten
tavoitteiden saavuttamiseksi.

T3 tukea oppilaan ympäristötietoisuuden kehittymistä sekä ohjata
oppilasta toimimaan ja vaikuttamaan lähiympäristössään ja -yhteisöissään
kestävän kehityksen edistämiseksi ja arvostamaan kestävän kehityksen
merkitystä itselle ja maailmalle
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Kestävän kehityksen tiedot ja taidot

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa kuvata esimerkkien avulla
kestävän tulevaisuuden rakentamista
tukevia ja uhkaavia tekijöitä. Oppilas osaa
kuvata erilaisia keinoja lähiympäristön ja yhteisöjen vaalimiseen, kehittämiseen ja
niihin vaikuttamiseen sekä toimia ohjatusti
yhteisessä vaikuttamisprojektissa.

T4 rohkaista oppilasta muodostamaan kysymyksiä eri aihepiireistä sekä
käyttämään niitä tutkimusten ja muun toiminnan lähtökohtana
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Kysymysten muodostaminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa muodostaa aiheeseen liittyviä
kysymyksiä, joita voidaan yhdessä kehittää
tutkimusten ja muun toiminnan lähtökohdaksi.

T5 ohjata oppilasta suunnittelemaan ja toteuttamaan pieniä tutkimuksia,
tekemään havaintoja ja mittauksia monipuolisissa oppimisympäristöissä
eri aisteja ja tutkimus- ja mittausvälineitä käyttäen
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Tutkimisen taidot: suunnittelu, havainnointi ja
mittaukset

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa toimia, havainnoida, mitata ja
dokumentoida tuloksia ohjeiden mukaisesti.
Oppilas osaa suunnitella pieniä tutkimuksia
yksin tai yhdessä muiden kanssa.
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Arvioinnin kohde

T6 ohjata oppilasta tunnistamaan syy-seuraussuhteita, tekemään
johtopäätöksiä tuloksistaan sekä esittämään tuloksiaan ja tutkimuksiaan
eri tavoin
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Tutkimisen taidot: johtopäätösten tekeminen
ja tulosten esittäminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas harjoittelee ohjatusti syyseuraussuhteiden tunnistamista ja osaa
tehdä yksinkertaisia johtopäätöksiä tuloksista.
Oppilas osaa esittää tuloksiaan selkeästi.

T7 ohjata oppilasta ymmärtämään arjen teknologisten sovellusten käyttöä,
merkitystä ja toimintaperiaatteita sekä innostaa oppilaita kokeilemaan,
keksimään ja luomaan uutta yhdessä toimien
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Teknologinen osaaminen ja yhteistyö
teknologisessa ongelmanratkaisussa

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa kuvata joidenkin arjen
teknologisten sovellusten toimintaperiaatteita
ja antaa esimerkkejä niiden merkityksestä.
Oppilas osaa työskennellä kokeiluissa ja
keksimisessä yhdessä toimien.

T8 kannustaa oppilasta edistämään hyvinvointia ja turvallisuutta
toiminnassaan ja lähiympäristössään ja ohjata oppilasta toimimaan
turvallisesti, tarkoituksenmukaisesti, vastuullisesti ja itseään suojellen
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Turvallisuuden edistäminen ja turvataidot

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa esitellä keskeisiä hyvinvointiin
ja turvallisuuteen liittyviä tekijöitä esimerkkien
avulla. Oppilas osaa kuvata turvallisuusohjeita
ja toimintatapoja erilaisissa vaara- ja
ensiaputilanteissa, osaa käyttää niitä
oppimistilanteissa sekä harjoittelee niiden
perustelemista ympäristöopin eri tiedonalojen
avulla.

T9 ohjata oppilasta tutkimaan ja toimimaan sekä liikkumaan ja
retkeilemään luonnossa ja rakennetussa ympäristössä
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
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Ympäristössä toimiminen ja tutkiminen
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Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa toimia, liikkua ja retkeillä
luonnossa ja rakennetussa ympäristössä
ohjeiden mukaisesti. Oppilas osaa tehdä
tutkimuksia ympäristössä ohjatusti sekä yksin
että ryhmän jäsenenä.

T10 tarjota oppilaalle mahdollisuuksia harjoitella ryhmässä toimimista
erilaisissa rooleissa ja vuorovaikutustilanteissa, innostaa oppilasta
ilmaisemaan itseään ja kuuntelemaan muita sekä tukea oppilaan
valmiuksia tunnistaa, ilmaista ja säädellä tunteitaan
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Vuorovaikutuksen taitojen kehittäminen sekä
tunteiden tunnistaminen ja säätely

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa kuvata esimerkkien avulla
ryhmässä toimimiseen, kohteliaaseen
käytökseen sekä tunteiden ilmaisuun ja
niiden säätelyyn liittyviä toimintamalleja ja
harjoittelee niiden soveltamista eri rooleissa.

T11 ohjata oppilasta käyttämään tieto- ja viestintäteknologiaa tiedon
hankinnassa, käsittelyssä ja esittämisessä sekä vuorovaikutuksen
välineenä vastuullisesti, turvallisesti ja ergonomisesti
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Tieto- ja viestintäteknologian käyttäminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa käyttää tietoviestintäteknologiaa tutkimusprosessin
eri vaiheissa ja vuorovaikutuksen
välineenä. Oppilas osaa kuvata tieto- ja
viestintäteknologian vastuullista, turvallista ja
ergonomista käyttöä.

T14 ohjata oppilasta hankkimaan luotettavaa tietoa, ilmaisemaan
perustellen erilaisia näkemyksiä sekä tulkitsemaan ja arvioimaan
kriittisesti tietolähteitä ja näkökulmia
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Näkemyksien ilmaiseminen ja kriittinen
lukutaito

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

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

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

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa havainnoida luontoa, tunnistaa
yleisimpiä kasvilajeja ja niiden tunnusomaisia
elinympäristöjä. Oppilas laatii ohjatusti pienen
kasvion, osaa tutkia kokeellisesti kasvien
kasvua yksin ja yhdessä muiden kanssa sekä
osaa pääpiirteittäin kuvata ihmisen rakenteen,
elintoiminnat ja kehityksen.

T16 ohjata oppilasta maantieteelliseen ajatteluun, hahmottamaan omaa
ympäristöä ja koko maailmaa sekä harjaannuttamaan kartankäyttö- ja
muita geomediataitoja
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Maantiedon tiedonala: Maapallon
hahmottaminen, kartta- ja muut
geomediataidot

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa tunnistaa eri aluetasot,
jäsentää omaa ympäristöään, hahmottaa
opiskelemiaan alueita ja koko maapallon
karttakuvaa sekä osaa kuvata alueellista
monimuotoisuutta maapallolla. Oppilas osaa
käyttää karttoja ja muita geomedialähteitä
tiedonhaussa ja esittämisessä.

T17 ohjata oppilasta tutkimaan, kuvaamaan ja selittämään fysikaalisia
ilmiöitä arjessa, luonnossa ja teknologiassa sekä rakentamaan perustaa
energian säilymisen periaatteen ymmärtämiselle
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Fysiikan tiedonala: Fysikaalisten ilmiöiden
tutkiminen, kuvaaminen ja selittäminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa havainnoida ja kuvata
yksinkertaisia fysikaalisia ilmiöitä arjessa,
luonnossa ja teknologiassa sekä harjoittelee
niihin liittyviä selityksiä. Oppilas osaa käyttää
energia-, voima- ja liikekäsitteitä arkisissa
tilanteissa ja osaa antaa esimerkkejä energian
säilymisen periaatteesta.

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

Vuosiluokat 3-6

Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
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Arvioinnin kohde

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen

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

Oppilas osaa kuvata terveyden osa-alueita
ja antaa esimerkkejä siitä, miten terveyttä
voidaan arjessa edistää. Oppilas osaa
kuvata elämänkulun eri vaiheita ja selittää
murrosikään liittyviä keskeisiä kasvun ja
kehityksen tunnuspiirteitä ja niiden yksilöllistä
vaihtelua.

Vuosiluokka 5
Vuosiluokan keskeiset sisältöalueet
S1 Minä ihmisenä
Sisältöjä valitaan siten, että ne liittyvät ihmisen rakenteeseen ja keskeisiin elintoimintoihin
sekä ihmisen kasvun ja kehityksen eri vaiheisiin. Sisällöissä kiinnitetään huomiota kehityksen
ajankohtaisiin muutoksiin ja niiden yksilöllisen luonteen ymmärtämiseen. Käsitellään ikäkauden
mukaisesti seksuaalista kehitystä ja ihmisen lisääntymistä. Harjoitellaan tunnistamaan oman
kehon ja mielen viestejä ja tiedostamaan omia ajatuksia, tarpeita, asenteita ja arvoja. Perehdytään
terveyden osa-alueisiin ja voimavaroihin, arjen terveystottumuksiin, mielenterveystaitoihin,
sairauksien ehkäisyyn ja itsehoitotaitoihin. Lisäksi harjoitellaan tunteiden tunnistamista, ilmaisua
ja säätelyä. Tunnistetaan omaa oppimista tukevia asioita.
• murrosikä ja seksuaalisuus
• ihmisen biologia
• hyvä hygienia ja itsehoito
• erilaisia oppimistapoja
S2 Arjen tilanteissa ja yhteisöissä toimiminen
Oppimistehtäviä ja sisältöjä valitaan siten, että ne liittyvät arjen tilanteissa ja yhteisöissä
toimimiseen. Harjoitellaan selittämään arjen tilanteita, ilmiöitä ja teknologiaa eri tiedonalojen
käsitteillä ja malleilla. Tutkitaan laitteiden toimintaperiaatteita ja erilaisia rakenteita. Harjoitellaan
turvallisuuden edistämistä ja turvataitoja esimerkiksi seuraavilla osa-alueilla: liikenne-, palo-,
sähköturvallisuus, tapaturmat, myrkytykset, päihteet, kiusaamisen ehkäisy, fyysinen ja henkinen
koskemattomuus sekä toiminta ensiapu- ja vaaratilanteissa. Harjoitellaan toimimista erilaisissa
yhteisöissä sekä pohditaan erilaisten vuorovaikutustilanteiden ja yhteisöjen merkitystä
hyvinvoinnille.
•

ennaltaehkäisevä päihdetyö

Monipuolisten alueellisten esimerkkien ja ajankohtaisten uutisten avulla hahmotetaan Suomen,
Pohjoismaiden, Euroopan ja muiden maanosien luonnonympäristöä ja ihmisen toimintaa.
Keskeisiä näkökulmia ovat luonnon ja kulttuurien moninaisuuden arvostaminen sekä globaalin
ymmärryksen vahvistaminen. Maailmankuvan ja sen alueellisen viitekehyksen rakentamisessa
käytetään monipuolisesti karttoja ja muuta geomediaa.
•

Eurooppa
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S3 Löytöretkelle monimuotoiseen maailmaan

S4 Ympäristön tutkiminen
Sisällöiksi valitaan omaan elinympäristöön liittyviä tutkimustehtäviä. Elinympäristössä kiinnitetään
huomiota elolliseen ja elottomaan luontoon, rakennettuun ja sosiaaliseen ympäristöön sekä
ympäristön ilmiöihin, materiaaleihin ja teknologisiin sovelluksiin. Tehtävien avulla harjoitellaan
tutkimuksen tekemisen eri vaiheita. Tutkitaan säätä sekä maa- ja kallioperää. Tutkimalla
kappaleiden liikkeiden muutoksia tutustutaan voiman käsitteeseen. Tunnistetaan eliöitä ja
elinympäristöjä, laaditaan kasvio ohjatusti sekä tutkitaan kokeellisesti kasvien kasvua. Kotiseudun
erilaisten ympäristöjen merkitystä havainnoidaan myös hyvinvoinnin näkökulmasta. Tutustutaan
ympäristössä toimimisen oikeuksiin ja velvollisuuksiin.
•

Laaditaan kasvio valinnaisella tavalla

S5 Luonnon rakenteet, periaatteet ja kiertokulut
Erilaisten materiaalien ja aineiden avulla tarkastellaan olomuotoja ja aineiden ominaisuuksia.
Palaminen, yhteyttäminen ja veden kiertokulku muodostavat pohjan aineen muutosten ja aineen
säilymisen periaatteen hahmottamiselle. Lämpötilan mittaamisen, lämpöenergiaan perehtymisen
ja energialajien muuntumisen avulla tutustutaan energian säilymisen periaatteeseen. Tutkitaan
ääni- ja valoilmiöitä. Perehdytään lähiavaruuteen, vuodenaikoihin, päivän ja yön vaihteluun sekä
maapallon rakenteeseen. Tutkitaan eliöiden ja niiden elinympäristöjen sekä ihmisen toiminnan
vuorovaikutussuhteita. Tutustutaan ravintoketjuihin, eläinten ja kasvien lisääntymiseen, ravinnon
tuotantoon ja ruoan reitteihin sekä metsien hyötykäyttöön.
•
•

osaa suorittaa ja selittää ääni- ja valokokeita
osaa selittää maapallon, auringon ja kuun vaikutuksen päivän ja vuodenaikojen vaihteluun

S6 Kestävän tulevaisuuden rakentaminen
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Sisältöjä valittaessa otetaan huomioon luonnon monimuotoisuuden vaaliminen, ilmastonmuutos
ja sen hillitseminen, luonnonvarojen kestävä käyttö, terveyden edistäminen, oman
kulttuuriperinnön vaaliminen, monikulttuurisessa maailmassa eläminen sekä ihmiskunnan
globaali hyvinvointi nyt ja tulevaisuudessa. Pohditaan oman toiminnan vaikutuksia itselle, toisiin
ihmisiin, eläinten hyvinvointiin, luontoon ja yhteiskuntaan. Harjoitellaan ympäristövastuullista
toimintaa omassa lähiympäristössä sekä toisista huolehtimista. Toteutetaan yhteinen
vaikuttamisprojekti, jossa harjoitellaan osallistumista ja vaikuttamista paikallisella tai globaalilla
tasolla.
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Opetuksen tavoitteet

Tavoitteisiin liittyvät
sisältöalueet

Laaja-alainen osaaminen

T1

S1, S2, S3, S4, S5, S6

T2

S1, S2, S3, S4, S5, S6

L1, L7

T3

S1, S2, S3, S4, S5, S6

L3, L7

T4

S1, S2, S3, S4, S5, S6

L1, L7

T5

S1, S2, S3, S4, S5, S6

L1, L5

T6

S1, S2, S3, S4, S5, S6

L1, L2, L5

T7

S2, S3, S4, S5, S6

L2, L3, L5

T8

S1, S2, S3, S4, S5, S6

L3

T9

S2, S3, S4, S5, S6

L3

T10

S1, S2, S3, S4, S5, S6

L2, L3

T11

S1, S2, S3, S4, S5, S6

L4, L5

T12

S1, S2, S3, S4, S5, S6

L1

T13

S1, S2, S3, S4, S5, S6

L1, L5

T14

S1, S2, S3, S4, S5, S6

L2, L4, L5

T15

S1, S3, S4, S5, S6

L1

T16

S3, S4, S5, S6

L1, L5

T17

S2, S4, S5, S6

L1

T18

S2, S4, S5, S6

L1

T19

S1, S2, S3, S6

L1, L3

Vuosiluokan tavoitteet
T1 synnyttää ja ylläpitää oppilaan kiinnostusta ympäristöön ja
ympäristöopin opiskeluun sekä auttaa oppilasta kokemaan kaikki
ympäristöopin tiedonalat merkityksellisiksi itselleen
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Ympäristöopin merkityksen hahmottaminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa antaa esimerkkejä
ympäristöopin tiedonalojen merkityksestä.

Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Tavoitteellinen työskentely ja oppimaan
oppiminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa asettaa omia tavoitteita pienille
kokonaisuuksille ja työskennellä yhteisten
tavoitteiden saavuttamiseksi.
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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
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Kestävän kehityksen tiedot ja taidot

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa kuvata esimerkkien avulla
kestävän tulevaisuuden rakentamista
tukevia ja uhkaavia tekijöitä. Oppilas osaa
kuvata erilaisia keinoja lähiympäristön ja yhteisöjen vaalimiseen, kehittämiseen ja
niihin vaikuttamiseen sekä toimia ohjatusti
yhteisessä vaikuttamisprojektissa.

T4 rohkaista oppilasta muodostamaan kysymyksiä eri aihepiireistä sekä
käyttämään niitä tutkimusten ja muun toiminnan lähtökohtana
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Kysymysten muodostaminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa muodostaa aiheeseen liittyviä
kysymyksiä, joita voidaan yhdessä kehittää
tutkimusten ja muun toiminnan lähtökohdaksi.

T5 ohjata oppilasta suunnittelemaan ja toteuttamaan pieniä tutkimuksia,
tekemään havaintoja ja mittauksia monipuolisissa oppimisympäristöissä
eri aisteja ja tutkimus- ja mittausvälineitä käyttäen
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Tutkimisen taidot: suunnittelu, havainnointi ja
mittaukset

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa toimia, havainnoida, mitata ja
dokumentoida tuloksia ohjeiden mukaisesti.
Oppilas osaa suunnitella pieniä tutkimuksia
yksin tai yhdessä muiden kanssa.

T6 ohjata oppilasta tunnistamaan syy-seuraussuhteita, tekemään
johtopäätöksiä tuloksistaan sekä esittämään tuloksiaan ja tutkimuksiaan
eri tavoin
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
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Tutkimisen taidot: johtopäätösten tekeminen
ja tulosten esittäminen
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Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas harjoittelee ohjatusti syyseuraussuhteiden tunnistamista ja osaa
tehdä yksinkertaisia johtopäätöksiä tuloksista.
Oppilas osaa esittää tuloksiaan selkeästi.

T7 ohjata oppilasta ymmärtämään arjen teknologisten sovellusten käyttöä,
merkitystä ja toimintaperiaatteita sekä innostaa oppilaita kokeilemaan,
keksimään ja luomaan uutta yhdessä toimien
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Teknologinen osaaminen ja yhteistyö
teknologisessa ongelmanratkaisussa

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa kuvata joidenkin arjen
teknologisten sovellusten toimintaperiaatteita
ja antaa esimerkkejä niiden merkityksestä.
Oppilas osaa työskennellä kokeiluissa ja
keksimisessä yhdessä toimien.

T8 kannustaa oppilasta edistämään hyvinvointia ja turvallisuutta
toiminnassaan ja lähiympäristössään ja ohjata oppilasta toimimaan
turvallisesti, tarkoituksenmukaisesti, vastuullisesti ja itseään suojellen
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Turvallisuuden edistäminen ja turvataidot

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa esitellä keskeisiä hyvinvointiin
ja turvallisuuteen liittyviä tekijöitä esimerkkien
avulla. Oppilas osaa kuvata turvallisuusohjeita
ja toimintatapoja erilaisissa vaara- ja
ensiaputilanteissa, osaa käyttää niitä
oppimistilanteissa sekä harjoittelee niiden
perustelemista ympäristöopin eri tiedonalojen
avulla.

T9 ohjata oppilasta tutkimaan ja toimimaan sekä liikkumaan ja
retkeilemään luonnossa ja rakennetussa ympäristössä
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Ympäristössä toimiminen ja tutkiminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa toimia, liikkua ja retkeillä
luonnossa ja rakennetussa ympäristössä
ohjeiden mukaisesti. Oppilas osaa tehdä
tutkimuksia ympäristössä ohjatusti sekä yksin
että ryhmän jäsenenä.

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
Arvioinnin kohde
Vuorovaikutuksen taitojen kehittäminen sekä
tunteiden tunnistaminen ja säätely

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa kuvata esimerkkien avulla
ryhmässä toimimiseen, kohteliaaseen
käytökseen sekä tunteiden ilmaisuun ja
niiden säätelyyn liittyviä toimintamalleja ja
harjoittelee niiden soveltamista eri rooleissa.
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Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi

T11 ohjata oppilasta käyttämään tieto- ja viestintäteknologiaa tiedon
hankinnassa, käsittelyssä ja esittämisessä sekä vuorovaikutuksen
välineenä vastuullisesti, turvallisesti ja ergonomisesti
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Tieto- ja viestintäteknologian käyttäminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa käyttää tietoviestintäteknologiaa tutkimusprosessin
eri vaiheissa ja vuorovaikutuksen
välineenä. Oppilas osaa kuvata tieto- ja
viestintäteknologian vastuullista, turvallista ja
ergonomista käyttöä.

T12 ohjata oppilasta hahmottamaan ympäristöä, ihmisten toimintaa ja
niihin liittyviä ilmiöitä ympäristöopin käsitteiden avulla sekä kehittämään
käsiterakenteitaan ennakkokäsityksistä kohti käsitteiden täsmällistä
käyttöä
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Käsitteiden käyttö

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa kuvata ympäristöä,
ihmisen toimintaa ja niihin liittyviä ilmiöitä
ympäristöopin tiedonalojen keskeisillä
käsitteillä ja omin sanoin. Oppilas osaa
yhdistää käsitteitä loogisesti toisiinsa.

T13 ohjata oppilasta ymmärtämään, käyttämään ja tekemään erilaisia
malleja, joiden avulla voidaan tulkita ja selittää ihmistä, ympäristöä ja
niiden ilmiöitä
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Mallien käyttäminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa käyttää ja tulkita erilaisia
konkreettisia malleja. Oppilas harjoittelee
abstraktien mallien käyttöä.

T14 ohjata oppilasta hankkimaan luotettavaa tietoa, ilmaisemaan
perustellen erilaisia näkemyksiä sekä tulkitsemaan ja arvioimaan
kriittisesti tietolähteitä ja näkökulmia
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
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Arvioinnin kohde
Näkemyksien ilmaiseminen ja kriittinen
lukutaito
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Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa hakea tietoa erilaisista
tietolähteistä ja valita joitakin luotettavia
tietolähteitä. Oppilas harjoittelee erilaisten
näkemysten perustelemista ja osaa nimetä
eroja eri näkökulmissa.

T15 ohjata oppilasta luonnon tutkimiseen, eliöiden ja elinympäristöjen
tunnistamiseen ja ekologiseen ajatteluun sekä ohjata oppilasta ihmisen
rakenteen, elintoimintojen ja kehityksen ymmärtämiseen
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Biologian tiedonala: Luonnon tutkiminen,
eliöiden ja elinympäristöjen tunnistaminen,
ihmisen rakenne, elintoiminnot ja kehitys

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa havainnoida luontoa, tunnistaa
yleisimpiä kasvilajeja ja niiden tunnusomaisia
elinympäristöjä. Oppilas laatii ohjatusti pienen
kasvion, osaa tutkia kokeellisesti kasvien
kasvua yksin ja yhdessä muiden kanssa sekä
osaa pääpiirteittäin kuvata ihmisen rakenteen,
elintoiminnat ja kehityksen.

T16 ohjata oppilasta maantieteelliseen ajatteluun, hahmottamaan omaa
ympäristöä ja koko maailmaa sekä harjaannuttamaan kartankäyttö- ja
muita geomediataitoja
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Maantiedon tiedonala: Maapallon
hahmottaminen, kartta- ja muut
geomediataidot

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa tunnistaa eri aluetasot,
jäsentää omaa ympäristöään, hahmottaa
opiskelemiaan alueita ja koko maapallon
karttakuvaa sekä osaa kuvata alueellista
monimuotoisuutta maapallolla. Oppilas osaa
käyttää karttoja ja muita geomedialähteitä
tiedonhaussa ja esittämisessä.

T17 ohjata oppilasta tutkimaan, kuvaamaan ja selittämään fysikaalisia
ilmiöitä arjessa, luonnossa ja teknologiassa sekä rakentamaan perustaa
energian säilymisen periaatteen ymmärtämiselle
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Fysiikan tiedonala: Fysikaalisten ilmiöiden
tutkiminen, kuvaaminen ja selittäminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa havainnoida ja kuvata
yksinkertaisia fysikaalisia ilmiöitä arjessa,
luonnossa ja teknologiassa sekä harjoittelee
niihin liittyviä selityksiä. Oppilas osaa käyttää
energia-, voima- ja liikekäsitteitä arkisissa
tilanteissa ja osaa antaa esimerkkejä energian
säilymisen periaatteesta.

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

Arvioinnin kohde
Kemian tiedonala: Kemiallisten ilmiöiden
tutkiminen, kuvaaminen ja selittäminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa havainnoida ja kuvata
olomuotoja ja tuttujen aineiden ominaisuuksia
sekä harjoittelee niihin liittyviä selityksiä.
Oppilas osaa selittää aineen säilymisen
periaatteen avulla esimerkiksi veden
kiertokulkua tai kierrätystä.

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

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen

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

Oppilas osaa kuvata terveyden osa-alueita
ja antaa esimerkkejä siitä, miten terveyttä
voidaan arjessa edistää. Oppilas osaa
kuvata elämänkulun eri vaiheita ja selittää
murrosikään liittyviä keskeisiä kasvun ja
kehityksen tunnuspiirteitä ja niiden yksilöllistä
vaihtelua.

Vuosiluokka 6
Vuosiluokan keskeiset sisältöalueet
S1 Minä ihmisenä
Sisältöjä valitaan siten, että ne liittyvät ihmisen rakenteeseen ja keskeisiin elintoimintoihin
sekä ihmisen kasvun ja kehityksen eri vaiheisiin. Sisällöissä kiinnitetään huomiota kehityksen
ajankohtaisiin muutoksiin ja niiden yksilöllisen luonteen ymmärtämiseen. Käsitellään ikäkauden
mukaisesti seksuaalista kehitystä ja ihmisen lisääntymistä. Harjoitellaan tunnistamaan oman
kehon ja mielen viestejä ja tiedostamaan omia ajatuksia, tarpeita, asenteita ja arvoja. Perehdytään
terveyden osa-alueisiin ja voimavaroihin, arjen terveystottumuksiin, mielenterveystaitoihin,
sairauksien ehkäisyyn ja itsehoitotaitoihin. Lisäksi harjoitellaan tunteiden tunnistamista, ilmaisua
ja säätelyä. Tunnistetaan omaa oppimista tukevia asioita.
•

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

S3 Löytöretkelle monimuotoiseen maailmaan
Monipuolisten alueellisten esimerkkien ja ajankohtaisten uutisten avulla hahmotetaan Suomen,
Pohjoismaiden, Euroopan ja muiden maanosien luonnonympäristöä ja ihmisen toimintaa.
Keskeisiä näkökulmia ovat luonnon ja kulttuurien moninaisuuden arvostaminen sekä globaalin
ymmärryksen vahvistaminen. Maailmankuvan ja sen alueellisen viitekehyksen rakentamisessa
käytetään monipuolisesti karttoja ja muuta geomediaa.
•

Maanosat (painotus Aasia ja Afrikka)

S4 Ympäristön tutkiminen
Sisällöiksi valitaan omaan elinympäristöön liittyviä tutkimustehtäviä. Elinympäristössä kiinnitetään
huomiota elolliseen ja elottomaan luontoon, rakennettuun ja sosiaaliseen ympäristöön sekä
ympäristön ilmiöihin, materiaaleihin ja teknologisiin sovelluksiin. Tehtävien avulla harjoitellaan
tutkimuksen tekemisen eri vaiheita. Tutkitaan säätä sekä maa- ja kallioperää. Tutkimalla
kappaleiden liikkeiden muutoksia tutustutaan voiman käsitteeseen. Tunnistetaan eliöitä ja
elinympäristöjä, laaditaan kasvio ohjatusti sekä tutkitaan kokeellisesti kasvien kasvua. Kotiseudun
erilaisten ympäristöjen merkitystä havainnoidaan myös hyvinvoinnin näkökulmasta. Tutustutaan
ympäristössä toimimisen oikeuksiin ja velvollisuuksiin.
S5 Luonnon rakenteet, periaatteet ja kiertokulut
Erilaisten materiaalien ja aineiden avulla tarkastellaan olomuotoja ja aineiden ominaisuuksia.
Palaminen, yhteyttäminen ja veden kiertokulku muodostavat pohjan aineen muutosten ja aineen
säilymisen periaatteen hahmottamiselle. Lämpötilan mittaamisen, lämpöenergiaan perehtymisen
ja energialajien muuntumisen avulla tutustutaan energian säilymisen periaatteeseen. Tutkitaan
ääni- ja valoilmiöitä. Perehdytään lähiavaruuteen, vuodenaikoihin, päivän ja yön vaihteluun sekä
maapallon rakenteeseen. Tutkitaan eliöiden ja niiden elinympäristöjen sekä ihmisen toiminnan
vuorovaikutussuhteita. Tutustutaan ravintoketjuihin, eläinten ja kasvien lisääntymiseen, ravinnon
tuotantoon ja ruoan reitteihin sekä metsien hyötykäyttöön.
• lähiympäristöstä löytyviä energian lähteitä (esim. erilaisia voimalaitoksia)
• maailman metsiä
• geologia
S6 Kestävän tulevaisuuden rakentaminen

•

oman puuntaimen/muun kasvin kasvattaminen tai metsän istuttaminen mahdollisuuksien
mukaan
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Sisältöjä valittaessa otetaan huomioon luonnon monimuotoisuuden vaaliminen, ilmastonmuutos
ja sen hillitseminen, luonnonvarojen kestävä käyttö, terveyden edistäminen, oman
kulttuuriperinnön vaaliminen, monikulttuurisessa maailmassa eläminen sekä ihmiskunnan
globaali hyvinvointi nyt ja tulevaisuudessa. Pohditaan oman toiminnan vaikutuksia itselle, toisiin
ihmisiin, eläinten hyvinvointiin, luontoon ja yhteiskuntaan. Harjoitellaan ympäristövastuullista
toimintaa omassa lähiympäristössä sekä toisista huolehtimista. Toteutetaan yhteinen
vaikuttamisprojekti, jossa harjoitellaan osallistumista ja vaikuttamista paikallisella tai globaalilla
tasolla.

Opetuksen tavoitteet

Tavoitteisiin liittyvät
sisältöalueet

Laaja-alainen osaaminen

T1

S1, S2, S3, S4, S5, S6

T2

S1, S2, S3, S4, S5, S6

L1, L7

T3

S1, S2, S3, S4, S5, S6

L3, L7

T4

S1, S2, S3, S4, S5, S6

L1, L7

T5

S1, S2, S3, S4, S5, S6

L1, L5

T6

S1, S2, S3, S4, S5, S6

L1, L2, L5

T7

S2, S3, S4, S5, S6

L2, L3, L5

T8

S1, S2, S3, S4, S5, S6

L3

T9

S2, S3, S4, S5, S6

L3

T10

S1, S2, S3, S4, S5, S6

L2, L3

T11

S1, S2, S3, S4, S5, S6

L4, L5

T12

S1, S2, S3, S4, S5, S6

L1

T13

S1, S2, S3, S4, S5, S6

L1, L5

T14

S1, S2, S3, S4, S5, S6

L2, L4, L5

T15

S1, S3, S4, S5, S6

L1

T16

S3, S4, S5, S6

L1, L5

T17

S2, S4, S5, S6

L1

T18

S2, S4, S5, S6

L1

T19

S1, S2, S3, S6

L1, L3

Vuosiluokan tavoitteet
T1 synnyttää ja ylläpitää oppilaan kiinnostusta ympäristöön ja
ympäristöopin opiskeluun sekä auttaa oppilasta kokemaan kaikki
ympäristöopin tiedonalat merkityksellisiksi itselleen
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Ympäristöopin merkityksen hahmottaminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa antaa esimerkkejä
ympäristöopin tiedonalojen merkityksestä.
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T2 ohjata ja kannustaa oppilasta asettamaan omia opiskelutavoitteita
ja työskentelemään pitkäjänteisesti niiden saavuttamiseksi sekä
tunnistamaan omaa ympäristöopin osaamistaan
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Tavoitteellinen työskentely ja oppimaan
oppiminen
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Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa asettaa omia tavoitteita pienille
kokonaisuuksille ja työskennellä yhteisten
tavoitteiden saavuttamiseksi.

T3 tukea oppilaan ympäristötietoisuuden kehittymistä sekä ohjata
oppilasta toimimaan ja vaikuttamaan lähiympäristössään ja -yhteisöissään
kestävän kehityksen edistämiseksi ja arvostamaan kestävän kehityksen
merkitystä itselle ja maailmalle
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Kestävän kehityksen tiedot ja taidot

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa kuvata esimerkkien avulla
kestävän tulevaisuuden rakentamista
tukevia ja uhkaavia tekijöitä. Oppilas osaa
kuvata erilaisia keinoja lähiympäristön ja yhteisöjen vaalimiseen, kehittämiseen ja
niihin vaikuttamiseen sekä toimia ohjatusti
yhteisessä vaikuttamisprojektissa.

T4 rohkaista oppilasta muodostamaan kysymyksiä eri aihepiireistä sekä
käyttämään niitä tutkimusten ja muun toiminnan lähtökohtana
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Kysymysten muodostaminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa muodostaa aiheeseen liittyviä
kysymyksiä, joita voidaan yhdessä kehittää
tutkimusten ja muun toiminnan lähtökohdaksi.

T5 ohjata oppilasta suunnittelemaan ja toteuttamaan pieniä tutkimuksia,
tekemään havaintoja ja mittauksia monipuolisissa oppimisympäristöissä
eri aisteja ja tutkimus- ja mittausvälineitä käyttäen
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Tutkimisen taidot: suunnittelu, havainnointi ja
mittaukset

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa toimia, havainnoida, mitata ja
dokumentoida tuloksia ohjeiden mukaisesti.
Oppilas osaa suunnitella pieniä tutkimuksia
yksin tai yhdessä muiden kanssa.

T6 ohjata oppilasta tunnistamaan syy-seuraussuhteita, tekemään
johtopäätöksiä tuloksistaan sekä esittämään tuloksiaan ja tutkimuksiaan
eri tavoin
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Tutkimisen taidot: johtopäätösten tekeminen
ja tulosten esittäminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas harjoittelee ohjatusti syyseuraussuhteiden tunnistamista ja osaa
tehdä yksinkertaisia johtopäätöksiä tuloksista.
Oppilas osaa esittää tuloksiaan selkeästi.
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Arvioinnin kohde

T7 ohjata oppilasta ymmärtämään arjen teknologisten sovellusten käyttöä,
merkitystä ja toimintaperiaatteita sekä innostaa oppilaita kokeilemaan,
keksimään ja luomaan uutta yhdessä toimien
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Teknologinen osaaminen ja yhteistyö
teknologisessa ongelmanratkaisussa

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa kuvata joidenkin arjen
teknologisten sovellusten toimintaperiaatteita
ja antaa esimerkkejä niiden merkityksestä.
Oppilas osaa työskennellä kokeiluissa ja
keksimisessä yhdessä toimien.

T8 kannustaa oppilasta edistämään hyvinvointia ja turvallisuutta
toiminnassaan ja lähiympäristössään ja ohjata oppilasta toimimaan
turvallisesti, tarkoituksenmukaisesti, vastuullisesti ja itseään suojellen
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Turvallisuuden edistäminen ja turvataidot

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa esitellä keskeisiä hyvinvointiin
ja turvallisuuteen liittyviä tekijöitä esimerkkien
avulla. Oppilas osaa kuvata turvallisuusohjeita
ja toimintatapoja erilaisissa vaara- ja
ensiaputilanteissa, osaa käyttää niitä
oppimistilanteissa sekä harjoittelee niiden
perustelemista ympäristöopin eri tiedonalojen
avulla.

T9 ohjata oppilasta tutkimaan ja toimimaan sekä liikkumaan ja
retkeilemään luonnossa ja rakennetussa ympäristössä
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Ympäristössä toimiminen ja tutkiminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa toimia, liikkua ja retkeillä
luonnossa ja rakennetussa ympäristössä
ohjeiden mukaisesti. Oppilas osaa tehdä
tutkimuksia ympäristössä ohjatusti sekä yksin
että ryhmän jäsenenä.

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

Vuosiluokat 3-6

Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Vuorovaikutuksen taitojen kehittäminen sekä
tunteiden tunnistaminen ja säätely
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Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa kuvata esimerkkien avulla
ryhmässä toimimiseen, kohteliaaseen
käytökseen sekä tunteiden ilmaisuun ja
niiden säätelyyn liittyviä toimintamalleja ja
harjoittelee niiden soveltamista eri rooleissa.

T11 ohjata oppilasta käyttämään tieto- ja viestintäteknologiaa tiedon
hankinnassa, käsittelyssä ja esittämisessä sekä vuorovaikutuksen
välineenä vastuullisesti, turvallisesti ja ergonomisesti
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Tieto- ja viestintäteknologian käyttäminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa käyttää tietoviestintäteknologiaa tutkimusprosessin
eri vaiheissa ja vuorovaikutuksen
välineenä. Oppilas osaa kuvata tieto- ja
viestintäteknologian vastuullista, turvallista ja
ergonomista käyttöä.

T12 ohjata oppilasta hahmottamaan ympäristöä, ihmisten toimintaa ja
niihin liittyviä ilmiöitä ympäristöopin käsitteiden avulla sekä kehittämään
käsiterakenteitaan ennakkokäsityksistä kohti käsitteiden täsmällistä
käyttöä
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Käsitteiden käyttö

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa kuvata ympäristöä,
ihmisen toimintaa ja niihin liittyviä ilmiöitä
ympäristöopin tiedonalojen keskeisillä
käsitteillä ja omin sanoin. Oppilas osaa
yhdistää käsitteitä loogisesti toisiinsa.

T13 ohjata oppilasta ymmärtämään, käyttämään ja tekemään erilaisia
malleja, joiden avulla voidaan tulkita ja selittää ihmistä, ympäristöä ja
niiden ilmiöitä
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Mallien käyttäminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa käyttää ja tulkita erilaisia
konkreettisia malleja. Oppilas harjoittelee
abstraktien mallien käyttöä.

T14 ohjata oppilasta hankkimaan luotettavaa tietoa, ilmaisemaan
perustellen erilaisia näkemyksiä sekä tulkitsemaan ja arvioimaan
kriittisesti tietolähteitä ja näkökulmia
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Näkemyksien ilmaiseminen ja kriittinen
lukutaito

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa hakea tietoa erilaisista
tietolähteistä ja valita joitakin luotettavia
tietolähteitä. Oppilas harjoittelee erilaisten
näkemysten perustelemista ja osaa nimetä
eroja eri näkökulmissa.
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Arvioinnin kohde

T15 ohjata oppilasta luonnon tutkimiseen, eliöiden ja elinympäristöjen
tunnistamiseen ja ekologiseen ajatteluun sekä ohjata oppilasta ihmisen
rakenteen, elintoimintojen ja kehityksen ymmärtämiseen
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Biologian tiedonala: Luonnon tutkiminen,
eliöiden ja elinympäristöjen tunnistaminen,
ihmisen rakenne, elintoiminnot ja kehitys

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa havainnoida luontoa, tunnistaa
yleisimpiä kasvilajeja ja niiden tunnusomaisia
elinympäristöjä. Oppilas laatii ohjatusti pienen
kasvion, osaa tutkia kokeellisesti kasvien
kasvua yksin ja yhdessä muiden kanssa sekä
osaa pääpiirteittäin kuvata ihmisen rakenteen,
elintoiminnat ja kehityksen.

T16 ohjata oppilasta maantieteelliseen ajatteluun, hahmottamaan omaa
ympäristöä ja koko maailmaa sekä harjaannuttamaan kartankäyttö- ja
muita geomediataitoja
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Maantiedon tiedonala: Maapallon
hahmottaminen, kartta- ja muut
geomediataidot

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa tunnistaa eri aluetasot,
jäsentää omaa ympäristöään, hahmottaa
opiskelemiaan alueita ja koko maapallon
karttakuvaa sekä osaa kuvata alueellista
monimuotoisuutta maapallolla. Oppilas osaa
käyttää karttoja ja muita geomedialähteitä
tiedonhaussa ja esittämisessä.

T17 ohjata oppilasta tutkimaan, kuvaamaan ja selittämään fysikaalisia
ilmiöitä arjessa, luonnossa ja teknologiassa sekä rakentamaan perustaa
energian säilymisen periaatteen ymmärtämiselle
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
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Fysiikan tiedonala: Fysikaalisten ilmiöiden
tutkiminen, kuvaaminen ja selittäminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa havainnoida ja kuvata
yksinkertaisia fysikaalisia ilmiöitä arjessa,
luonnossa ja teknologiassa sekä harjoittelee
niihin liittyviä selityksiä. Oppilas osaa käyttää
energia-, voima- ja liikekäsitteitä arkisissa
tilanteissa ja osaa antaa esimerkkejä energian
säilymisen periaatteesta.

T18 ohjata oppilasta tutkimaan, kuvaamaan ja selittämään kemiallisia
ilmiöitä, aineiden ominaisuuksia ja muutoksia sekä rakentamaan perustaa
aineen säilymisen periaatteen ymmärtämiselle
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
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Arvioinnin kohde
Kemian tiedonala: Kemiallisten ilmiöiden
tutkiminen, kuvaaminen ja selittäminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa havainnoida ja kuvata
olomuotoja ja tuttujen aineiden ominaisuuksia
sekä harjoittelee niihin liittyviä selityksiä.
Oppilas osaa selittää aineen säilymisen
periaatteen avulla esimerkiksi veden
kiertokulkua tai kierrätystä.

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

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen

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

Oppilas osaa kuvata terveyden osa-alueita
ja antaa esimerkkejä siitä, miten terveyttä
voidaan arjessa edistää. Oppilas osaa
kuvata elämänkulun eri vaiheita ja selittää
murrosikään liittyviä keskeisiä kasvun ja
kehityksen tunnuspiirteitä ja niiden yksilöllistä
vaihtelua.

34.6.6. Valinnaisaineet luokilla 4, 5 ja 6
Valinnaisen tehtävä
Perusopetuksen valinnaisten opintojen yhteisenä tehtävänä on syventää oppimista,
laajentaa opintoja ja vahvistaa jatko-opintovalmiuksia. Valinnaiset opinnot tarjoavat oppilaille
mahdollisuuden kehittää osaamistaan kiinnostuksensa suunnassa. Valinnaisuus tukee
opiskelumotivaatiota ja kartuttaa valintojen tekemisen taitoja.
Valinnaiset tunnit ovat osa yhteisinä oppiaineina opetettavien taide- ja taitoaineiden opetusta ja ne
myös arvioidaan osana tätä opetusta. Valinnaisten tuntien käytöstä päätöksen tekee opetuksen
järjestäjä.
Valinnaisten aineiden tehtävänä on syventää ja laajentaa oppilaan osaamista oppilaan valinnan
mukaisesti. Valinnaisena aineena voidaan tarjota perusopetuksen yhteisten aineiden syventäviä
ja soveltavia opintoja tai useasta aineesta muodostettuja oppiainekokonaisuuksia. Valinnaisten
aineiden tulee edistää perusopetukselle asetettujen tavoitteiden saavuttamista.

Syventävät valinnaiset aineet syventävät ja/tai laajentavat yhteisten oppiaineiden tavoitteita
ja sisältöjä. Soveltavat valinnaiset aineet voivat sisältää aineksia useasta eri oppiaineesta
tai laaja-alaisesta osaamisesta. Soveltavilla valinnaisilla aineilla voidaan edistää oppiaineiden
yhteistyötä esimerkiksi taide- ja taitoaineiden opinnoissa, tieto- ja viestintäteknologiassa, kuluttajaja talouskasvatuksessa, globaalikasvatuksessa tai draamaopinnoissa.
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Taide- ja taitoaineiden valinnaisiin osoitetut vuosiviikkotunnit voidaan paikallisessa
opetussuunnitelmassa jakaa musiikin, kuvataiteen, käsityön, liikunnan ja kotitalouden kesken
opetuksen järjestäjän päättämällä tavalla. Vaihtoehtoisesti vuosiviikkotunnit tai osa niistä
voidaan osoittaa oppilaiden valittaviksi taide- ja taitoaineiden opinnoiksi, jotka syventävät
oppilaan osaamista. Valinnaisia tunteja voidaan käyttää painotetun opetuksen järjestämiseen,
mikäli paikallisessa opetussuunnitelmassa painotetaan joitakin taide- ja taitoaineita tai niistä
muodostettua oppiainekokonaisuutta.

Pedersören kunnan suomenkielisessä koulutoimessa neljännen luokan valinnaisaine
on toteutettu siten, että oppilailla on valittavissa musiikkiin ja kuvaamataiteeseen
liittyvä valinnaisainetunti. Yhteen valinnaisen vuosiviikkotuntiin sisällytetään lyhyt
jakso kymmensormijärjestelmän perusteiden harjoittelua. Viides- ja kuudesluokkalaisilla
valinnaisainetarjotin on laajempi sisältäen jopa kuusi eri valinnaisaineiden lyhytkurssia. Kurssien
sisällöt sekä neljännellä että 5.-6.-luokalla voivat vaihdella vuosittain ja niiden tarkempi sisältö on
kuvailtu Edsevön koulun lukuvuosisuunnitelmassa.

Oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät erityispiirteet
Tukeen ja ohjaukseen liittyvät erityispiirteet
Arviointi
Vuosiluokka 4
Vuosiluokka 5
Vuosiluokka 6

34.6.7. Uskonto
Oppiaineen tehtävä
Uskonnon opetuksen tehtävänä on antaa oppilaille laaja uskonnollinen ja katsomuksellinen
yleissivistys. Opetus perehdyttää oppilaita opiskeltavaan uskontoon ja sen monimuotoisuuteen.
Se tutustuttaa uskonto- ja katsomusperinteisiin Suomessa sekä uskontoihin ja katsomuksiin
muualla maailmassa. Oppiaine edistää uskonnon ja kulttuurin välisen suhteen ymmärtämistä
sekä uskontojen ja katsomusten monilukutaitoa. Opetus antaa monipuolista tietoa uskonnoista ja
auttaa ymmärtämään niistä käytävää keskustelua. Oppilaita ohjataan kriittiseen ajatteluun sekä
tarkastelemaan uskontoja ja katsomuksia eri näkökulmista. Opetuksessa pohditaan uskon ja
tiedon suhdetta sekä uskonnoille ominaista kieltä, symboliikkaa ja käsitteistöä. Uskonnon opetus
antaa valmiuksia uskontojen ja katsomusten dialogiin, jota käydään sekä katsomusten sisällä että
niiden välillä. Opetus kannustaa oppilaita kunnioittamaan elämää, ihmisarvoa sekä omaa ja toisen
pyhää.
Opetuksessa tutustutaan opiskeltavan uskonnon ja muiden uskontojen sekä katsomusten
eettiseen ajatteluun ja rohkaistaan oppilaita pohtimaan omakohtaisesti eettisiä kysymyksiä.
Opetus tukee oppilaan itsetuntemusta, itsensä arvostamista ja elämänhallintataitojen
kehittymistä koko perusopetuksen ajan. Opetus antaa oppilaalle aineksia oman identiteetin,
elämänkatsomuksen ja maailmankatsomuksen rakentamiseen ja arviointiin. Uskonnon opetus
tukee oppilaan kasvua yhteisön ja demokraattisen yhteiskunnan vastuulliseksi jäseneksi ja
maailmankansalaiseksi.

Vuosiluokat 3-6

Oppiaineen tehtävä vuosiluokilla 3-6
Vuosiluokilla 3-6 uskonnon opetuksessa laajennetaan ja syvennetään oman uskonnon
perustietoja. Opetuksessa perehdytään opiskeltavan uskonnon pyhiin kirjoihin ja kertomuksiin
sekä keskeiseen oppiin, eettisiin periaatteisiin, rituaaleihin ja tapoihin. Oppilaita kannustetaan
ihmettelyyn ja kyselyyn. Opetuksessa tutustutaan Suomen ja Euroopan uskonnollisiin juuriin
sekä uskonnolliseen ja katsomukselliseen elämään nyky-Suomessa ja Euroopassa. Oppilaat
harjaannuttavat medialukutaitoaan ja heitä ohjataan arvioimaan ja käyttämään eri lähteistä
etsimäänsä tietoa sekä hyödyntämään sitä eri tilanteissa.
Opetuksessa käsitellään lasten oikeuksia ja yksilön vastuuta omista teoistaan. Opetuksessa
harjoitellaan tunne- ja vuorovaikutustaitoja sekä tuetaan oppilaita muodostamaan ja
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perustelemaan omia näkemyksiä. Oppilaita rohkaistaan ystävyyteen, myönteisen luokka- ja
kouluyhteisön rakentamiseen sekä toimimaan syrjintää vastaan.
Uskonnon eri oppimäärät vuosiluokilla 3-6
Perusopetuslain 11§:n mukaan perusopetuksessa oppiaineena on uskonto tai
elämänkatsomustieto. Uskonto toteutetaan saman lain 13§:n mukaan oppilaiden uskonnollisen
yhdyskunnan mukaisesti oman uskonnon opetuksena erillisten oppimäärien mukaan. Oppiaineen
yhtenäisyyden takaamiseksi kaikille oman uskonnon opetuksen muodoille on laadittu yhteiset
tavoitteet ja keskeiset sisällöt.
Eri uskontojen oppimääräkuvauksissa tarkennetaan kaikille yhteisiä sisältöjä oppilaan oman
uskonnon luonteen mukaisesti. Paikalliset opetussuunnitelmat laaditaan perusteiden yhteisten
tavoitteiden, sisältökuvausten ja eri uskontojen tarkennettujen oppimääräkuvausten pohjalle.

Uskonnon oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät tavoitteet
vuosiluokilla 3-6
Asioita tarkastellaan kerronnallisuuden, draaman, kokemuksellisuuden, toiminnallisuuden ja
yhteisöllisen oppimisen avulla. Keskeistä on opittavien asioiden alustava käsitteellistäminen.
Uskonnon opetuksessa käytetään sisältöjen oppimista edistäviä tietoteknisiä sovelluksia
siten, että oppilaiden oma aktiivisuus ja vuorovaikutus korostuvat. Opetuksessa korostetaan
kiireettömyyttä ja keskustelua. Opetuksessa voidaan mahdollisuuksien mukaan hyödyntää
vierailuja ja vierailijoita. Opetuksessa voidaan toteuttaa yksilö- tai ryhmäprojekteja myös
oppiaineen eri oppimäärien kesken sekä oppiainerajat ylittäen. Tavoitteena on ilmentää koulussa
edustettujen uskontojen ja katsomusten moninaisuutta kunnioittavasti.

Ohjaus, eriyttäminen ja tuki uskonnossa vuosiluokilla 3-6
Oppimäärien toteutuksessa tehdään toimintaan ja opetukseen liittyvät ratkaisut huomioiden
oppilaiden erilaiset uskonnolliset ja katsomukselliset taustat ja kehittyvä kielitaito. Keskeisten
käsitteiden ymmärtämistä tuetaan. Opetuksessa luodaan oppimista ja osallisuutta edistäviä
yhteisiä tilanteita sekä ohjataan ja vahvistetaan oppilaan opiskelutaitoja ja oma-aloitteisuutta.

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.

Oppimäärän tehtävä vuosiluokilla 3-6
Vuosiluokilla 3-6 uskonnon opetuksessa laajennetaan ja syvennetään oman uskonnon
perustietoja. Opetuksessa perehdytään opiskeltavan uskonnon pyhiin kirjoihin ja kertomuksiin
sekä keskeiseen oppiin, eettisiin periaatteisiin, rituaaleihin ja tapoihin. Oppilaita kannustetaan
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ihmettelyyn ja kyselyyn. Opetuksessa tutustutaan Suomen ja Euroopan uskonnollisiin juuriin
sekä uskonnolliseen ja katsomukselliseen elämään nyky-Suomessa ja Euroopassa. Oppilaat
harjaannuttavat medialukutaitoaan ja heitä ohjataan arvioimaan ja käyttämään eri lähteistä
etsimäänsä tietoa sekä hyödyntämään sitä eri tilanteissa.
Opetuksessa käsitellään lasten oikeuksia ja yksilön vastuuta omista teoistaan. Opetuksessa
harjoitellaan tunne- ja vuorovaikutustaitoja sekä tuetaan oppilaita muodostamaan ja
perustelemaan omia näkemyksiä. Oppilaita rohkaistaan ystävyyteen, myönteisen luokka- ja
kouluyhteisön rakentamiseen sekä toimimaan syrjintää vastaan.
Uskonnon eri oppimäärät vuosiluokilla 3-6
Perusopetuslain 11§:n mukaan perusopetuksessa oppiaineena on uskonto tai
elämänkatsomustieto. Uskonto toteutetaan saman lain 13§:n mukaan oppilaiden uskonnollisen
yhdyskunnan mukaisesti oman uskonnon opetuksena erillisten oppimäärien mukaan. Oppiaineen
yhtenäisyyden takaamiseksi kaikille oman uskonnon opetuksen muodoille on laadittu yhteiset
tavoitteet ja keskeiset sisällöt.
Eri uskontojen oppimääräkuvauksissa tarkennetaan kaikille yhteisiä sisältöjä oppilaan oman
uskonnon luonteen mukaisesti. Paikalliset opetussuunnitelmat laaditaan perusteiden yhteisten
tavoitteiden, sisältökuvausten ja eri uskontojen tarkennettujen oppimääräkuvausten pohjalle.

Vuosiluokka 3
Vuosiluokan keskeiset sisältöalueet
S1 Suhde omaan uskontoon
Opetuksessa tarkastellaan kristinuskon keskeisiä käsitteitä, symboleita ja oppia. Sisältöjen
valinnassa huomioidaan kristinuskon moninaisuus ja erityisesti protestanttisuus osana
kristinuskoa. Opetuksessa tutustutaan Martin Lutherin ja Mikael Agricolan merkitykseen
uskonnon uudistajina. Perehdytään luterilaisuuden oppiin, sakramentteihin, rukouksiin,
jumalanpalvelukseen ja seurakunnan toimintaan. Opetuksessa tarkastellaan Raamattua kirjana,
sen erilaisia tyylilajeja sekä uskonnollisen kielen erityispiirteitä ja vertauskuvallisuutta.
Opetuksessa perehdytään Jeesuksen elämään, opetuksiin ja merkitykseen kristinuskossa.
Pohditaan Paavalin ja varhaisen kristillisyyden merkitystä kristinuskon kehittymiselle
maailmanuskonnoksi. Tutustutaan Raamatun keskeisten kertomusten vuorovaikutukseen taiteen,
tieteen ja kulttuurin kanssa sekä tarkastellaan kristinuskon näkymistä populaarikulttuurissa.
Opetuksessa syvennetään tietoja kirkkovuodesta, elämänkaaren kristillisistä rituaaleista sekä
niihin liittyvästä moninaisesta tapakulttuurista. Tutustutaan syvällisemmin kirkkoon uskonnollisena
rakennuksena, kirkkoarkkitehtuuriin ja siihen liittyvään symboliikkaan. Opetuksessa otetaan
huomioon virret ja muu hengellinen musiikki.
• Raamattu: UT ja VT (alkuperä ja kieli)
• kertomuksia VT:stä (Nooa, Abraham, Iisak, Jaakob, Joosef, Mooses, Daavid, Daniel leijonien
luolassa, Elia, Jesaja)
• kymmenen käskyä, siunaus

Vuosiluokat 3-6

• uskonnon monilukutaito voi sisältää taidetta, musiikkia, kirjoja, elokuvia, digitaalisia medioita
S2 Uskontojen maailma
Opetuksessa tarkastellaan, mitä merkitsee pyhyys uskonnoissa, oma ja toisen pyhä. Tutustutaan
alustavasti juutalaisuutta, kristinuskoa ja islamia yhdistäviin profeettoihin, pyhiin paikkoihin ja
kertomuksiin sekä Jeesuksen asemaan näissä uskonnoissa. Tärkeinä tarkastelun kohteina
ovat koulun lähialueilla vaikuttavat uskonnolliset yhteisöt. Opetuksessa tutkitaan Suomen ja
Euroopan uskonnollista ja katsomuksellista nykytilaa ja sen taustaa sekä uskonnottomuutta.
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Alustavasti tutustutaan ekumeniaan ja uskontodialogiin sekä tarkastellaan uskontoja mediasta ja
populaarikulttuurista otetuilla ajankohtaisilla esimerkeillä.
• pyhiä paikkoja: Beetlehem, Jerusalem
• pyhiä rakennuksia: synagoga, temppeli, rukoushuone, kirkko
S3 Hyvä elämä
Opetuksessa tarkastellaan kristinuskon tärkeimpiä eettisiä ohjeita: Kultaista sääntöä, rakkauden
kaksoiskäskyä ja kymmentä käskyä. Pohditaan Kultaisen säännön etiikkaa kristinuskossa
ja eri uskonnoissa. Opetuksessa käsitellään keskeisiä elämänkysymyksiä, tunteita ja arvoja
Vanhasta ja Uudesta Testamentista valittujen kertomusten avulla. Tärkeitä sisältöjä ovat
ihmisoikeusetiikka, YK:n Lapsen oikeuksien sopimus sekä ihmisarvo, elämän kunnioittaminen ja
luonnon vaaliminen. Pohditaan oppilaan omia valintoja ja hänen toimintansa taustalla vaikuttavia
arvoja sekä globaalia vastuuta. Tärkeitä näkökulmia ovat elämäntaidot, itsetuntemus, tunnetaidot
ja kokonaisvaltainen hyvinvointi. Opetukseen valittujen sisältöjen tulee antaa oppilaalle välineitä
eettiseen keskusteluun ja omien näkemysten perustelemiseen sekä uskonnoista käytävään
keskusteluun.
Opetuksen tavoitteet

Tavoitteisiin liittyvät
sisältöalueet

Laaja-alainen osaaminen

T1

S1

L1

T2

S1

L1, L2

T7

S1, S2, S3

L2, L5, L6

T9

S2, S3

L2

T11

S1, S2, S3

L1, L4, L6, L7

T12

S3

L1

Vuosiluokan tavoitteet
T1 ohjata oppilasta perehtymään opiskeltavan uskonnon pyhiin kirjoihin ja
kertomuksiin sekä keskeisiin oppeihin
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Uskontoa koskevan tiedon hallitseminen,
uskonnon monilukutaito

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa nimetä opiskeltavan uskonnon
lähteitä ja tekstejä sekä kuvata niiden
keskeisiä sisältöjä.

Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Uskontoa koskevan tiedon hallitseminen,
uskonnon monilukutaito

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa kertoa esimerkkien avulla
opiskeltavan uskonnon keskeisistä
rituaaleista, tavoista ja pyhistä paikoista sekä
kuvata niiden merkitystä.
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T2 ohjata oppilas tutustumaan opiskeltavan uskonnon rituaaleihin ja
tapoihin sekä pyhiin paikkoihin ja rakennuksiin

T7 kannustaa oppilasta kunnioittamaan omaa ja toisen pyhää sekä
käyttäytymään asianmukaisesti erilaisissa uskonnollisissa tilaisuuksissa
ja tilanteissa
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Uskonnon monilukutaito

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas tietää, miten toimitaan ja pyrkii
toimimaan asianmukaisesti ja kunnioittavasti
erilaisissa uskonnollisissa tilanteissa ja
paikoissa.

T9 ohjata oppilasta ymmärtämään ihmisoikeuksiin ja erityisesti YK:n
Lapsen oikeuksien sopimukseen sisältyviä arvoja yksilön ja yhteisön
näkökulmasta
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Ihmisoikeusetiikka

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas tietää YK:n Lapsen oikeuksien
sopimuksen keskeisen sisällön ja osaa kertoa
esimerkkejä ihmisoikeuksista.

T11 luoda oppilaalle mahdollisuuksia keskustella eettisistä kysymyksistä,
ilmaista rakentavasti ajatuksiaan ja tunteitaan sekä harjoitella
perustelemaan omia näkemyksiään
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Ajattelun ja vuorovaikutuksen taidot

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osallistuu yhteiseen keskusteluun,
osaa kuunnella toisia ja ilmaista itseään.

T12 auttaa ja tukea oppilasta muodostamaan ja vahvistamaan myönteistä
maailmankatsomusta, itsetuntoa ja luottamusta elämään
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Ei vaikuta arvosanan muodostumiseen.
Oppilaita ohjataan pohtimaan kokemuksiaan
osana itsearviointia.

Vuosiluokka 4

Vuosiluokat 3-6

Vuosiluokan keskeiset sisältöalueet
S1 Suhde omaan uskontoon
Opetuksessa tarkastellaan kristinuskon keskeisiä käsitteitä, symboleita ja oppia. Sisältöjen
valinnassa huomioidaan kristinuskon moninaisuus ja erityisesti protestanttisuus osana
kristinuskoa. Opetuksessa tutustutaan Martin Lutherin ja Mikael Agricolan merkitykseen
uskonnon uudistajina. Perehdytään luterilaisuuden oppiin, sakramentteihin, rukouksiin,
jumalanpalvelukseen ja seurakunnan toimintaan. Opetuksessa tarkastellaan Raamattua kirjana,
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sen erilaisia tyylilajeja sekä uskonnollisen kielen erityispiirteitä ja vertauskuvallisuutta.
Opetuksessa perehdytään Jeesuksen elämään, opetuksiin ja merkitykseen kristinuskossa.
Pohditaan Paavalin ja varhaisen kristillisyyden merkitystä kristinuskon kehittymiselle
maailmanuskonnoksi. Tutustutaan Raamatun keskeisten kertomusten vuorovaikutukseen taiteen,
tieteen ja kulttuurin kanssa sekä tarkastellaan kristinuskon näkymistä populaarikulttuurissa.
Opetuksessa syvennetään tietoja kirkkovuodesta, elämänkaaren kristillisistä rituaaleista sekä
niihin liittyvästä moninaisesta tapakulttuurista. Tutustutaan syvällisemmin kirkkoon uskonnollisena
rakennuksena, kirkkoarkkitehtuuriin ja siihen liittyvään symboliikkaan. Opetuksessa otetaan
huomioon virret ja muu hengellinen musiikki.
• kirkkovuosi ja liturgiset värit
• pyhät toimitukset
• seurakunta: toiminta ja työntekijät
• diakonia ja lähetystyö (myös Pedersören seurakunnan lähetystupa ja Purmon renkitupa)
• symbolisia kertomuksia ja niiden merkitykset (esim. Minä olen maailman valo, viinipuu ja oksat)
• Jeesuksen elämä ja tehtävä
S2 Uskontojen maailma
Opetuksessa tarkastellaan, mitä merkitsee pyhyys uskonnoissa, oma ja toisen pyhä. Tutustutaan
alustavasti juutalaisuutta, kristinuskoa ja islamia yhdistäviin profeettoihin, pyhiin paikkoihin ja
kertomuksiin sekä Jeesuksen asemaan näissä uskonnoissa. Tärkeinä tarkastelun kohteina
ovat koulun lähialueilla vaikuttavat uskonnolliset yhteisöt. Opetuksessa tutkitaan Suomen ja
Euroopan uskonnollista ja katsomuksellista nykytilaa ja sen taustaa sekä uskonnottomuutta.
Alustavasti tutustutaan ekumeniaan ja uskontodialogiin sekä tarkastellaan uskontoja mediasta ja
populaarikulttuurista otetuilla ajankohtaisilla esimerkeillä.
S3 Hyvä elämä
Opetuksessa tarkastellaan kristinuskon tärkeimpiä eettisiä ohjeita: Kultaista sääntöä, rakkauden
kaksoiskäskyä ja kymmentä käskyä. Pohditaan Kultaisen säännön etiikkaa kristinuskossa
ja eri uskonnoissa. Opetuksessa käsitellään keskeisiä elämänkysymyksiä, tunteita ja arvoja
Vanhasta ja Uudesta Testamentista valittujen kertomusten avulla. Tärkeitä sisältöjä ovat
ihmisoikeusetiikka, YK:n Lapsen oikeuksien sopimus sekä ihmisarvo, elämän kunnioittaminen ja
luonnon vaaliminen. Pohditaan oppilaan omia valintoja ja hänen toimintansa taustalla vaikuttavia
arvoja sekä globaalia vastuuta. Tärkeitä näkökulmia ovat elämäntaidot, itsetuntemus, tunnetaidot
ja kokonaisvaltainen hyvinvointi. Opetukseen valittujen sisältöjen tulee antaa oppilaalle välineitä
eettiseen keskusteluun ja omien näkemysten perustelemiseen sekä uskonnoista käytävään
keskusteluun.
• kultainen sääntö, rakkauden kaksoiskäsky ja kymmenen käskyä
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• YK:n lapsen oikeuksien sopimus

Opetuksen tavoitteet

Tavoitteisiin liittyvät
sisältöalueet

Laaja-alainen osaaminen

T2

S1

L1, L2

T3

S1, S2

L2, L3, L4

T8

S1, S2, S3

L7

T9

S2, S3

L2

T11

S1, S2, S3

L1, L4, L6, L7

T12

S3

L1

Vuosiluokan tavoitteet
T2 ohjata oppilas tutustumaan opiskeltavan uskonnon rituaaleihin ja
tapoihin sekä pyhiin paikkoihin ja rakennuksiin
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Uskontoa koskevan tiedon hallitseminen,
uskonnon monilukutaito

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa kertoa esimerkkien avulla
opiskeltavan uskonnon keskeisistä
rituaaleista, tavoista ja pyhistä paikoista sekä
kuvata niiden merkitystä.

T3 auttaa oppilasta tunnistamaan uskonnollisen kielen erityispiirteitä ja
vertauskuvallisuutta
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Uskonnon kielen ja symbolien analysointi

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa hakea tietoa useasta lähteestä.
Oppilas harjoittelee arvioimaan löytämänsä
tiedon luotettavuutta ja objektiivisuutta.

T8 ohjata oppilas perehtymään opiskeltavan uskonnon eettisiin opetuksiin
sekä eri uskontoja yhdistäviin eettisiin periaatteisiin
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde

Vuosiluokat 3-6

Etiikkaa koskeva tieto

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas tunnistaa ja osaa nimetä opiskeltavan
uskonnon eettisiä opetuksia sekä uskontoja ja
katsomuksia yhdistäviä eettisiä periaatteita.

T9 ohjata oppilasta ymmärtämään ihmisoikeuksiin ja erityisesti YK:n
Lapsen oikeuksien sopimukseen sisältyviä arvoja yksilön ja yhteisön
näkökulmasta
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
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Arvioinnin kohde
Ihmisoikeusetiikka

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas tietää YK:n Lapsen oikeuksien
sopimuksen keskeisen sisällön ja osaa kertoa
esimerkkejä ihmisoikeuksista.

T11 luoda oppilaalle mahdollisuuksia keskustella eettisistä kysymyksistä,
ilmaista rakentavasti ajatuksiaan ja tunteitaan sekä harjoitella
perustelemaan omia näkemyksiään
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Ajattelun ja vuorovaikutuksen taidot

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osallistuu yhteiseen keskusteluun,
osaa kuunnella toisia ja ilmaista itseään.

T12 auttaa ja tukea oppilasta muodostamaan ja vahvistamaan myönteistä
maailmankatsomusta, itsetuntoa ja luottamusta elämään
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Ei vaikuta arvosanan muodostumiseen.
Oppilaita ohjataan pohtimaan kokemuksiaan
osana itsearviointia.

Vuosiluokka 5
Vuosiluokan keskeiset sisältöalueet
S1 Suhde omaan uskontoon
Opetuksessa tarkastellaan kristinuskon keskeisiä käsitteitä, symboleita ja oppia. Sisältöjen
valinnassa huomioidaan kristinuskon moninaisuus ja erityisesti protestanttisuus osana
kristinuskoa. Opetuksessa tutustutaan Martin Lutherin ja Mikael Agricolan merkitykseen
uskonnon uudistajina. Perehdytään luterilaisuuden oppiin, sakramentteihin, rukouksiin,
jumalanpalvelukseen ja seurakunnan toimintaan. Opetuksessa tarkastellaan Raamattua kirjana,
sen erilaisia tyylilajeja sekä uskonnollisen kielen erityispiirteitä ja vertauskuvallisuutta.
Opetuksessa perehdytään Jeesuksen elämään, opetuksiin ja merkitykseen kristinuskossa.
Pohditaan Paavalin ja varhaisen kristillisyyden merkitystä kristinuskon kehittymiselle
maailmanuskonnoksi. Tutustutaan Raamatun keskeisten kertomusten vuorovaikutukseen taiteen,
tieteen ja kulttuurin kanssa sekä tarkastellaan kristinuskon näkymistä populaarikulttuurissa.
Opetuksessa syvennetään tietoja kirkkovuodesta, elämänkaaren kristillisistä rituaaleista sekä
niihin liittyvästä moninaisesta tapakulttuurista. Tutustutaan syvällisemmin kirkkoon uskonnollisena
rakennuksena, kirkkoarkkitehtuuriin ja siihen liittyvään symboliikkaan. Opetuksessa otetaan
huomioon virret ja muu hengellinen musiikki.
paikallisia hengellisiä kirjailijoita ja muusikoita

S2 Uskontojen maailma
Opetuksessa tarkastellaan, mitä merkitsee pyhyys uskonnoissa, oma ja toisen pyhä. Tutustutaan
alustavasti juutalaisuutta, kristinuskoa ja islamia yhdistäviin profeettoihin, pyhiin paikkoihin ja
kertomuksiin sekä Jeesuksen asemaan näissä uskonnoissa. Tärkeinä tarkastelun kohteina
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•

ovat koulun lähialueilla vaikuttavat uskonnolliset yhteisöt. Opetuksessa tutkitaan Suomen ja
Euroopan uskonnollista ja katsomuksellista nykytilaa ja sen taustaa sekä uskonnottomuutta.
Alustavasti tutustutaan ekumeniaan ja uskontodialogiin sekä tarkastellaan uskontoja mediasta ja
populaarikulttuurista otetuilla ajankohtaisilla esimerkeillä.
• näkökulmia: juutalaisuus, islam ja kristinusko sekä mahdollisesti muita luokassa olevia uskontaja
oppilaiden mukaan
• pyhät rakennukset
• pyhäpäivä
• pyhät kirjoitukset
• symbolit (Daavidin tähti, puolikuu, risti)
• Lähi-idän uskontojen (juutalaisuus, islam, kristinusko) samankaltaisuudet ja eroavaisuudet
S3 Hyvä elämä
Opetuksessa tarkastellaan kristinuskon tärkeimpiä eettisiä ohjeita: Kultaista sääntöä, rakkauden
kaksoiskäskyä ja kymmentä käskyä. Pohditaan Kultaisen säännön etiikkaa kristinuskossa
ja eri uskonnoissa. Opetuksessa käsitellään keskeisiä elämänkysymyksiä, tunteita ja arvoja
Vanhasta ja Uudesta Testamentista valittujen kertomusten avulla. Tärkeitä sisältöjä ovat
ihmisoikeusetiikka, YK:n Lapsen oikeuksien sopimus sekä ihmisarvo, elämän kunnioittaminen ja
luonnon vaaliminen. Pohditaan oppilaan omia valintoja ja hänen toimintansa taustalla vaikuttavia
arvoja sekä globaalia vastuuta. Tärkeitä näkökulmia ovat elämäntaidot, itsetuntemus, tunnetaidot
ja kokonaisvaltainen hyvinvointi. Opetukseen valittujen sisältöjen tulee antaa oppilaalle välineitä
eettiseen keskusteluun ja omien näkemysten perustelemiseen sekä uskonnoista käytävään
keskusteluun.
• Vuorisaarna
• Katekismus
• Isä Meidän -rukous
• hyviä roolimalleja/esikuvia, esim. Lars Levi Laestadius, Äiti Teresa, Martin Luther King, Malala,
Desmond Tutu
• YK, lasten oikeudet, ihmisoikeudet
• pohjaksi eettisille keskusteluille voi käyttää esim: Unicefin materiaalia, KIVA-koulun materiaalia,
elämänkatsomustiedon Miina ja Ville kirjasarjasta nostettuja eettisiä pohdintoja
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Opetuksen tavoitteet

Tavoitteisiin liittyvät
sisältöalueet

Laaja-alainen osaaminen

T4

S1, S2, S3

L4, L5, L6

T5

S1, S2

L1, L2

T6

S2, S3

L2

T8

S1, S2, S3

L7

T9

S2, S3

L2

T10

S2, S3

L1, L3, L6

T12

S3

L1
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Vuosiluokan tavoitteet
T4 ohjata oppilasta etsimään, arvioimaan ja käyttämään uskontoa
koskevaa tietoa erilaisista lähteistä
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Oppimaan oppimisen taidot uskonnon
opiskelussa

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa hakea tietoa useasta lähteestä.
Oppilas harjoittelee arvioimaan löytämänsä
tiedon luotettavuutta ja objektiivisuutta.

T5 opastaa oppilasta perehtymään Suomen ja Euroopan uskonnollisiin ja
katsomuksellisiin juuriin ja nykytilaan
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Uskontoa ja kulttuuria koskeva tieto

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas tunnistaa uskontojen merkityksiä
yhteiskuntien kehityksessä, kulttuurissa ja
mediassa ja osaa antaa niistä esimerkkejä.
Hän osaa kuvata suomalaisen ja
eurooppalaisen uskonnollisuuden juuria
pääpiirteissään.

T6 ohjata oppilas tutustumaan juutalaisuuteen, kristinuskoon ja islamiin ja
niiden vaikutukseen ja historiaan Euroopassa
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Uskontoa ja kulttuuria koskeva tieto

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa kuvata juutalaisuuden,
kristinuskon ja islamin pääpiirteet sekä niiden
keskinäiset suhteet.

T8 ohjata oppilas perehtymään opiskeltavan uskonnon eettisiin opetuksiin
sekä eri uskontoja yhdistäviin eettisiin periaatteisiin
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Etiikkaa koskeva tieto

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas tunnistaa ja osaa nimetä opiskeltavan
uskonnon eettisiä opetuksia sekä uskontoja ja
katsomuksia yhdistäviä eettisiä periaatteita.

T9 ohjata oppilasta ymmärtämään ihmisoikeuksiin ja erityisesti YK:n
Lapsen oikeuksien sopimukseen sisältyviä arvoja yksilön ja yhteisön
näkökulmasta
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
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Arvioinnin kohde

Arvioinnin kohde
Ihmisoikeusetiikka

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas tietää YK:n Lapsen oikeuksien
sopimuksen keskeisen sisällön ja osaa kertoa
esimerkkejä ihmisoikeuksista.

T10 ohjata oppilasta arvioimaan tekemiään valintoja ja pohtimaan
toiminnan taustalla vaikuttavia arvoja eettisten periaatteiden ja kestävän
tulevaisuuden näkökulmasta
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Eettinen pohdinta

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa kertoa arjen esimerkkejä
kestävän tulevaisuuden rakentamisesta.
Hän osaa soveltaa opiskelemansa uskonnon
eettisiä periaatteita omassa pohdinnassaan.

T12 auttaa ja tukea oppilasta muodostamaan ja vahvistamaan myönteistä
maailmankatsomusta, itsetuntoa ja luottamusta elämään
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Ei vaikuta arvosanan muodostumiseen.
Oppilaita ohjataan pohtimaan kokemuksiaan
osana itsearviointia.

Vuosiluokka 6
Vuosiluokan keskeiset sisältöalueet
S1 Suhde omaan uskontoon

Vuosiluokat 3-6

Opetuksessa tarkastellaan kristinuskon keskeisiä käsitteitä, symboleita ja oppia. Sisältöjen
valinnassa huomioidaan kristinuskon moninaisuus ja erityisesti protestanttisuus osana
kristinuskoa. Opetuksessa tutustutaan Martin Lutherin ja Mikael Agricolan merkitykseen
uskonnon uudistajina. Perehdytään luterilaisuuden oppiin, sakramentteihin, rukouksiin,
jumalanpalvelukseen ja seurakunnan toimintaan. Opetuksessa tarkastellaan Raamattua kirjana,
sen erilaisia tyylilajeja sekä uskonnollisen kielen erityispiirteitä ja vertauskuvallisuutta.
Opetuksessa perehdytään Jeesuksen elämään, opetuksiin ja merkitykseen kristinuskossa.
Pohditaan Paavalin ja varhaisen kristillisyyden merkitystä kristinuskon kehittymiselle
maailmanuskonnoksi. Tutustutaan Raamatun keskeisten kertomusten vuorovaikutukseen taiteen,
tieteen ja kulttuurin kanssa sekä tarkastellaan kristinuskon näkymistä populaarikulttuurissa.
Opetuksessa syvennetään tietoja kirkkovuodesta, elämänkaaren kristillisistä rituaaleista sekä
niihin liittyvästä moninaisesta tapakulttuurista. Tutustutaan syvällisemmin kirkkoon uskonnollisena
rakennuksena, kirkkoarkkitehtuuriin ja siihen liittyvään symboliikkaan. Opetuksessa otetaan
huomioon virret ja muu hengellinen musiikki.
•
•
•
•
•
•
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Paavali
kirkon jakautuminen
ortodoksinen ja katolinen kirkko (Tsasouna ja Pyhän Mikaelin kappeli Pietarsaaressa)
keskiaika (mm. luostarielämä, kristinusko tulee Suomeen)
Martti Luther ja reformaatio/uskonpuhdistus
Suomen uskonpuhdistaja Mikael Agricola

S2 Uskontojen maailma
Opetuksessa tarkastellaan, mitä merkitsee pyhyys uskonnoissa, oma ja toisen pyhä. Tutustutaan
alustavasti juutalaisuutta, kristinuskoa ja islamia yhdistäviin profeettoihin, pyhiin paikkoihin ja
kertomuksiin sekä Jeesuksen asemaan näissä uskonnoissa. Tärkeinä tarkastelun kohteina
ovat koulun lähialueilla vaikuttavat uskonnolliset yhteisöt. Opetuksessa tutkitaan Suomen ja
Euroopan uskonnollista ja katsomuksellista nykytilaa ja sen taustaa sekä uskonnottomuutta.
Alustavasti tutustutaan ekumeniaan ja uskontodialogiin sekä tarkastellaan uskontoja mediasta ja
populaarikulttuurista otetuilla ajankohtaisilla esimerkeillä.

•
•
•
•

Evankelisluterilaisen kirkon sisäiset herätysliikkeet, niiden keskeinen opetus, toiminta ja
julkaisut
Suomessa toimivat suurimmat vapaakirkot, niiden keskeinen opetus, toiminta ja julkaisut
Paikallinen hengellisyys
ekumenia

S3 Hyvä elämä
Opetuksessa tarkastellaan kristinuskon tärkeimpiä eettisiä ohjeita: Kultaista sääntöä, rakkauden
kaksoiskäskyä ja kymmentä käskyä. Pohditaan Kultaisen säännön etiikkaa kristinuskossa
ja eri uskonnoissa. Opetuksessa käsitellään keskeisiä elämänkysymyksiä, tunteita ja arvoja
Vanhasta ja Uudesta Testamentista valittujen kertomusten avulla. Tärkeitä sisältöjä ovat
ihmisoikeusetiikka, YK:n Lapsen oikeuksien sopimus sekä ihmisarvo, elämän kunnioittaminen ja
luonnon vaaliminen. Pohditaan oppilaan omia valintoja ja hänen toimintansa taustalla vaikuttavia
arvoja sekä globaalia vastuuta. Tärkeitä näkökulmia ovat elämäntaidot, itsetuntemus, tunnetaidot
ja kokonaisvaltainen hyvinvointi. Opetukseen valittujen sisältöjen tulee antaa oppilaalle välineitä
eettiseen keskusteluun ja omien näkemysten perustelemiseen sekä uskonnoista käytävään
keskusteluun.
Tavoitteisiin liittyvät
sisältöalueet

Laaja-alainen osaaminen

T1

S1

L1

T2

S1

L1, L2

T3

S1, S2

L2, L3, L4

T4

S1, S2, S3

L4, L5, L6

T5

S1, S2

L1, L2

T6

S2, S3

L2

T7

S1, S2, S3

L2, L5, L6

T8

S1, S2, S3

L7

T9

S2, S3

L2

T10

S2, S3

L1, L3, L6

T11

S1, S2, S3

L1, L4, L6, L7

T12

S3

L1
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Opetuksen tavoitteet

Vuosiluokan tavoitteet
T1 ohjata oppilasta perehtymään opiskeltavan uskonnon pyhiin kirjoihin ja
kertomuksiin sekä keskeisiin oppeihin
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Uskontoa koskevan tiedon hallitseminen,
uskonnon monilukutaito

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa nimetä opiskeltavan uskonnon
lähteitä ja tekstejä sekä kuvata niiden
keskeisiä sisältöjä.

T2 ohjata oppilas tutustumaan opiskeltavan uskonnon rituaaleihin ja
tapoihin sekä pyhiin paikkoihin ja rakennuksiin
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Uskontoa koskevan tiedon hallitseminen,
uskonnon monilukutaito

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa kertoa esimerkkien avulla
opiskeltavan uskonnon keskeisistä
rituaaleista, tavoista ja pyhistä paikoista sekä
kuvata niiden merkitystä.

T3 auttaa oppilasta tunnistamaan uskonnollisen kielen erityispiirteitä ja
vertauskuvallisuutta
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Uskonnon kielen ja symbolien analysointi

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa hakea tietoa useasta lähteestä.
Oppilas harjoittelee arvioimaan löytämänsä
tiedon luotettavuutta ja objektiivisuutta.

T4 ohjata oppilasta etsimään, arvioimaan ja käyttämään uskontoa
koskevaa tietoa erilaisista lähteistä
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Oppimaan oppimisen taidot uskonnon
opiskelussa

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa hakea tietoa useasta lähteestä.
Oppilas harjoittelee arvioimaan löytämänsä
tiedon luotettavuutta ja objektiivisuutta.

T5 opastaa oppilasta perehtymään Suomen ja Euroopan uskonnollisiin ja
katsomuksellisiin juuriin ja nykytilaan
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Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
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Arvioinnin kohde
Uskontoa ja kulttuuria koskeva tieto

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas tunnistaa uskontojen merkityksiä
yhteiskuntien kehityksessä, kulttuurissa ja
mediassa ja osaa antaa niistä esimerkkejä.
Hän osaa kuvata suomalaisen ja
eurooppalaisen uskonnollisuuden juuria
pääpiirteissään.

T6 ohjata oppilas tutustumaan juutalaisuuteen, kristinuskoon ja islamiin ja
niiden vaikutukseen ja historiaan Euroopassa
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Uskontoa ja kulttuuria koskeva tieto

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa kuvata juutalaisuuden,
kristinuskon ja islamin pääpiirteet sekä niiden
keskinäiset suhteet.

T7 kannustaa oppilasta kunnioittamaan omaa ja toisen pyhää sekä
käyttäytymään asianmukaisesti erilaisissa uskonnollisissa tilaisuuksissa
ja tilanteissa
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Uskonnon monilukutaito

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas tietää, miten toimitaan ja pyrkii
toimimaan asianmukaisesti ja kunnioittavasti
erilaisissa uskonnollisissa tilanteissa ja
paikoissa.

T8 ohjata oppilas perehtymään opiskeltavan uskonnon eettisiin opetuksiin
sekä eri uskontoja yhdistäviin eettisiin periaatteisiin
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Etiikkaa koskeva tieto

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas tunnistaa ja osaa nimetä opiskeltavan
uskonnon eettisiä opetuksia sekä uskontoja ja
katsomuksia yhdistäviä eettisiä periaatteita.

T9 ohjata oppilasta ymmärtämään ihmisoikeuksiin ja erityisesti YK:n
Lapsen oikeuksien sopimukseen sisältyviä arvoja yksilön ja yhteisön
näkökulmasta
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Ihmisoikeusetiikka

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas tietää YK:n Lapsen oikeuksien
sopimuksen keskeisen sisällön ja osaa kertoa
esimerkkejä ihmisoikeuksista.
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Arvioinnin kohde

T10 ohjata oppilasta arvioimaan tekemiään valintoja ja pohtimaan
toiminnan taustalla vaikuttavia arvoja eettisten periaatteiden ja kestävän
tulevaisuuden näkökulmasta
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Eettinen pohdinta

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa kertoa arjen esimerkkejä
kestävän tulevaisuuden rakentamisesta.
Hän osaa soveltaa opiskelemansa uskonnon
eettisiä periaatteita omassa pohdinnassaan.

T11 luoda oppilaalle mahdollisuuksia keskustella eettisistä kysymyksistä,
ilmaista rakentavasti ajatuksiaan ja tunteitaan sekä harjoitella
perustelemaan omia näkemyksiään
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Ajattelun ja vuorovaikutuksen taidot

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osallistuu yhteiseen keskusteluun,
osaa kuunnella toisia ja ilmaista itseään.

T12 auttaa ja tukea oppilasta muodostamaan ja vahvistamaan myönteistä
maailmankatsomusta, itsetuntoa ja luottamusta elämään
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Ei vaikuta arvosanan muodostumiseen.
Oppilaita ohjataan pohtimaan kokemuksiaan
osana itsearviointia.

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

Elämänkatsomustiedon tehtävä vuosiluokilla 3-6
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 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.

Vuosiluokan keskeiset sisältöalueet
S1 Kasvaminen hyvään elämään
Harjoitellaan toisen kohtaamista ja erilaisten näkökulmien arvostamista. Tutkitaan
oikeudenmukaisuuden ilmenemistä jokapäiväisessä elämässä. Tutkitaan vapautta ja vastuuta,
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Vuosiluokka 3

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.
• oikea ja väärä, säännöt
• vastuu ja vapaus
• ystävyys
• mielipiteen- uskonnon- ja elämänkatsomusvapaus
• oikeudenmukaisuus jokapäiväisessä elämässä; mitä on oikeudenmukaisuus?
• huomioiminen ja sietokyky
• kiusaaminen
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.
• erilaisuus ja sietokyky
• erilaisia tapoja ja käytäntöjä
• erilaisia elämänkatsomuksia
• kulttuuriset vähemmistöt
• kulttuuriperintö
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.
• moraali
• rasismi
• lapsen oikeudet
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• demokratia
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.
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• jokamiehenoikeudet
• kestävä kehitys ja luonnonsuojelu
• reilun kaupan perusperiaattet (fairtrade)
• ympäristöjärjestöt
• eläinsuojelu
• maailmanperintö, luonnonsuojelualueet
• aikakäsitys; miksi pitää saapua ajoissa? Mitä teet, jos myöhästyt? Minkälaisissa tilanteissa saa
myöhästyä?
Opetuksen tavoitteet

Tavoitteisiin liittyvät
sisältöalueet

Laaja-alainen osaaminen

T1

S1, S2, S3, S4

L1, L2, L3, L7

T4

S1, S2, S3

L3, L7

T7

S1, S2, S3, S4

L1, L2, L5

T8

S1, S2, S3

L2, L7

T9

S3

L2, L3

T10

S1, S2, S3, S4

L5, L6, L7

Vuosiluokan tavoitteet
T1 luoda edellytyksiä oppilaan eettisten ajattelun taitojen kehittymiselle ja
kannustaa oppilasta soveltamaan eettisiä periaatteita arjen tilanteisiin
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Käsitteiden hallinta ja soveltaminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa selittää muutamia keskeisiä
etiikan käsitteitä ja jäsentää niiden avulla
joitakin elämässä kohtaamiaan eettisiä
tilanteita.

T4 ohjata oppilasta kantamaan vastuuta itsestä, toisista ihmisistä ja
luonnosta
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Vastuullisen toiminnan tunteminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa kuvata, mitä tarkoittaa itsestä,
toisista ja luonnosta vastuun ottaminen sekä
kertoa, mitä se tarkoittaa omassa toiminnassa

T7 ohjata oppilasta suunnittelemaan ja arvioimaan omaa katsomuksellista
oppimistaan
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
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Arvioinnin kohde

Arvioinnin kohde
Oppimaan oppimisen taidot

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa asettaa opiskeluun liittyviä
tavoitteita, pyrkii toimimaan tavoitteiden
suunnassa ja arvioi niiden toteutumista sekä
yksin että ryhmässä.

T8 rohkaista oppilasta ilmaisemaan katsomustaan ja kuuntelemaan
muiden katsomuksellisia kannanottoja
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Vuorovaikutus-taidot ja toiminta ryhmän
jäsenenä

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas ilmaisee omaa katsomuksellista
ajatteluaan rakentavasti ja osaa kuunnella
toisten näkemyksiä ja kannanottoja.

T9 ohjata oppilas tuntemaan YK:n yleismaailmalliseen ihmisoikeuksien
julistukseen perustuvaa ihmisoikeusetiikkaa, erityisesti lapsen oikeuksia
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Ihmisoikeusetiikka

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas tietää YK:n yleismaailmallisen
ihmisoikeuksien julistuksen keskeisen
sisällön ja osaa kertoa esimerkkejä lapsen
oikeuksista.

T10 rohkaista oppilasta toimimaan aloitteellisesti ja vastuullisesti omassa
ympäristössään
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Vaikuttamisen keinojen tunteminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa etsiä ja kuvata joitakin
vastuullisen vaikuttamisen keinoja.

Vuosiluokka 4
Vuosiluokan keskeiset sisältöalueet
S1 Kasvaminen hyvään elämään
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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.
• oikea ja väärä, säännöt
• vastuu ja vapaus
• ystävyys
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• mielipiteen- uskonnon- ja elämänkatsomusvapaus
• oikeudenmukaisuus jokapäiväisessä elämässä; mitä on oikeudenmukaisuus?
• huomioiminen ja sietokyky
• kiusaaminen
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.
• erilaisuus ja sietokyky
• erilaisia tapoja ja käytäntöjä
• erilaisia elämänkatsomuksia
• kulttuuriset vähemmistöt
• kulttuuriperintö
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.
• moraali
• rasismi
• lapsen oikeudet
• demokratia
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.
• jokamiehenoikeudet

• reilun kaupan perusperiaatteet (fairtrade)
• ympäristöjärjestöt
• eläinsuojelu
• maailmanperintö, luonnonsuojelualueet
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Vuosiluokat 3-6

• kestävä kehitys ja ympäristönhoito

• aikakäsitys; miksi pitää tulla ajoissa? Mitä teet, jos myöhästyt? Minkälaisissa tilanteissa saa
myöhästyä?
Opetuksen tavoitteet

Tavoitteisiin liittyvät
sisältöalueet

Laaja-alainen osaaminen

T1

S1, S2, S3, S4

L1, L2, L3, L7

T2

S1, S2, S3, S4

L1, L4, L5

T4

S1, S2, S3

L3, L7

T7

S1, S2, S3, S4

L1, L2, L5

T8

S1, S2, S3

L2, L7

T9

S3

L2, L3

T10

S1, S2, S3, S4

L5, L6, L7

Vuosiluokan tavoitteet
T1 luoda edellytyksiä oppilaan eettisten ajattelun taitojen kehittymiselle ja
kannustaa oppilasta soveltamaan eettisiä periaatteita arjen tilanteisiin
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Käsitteiden hallinta ja soveltaminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa selittää muutamia keskeisiä
etiikan käsitteitä ja jäsentää niiden avulla
joitakin elämässä kohtaamiaan eettisiä
tilanteita.

T2 ohjata oppilasta tunnistamaan ja arvioimaan väitteitä ja niiden
perusteluita
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Väitteiden ja perusteluiden tunnistaminen ja
arviointi

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa löytää keskustelusta väitteitä ja
niiden perusteluja sekä pohtia perusteluiden
asiaankuuluvuutta

T4 ohjata oppilasta kantamaan vastuuta itsestä, toisista ihmisistä ja
luonnosta
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
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Vastuullisen toiminnan tunteminen
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Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa kuvata, mitä tarkoittaa itsestä,
toisista ja luonnosta vastuun ottaminen sekä
kertoa, mitä se tarkoittaa omassa toiminnassa

T7 ohjata oppilasta suunnittelemaan ja arvioimaan omaa katsomuksellista
oppimistaan
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Oppimaan oppimisen taidot

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa asettaa opiskeluun liittyviä
tavoitteita, pyrkii toimimaan tavoitteiden
suunnassa ja arvioi niiden toteutumista sekä
yksin että ryhmässä.

T8 rohkaista oppilasta ilmaisemaan katsomustaan ja kuuntelemaan
muiden katsomuksellisia kannanottoja
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Vuorovaikutus-taidot ja toiminta ryhmän
jäsenenä

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas ilmaisee omaa katsomuksellista
ajatteluaan rakentavasti ja osaa kuunnella
toisten näkemyksiä ja kannanottoja.

T9 ohjata oppilas tuntemaan YK:n yleismaailmalliseen ihmisoikeuksien
julistukseen perustuvaa ihmisoikeusetiikkaa, erityisesti lapsen oikeuksia
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Ihmisoikeusetiikka

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas tietää YK:n yleismaailmallisen
ihmisoikeuksien julistuksen keskeisen
sisällön ja osaa kertoa esimerkkejä lapsen
oikeuksista.

T10 rohkaista oppilasta toimimaan aloitteellisesti ja vastuullisesti omassa
ympäristössään
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Vaikuttamisen keinojen tunteminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa etsiä ja kuvata joitakin
vastuullisen vaikuttamisen keinoja.

Vuosiluokka 5
Vuosiluokan keskeiset sisältöalueet

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.
• oikea ja väärä, säännöt
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S1 Kasvaminen hyvään elämään

• vastuu ja vapaus
• ystävyys
• mielipiteen- uskonnon- ja elämänkatsomusvapaus
• oikeudenmukaisuus jokapäiväisessä elämässä; mitä on oikeudenmukaisuus?
• huomioiminen ja sietokyky
• kiusaaminen
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.
• erilaisuus ja sietokyky
• erilaisia tapoja ja käytäntöjä
• erilaisia elämänkatsomuksia
• kulttuuriset vähemmistöt
• kulttuuriperintö
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.
• moraali
• rasismi
• lapsen oikeudet
• demokratia
S4 Luonto ja kestävä tulevaisuus
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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.
• jokamiehenoikeudet
• kestävä kehitys ja luonnonsuojelu
• reilun kaupan perusperiaattet (fairtrade)
• ympäristöjärjestöt
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• eläinsuojelu
• maailmanperintö, luonnonsuojelualueet
• aikakäsitys; miksi pitää tulla ajoissa? Mitä teet, jos myöhästyt? Minkälaisissa tilanteissa saa
myöhästyä?
Opetuksen tavoitteet

Tavoitteisiin liittyvät
sisältöalueet

Laaja-alainen osaaminen

T1

S1, S2, S3, S4

L1, L2, L3, L7

T2

S1, S2, S3, S4

L1, L4, L5

T3

S1, S2, S3

L1, L4

T4

S1, S2, S3

L3, L7

T5

S2, S3, S4

L2, L4, L5

T6

S1, S2, S3, S4

L1, L2

T7

S1, S2, S3, S4

L1, L2, L5

T8

S1, S2, S3

L2, L7

T9

S3

L2, L3

T10

S1, S2, S3, S4

L5, L6, L7

Vuosiluokan tavoitteet
T1 luoda edellytyksiä oppilaan eettisten ajattelun taitojen kehittymiselle ja
kannustaa oppilasta soveltamaan eettisiä periaatteita arjen tilanteisiin
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Käsitteiden hallinta ja soveltaminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa selittää muutamia keskeisiä
etiikan käsitteitä ja jäsentää niiden avulla
joitakin elämässä kohtaamiaan eettisiä
tilanteita.

T2 ohjata oppilasta tunnistamaan ja arvioimaan väitteitä ja niiden
perusteluita
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Väitteiden ja perusteluiden tunnistaminen ja
arviointi

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa löytää keskustelusta väitteitä ja
niiden perusteluja sekä pohtia perusteluiden
asiaankuuluvuutta

T3 edistää oppilaan kykyä oivaltaa asioiden välisiä suhteita ja kehittää
ajatteluaan
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
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Arvioinnin kohde

Arvioinnin kohde
Päättelytaidot

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa tunnistaa virhepäättelyä ja
korjata sen pohjalta omaa ajatteluaan

T4 ohjata oppilasta kantamaan vastuuta itsestä, toisista ihmisistä ja
luonnosta
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Vastuullisen toiminnan tunteminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa kuvata, mitä tarkoittaa itsestä,
toisista ja luonnosta vastuun ottaminen sekä
kertoa, mitä se tarkoittaa omassa toiminnassa

T5 ohjata oppilas tutustumaan suomalaiseen, eurooppalaiseen
ja maailman kulttuuriperintöön sekä hahmottamaan kulttuurista
moninaisuutta ilmiönä.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Tietojen ja käsitteiden hallinta

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa nimetä ja selittää joitakin
kulttuuriin liittyviä ilmiöitä suomalaisesta,
eurooppalaisesta ja maailman
kulttuuriperinnöstä. Oppilas osaa antaa
esimerkkejä yhteisön tai yhteiskunnan
kulttuurisesta moninaisuudesta

T6 tukea oppilasta rakentamaan katsomuksellista ja kulttuurista
yleissivistystään
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Tietojen ja käsitteiden hallinta

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa nimetä joitakin katsomusten ja
kulttuurien tärkeimpiä piirteitä.

T7 ohjata oppilasta suunnittelemaan ja arvioimaan omaa katsomuksellista
oppimistaan
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
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Oppimaan oppimisen taidot

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa asettaa opiskeluun liittyviä
tavoitteita, pyrkii toimimaan tavoitteiden
suunnassa ja arvioi niiden toteutumista sekä
yksin että ryhmässä.

T8 rohkaista oppilasta ilmaisemaan katsomustaan ja kuuntelemaan
muiden katsomuksellisia kannanottoja
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
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Arvioinnin kohde
Vuorovaikutus-taidot ja toiminta ryhmän
jäsenenä

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas ilmaisee omaa katsomuksellista
ajatteluaan rakentavasti ja osaa kuunnella
toisten näkemyksiä ja kannanottoja.

T9 ohjata oppilas tuntemaan YK:n yleismaailmalliseen ihmisoikeuksien
julistukseen perustuvaa ihmisoikeusetiikkaa, erityisesti lapsen oikeuksia
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Ihmisoikeusetiikka

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas tietää YK:n yleismaailmallisen
ihmisoikeuksien julistuksen keskeisen
sisällön ja osaa kertoa esimerkkejä lapsen
oikeuksista.

T10 rohkaista oppilasta toimimaan aloitteellisesti ja vastuullisesti omassa
ympäristössään
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Vaikuttamisen keinojen tunteminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa etsiä ja kuvata joitakin
vastuullisen vaikuttamisen keinoja.

Vuosiluokka 6
Vuosiluokan keskeiset sisältöalueet
S1 Kasvaminen hyvään elämään
Harjoitellaan toisen kohtaamista ja erilaisten näkökulmien arvostamista. Tutkitaan
oikeudenmukaisuuden ilmenemistä jokapäiväisessä elämässä. Tutkitaan vapautta ja vastuuta,
erityisesti ajattelun-, uskonnon- ja elämänkatsomuksen vapauden näkökulmista. Perehdytään
arvon ja normin käsitteisiin. Pohditaan yhdenvertaisuutta, onnellisuutta ja hyvää elämää.
Harjoitellaan oman näkemyksen erittelyä ja perustelemista suhteessa toisiin.
• oikea ja väärä, säännöt
• vastuu ja vapaus
• ystävyys
• mielipiteen- uskonnon- ja elämänkatsomusvapaus
• oikeudenmukaisuus jokapäiväisessä elämässä; Mmtä on oikeudenmukaisuus?
• huomioiminen ja sietokyky

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
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• kiusaaminen

merkityksiä. Perehdytään maailman kulttuuriperintöön ja sen arvokkuuteen. Harjoitellaan oman
näkemyksen erittelyä ja perustelemista suhteessa eri kulttuureihin ja katsomuksiin.
• erilaisuus ja sietokyky
• erilaisia tapoja ja käytäntöjä
• erilaisia elämänkatsomuksia
• kulttuuriset vähemmistöt
• kulttuuriperintö
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.
• moraali
• rasismi
• lapsen oikeudet
• demokratia
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.
• jokamiehenoikeudet
• kestävä kehitys ja luonnonsuojelu
• reilun kaupan perusperiaattet (fairtrade)
• ympäristöjärjestöt
• eläinsuojelu
• maailmanperintö, luonnonsuojelualueet
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• aikakäsitys; miksi pitää tulla ajoissa? Mitä teet, jos myöhästyt? Minkälaisissa tilanteissa saa
myöhästyä?
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Opetuksen tavoitteet

Tavoitteisiin liittyvät
sisältöalueet

Laaja-alainen osaaminen

T1

S1, S2, S3, S4

L1, L2, L3, L7

T2

S1, S2, S3, S4

L1, L4, L5

T3

S1, S2, S3

L1, L4

T4

S1, S2, S3

L3, L7

T5

S2, S3, S4

L2, L4, L5

T6

S1, S2, S3, S4

L1, L2

T7

S1, S2, S3, S4

L1, L2, L5

T8

S1, S2, S3

L2, L7

T9

S3

L2, L3

T10

S1, S2, S3, S4

L5, L6, L7

Vuosiluokan tavoitteet
T1 luoda edellytyksiä oppilaan eettisten ajattelun taitojen kehittymiselle ja
kannustaa oppilasta soveltamaan eettisiä periaatteita arjen tilanteisiin
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Käsitteiden hallinta ja soveltaminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa selittää muutamia keskeisiä
etiikan käsitteitä ja jäsentää niiden avulla
joitakin elämässä kohtaamiaan eettisiä
tilanteita.

T2 ohjata oppilasta tunnistamaan ja arvioimaan väitteitä ja niiden
perusteluita
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Väitteiden ja perusteluiden tunnistaminen ja
arviointi

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa löytää keskustelusta väitteitä ja
niiden perusteluja sekä pohtia perusteluiden
asiaankuuluvuutta

T3 edistää oppilaan kykyä oivaltaa asioiden välisiä suhteita ja kehittää
ajatteluaan
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Päättelytaidot

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa tunnistaa virhepäättelyä ja
korjata sen pohjalta omaa ajatteluaan
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Arvioinnin kohde

T4 ohjata oppilasta kantamaan vastuuta itsestä, toisista ihmisistä ja
luonnosta
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Vastuullisen toiminnan tunteminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa kuvata, mitä tarkoittaa itsestä,
toisista ja luonnosta vastuun ottaminen sekä
kertoa, mitä se tarkoittaa omassa toiminnassa

T5 ohjata oppilas tutustumaan suomalaiseen, eurooppalaiseen
ja maailman kulttuuriperintöön sekä hahmottamaan kulttuurista
moninaisuutta ilmiönä.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Tietojen ja käsitteiden hallinta

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa nimetä ja selittää joitakin
kulttuuriin liittyviä ilmiöitä suomalaisesta,
eurooppalaisesta ja maailman
kulttuuriperinnöstä. Oppilas osaa antaa
esimerkkejä yhteisön tai yhteiskunnan
kulttuurisesta moninaisuudesta

T6 tukea oppilasta rakentamaan katsomuksellista ja kulttuurista
yleissivistystään
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Tietojen ja käsitteiden hallinta

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa nimetä joitakin katsomusten ja
kulttuurien tärkeimpiä piirteitä.

T7 ohjata oppilasta suunnittelemaan ja arvioimaan omaa katsomuksellista
oppimistaan
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Oppimaan oppimisen taidot

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa asettaa opiskeluun liittyviä
tavoitteita, pyrkii toimimaan tavoitteiden
suunnassa ja arvioi niiden toteutumista sekä
yksin että ryhmässä.
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T8 rohkaista oppilasta ilmaisemaan katsomustaan ja kuuntelemaan
muiden katsomuksellisia kannanottoja
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Vuorovaikutus-taidot ja toiminta ryhmän
jäsenenä
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Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas ilmaisee omaa katsomuksellista
ajatteluaan rakentavasti ja osaa kuunnella
toisten näkemyksiä ja kannanottoja.

T9 ohjata oppilas tuntemaan YK:n yleismaailmalliseen ihmisoikeuksien
julistukseen perustuvaa ihmisoikeusetiikkaa, erityisesti lapsen oikeuksia
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Ihmisoikeusetiikka

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas tietää YK:n yleismaailmallisen
ihmisoikeuksien julistuksen keskeisen
sisällön ja osaa kertoa esimerkkejä lapsen
oikeuksista.

T10 rohkaista oppilasta toimimaan aloitteellisesti ja vastuullisesti omassa
ympäristössään
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Vaikuttamisen keinojen tunteminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa etsiä ja kuvata joitakin
vastuullisen vaikuttamisen keinoja.

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

Vuosiluokkien 3-6 musiikin opetuksessa oppilaat oppivat suhtautumaan avoimesti ja
kunnioittavasti toisten kokemuksiin sekä luomaan yhteenkuuluvuuden tunnetta ryhmässään.
Samalla he tottuvat jäsentämään aiempaa tietoisemmin musiikillisia kokemuksia ja ilmiöitä
sekä musiikkikulttuureja. Oppilaiden ymmärrys musiikkikäsitteistä ja ilmaisukeinoista syvenee
ja laajenee samalla, kun taidot laulaa, soittaa, säveltää, liikkua ja kuunnella kehittyvät.
Ääniin ja musiikin ilmaisukeinoihin liittyvää luovaa ja esteettistä ajattelua edistetään luomalla
tilanteita, joissa oppilaat voivat suunnitella ja toteuttaa erilaisia musiikillisia tai monitaiteellisia
kokonaisuuksia. Näissä tehtävissä oppilaat käyttävät mielikuvitustaan ja kekseliäisyyttään yksin
tai yhdessä muiden kanssa. Musiikillinen toiminta liittyy luontevasti eheyttävään opiskeluun koulun
arjessa ja juhlassa. Oppilaiden käsitys itsestään musiikillisena toimijoina rakentuu myönteisten
oppimiskokemusten kautta.
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Oppiaineen tehtävä vuosiluokilla 3-6

Musiikin oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät tavoitteet
vuosiluokilla 3-6
Tavoitteena on luoda pedagogisesti monipuolinen ja joustava musiikin opiskelukokonaisuus,
joissa erilaiset musiikilliset työtavat ja vuorovaikutustilanteet sekä yhteismusisointi ja muu
musiikillinen yhteistoiminta on mahdollista jokaiselle oppilaalle. Oppimisen ilo, luovaan ajatteluun
rohkaiseva ennakkoluuloton ilmapiiri sekä myönteiset musiikkikokemukset ja -elämykset
innostavat oppilaita kehittämään musiikillisia taitojaan. Opetustilanteissa luodaan mahdollisuuksia
tieto- ja viestintäteknologian käyttöön musiikillisessa toiminnassa. Opetuksessa hyödynnetään
taide- ja kulttuurilaitosten sekä muiden yhteistyötahojen tarjoamia mahdollisuuksia.
•

tekijänoikeus
opas
opettajille:
Kopiosto_tekijanoikeusopas_FI.pdf

http://kopiraittila.fi/wp-content/uploads/2017/01/

Ohjaus, eriyttäminen ja tuki musiikissa vuosiluokilla 3-6
Musiikin opetuksessa ja työskentelyn suunnittelussa otetaan huomioon oppilaiden erilaiset
tarpeet, aikaisempi oppiminen ja kiinnostuksen kohteet. Niiden pohjalta tehdään muun muassa
työtapoja, opetusvälineiden käyttöä ja ryhmätyöskentelyä koskevat ratkaisut niin, että myös
oppilaita kuullaan. Ratkaisuilla luodaan oppimista edistäviä yhteismusisoinnin tilanteita sekä
vahvistetaan jokaisen oppilaan opiskelutaitoja ja oma-aloitteisuutta.

Oppilaan oppimisen arviointi musiikissa vuosiluokilla 3-6
Musiikin opetuksessa oppilaat tarvitsevat ohjaavaa ja rohkaisevaa palautetta erityisesti
yhteistoiminnan ja musiikillisten taitojen harjoittelemisessa. Palaute ohjaa jokaista oppilasta
hahmottamaan musiikkia ja musiikkikäsitteitä sekä kehittämään toimintaansa ryhmän jäsenenä
suhteessa soivaan musiikilliseen kokonaisuuteen.
Antaessaan musiikin sanallista arviota tai arvosanaa opettaja arvioi oppilaan osaamista suhteessa
paikallisessa opetussuunnitelmassa asetettuihin tavoitteisiin. Määritellessään osaamisen
tasoa 6. vuosiluokan lukuvuositodistusta varten opettaja käyttää musiikin valtakunnallisia
arviointikriteereitä. Opinnoissa edistymisen kannalta on keskeistä seurata erityisesti oppilaan
yhteismusisointitaitojen, käsitteellisen ajattelun ja oppimaan oppimisen taitojen kehittymistä.

Vuosiluokka 3
Vuosiluokan keskeiset sisältöalueet
S1 Miten musiikissa toimitaan
Musisointitilanteissa kiinnitetään huomiota musisoivan ryhmän jäsenenä toimimiseen. Luontevaa
äänenkäyttöä ja laulamista, liikkumista sekä keho-, rytmi-, melodia- ja sointusoittimien
perussoittotekniikoita harjoitellaan yhteismusisoinnissa. Opetuksessa on keskeistä ilmaisutaitojen
ja kuvittelukyvyn monipuolinen kehittäminen.

Vuosiluokat 3-6

• rytmisoittimet, esim. marakassit, rytmikapulat, munahelistin (egg shaker), bongorummut,
djembe, guiro, kello, cabasa
• melodiasoittimet esim. kantele, nokkahuilu, boomwhackers
• omat soittimet
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S2 Mistä musiikki muodostuu
Musisointitilanteissa kiinnitetään huomiota peruskäsitteiden lisäksi musiikkikäsitteiden rytmi,
melodia, harmonia, muoto, sointiväri ja dynamiikka hahmottamiskyvyn kehittämiseen. Osaamisen
kehittyessä käsitteitä nimetään ja käytetään vakiintuneita tai omia symboleita kuvaamaan
musiikillisia tapahtumia. Musiikillisessa toiminnassa kiinnitetään huomiota myös tulkintaan ja
musiikin ilmaisullisiin keinoihin.
• nuotit: kokonuotti, puolinuotti, neljäsosanuotti, kahdeksasosanuotti
• tauot: kokotauko, puolitauko, neljäsosatauko
• kaikurytmit
• säkeistö, kertosäe ja kertaus
• dynamiikka: pp – ff
• tempo: accelerando – ritardando
• fermaatti fermat
• nuottiviivasto: viivat, välit, C-duuriasteikko
• G-avain
• tahtiviivat
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.
•

muiden kielten ja kulttuurien huomiointi

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.
• ajankohtaisia lauluja liittyen: esim. vuodenaikoihin, YK-päivään, adventtiin, itsenäisyyspäivään
(Maamme laulu, ensimmäinen säkeistö ulkoa), jouluun, Kalevalanpäivään, ystävänpäivään,
pääsiäiseen, vappuun sekä ruotsinkielisiä lauluja, virsiä, laulelmia Suomesta ja muista
pohjoismaista, kaanonlauluja

• sointiväri
• soitintuntemus (jousi- ja puhallinnsoittimet)
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• musiikinkuuntelu: ajankohtaista musiikkita, mitä oppilaat kuuntelevat, klassista musiikkia esim.
Sibelius: Finlandia-hymni, Mozart: Eine kleine nachtmusik, Arthur Honegger: Pacific 231,
tyypillistä musiikkia pohjoismaista, saamelaista musiikkia

Opetuksen tavoitteet

Tavoitteisiin liittyvät
sisältöalueet

Laaja-alainen osaaminen

T1

S1, S2, S3, S4

L2, L6, L7

T2

S1, S2, S3, S4

L2

T3

S1, S2, S3, S4

L1, L2

T4

S1, S2, S3, S4

L2

T7

S1, S2, S3, S4

L4

T8

S1, S2, S3

L3

Vuosiluokan tavoitteet
T1 rohkaista oppilasta osallistumaan yhteismusisointiin ja rakentamaan
myönteistä yhteishenkeä yhteisössään
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Musiikilliset yhteistyötaidot

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas ottaa huomioon ryhmän muut jäsenet
yhteismusisoinnissa.

T2 ohjata oppilasta luontevaan äänenkäyttöön ja laulamiseen sekä
kehittämään keho-, rytmi-, melodia- ja sointusoittimien soittotaitoaan
musisoivan ryhmän jäsenenä
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Laulaminen ja soittaminen ryhmän jäsenenä

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osallistuu yhteislauluun ja soittoon
pyrkien sovittamaan osuutensa osaksi
musiikillista kokonaisuutta.

T3 kannustaa oppilasta keholliseen musiikin, kuvien, tarinoiden ja
tunnetilojen ilmaisuun kokonaisvaltaisesti liikkuen
•
•
•
•
•

eheyttävät laulu- ja piirileikit
rytmien taputtaminen ja soittaminen
liikkuminen musiikin mukaan
bodypercussion
pulssi

Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde

Vuosiluokat 3-6

Musiikkiliikunta
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Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas liikkuu musiikin mukaan ja käyttää
kehoaan musiikilliseen ilmaisuun.

T4 tarjota oppilaalle mahdollisuuksia ääniympäristön ja musiikin
elämykselliseen kuunteluun sekä ohjata häntä jäsentämään kuulemaansa
sekä kertomaan siitä
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Musiikin kuuntelu

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas kuuntelee keskittyneesti musiikkia ja
esittää näkemyksiään kuulemastaan.

T7 ohjata oppilasta ymmärtämään musiikkikäsitteitä ja musiikin
merkintätapojen periaatteita musisoinnin yhteydessä
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Musiikin merkintätapojen ymmärtäminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas toimii opiskeltujen musiikillisten
merkintöjen mukaisesti musisoinnin
yhteydessä.

T8 ohjata oppilasta tunnistamaan musiikin vaikutuksia hyvinvointiin sekä
huolehtimaan musisointi- ja ääniympäristön turvallisuudesta
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Välineiden ja laitteiden turvallinen käyttö

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas käyttää laitteita ja soittimia ottaen
huomioon muun muassa äänen ja musiikin
voimakkuuteen liittyvät tekijät.

Vuosiluokka 4
Vuosiluokan keskeiset sisältöalueet
S1 Miten musiikissa toimitaan
Musisointitilanteissa kiinnitetään huomiota musisoivan ryhmän jäsenenä toimimiseen. Luontevaa
äänenkäyttöä ja laulamista, liikkumista sekä keho-, rytmi-, melodia- ja sointusoittimien
perussoittotekniikoita harjoitellaan yhteismusisoinnissa. Opetuksessa on keskeistä ilmaisutaitojen
ja kuvittelukyvyn monipuolinen kehittäminen.
• rytmisoittimet, esim. marakassit, rytmikapulat, munahelistin (egg shaker), bongorummut,
djembe, guiro, kello, cabasa
• melodiasoittimet esim. kantele, nokkahuilu, boomwhackers
• avoimet kielet: basso

• äänen tallennukseen tutustuminen ja oman äänen kuunteluun tottuminen
S2 Mistä musiikki muodostuu
Musisointitilanteissa kiinnitetään huomiota peruskäsitteiden lisäksi musiikkikäsitteiden rytmi,
melodia, harmonia, muoto, sointiväri ja dynamiikka hahmottamiskyvyn kehittämiseen. Osaamisen
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• omat soittimet

kehittyessä käsitteitä nimetään ja käytetään vakiintuneita tai omia symboleita kuvaamaan
musiikillisia tapahtumia. Musiikillisessa toiminnassa kiinnitetään huomiota myös tulkintaan ja
musiikin ilmaisullisiin keinoihin.
• nuotit: kokonuotti, puolinuotti, neljäsosanuotti, kahdeksasosanuotti
• tauot: kokotauko, puolitauko, neljäsosatauko, kahdeksasosatauko
• kaikurytmit
• säkeistö, kertosäe ja kertaus
• dynamiikka: pp – ff
• tempo: accelerando – ritardando
• fermaatti
• nuottiviivasto: viivat, välit, C-duuriasteikko
• G-avain
• tahtiviivat
• perustelementti: staccato-legato
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.
•

muiden kielten ja kulttuurien huomioon ottaminen

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.
• ajankohtaisia lauluja liittyen: esim. vuodenaikoihin, YK-päivään, Ruotsalaisuuden päivään (esim.
Modersmålets sång), adventtiin, itsenäisyyspäivään, jouluun, Kalevalanpäivään, ystävänpäivään,
pääsiäiseen, vappuun
• lauluja ruotsiksi ja englanniksi
• virsiä, lauluja ja laulelmia Suomesta ja muista pohjoismaista
• kaanonlauluja

Vuosiluokat 3-6

• laulua eri stemmoissa
• musiikinkuuntelu: ajankohtaista musiikkia, mitä oppilaat kuuntelevat, klassista musiikkia esim.
Sibelius: Finlandia-hymni, Mozart: Sinfonia 40 g-mollissa, Bach: Air, Arthur Honegger: Pacific 231,
tyypillistä musiikkia pohjoismaista esim. pohjoismaisia kansallislauluja, saamelaista musiikkia
• sointiväri
• soitintuntemus (jousi- ja puhallinsoittimet ja lyömäsoittimet)
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Opetuksen tavoitteet

Tavoitteisiin liittyvät
sisältöalueet

Laaja-alainen osaaminen

T1

S1, S2, S3, S4

L2, L6, L7

T2

S1, S2, S3, S4

L2

T3

S1, S2, S3, S4

L1, L2

T4

S1, S2, S3, S4

L2

T5

S1, S2, S3, S4

L1, L2, L5, L6

T7

S1, S2, S3, S4

L4

T8

S1, S2, S3

L3

Vuosiluokan tavoitteet
T1 rohkaista oppilasta osallistumaan yhteismusisointiin ja rakentamaan
myönteistä yhteishenkeä yhteisössään
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Musiikilliset yhteistyötaidot

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas ottaa huomioon ryhmän muut jäsenet
yhteismusisoinnissa.

T2 ohjata oppilasta luontevaan äänenkäyttöön ja laulamiseen sekä
kehittämään keho-, rytmi-, melodia- ja sointusoittimien soittotaitoaan
musisoivan ryhmän jäsenenä
•

harjoituksia mikrofonin käyttöön

Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Laulaminen ja soittaminen ryhmän jäsenenä

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osallistuu yhteislauluun ja soittoon
pyrkien sovittamaan osuutensa osaksi
musiikillista kokonaisuutta.

T3 kannustaa oppilasta keholliseen musiikin, kuvien, tarinoiden ja
tunnetilojen ilmaisuun kokonaisvaltaisesti liikkuen
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Musiikkiliikunta

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas liikkuu musiikin mukaan ja käyttää
kehoaan musiikilliseen ilmaisuun.

T4 tarjota oppilaalle mahdollisuuksia ääniympäristön ja musiikin
elämykselliseen kuunteluun sekä ohjata häntä jäsentämään kuulemaansa
sekä kertomaan siitä
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
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Arvioinnin kohde

Arvioinnin kohde
Musiikin kuuntelu

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas kuuntelee keskittyneesti musiikkia ja
esittää näkemyksiään kuulemastaan.

T5 rohkaista oppilasta improvisoimaan sekä suunnittelemaan
ja toteuttamaan pienimuotoisia sävellyksiä tai monitaiteellisia
kokonaisuuksia eri keinoin ja myös tieto- ja viestintäteknologiaa käyttäen
•
•
•

kokeilu erilaisilla teknisillä sovelluksia ja työkaluilla (esim. Garageband, iMovie)
äänittää ääni- ja videoklippejä
soittaa erilaisilla digitaalisislla soittimilla

Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen

Luovan musiikillisen ajattelun ilmaiseminen eri Oppilas keksii omia ratkaisuja käyttäen
keinoin
ääntä, musiikkia, kuvaa tai muita
ilmaisutapoja ja osaa tarvittaessa ohjatusti
hyödyntää musiikkiteknologian tarjoamia
mahdollisuuksia.

T7 ohjata oppilasta ymmärtämään musiikkikäsitteitä ja musiikin
merkintätapojen periaatteita musisoinnin yhteydessä
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Musiikin merkintätapojen ymmärtäminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas toimii opiskeltujen musiikillisten
merkintöjen mukaisesti musisoinnin
yhteydessä.

T8 ohjata oppilasta tunnistamaan musiikin vaikutuksia hyvinvointiin sekä
huolehtimaan musisointi- ja ääniympäristön turvallisuudesta
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Välineiden ja laitteiden turvallinen käyttö

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas käyttää laitteita ja soittimia ottaen
huomioon muun muassa äänen ja musiikin
voimakkuuteen liittyvät tekijät.

Vuosiluokka 5
Vuosiluokan keskeiset sisältöalueet
Vuosiluokat 3-6

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.
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• rytmisoittimet: rummut (peruskomppi, valssikomppi)
• basso (avoimet kielet, helpot basso-otteet)
• kitara (D, A7, A, Em, G)
• kosketinsoitin (D, A, Em, G)
• omat soittimet
• perehtyy äänen tallenukseen ja tottuu oman äänen kuulemiseen esim. kaiuttimen ja tallenteen
kautta
• tutustuu ja käyttää musiikkisovelluksia
• luo musiikkia digitaalisia apuvälineitä hyödyntäen
• harjoittelee laulamista stemmoissa
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.
• kertaus: nuottiarvot, tauot, rytmit
• muoto: säkeistö, kertosäe, kertaus, intro, outro, välisoitto, riffi, segno, coda, fine
• fermaatti
• tahtilaji (2/4, ¾, 4/4, 6/8)
• peruselementti: staccato-legato
• ylennysmerkki ja alennusmerkki
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.
• muiden kielien ja kulttuurien huomioiminen
• konserttivierailujen etiketti
• eheyttävä projekti esim. pieni musikaali, ”kykyjen päivä”
• elämyksellinen musiikinkuuntelu

Ohjelmiston suunnittelussa kiinnitetään huomiota oppilaiden omiin kulttuureihin, kulttuuriperinnön
vaalimiseen ja kulttuurisen ymmärryksen avartamiseen. Ohjelmistoon sisällytetään monipuolisesti
muun muassa lastenmusiikkia, eri kulttuurien musiikkia, taidemusiikkia, populaarimusiikkia
ja kansanmusiikkia. Musisointitilanteissa syntyneet oppilaiden luovat tuotokset ja sävellykset
sisältyvät myös ohjelmistoon.
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S4 Ohjelmisto

• ajankohtaisia lauluja liittyen: esim. vuodenaikoihin, YK-päivään, Ruotsalaisuuden päivään (esim.
Modersmålets sång), adventtiin, itsenäisyyspäivään, jouluun, Kalevalanpäivään, ystävänpäivään,
pääsiäiseen, vappuun
• lauluja ruotsiksi ja englanniksi
• virsiä, lauluja ja laulelmia kaikkialta maailmasta
• kaanonlauluja
• laulua eri stemmoissa
• musiikinkuuntelu; ajankohtaista musiikkia, jota oppilaat kuuntelevat, klassista musiikkia esim.
Johann Strauss d.y.: An der schönen blauen Donau, Vivaldi: Vuodenajat, Arvo Pärt: In memoriam
Benjamin Britten, modernia klassista musiikkia, lauluja Euroopasta
• sointiväri
• soitintuntemus (kosketinsoittimet, lyömäsoittimet)i
Opetuksen tavoitteet

Tavoitteisiin liittyvät
sisältöalueet

Laaja-alainen osaaminen

T1

S1, S2, S3, S4

L2, L6, L7

T2

S1, S2, S3, S4

L2

T4

S1, S2, S3, S4

L2

T5

S1, S2, S3, S4

L1, L2, L5, L6

T6

S1, S2, S3, S4

L2

T7

S1, S2, S3, S4

L4

T8

S1, S2, S3

L3

T9

S1, S2, S3, S4

L1

Vuosiluokan tavoitteet
T1 rohkaista oppilasta osallistumaan yhteismusisointiin ja rakentamaan
myönteistä yhteishenkeä yhteisössään
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Musiikilliset yhteistyötaidot

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas ottaa huomioon ryhmän muut jäsenet
yhteismusisoinnissa.
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T2 ohjata oppilasta luontevaan äänenkäyttöön ja laulamiseen sekä
kehittämään keho-, rytmi-, melodia- ja sointusoittimien soittotaitoaan
musisoivan ryhmän jäsenenä
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Laulaminen ja soittaminen ryhmän jäsenenä
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Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osallistuu yhteislauluun ja soittoon
pyrkien sovittamaan osuutensa osaksi
musiikillista kokonaisuutta.

T4 tarjota oppilaalle mahdollisuuksia ääniympäristön ja musiikin
elämykselliseen kuunteluun sekä ohjata häntä jäsentämään kuulemaansa
sekä kertomaan siitä
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Musiikin kuuntelu

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas kuuntelee keskittyneesti musiikkia ja
esittää näkemyksiään kuulemastaan.

T5 rohkaista oppilasta improvisoimaan sekä suunnittelemaan
ja toteuttamaan pienimuotoisia sävellyksiä tai monitaiteellisia
kokonaisuuksia eri keinoin ja myös tieto- ja viestintäteknologiaa käyttäen
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen

Luovan musiikillisen ajattelun ilmaiseminen eri Oppilas keksii omia ratkaisuja käyttäen
keinoin
ääntä, musiikkia, kuvaa tai muita
ilmaisutapoja ja osaa tarvittaessa ohjatusti
hyödyntää musiikkiteknologian tarjoamia
mahdollisuuksia.

T6 ohjata oppilasta tarkastelemaan musiikillisia kokemuksiaan
ja musiikillisen maailman esteettistä, kulttuurista ja historiallista
monimuotoisuutta
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Musiikin merkitysten havainnointi

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas esittää näkemyksiä musiikilliseen
toimintaan liittyvistä havainnoistaan ja
kokemuksistaan.

T7 ohjata oppilasta ymmärtämään musiikkikäsitteitä ja musiikin
merkintätapojen periaatteita musisoinnin yhteydessä
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Musiikin merkintätapojen ymmärtäminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas toimii opiskeltujen musiikillisten
merkintöjen mukaisesti musisoinnin
yhteydessä.

Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Välineiden ja laitteiden turvallinen käyttö

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas käyttää laitteita ja soittimia ottaen
huomioon muun muassa äänen ja musiikin
voimakkuuteen liittyvät tekijät.
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T8 ohjata oppilasta tunnistamaan musiikin vaikutuksia hyvinvointiin sekä
huolehtimaan musisointi- ja ääniympäristön turvallisuudesta

T9 ohjata oppilasta kehittämään musiikillista osaamistaan harjoittelun
avulla, osallistumaan tavoitteiden asettamiseen ja arvioimaan
edistymistään suhteessa tavoitteisiin
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Oppimaan oppiminen ja työskentelytaidot

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas asettaa tavoitteen musiikillisen
osaamisensa kehittämiseksi ja toimii
tavoitteen mukaisesti yhteismusisoinnissa.

Vuosiluokka 6
Vuosiluokan keskeiset sisältöalueet
S1 Miten musiikissa toimitaan
Musisointitilanteissa kiinnitetään huomiota musisoivan ryhmän jäsenenä toimimiseen. Luontevaa
äänenkäyttöä ja laulamista, liikkumista sekä keho-, rytmi-, melodia- ja sointusoittimien
perussoittotekniikoita harjoitellaan yhteismusisoinnissa. Opetuksessa on keskeistä ilmaisutaitojen
ja kuvittelukyvyn monipuolinen kehittäminen.
• rytmisoittimet: rummut (peruskomppi, valssikomppi, 6/8-komppi, marssikomppi)
• basso (avoimet kielet, helppo basso-ote)
• kitara (D, A7, A, Em, G)
• Kosketinsoitin (D, A, Em, G)
• omat soittimet
• perehtyy äänen tallenukseen ja tottuu oman äänen kuulemiseen esim. kaiuttimen ja tallenteen
kautta
• tutustuu ja käyttää musiikkisovelluksia
• luo musiikkia digitaalisia apuvälineitä hyödyntäen
• harjoittelee laulamista stemmoissa
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.
• kertaus: nuottiarvot, tauot, rytmit (kuudestoistaosanuotti)
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• muoto: säkeistö, kertosäe, kertaus, intro, outro, välisoitto, riffi, segno, coda, fine
• fermaatti
• tahtilaji (2/4, ¾, 4/4, 6/8)
• peruselementti: staccato-legato
• ylennysmerkki ja alennusmerkki
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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.
• muiden kielien ja kulttuurien huomioiminen
• konserttivierailujen etiketti
• eheyttävä projekti esim. pieni musikaali, ”kykyjen päivä”
• elämyksellinen musiikinkuuntelu
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.
• ajankohtaisia lauluja liittyen: esim. vuodenaikoihin, YK-päivään, Ruotsalaisuuden päivään (esim.
Modersmålets sång), adventtiin, itsenäisyyspäivään, jouluun, Kalevalanpäivään, ystävänpäivään,
pääsiäiseen, vappuun
• lauluja ruotsiksi ja englanniksi
• virsiä, lauluja, laulelmia kaikkialta maailmasta
• kaanonlauluja
• laulua eri stemmoissa
• musiikinkuuntelu: ajankohtaista musiikkia, jota oppilaat kuuntelevat, klassista musiikkia esim.
Albinoni: Adagio, Händel: Halleluja-kuoro Messias-oratoriosta, Beethoven: Kuutamosonaatti
ja Für Elise, Arvo Pärt: In memoriam Benjamin Britten, musiikkia kaikkialta maailmasta,
orkesterimusiikkia, musikaaleja, oopperaa ja operetteja
• sointiväri
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• soitintuntemus (vaski- ja puupuhaltimet, sinfoniaorkesteri/soitinryhmät)

Opetuksen tavoitteet

Tavoitteisiin liittyvät
sisältöalueet

Laaja-alainen osaaminen

T1

S1, S2, S3, S4

L2, L6, L7

T2

S1, S2, S3, S4

L2

T3

S1, S2, S3, S4

L1, L2

T4

S1, S2, S3, S4

L2

T5

S1, S2, S3, S4

L1, L2, L5, L6

T6

S1, S2, S3, S4

L2

T7

S1, S2, S3, S4

L4

T8

S1, S2, S3

L3

T9

S1, S2, S3, S4

L1

Vuosiluokan tavoitteet
T1 rohkaista oppilasta osallistumaan yhteismusisointiin ja rakentamaan
myönteistä yhteishenkeä yhteisössään
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Musiikilliset yhteistyötaidot

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas ottaa huomioon ryhmän muut jäsenet
yhteismusisoinnissa.

T2 ohjata oppilasta luontevaan äänenkäyttöön ja laulamiseen sekä
kehittämään keho-, rytmi-, melodia- ja sointusoittimien soittotaitoaan
musisoivan ryhmän jäsenenä
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Laulaminen ja soittaminen ryhmän jäsenenä

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osallistuu yhteislauluun ja soittoon
pyrkien sovittamaan osuutensa osaksi
musiikillista kokonaisuutta.

T3 kannustaa oppilasta keholliseen musiikin, kuvien, tarinoiden ja
tunnetilojen ilmaisuun kokonaisvaltaisesti liikkuen
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
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Musiikkiliikunta

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas liikkuu musiikin mukaan ja käyttää
kehoaan musiikilliseen ilmaisuun.

T4 tarjota oppilaalle mahdollisuuksia ääniympäristön ja musiikin
elämykselliseen kuunteluun sekä ohjata häntä jäsentämään kuulemaansa
sekä kertomaan siitä
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
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Arvioinnin kohde
Musiikin kuuntelu

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas kuuntelee keskittyneesti musiikkia ja
esittää näkemyksiään kuulemastaan.

T5 rohkaista oppilasta improvisoimaan sekä suunnittelemaan
ja toteuttamaan pienimuotoisia sävellyksiä tai monitaiteellisia
kokonaisuuksia eri keinoin ja myös tieto- ja viestintäteknologiaa käyttäen
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen

Luovan musiikillisen ajattelun ilmaiseminen eri Oppilas keksii omia ratkaisuja käyttäen
keinoin
ääntä, musiikkia, kuvaa tai muita
ilmaisutapoja ja osaa tarvittaessa ohjatusti
hyödyntää musiikkiteknologian tarjoamia
mahdollisuuksia.

T6 ohjata oppilasta tarkastelemaan musiikillisia kokemuksiaan
ja musiikillisen maailman esteettistä, kulttuurista ja historiallista
monimuotoisuutta
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Musiikin merkitysten havainnointi

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas esittää näkemyksiä musiikilliseen
toimintaan liittyvistä havainnoistaan ja
kokemuksistaan.

T7 ohjata oppilasta ymmärtämään musiikkikäsitteitä ja musiikin
merkintätapojen periaatteita musisoinnin yhteydessä
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Musiikin merkintätapojen ymmärtäminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas toimii opiskeltujen musiikillisten
merkintöjen mukaisesti musisoinnin
yhteydessä.

T8 ohjata oppilasta tunnistamaan musiikin vaikutuksia hyvinvointiin sekä
huolehtimaan musisointi- ja ääniympäristön turvallisuudesta
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Välineiden ja laitteiden turvallinen käyttö

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas käyttää laitteita ja soittimia ottaen
huomioon muun muassa äänen ja musiikin
voimakkuuteen liittyvät tekijät.
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Arvioinnin kohde

T9 ohjata oppilasta kehittämään musiikillista osaamistaan harjoittelun
avulla, osallistumaan tavoitteiden asettamiseen ja arvioimaan
edistymistään suhteessa tavoitteisiin
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Oppimaan oppiminen ja työskentelytaidot

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas asettaa tavoitteen musiikillisen
osaamisensa kehittämiseksi ja toimii
tavoitteen mukaisesti yhteismusisoinnissa.

34.6.10. Kuvataide
Oppiaineen tehtävä
Kuvataiteen opetuksen tehtävä on ohjata oppilaita tutkimaan ja ilmaisemaan kulttuurisesti
moninaista todellisuutta taiteen keinoin. Oppilaiden identiteettien rakentumista, kulttuurista
osaamista ja yhteisöllisyyttä vahvistetaan kuvia tuottamalla ja tulkitsemalla. Oppilaiden
omat kokemukset, mielikuvitus ja kokeileminen luovat perustan opetukselle. Kuvataiteen
opetus kehittää kykyä ymmärtää taiteen, ympäristön ja muun visuaalisen kulttuurin ilmiöitä.
Oppilaille tarjotaan tapoja arvottaa todellisuutta ja vaikuttaa siihen. Kulttuuriperinnön tuntemusta
vahvistamalla tuetaan traditioiden välittymistä ja uudistumista. Opetus tukee oppilaiden
kriittisen ajattelun kehittymistä sekä kannustaa heitä vaikuttamaan omaan elinympäristöön ja
yhteiskuntaan. Kuvataiteen opetuksessa luodaan perustaa oppilaiden paikalliselle ja globaalille
toimijuudelle.
Taiteelle ominainen työskentely harjaannuttaa kokemukselliseen, moniaistiseen ja toiminnalliseen
oppimiseen. Oppilaat tarkastelevat kuvataidetta ja muuta visuaalista kulttuuria historiallisista ja
kulttuurisista näkökulmista. Opetuksessa tutustutaan erilaisiin näkemyksiin taiteen tehtävistä.
Oppilaita ohjataan käyttämään monipuolisesti erilaisia välineitä, materiaaleja, teknologioita
ja ilmaisun keinoja. Opetuksessa kannustetaan monilukutaidon kehittämiseen hyödyntämällä
visuaalisuutta sekä muita tiedon tuottamisen ja esittämisen tapoja. Oppilaille tarjotaan
mahdollisuuksia monialaisiin oppimiskokonaisuuksiin yhteistyössä muun opetuksen ja koulun
ulkopuolisten toimijoiden kanssa. Opetuksessa tutustutaan museoihin ja muihin kulttuurikohteisiin
sekä tarkastellaan kuvataiteen harrastusmahdollisuuksia.

Oppiaineen tehtävä vuosiluokilla 3-6

Vuosiluokat 3-6

Vuosiluokilla 3-6 oppilaat laajentavat omakohtaista suhdettaan kuvataiteeseen ja muuhun
visuaaliseen kulttuuriin. Oppilaita kannustetaan erilaisten kuvailmaisun keinojen kokeiluun ja
harjoitteluun sekä kuvallisten taitojen tavoitteelliseen kehittämiseen. Opetuksessa tarkastellaan
taiteen ja muun visuaalisen kulttuurin vaikutuksia mielipiteisiin, asenteisiin ja toimintatapoihin
oppilaiden omassa elinympäristössä ja yhteiskunnassa. Oppilaita ohjataan tutkimaan taiteilijoiden
ja muun visuaalisen kulttuurin tekijöiden tavoitteita ja rooleja eri aikoina sekä erilaisissa
kulttuurisissa yhteyksissä. Opetuksessa tuetaan oppilaiden yhdessä toimimisen edellytyksiä ja
käytäntöjä. Kuvien tuottamisen ja tulkinnan taitoja syvennetään hyödyntämällä vastuullisesti tietoja viestintäteknologiaa ja verkkoympäristöjä.

Kuvataiteen oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät tavoitteet
vuosiluokilla 3-6
Tavoitteena on tarjota oppimisympäristöjä ja työtapoja, joilla mahdollistetaan monipuolinen
materiaalien, teknologioiden ja ilmaisukeinojen käyttäminen sekä niiden luova soveltaminen.
Opetustilanteissa luodaan aktiiviseen kokeilemiseen ja harjoitteluun rohkaiseva ilmapiiri.
Pedagogisilla ratkaisuilla tuetaan moniaistista havainnointia, pitkäjänteistä työskentelyä sekä
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tutkivaa ja tavoitteellista taideoppimista. Opetuksessa otetaan huomioon yksilölliset kuvailmaisun
tarpeet ja mahdollistetaan tarkoituksenmukainen työskentely yksin ja ryhmässä. Tavoitteena on
luoda oppimiseen ja vuorovaikutukseen kannustava toimintakulttuuri sekä koulussa että koulun
ulkopuolisissa ympäristöissä. Vuosiluokilla 3-6 tarkastellaan laajenevan elinpiirin ajankohtaisia
taiteen ja muun visuaalisen kulttuurin ilmiöitä. Opetuksessa ohjataan taiteidenväliseen
ja temaattiseen lähestymistapaan. Oppilaita kannustetaan suhtautumaan kriittisesti eri
tietolähteisiin. Opetustilanteissa teknologioita ja verkkoympäristöjä hyödynnetään monipuolisesti,
vastuullisesti ja turvallisesti.
Ehdotus käytettävistä materiaaleista 3-6 luokkien kuvataiteessa
Väri: akvarelli-, akryyli-, harraste-, lasi- ja posliinivärit
Väriliidut: vaha-, öljy-, akvarelli- ja pastelliliidut
Kynät: väri-, akvarelli-, luonnostelu-, grafiitti- ja tussikynät, huopakynä
Hiili + fixatiivi
Paperi: piirustus-, luonnostelu-, vesiväripaperi ja paksumpi rullapaperi
Askartelupaperi: mulperi-, silkki-, kreppi-, kennopaperi ja softislevy, kuviollinen ja värillinen
paperi, pahvi, kartonki, metallifolio, muovikalvo
Siveltimet: akryyli- ja akvarellisiveltimet, sivellintyökalut
Muut: liima, tapettiliisteri, kipsi, nauhat, erilaisia savia, olki, hiekka + luonnonmateriaali,
sanomalehtipaperi, rautalanka, helmet, digitaalinen materiaali käytettäväksi ja inspiraatioon (esim.
ipad elokuvan tekemiseen), piipunrassi, massapallot, kimalle, magneettinapit, muovisilmät, puisia
pyykkipoikia, pihdit, mattoveitsi, haaraniitti, kukkatikut, puukepit

Ohjaus, eriyttäminen ja tuki kuvataiteessa vuosiluokilla 3-6
Tavoitteena ohjauksen, eriyttämisen ja tuen järjestämisessä on oppilaiden sosiaalisten,
psyykkisten ja motoristen lähtökohtien ja taitojen huomioon ottaminen. Taideoppimisen
yksilöllinen ja yhteisöllinen luonne tukee oppilaan identiteettien rakentumista, osallisuutta ja
hyvinvointia. Opetuksessa otetaan huomioon oppilaiden yksilölliset ohjauksen tarpeet. Opetusta
eriytetään tarvittaessa esimerkiksi ilmaisukeinojen, työtapojen ja oppimisympäristöjen valinnoilla.
Opetustilanteissa oppilaat voivat hyödyntää vahvuuksiaan, soveltaa erilaisia työtapoja ja käyttää
vaihtoehtoisia lähestymistapoja. Taideoppimiselle luodaan turvallinen, moninaisuutta kunnioittava
ja itseilmaisuun rohkaiseva ilmapiiri, jossa oppilaat saavat henkilökohtaista ohjausta ja tukea.
Vaihtoehtoisia pedagogisia lähestymistapoja voidaan tarvita erityisesti havaintojen ja tunteiden
visuaalisessa ilmaisussa sekä motoristen taitojen kehittämisessä. Ohjauksen, eriyttämisen ja tuen
järjestämisessä voidaan hyödyntää esimerkiksi leikinomaisuutta, pelejä ja eri aistialueisiin liittyviä
kokemuksia.

Oppimisen arviointi ja siihen perustuva palaute kuvataiteessa on luonteeltaan kannustavaa,
ohjaavaa ja oppilaiden yksilöllisen edistymisen huomioivaa. Palautteella tuetaan kuvan
tuottamisen ja tulkinnan taitojen, taiteen ja muun visuaalisen kulttuurin tuntemuksen,
pitkäjänteisten työtapojen sekä itsearviointitaitojen kehittymistä. Oppilasta ohjataan omien
ajatusten ilmaisemiseen ja toisten näkemysten arvostamiseen. Oppimisen arviointi kohdistuu
kaikkiin opetuksen tavoitteissa määriteltyihin taideoppimisen ulottuvuuksiin.
Antaessaan kuvataiteen sanallista arviota tai arvosanaa opettaja arvioi oppilaan osaamista
suhteessa paikallisessa opetussuunnitelmassa asetettuihin tavoitteisiin. Määritellessään
osaamisen tasoa 6. vuosiluokan lukuvuositodistusta varten opettaja käyttää kuvataiteen
valtakunnallisia arviointikriteereitä. Opinnoissa edistymisen kannalta on keskeistä havainnoida
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Oppilaan oppimisen arviointi kuvataiteessa vuosiluokilla 3-6

oppilaan edistymistä kuvien tuottamiseen, vastaanottamiseen ja tulkitsemiseen liittyvien taitojen
kehittämisessä.

Vuosiluokka 3
Vuosiluokan keskeiset sisältöalueet
S1 Omat kuvakulttuurit
S1 Omat kuvakulttuurit: Opetuksen sisällöiksi valitaan oppilaiden tekemiä kuvia ja
kuvakulttuureja, joihin he osallistuvat omaehtoisesti. Oppilaiden kuvakulttuureja tarkastellaan
suhteessa muihin kuvakulttuureihin. Omia kuvakulttuureja käytetään kuvallisen työskentelyn
lähtökohtana. Opetuksessa käsitellään omien kuvakulttuurien merkitystä oppilaiden
osallistumiselle eri yhteisöissä, ympäristöissä ja yhteyksissä.
•
•

sisältö luodaan oppilaiden omista kuvista ja kuvakulttuureista, joissa he ovat osallisena
kannustaa oppilaita vapaaseen luovuuteen

S2 Ympäristön kuvakulttuurit
S2 Ympäristön kuvakulttuurit: Opetuksen sisällöt valitaan erilaisista ympäristöistä, esineistä,
mediakulttuureista ja virtuaalimaailmoista. Sisältöjä valitaan monipuolisesti rakennetuista
ja luonnon ympäristöistä sekä mediasta. Opetuksen sisältöjä valitaan myös vakiintuneita
kuvakulttuureja uudistavista, erilaisten yhteisöjen ja ryhmien tuottamista kuvista ja visuaalisen
kulttuurin ilmiöistä. Ympäristön kuvakulttuureja käytetään kuvallisen työskentelyn lähtökohtana.
Opetuksessa käsitellään oppilaiden laajenevaa elinpiiriä ja medioiden merkitystä yhteiskunnassa.
S3 Taiteen maailmat:
S3 Taiteen maailmat: Opetuksen sisällöt valitaan eri aikoina, eri ympäristöissä ja eri kulttuureissa
tuotetusta kuvataiteesta. Oppilaat perehtyvät taiteelle ominaisiin toimintatapoihin, taiteen eri
lajeihin sekä erilaisiin käsityksiin taiteesta. Taideteoksia käytetään kuvallisen työskentelyn
lähtökohtana. Opetuksessa käsitellään kulttuuri-identiteetin vaikutusta taiteen tekemiseen ja
vastaanottamiseen.

Vuosiluokat 3-6

Opetuksen tavoitteet

Tavoitteisiin liittyvät
sisältöalueet

Laaja-alainen osaaminen

T1

S1, S2, S3

L1, L3, L4, L5

T2

S1, S2, S3

L2, L4, L5, L6

T3

S1, S2, S3

L2, L3, L4, L5

T4

S1, S2, S3

L2, L3, L5, L6

T7

S1, S2, S3

L1, L2, L4, L5

T10

S1, S2, S3

L3, L4, L6, L7

T11

S1, S2, S3

L1, L2, L4, L7
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Vuosiluokan tavoitteet
T1 kannustaa oppilasta havainnoimaan taidetta, ympäristöä ja muuta
visuaalista kulttuuria moniaistisesti ja erilaisia kuvallisia välineitä
hyödyntäen
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Taiteen, ympäristön ja muun visuaalisen
kulttuurin havainnoiminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa tehdä monipuolisia havaintoja
ympäristöstä ja sen kuvista käyttämällä
kuvallisia välineitä

T2 rohkaista oppilasta keskustelemaan havainnoistaan ja ajatuksistaan
sekä harjoittelemaan näkemystensä perustelemista
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Havaintojen ja ajatusten sanallistaminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa kuvailla taiteeseen, ympäristöön
ja muuhun visuaaliseen kulttuuriin liittyviä
havaintojaan ja perustella ajatuksiaan
sanallisesti

T3 innostaa oppilasta ilmaisemaan havaintojaan ja ajatuksiaan kuvallisesti
ja muita tiedon tuottamisen tapoja käyttäen
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Havaintojen ja ajatusten kuvallinen
ilmaiseminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa ilmaista havaintojaan ja
ajatuksiaan hyödyntämällä kuvien rinnalla
myös muita tiedon tuottamisen tapoja

T4 ohjata oppilasta käyttämään monipuolisesti erilaisia materiaaleja,
tekniikoita ja ilmaisun keinoja sekä harjaannuttamaan kuvan tekemisen
taitojaan
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Kuvallisten ilmaisukeinojen käyttäminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa soveltaa erilaisia materiaaleja,
tekniikoita ja ilmaisukeinoja kuvallisessa
tuottamisessaan

Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
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T7 ohjata oppilasta tarkastelemaan kuvia eri lähtökohdista ja eri
yhteyksissä sekä pohtimaan todellisuuden ja fiktion suhdetta

Arvioinnin kohde
Kuvien tarkastelu

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa tarkastella sisällön, muodon
ja asiayhteyden vaikutusta erilaisten kuvien
tulkintaan

T10 ohjata oppilasta keskustelemaan taiteessa, ympäristössä ja muussa
visuaalisessa kulttuurissa ilmenevistä arvoista
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Arvojen tarkasteleminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa ilmaista näkemyksiään
taiteessa, ympäristössä ja muussa
visuaalisessa kulttuurissa ilmenevistä arvoista

T11 kannustaa oppilasta ottamaan huomioon kulttuurinen moninaisuus ja
kestävä kehitys kuvailmaisun sisältöjä ja toimintatapoja valitessaan
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Kuvailmaisun sisältöjen ja toimintatapojen
valinta

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas ottaa kuvailmaisussaan huomioon
kulttuurisen moninaisuuteen ja kestävään
kehitykseen liittyviä näkökulmia

Vuosiluokka 4
Vuosiluokan keskeiset sisältöalueet
S1 Omat kuvakulttuurit
S1 Omat kuvakulttuurit: Opetuksen sisällöiksi valitaan oppilaiden tekemiä kuvia ja
kuvakulttuureja, joihin he osallistuvat omaehtoisesti. Oppilaiden kuvakulttuureja tarkastellaan
suhteessa muihin kuvakulttuureihin. Omia kuvakulttuureja käytetään kuvallisen työskentelyn
lähtökohtana. Opetuksessa käsitellään omien kuvakulttuurien merkitystä oppilaiden
osallistumiselle eri yhteisöissä, ympäristöissä ja yhteyksissä.
•

oppilaan vapaan luovuuden merkityksen korostaminen

S2 Ympäristön kuvakulttuurit

Vuosiluokat 3-6

S2 Ympäristön kuvakulttuurit: Opetuksen sisällöt valitaan erilaisista ympäristöistä, esineistä,
mediakulttuureista ja virtuaalimaailmoista. Sisältöjä valitaan monipuolisesti rakennetuista
ja luonnon ympäristöistä sekä mediasta. Opetuksen sisältöjä valitaan myös vakiintuneita
kuvakulttuureja uudistavista, erilaisten yhteisöjen ja ryhmien tuottamista kuvista ja visuaalisen
kulttuurin ilmiöistä. Ympäristön kuvakulttuureja käytetään kuvallisen työskentelyn lähtökohtana.
Opetuksessa käsitellään oppilaiden laajenevaa elinpiiriä ja medioiden merkitystä yhteiskunnassa.
S3 Taiteen maailmat:
S3 Taiteen maailmat: Opetuksen sisällöt valitaan eri aikoina, eri ympäristöissä ja eri kulttuureissa
tuotetusta kuvataiteesta. Oppilaat perehtyvät taiteelle ominaisiin toimintatapoihin, taiteen eri
lajeihin sekä erilaisiin käsityksiin taiteesta. Taideteoksia käytetään kuvallisen työskentelyn
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lähtökohtana. Opetuksessa käsitellään kulttuuri-identiteetin vaikutusta taiteen tekemiseen ja
vastaanottamiseen.
Opetuksen tavoitteet

Tavoitteisiin liittyvät
sisältöalueet

Laaja-alainen osaaminen

T1

S1, S2, S3

L1, L3, L4, L5

T2

S1, S2, S3

L2, L4, L5, L6

T3

S1, S2, S3

L2, L3, L4, L5

T4

S1, S2, S3

L2, L3, L5, L6

T7

S1, S2, S3

L1, L2, L4, L5

T10

S1, S2, S3

L3, L4, L6, L7

T11

S1, S2, S3

L1, L2, L4, L7

Vuosiluokan tavoitteet
T1 kannustaa oppilasta havainnoimaan taidetta, ympäristöä ja muuta
visuaalista kulttuuria moniaistisesti ja erilaisia kuvallisia välineitä
hyödyntäen
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Taiteen, ympäristön ja muun visuaalisen
kulttuurin havainnoiminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa tehdä monipuolisia havaintoja
ympäristöstä ja sen kuvista käyttämällä
kuvallisia välineitä

T2 rohkaista oppilasta keskustelemaan havainnoistaan ja ajatuksistaan
sekä harjoittelemaan näkemystensä perustelemista
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Havaintojen ja ajatusten sanallistaminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa kuvailla taiteeseen, ympäristöön
ja muuhun visuaaliseen kulttuuriin liittyviä
havaintojaan ja perustella ajatuksiaan
sanallisesti

T3 innostaa oppilasta ilmaisemaan havaintojaan ja ajatuksiaan kuvallisesti
ja muita tiedon tuottamisen tapoja käyttäen
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Havaintojen ja ajatusten kuvallinen
ilmaiseminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa ilmaista havaintojaan ja
ajatuksiaan hyödyntämällä kuvien rinnalla
myös muita tiedon tuottamisen tapoja
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Arvioinnin kohde

T4 ohjata oppilasta käyttämään monipuolisesti erilaisia materiaaleja,
tekniikoita ja ilmaisun keinoja sekä harjaannuttamaan kuvan tekemisen
taitojaan
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Kuvallisten ilmaisukeinojen käyttäminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa soveltaa erilaisia materiaaleja,
tekniikoita ja ilmaisukeinoja kuvallisessa
tuottamisessaan

T7 ohjata oppilasta tarkastelemaan kuvia eri lähtökohdista ja eri
yhteyksissä sekä pohtimaan todellisuuden ja fiktion suhdetta
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Kuvien tarkastelu

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa tarkastella sisällön, muodon
ja asiayhteyden vaikutusta erilaisten kuvien
tulkintaan

T10 ohjata oppilasta keskustelemaan taiteessa, ympäristössä ja muussa
visuaalisessa kulttuurissa ilmenevistä arvoista
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Arvojen tarkasteleminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa ilmaista näkemyksiään
taiteessa, ympäristössä ja muussa
visuaalisessa kulttuurissa ilmenevistä arvoista

T11 kannustaa oppilasta ottamaan huomioon kulttuurinen moninaisuus ja
kestävä kehitys kuvailmaisun sisältöjä ja toimintatapoja valitessaan
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Kuvailmaisun sisältöjen ja toimintatapojen
valinta

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas ottaa kuvailmaisussaan huomioon
kulttuurisen moninaisuuteen ja kestävään
kehitykseen liittyviä näkökulmia

Vuosiluokka 5
Vuosiluokan keskeiset sisältöalueet

Vuosiluokat 3-6

S1 Omat kuvakulttuurit
S1 Omat kuvakulttuurit: Opetuksen sisällöiksi valitaan oppilaiden tekemiä kuvia ja
kuvakulttuureja, joihin he osallistuvat omaehtoisesti. Oppilaiden kuvakulttuureja tarkastellaan
suhteessa muihin kuvakulttuureihin. Omia kuvakulttuureja käytetään kuvallisen työskentelyn
lähtökohtana. Opetuksessa käsitellään omien kuvakulttuurien merkitystä oppilaiden
osallistumiselle eri yhteisöissä, ympäristöissä ja yhteyksissä.
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•

oppilaan vapaan luovuuden merkityksen korostaminen

S2 Ympäristön kuvakulttuurit
S2 Ympäristön kuvakulttuurit: Opetuksen sisällöt valitaan erilaisista ympäristöistä, esineistä,
mediakulttuureista ja virtuaalimaailmoista. Sisältöjä valitaan monipuolisesti rakennetuista
ja luonnon ympäristöistä sekä mediasta. Opetuksen sisältöjä valitaan myös vakiintuneita
kuvakulttuureja uudistavista, erilaisten yhteisöjen ja ryhmien tuottamista kuvista ja visuaalisen
kulttuurin ilmiöistä. Ympäristön kuvakulttuureja käytetään kuvallisen työskentelyn lähtökohtana.
Opetuksessa käsitellään oppilaiden laajenevaa elinpiiriä ja medioiden merkitystä yhteiskunnassa.
S3 Taiteen maailmat:
S3 Taiteen maailmat: Opetuksen sisällöt valitaan eri aikoina, eri ympäristöissä ja eri kulttuureissa
tuotetusta kuvataiteesta. Oppilaat perehtyvät taiteelle ominaisiin toimintatapoihin, taiteen eri
lajeihin sekä erilaisiin käsityksiin taiteesta. Taideteoksia käytetään kuvallisen työskentelyn
lähtökohtana. Opetuksessa käsitellään kulttuuri-identiteetin vaikutusta taiteen tekemiseen ja
vastaanottamiseen.
Opetuksen tavoitteet

Tavoitteisiin liittyvät
sisältöalueet

Laaja-alainen osaaminen

T1

S1, S2, S3

L1, L3, L4, L5

T2

S1, S2, S3

L2, L4, L5, L6

T3

S1, S2, S3

L2, L3, L4, L5

T4

S1, S2, S3

L2, L3, L5, L6

T6

S1, S2, S3

L1, L2, L4, L7

T8

S1, S2, S3

L1, L4, L5, L6

T9

S1, S2, S3

L1, L2, L5, L6

T10

S1, S2, S3

L3, L4, L6, L7

T11

S1, S2, S3

L1, L2, L4, L7

Vuosiluokan tavoitteet
T1 kannustaa oppilasta havainnoimaan taidetta, ympäristöä ja muuta
visuaalista kulttuuria moniaistisesti ja erilaisia kuvallisia välineitä
hyödyntäen
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Taiteen, ympäristön ja muun visuaalisen
kulttuurin havainnoiminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa tehdä monipuolisia havaintoja
ympäristöstä ja sen kuvista käyttämällä
kuvallisia välineitä

T2 rohkaista oppilasta keskustelemaan havainnoistaan ja ajatuksistaan
sekä harjoittelemaan näkemystensä perustelemista
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
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Arvioinnin kohde

Arvioinnin kohde
Havaintojen ja ajatusten sanallistaminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa kuvailla taiteeseen, ympäristöön
ja muuhun visuaaliseen kulttuuriin liittyviä
havaintojaan ja perustella ajatuksiaan
sanallisesti

T3 innostaa oppilasta ilmaisemaan havaintojaan ja ajatuksiaan kuvallisesti
ja muita tiedon tuottamisen tapoja käyttäen
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Havaintojen ja ajatusten kuvallinen
ilmaiseminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa ilmaista havaintojaan ja
ajatuksiaan hyödyntämällä kuvien rinnalla
myös muita tiedon tuottamisen tapoja

T4 ohjata oppilasta käyttämään monipuolisesti erilaisia materiaaleja,
tekniikoita ja ilmaisun keinoja sekä harjaannuttamaan kuvan tekemisen
taitojaan
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Kuvallisten ilmaisukeinojen käyttäminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa soveltaa erilaisia materiaaleja,
tekniikoita ja ilmaisukeinoja kuvallisessa
tuottamisessaan

T6 ohjata oppilasta tutustumaan erilaisiin kuvallisen viestinnän tapoihin ja
käyttämään kuvallisen vaikuttamisen keinoja omissa kuvissaan
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Kuvien avulla vaikuttaminen ja osallistuminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa käyttää erilaisia kuvallisen
vaikuttamisen keinoja ilmaistessaan
mielipiteitään

T8 ohjata oppilasta tarkastelemaan taidetta ja muuta visuaalista kulttuuria
teoksen, tekijän ja katsojan näkökulmista sekä pohtimaan historiallisten ja
kulttuuristen tekijöiden vaikutusta kuviin
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde

Vuosiluokat 3-6

Kuvatulkinnan menetelmien käyttäminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
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
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
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Arvioinnin kohde
Kuvailmaisun tapojen käyttäminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa hyödyntää erilaisia kuvailmaisun
tapoja tarkastellessaan taidetta ja muuta
visuaalista kulttuuria sekä tehdessään omia
kuvia

T10 ohjata oppilasta keskustelemaan taiteessa, ympäristössä ja muussa
visuaalisessa kulttuurissa ilmenevistä arvoista
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Arvojen tarkasteleminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa ilmaista näkemyksiään
taiteessa, ympäristössä ja muussa
visuaalisessa kulttuurissa ilmenevistä arvoista

T11 kannustaa oppilasta ottamaan huomioon kulttuurinen moninaisuus ja
kestävä kehitys kuvailmaisun sisältöjä ja toimintatapoja valitessaan
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Kuvailmaisun sisältöjen ja toimintatapojen
valinta

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas ottaa kuvailmaisussaan huomioon
kulttuurisen moninaisuuteen ja kestävään
kehitykseen liittyviä näkökulmia

Vuosiluokka 6
Vuosiluokan keskeiset sisältöalueet
S1 Omat kuvakulttuurit
S1 Omat kuvakulttuurit: Opetuksen sisällöiksi valitaan oppilaiden tekemiä kuvia ja
kuvakulttuureja, joihin he osallistuvat omaehtoisesti. Oppilaiden kuvakulttuureja tarkastellaan
suhteessa muihin kuvakulttuureihin. Omia kuvakulttuureja käytetään kuvallisen työskentelyn
lähtökohtana. Opetuksessa käsitellään omien kuvakulttuurien merkitystä oppilaiden
osallistumiselle eri yhteisöissä, ympäristöissä ja yhteyksissä.
•

oppilaan vapaan luovuuden merkityksen korostaminen

S2 Ympäristön kuvakulttuurit: Opetuksen sisällöt valitaan erilaisista ympäristöistä, esineistä,
mediakulttuureista ja virtuaalimaailmoista. Sisältöjä valitaan monipuolisesti rakennetuista
ja luonnon ympäristöistä sekä mediasta. Opetuksen sisältöjä valitaan myös vakiintuneita
kuvakulttuureja uudistavista, erilaisten yhteisöjen ja ryhmien tuottamista kuvista ja visuaalisen
kulttuurin ilmiöistä. Ympäristön kuvakulttuureja käytetään kuvallisen työskentelyn lähtökohtana.
Opetuksessa käsitellään oppilaiden laajenevaa elinpiiriä ja medioiden merkitystä yhteiskunnassa.
S3 Taiteen maailmat:
S3 Taiteen maailmat: Opetuksen sisällöt valitaan eri aikoina, eri ympäristöissä ja eri kulttuureissa
tuotetusta kuvataiteesta. Oppilaat perehtyvät taiteelle ominaisiin toimintatapoihin, taiteen eri
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S2 Ympäristön kuvakulttuurit

lajeihin sekä erilaisiin käsityksiin taiteesta. Taideteoksia käytetään kuvallisen työskentelyn
lähtökohtana. Opetuksessa käsitellään kulttuuri-identiteetin vaikutusta taiteen tekemiseen ja
vastaanottamiseen.
Opetuksen tavoitteet

Tavoitteisiin liittyvät
sisältöalueet

Laaja-alainen osaaminen

T1

S1, S2, S3

L1, L3, L4, L5

T2

S1, S2, S3

L2, L4, L5, L6

T3

S1, S2, S3

L2, L3, L4, L5

T4

S1, S2, S3

L2, L3, L5, L6

T5

S1, S2, S3

L1, L2, L3, L5

T6

S1, S2, S3

L1, L2, L4, L7

T7

S1, S2, S3

L1, L2, L4, L5

T8

S1, S2, S3

L1, L4, L5, L6

T9

S1, S2, S3

L1, L2, L5, L6

T10

S1, S2, S3

L3, L4, L6, L7

T11

S1, S2, S3

L1, L2, L4, L7

Vuosiluokan tavoitteet
T1 kannustaa oppilasta havainnoimaan taidetta, ympäristöä ja muuta
visuaalista kulttuuria moniaistisesti ja erilaisia kuvallisia välineitä
hyödyntäen
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Taiteen, ympäristön ja muun visuaalisen
kulttuurin havainnoiminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa tehdä monipuolisia havaintoja
ympäristöstä ja sen kuvista käyttämällä
kuvallisia välineitä

T2 rohkaista oppilasta keskustelemaan havainnoistaan ja ajatuksistaan
sekä harjoittelemaan näkemystensä perustelemista
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde

Vuosiluokat 3-6

Havaintojen ja ajatusten sanallistaminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
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
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
394

Arvioinnin kohde
Havaintojen ja ajatusten kuvallinen
ilmaiseminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa ilmaista havaintojaan ja
ajatuksiaan hyödyntämällä kuvien rinnalla
myös muita tiedon tuottamisen tapoja

T4 ohjata oppilasta käyttämään monipuolisesti erilaisia materiaaleja,
tekniikoita ja ilmaisun keinoja sekä harjaannuttamaan kuvan tekemisen
taitojaan
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Kuvallisten ilmaisukeinojen käyttäminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa soveltaa erilaisia materiaaleja,
tekniikoita ja ilmaisukeinoja kuvallisessa
tuottamisessaan

T5 ohjata oppilasta tavoitteelliseen kuvallisten taitojen kehittämiseen
yksin ja yhteistyössä muiden kanssa
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Kuvailmaisun taitojen kehittäminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa asettaa tavoitteita ja pyrkii
kehittämään kuvailmaisuaan yksin ja ryhmän
jäsenenä

T6 ohjata oppilasta tutustumaan erilaisiin kuvallisen viestinnän tapoihin ja
käyttämään kuvallisen vaikuttamisen keinoja omissa kuvissaan
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Kuvien avulla vaikuttaminen ja osallistuminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa käyttää erilaisia kuvallisen
vaikuttamisen keinoja ilmaistessaan
mielipiteitään

T7 ohjata oppilasta tarkastelemaan kuvia eri lähtökohdista ja eri
yhteyksissä sekä pohtimaan todellisuuden ja fiktion suhdetta
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Kuvien tarkastelu

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
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
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
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Vuosiluokat 3-6

Arvioinnin kohde

Arvioinnin kohde
Kuvatulkinnan menetelmien käyttäminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
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
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Kuvailmaisun tapojen käyttäminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa hyödyntää erilaisia kuvailmaisun
tapoja tarkastellessaan taidetta ja muuta
visuaalista kulttuuria sekä tehdessään omia
kuvia

T10 ohjata oppilasta keskustelemaan taiteessa, ympäristössä ja muussa
visuaalisessa kulttuurissa ilmenevistä arvoista
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Arvojen tarkasteleminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa ilmaista näkemyksiään
taiteessa, ympäristössä ja muussa
visuaalisessa kulttuurissa ilmenevistä arvoista

T11 kannustaa oppilasta ottamaan huomioon kulttuurinen moninaisuus ja
kestävä kehitys kuvailmaisun sisältöjä ja toimintatapoja valitessaan
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Kuvailmaisun sisältöjen ja toimintatapojen
valinta

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas ottaa kuvailmaisussaan huomioon
kulttuurisen moninaisuuteen ja kestävään
kehitykseen liittyviä näkökulmia

34.6.11. Käsityö

Vuosiluokat 3-6

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

Oppiaineen tehtävä vuosiluokilla 3-6
Vuosiluokilla 3-6 käsityön tehtävänä on tukea ja vahvistaa oppilaiden kokonaisen
käsityöprosessin hallintaa. Opetus edistää käsityöhön liittyvien käsitteiden, sanaston ja symbolien
oppimista ja soveltamista. Materiaalien ominaisuuksiin tutustuminen edellyttää niiden käsityöllistä
työstämistä, jonka myötä päästään kehittämään toimivia ratkaisuja. Oppilasta ohjataan tekemään
valintoja työstämismenetelmien, työvälineiden, koneiden ja laitteiden välillä sekä työskentelemään
niiden avulla. Käsityön kasvatustehtävänä on haastaa oppilaat tarkastelemaan ihmisten
kulutus- ja tuotantotapoja kriittisesti oikeudenmukaisuuden, eettisyyden ja kestävän kehityksen
näkökulmista.

Käsityön oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät tavoitteet
vuosiluokilla 3-6
Asianmukaiset ja turvalliset tilat, työvälineet, koneet, laitteet ja materiaalit muodostavat
käsityön oppimista tukevan oppimisympäristön. Samalla ympäristö tukee käsityössä
tarvittavan teknologian toimintaperiaatteiden ymmärtämistä. Tieto- ja viestintäteknologia tarjoaa
mahdollisuuden käyttää erilaisia oppimateriaaleja, oppimisalustoja, piirto-ohjelmia, digitaalisten
kuvien muokkausta sekä piirrosten ja mallien tekemistä oman ilmaisun ja suunnittelun tukena.
Opetuksessa käytetään teknisen työn ja tekstiilityön työtapoja.
Toiminnallista oppimista tuetaan tutkivan oppimisen projekteilla oppiainerajat ylittäen ja
yhteistyössä ulkopuolisten asiantuntijoiden ja yhteisöjen kanssa. Kansalliseen ja kansainväliseen
kulttuuriin ja kulttuuriperintöön tutustutaan esimerkiksi virtuaalisesti sekä museo-, näyttely- ja
kirjastokäynneillä. Näyttelyihin ja yrityksiin tehtävillä opintokäynneillä tuetaan ja vahvistetaan
koulussa opittua ja käyntejä hyödynnetään oppimistehtävissä. Opetustilanteissa teknologioita ja
verkkoympäristöjä käytetään monipuolisesti, vastuullisesti ja turvallisesti.

Ohjaus, eriyttäminen ja tuki käsityössä vuosiluokilla 3-6
Oppiaineen tavoitteiden kannalta keskeistä on ottaa huomioon oppilaiden erilaiset edellytykset
ja tarpeet käsityön opiskeluun ja tehdään sen mukaisia eriytettyjä ratkaisuja esimerkiksi
käytettävien oppimisympäristöjen, työtapojen ja oppimistehtävien valinnassa. Oppilasta tuetaan
kehittämään käsityöllisiä taitojaan joustavasti itselleen sopivalla tavalla ja kannustetaan
nauttimaan tekemisestään. Käsityössä tuetaan oppilaiden omia ratkaisuja sekä vahvistetaan uutta
luovan tiedon rakentamista ja käyttöönottoa yksin tai yhdessä muiden kanssa. Ohjaukselle ja
tuelle varataan riittävästi aikaa.
jaetun opettajuuden ja avustajien hyödyntäminen luokassa tarpeen mukaan
oppilasmäärän jakaminen sopivan kokoisiin ryhmiin oppilasmateriaali huomioiden

Oppilaan oppimisen arviointi käsityössä vuosiluokilla 3-6
Oppimisen arviointi ja siihen perustuva palaute on ohjaavaa ja kannustavaa, koko
käsityöprosessia koskevaa. Eri vaiheiden dokumentointi toimii arvioinnin välineenä. Palautteen
antamisessa korostetaan myönteisesti oppilaan kehittymistä ja kannustetaan osaamisen
laajentamiseen ja syventämiseen. Keskeisten oppisisältöjen oppimisen ja omaksumisen
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Vuosiluokat 3-6

•
•

rinnalla arvioidaan monipuolisesti laaja-alaisen käsityötaidon ja -tiedon kehittymistä.
Arviointikeskustelussa ja muussa palautteessa osoitetaan kehittämiskohde ja ohjataan
kehittämään suoritusta. Oppilaat osallistuvat arviointiin ja heille tarjotaan erilaisia tapoja tehdä
itse- ja vertaisarviointia. Ryhmän työskentelyä ja tuotosta voidaan esitellä ja arvioida, jolloin
oppilaat oppivat esiintymistä, asioiden selkeää ja jäsenneltyä esittämistä, toisten työskentelyn
arvostamista ja rakentavaa palautteen antoa.
Käsityön sanallista arviota tai arvosanaa antaessaan opettaja arvioi oppilaan osaamista
suhteessa paikallisessa opetussuunnitelmassa asetettuihin tavoitteisiin. Määritellessään
osaamisen tasoa 6. vuosiluokan lukuvuositodistusta varten opettaja käyttää käsityön
valtakunnallisia arviointikriteereitä. Opinnoissa edistymisen kannalta on keskeistä havainnoida
kokonaista käsityön prosessia, monimateriaalisen tekemisen tapoja, työskentelyn sujuvuutta ja
tuotosten laatua sekä muissa oppiaineissa opitun soveltamista.

Vuosiluokka 3
Vuosiluokan keskeiset sisältöalueet
S1 Ideointi
Suunnittelussa perehdytään erilaisiin lähtökohtiin ja hyödynnetään omia moniaistisia kokemuksia
ja elämyksiä sekä havainnoidaan ja analysoidaan esineitä, rakennettua ja luonnon ympäristöä
uusien ideoiden kehittämiseksi. Käsityössä yhdistetään värejä, kuviota, erilaisia pintoja, tyylejä
ja muotoja. Sovelletaan materiaalien lujuus- ja taipumisominaisuuksia. Tutkitaan rakenteiden
syntymistä ja energian käyttöä.
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.
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.

Vuosiluokat 3-6

Tekstiilityö:
•
•

oppilaat oppivat käyttämään ompelukonetta ja sen perustoimintoja (langoittaminen,
alalangan puolaus, langan kiinnittäminen, suoraommel, siksak ja kääntyminen)
oppilaat oppivat nurjan silmukan ja virkkaamaan kiinteitä silmukoita, oppilaat oppivat
ompelemaan erilaisia ompeleita kaavan mukaan

Tekninen työ:
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•
•
•

oppilaat oppivat sahaamaan erilaisilla sahoilla (lehtisaha, käsisaha, jiirisaha), höylääminen
ja talttaus
oppilaat oppivat tekemään liitoksia liiman, naulan ja ruuvin avulla, oppilaat oppivat
käyttämään viivotinta, kulmaviivainta, sekä esiporaamaan/käyttämään porakonetta
oppilaat oppivat pintakäsittelyn perusteet (esim. maalaus, petsaus, öljy)

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.
Opetuksen tavoitteet

Tavoitteisiin liittyvät
sisältöalueet

Laaja-alainen osaaminen

T1

S1, S2, S3, S4, S5, S6

L1, L2

T2

S1, S2, S3, S4, S5, S6

L1, L5

T3

S1, S2, S3, S4

L2, L4, L5

T4

S3, S5

L4, L6

T5

S1, S2, S3, S4, S5

L3, L6

T6

S1, S2, S6

L5

T7

S6

L1, L4, L7

Vuosiluokan tavoitteet
T1 vahvistaa oppilaan kiinnostusta käsin tekemiseen sekä innostaa
keksivään, kokeilevaan ja paikallisuutta hyödyntävään käsityöhön
•

paikallisuutta hyödyntävää käsityötä käsitellään pääosin luokilla 5-6

Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen

T2 ohjata oppilasta hahmottamaan ja hallitsemaan kokonainen
käsityöprosessi ja sen dokumentointi
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
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Vuosiluokat 3-6

Ei vaikuta arvosanan muodostamiseen.
Oppilaita ohjataan pohtimaan kokemuksia
osana itsearviointia.

Arvioinnin kohde
Oman työn suunnittelu, valmistus, arviointi ja
prosessin dokumentointi

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa toteuttaa kokonaisen
käsityöprosessin ja tehdä dokumentointia
prosessin eri vaiheista.

T3 opastaa oppilasta suunnittelemaan ja valmistamaan yksin tai yhdessä
käsityötuote tai -teos luottaen omiin esteettisiin ja teknisiin ratkaisuihin
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Tuotteen valmistaminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa valmistaa omaan tai yhteiseen
suunnitelmaansa perustuvan tuotteen tai
teoksen, jossa on huomioitu esteettisyys ja
toimivuus.

T4 ohjata oppilasta tunnistamaan käsitteistöä sekä tuntemaan monia
erilaisia materiaaleja ja työstämään niitä tarkoituksenmukaisesti
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Käsityössä käytettävien materiaalien ja
valmistustekniikoiden valinta, yhdistäminen ja
työstäminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas valitsee, yhdistää ja käyttää
tarkoituksenmukaisesti eri materiaaleja ja
valmistustekniikoita. Oppilas tuntee ja osaa
käyttää käsityön käsitteistöä.

T5 kannustaa oppilasta toimimaan pitkäjänteisesti ja vastuuntuntoisesti,
huolehtimaan turvallisesta työskentelystä sekä valitsemaan ja käyttämään
työhön sopivaa välineistöä
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Työskentelytaidot

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas ottaa vastuuta omasta työstään ja
toimii tavoitteellisesti. Oppilas osaa kuvata
yksinkertaisten ja arkipäivään liittyvien
laitteiden toimintaperiaatteita. Oppilas
osaa käyttää asianmukaisia työvälineitä,
koneita ja laitteita oikein, turvallisesti ja
tarkoituksenmukaisesti.

T6 opastaa oppilasta käyttämään tieto- ja viestintäteknologiaa käsityön
suunnittelussa, valmistamisessa ja käsityöprosessin dokumentoinnissa

Vuosiluokat 3-6

Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Tieto- ja viestintäteknologian käyttäminen
omassa työskentelyssä
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Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa käyttää tieto- ja
viestintäteknologiaa ohjatusti käsityön
suunnittelussa, valmistuksessa ja
käsityöprosessin dokumentoinnissa.

T7 ohjata oppilasta arvioimaan, arvostamaan ja tarkastelemaan
vuorovaikutteisesti omaa ja muiden kokonaisen käsityön prosessia
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Oman ja muiden työn arviointi,
vertaispalautteen antaminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osallistuu rakentavasti oman ja
toisten työn ja työskentelyn arviointiin ja
vertaispalautteen antamiseen.

Vuosiluokka 4
Vuosiluokan keskeiset sisältöalueet
S1 Ideointi
Suunnittelussa perehdytään erilaisiin lähtökohtiin ja hyödynnetään omia moniaistisia kokemuksia
ja elämyksiä sekä havainnoidaan ja analysoidaan esineitä, rakennettua ja luonnon ympäristöä
uusien ideoiden kehittämiseksi. Käsityössä yhdistetään värejä, kuviota, erilaisia pintoja, tyylejä
ja muotoja. Sovelletaan materiaalien lujuus- ja taipumisominaisuuksia. Tutkitaan rakenteiden
syntymistä ja energian käyttöä.
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.
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.

•
•

oppilas oppii käyttämään ompelukonetta ja sen perustoimintoja (langoittaminen, alalangan
puolaus, langan kiinnittäminen, suoraommel, siksak ja kääntyminen)
oppilaat oppivat nurjan silmukan ja virkkaamaan kiinteitä silmukoita, oppilaat oppivat
ompelemaan erilaisia ompeleita kaavan mukaan

Tekninen työ:
•

oppilaat oppivat sahaamaan erilaisilla sahoilla (lehtisaha, käsisaha, jiirisaha), höylääminen
ja talttaus
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Tekstiilityö:

•
•

oppilaat oppivat tekemään liitoksia liiman, naulan ja ruuvin avulla, oppilaat oppivat
käyttämään viivotinta, kulmaviivainta, sekä esiporaamaan/käyttämään porakonetta
oppilaat oppivat pintakäsittelyn perusteet (esim. maalaus, petsaus, öljy)

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.
Opetuksen tavoitteet

Tavoitteisiin liittyvät
sisältöalueet

Laaja-alainen osaaminen

T1

S1, S2, S3, S4, S5, S6

L1, L2

T2

S1, S2, S3, S4, S5, S6

L1, L5

T3

S1, S2, S3, S4

L2, L4, L5

T4

S3, S5

L4, L6

T5

S1, S2, S3, S4, S5

L3, L6

T6

S1, S2, S6

L5

T7

S6

L1, L4, L7

Vuosiluokan tavoitteet
T1 vahvistaa oppilaan kiinnostusta käsin tekemiseen sekä innostaa
keksivään, kokeilevaan ja paikallisuutta hyödyntävään käsityöhön
•

paikallisuutta hyödyntävää käsityötä käsitellään pääosin luokilla 5-6

Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Ei vaikuta arvosanan muodostamiseen.
Oppilaita ohjataan pohtimaan kokemuksia
osana itsearviointia.

Vuosiluokat 3-6

Textilslöjd: Eleven lär sig använda symaskinen och dess grundfunktioner (trä i maskinen, spola
undertråd, fästa tråden, raksöm, sick-sack och att vända). Eleverna lär sig avigstickning och att
virka fasta maskor. De lär sig sy olika stygn enligt mönster.
Träslöjd: Eleverna lär sig såga med olika sågtyper (figursåg, fogsvans, girsåg), hyvling och
urholkning. Eleverna lär sig sammanfogning med hjälp av lim, spik och skruv. Elverna lär sig
använda linjal, vinkelhake samt att förborra/använda borrmaskin. Eleverna lär sig grunderna i
ytbehandling (t.ex. målfärg, bets, olja).
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T2 ohjata oppilasta hahmottamaan ja hallitsemaan kokonainen
käsityöprosessi ja sen dokumentointi
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Oman työn suunnittelu, valmistus, arviointi ja
prosessin dokumentointi

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa toteuttaa kokonaisen
käsityöprosessin ja tehdä dokumentointia
prosessin eri vaiheista.

Textilslöjd: Eleven lär sig använda symaskinen och dess grundfunktioner (trä i maskinen, spola
undertråd, fästa tråden, raksöm, sick-sack och att vända). Eleverna lär sig avigstickning och att
virka fasta maskor. De lär sig sy olika stygn enligt mönster.
Träslöjd: Eleverna lär sig såga med olika sågtyper (figursåg, fogsvans, girsåg), hyvling och
urholkning. Eleverna lär sig sammanfogning med hjälp av lim, spik och skruv. Elverna lär sig
använda linjal, vinkelhake samt att förborra/använda borrmaskin. Eleverna lär sig grunderna i
ytbehandling (t.ex. målfärg, bets, olja).

T3 opastaa oppilasta suunnittelemaan ja valmistamaan yksin tai yhdessä
käsityötuote tai -teos luottaen omiin esteettisiin ja teknisiin ratkaisuihin
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Tuotteen valmistaminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa valmistaa omaan tai yhteiseen
suunnitelmaansa perustuvan tuotteen tai
teoksen, jossa on huomioitu esteettisyys ja
toimivuus.

Textilslöjd: Eleven lär sig använda symaskinen och dess grundfunktioner (trä i maskinen, spola
undertråd, fästa tråden, raksöm, sick-sack och att vända). Eleverna lär sig avigstickning och att
virka fasta maskor. De lär sig sy olika stygn enligt mönster.
Träslöjd: Eleverna lär sig såga med olika sågtyper (figursåg, fogsvans, girsåg), hyvling och
urholkning. Eleverna lär sig sammanfogning med hjälp av lim, spik och skruv. Elverna lär sig
använda linjal, vinkelhake samt att förborra/använda borrmaskin. Eleverna lär sig grunderna i
ytbehandling (t.ex. målfärg, bets, olja).

T4 ohjata oppilasta tunnistamaan käsitteistöä sekä tuntemaan monia
erilaisia materiaaleja ja työstämään niitä tarkoituksenmukaisesti
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Käsityössä käytettävien materiaalien ja
valmistustekniikoiden valinta, yhdistäminen ja
työstäminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas valitsee, yhdistää ja käyttää
tarkoituksenmukaisesti eri materiaaleja ja
valmistustekniikoita. Oppilas tuntee ja osaa
käyttää käsityön käsitteistöä.
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Arvioinnin kohde

T5 kannustaa oppilasta toimimaan pitkäjänteisesti ja vastuuntuntoisesti,
huolehtimaan turvallisesta työskentelystä sekä valitsemaan ja käyttämään
työhön sopivaa välineistöä
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Työskentelytaidot

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas ottaa vastuuta omasta työstään ja
toimii tavoitteellisesti. Oppilas osaa kuvata
yksinkertaisten ja arkipäivään liittyvien
laitteiden toimintaperiaatteita. Oppilas
osaa käyttää asianmukaisia työvälineitä,
koneita ja laitteita oikein, turvallisesti ja
tarkoituksenmukaisesti.

Textilslöjd: Eleven lär sig använda symaskinen och dess grundfunktioner (trä i maskinen, spola
undertråd, fästa tråden, raksöm, sick-sack och att vända). Eleverna lär sig avigstickning och att
virka fasta maskor. De lär sig sy olika stygn enligt mönster.
Träslöjd: Eleverna lär sig såga med olika sågtyper (figursåg, fogsvans, girsåg), hyvling och
urholkning. Eleverna lär sig sammanfogning med hjälp av lim, spik och skruv. Elverna lär sig
använda linjal, vinkelhake samt att förborra/använda borrmaskin. Eleverna lär sig grunderna i
ytbehandling (t.ex. målfärg, bets, olja).

T6 opastaa oppilasta käyttämään tieto- ja viestintäteknologiaa käsityön
suunnittelussa, valmistamisessa ja käsityöprosessin dokumentoinnissa
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Tieto- ja viestintäteknologian käyttäminen
omassa työskentelyssä

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa käyttää tieto- ja
viestintäteknologiaa ohjatusti käsityön
suunnittelussa, valmistuksessa ja
käsityöprosessin dokumentoinnissa.

T7 ohjata oppilasta arvioimaan, arvostamaan ja tarkastelemaan
vuorovaikutteisesti omaa ja muiden kokonaisen käsityön prosessia
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Oman ja muiden työn arviointi,
vertaispalautteen antaminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osallistuu rakentavasti oman ja
toisten työn ja työskentelyn arviointiin ja
vertaispalautteen antamiseen.

Vuosiluokka 5
Vuosiluokat 3-6

Vuosiluokan keskeiset sisältöalueet
S1 Ideointi
Suunnittelussa perehdytään erilaisiin lähtökohtiin ja hyödynnetään omia moniaistisia kokemuksia
ja elämyksiä sekä havainnoidaan ja analysoidaan esineitä, rakennettua ja luonnon ympäristöä
uusien ideoiden kehittämiseksi. Käsityössä yhdistetään värejä, kuviota, erilaisia pintoja, tyylejä
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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.
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.
Tekstiilityö:
•
•
•
•
•

oppilaat käyttävät ompelukonetta monipuolisesti
oppilaat syventävät taitojaan neulomisessa ja virkkauksessa
oppilaat saavat valmistaa pienemmän käyttöesineen (esim. vantut, sukat, lakin,
kaulahuivin, laukun, tyynyliinan, pienen vaatekappaleen)
oppilaat saavat kokeilla kirjontapistoja ja harrastustöitä
oppilaat oppivat käyttämään helppoja kaavoja, piirustuksia ja työnkuvauksia

Tekninen työ:
•
•
•
•

oppilaat oppivat helpon pyörähuollon (puhdistus, öljyäminen, säätämisen)
oppilaat tietävät erilaisia liitosmenetelmiä (esim. poratappiliitos, sormi- kampaliitos)
oppilaille annetaan mahdollisuus kokeilla vaihtoehtoisia materiaaleja ja tekniikoita (esim.
elektroniikka, pelti, nahka, akryyli, metallilanka)
oppilaat oppivat käyttämään yksinkertaisia kaavoja, piirustuksia ja työnkuvauksia

S5 Soveltaminen
Työskennellessä opitaan käyttämään alan peruskäsitteistöä ja tutustutaan turvallisiin
materiaaleihin ja työtapoihin. Perehdytään laadukkaan tuotteen ominaisuuksiin ja turvalliseen
työskentelykulttuuriin.
oppilaat oppivat nimeämään teknisen työn luokan työkalut, laitteet ja materiaalit

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.
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•

•

dokumentointina voi toimia esim. portfolio (digitaalinen tai mappi) tai näyttely
Opetuksen tavoitteet

Tavoitteisiin liittyvät
sisältöalueet

Laaja-alainen osaaminen

T1

S1, S2, S3, S4, S5, S6

L1, L2

T2

S1, S2, S3, S4, S5, S6

L1, L5

T3

S1, S2, S3, S4

L2, L4, L5

T4

S3, S5

L4, L6

T5

S1, S2, S3, S4, S5

L3, L6

T6

S1, S2, S6

L5

T7

S6

L1, L4, L7

T8

S1, S2, S3, S5

L1, L3, L7

Vuosiluokan tavoitteet
T1 vahvistaa oppilaan kiinnostusta käsin tekemiseen sekä innostaa
keksivään, kokeilevaan ja paikallisuutta hyödyntävään käsityöhön
•
•

paikallisuuden hyödyntämiseen voi sisältyä paikallisia käsityöperinteitä ja paikallisia
käsityöläisiä
paikallisia perinteitä, värejä, symboleita ja materiaaleja voidaan käyttää inspiraation
lähteenä

Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Ei vaikuta arvosanan muodostamiseen.
Oppilaita ohjataan pohtimaan kokemuksia
osana itsearviointia.

T2 ohjata oppilasta hahmottamaan ja hallitsemaan kokonainen
käsityöprosessi ja sen dokumentointi
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Oman työn suunnittelu, valmistus, arviointi ja
prosessin dokumentointi

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa toteuttaa kokonaisen
käsityöprosessin ja tehdä dokumentointia
prosessin eri vaiheista.

Vuosiluokat 3-6

T3 opastaa oppilasta suunnittelemaan ja valmistamaan yksin tai yhdessä
käsityötuote tai -teos luottaen omiin esteettisiin ja teknisiin ratkaisuihin
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
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Arvioinnin kohde
Tuotteen valmistaminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa valmistaa omaan tai yhteiseen
suunnitelmaansa perustuvan tuotteen tai
teoksen, jossa on huomioitu esteettisyys ja
toimivuus.

T4 ohjata oppilasta tunnistamaan käsitteistöä sekä tuntemaan monia
erilaisia materiaaleja ja työstämään niitä tarkoituksenmukaisesti
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Käsityössä käytettävien materiaalien ja
valmistustekniikoiden valinta, yhdistäminen ja
työstäminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas valitsee, yhdistää ja käyttää
tarkoituksenmukaisesti eri materiaaleja ja
valmistustekniikoita. Oppilas tuntee ja osaa
käyttää käsityön käsitteistöä.

T5 kannustaa oppilasta toimimaan pitkäjänteisesti ja vastuuntuntoisesti,
huolehtimaan turvallisesta työskentelystä sekä valitsemaan ja käyttämään
työhön sopivaa välineistöä
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Työskentelytaidot

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas ottaa vastuuta omasta työstään ja
toimii tavoitteellisesti. Oppilas osaa kuvata
yksinkertaisten ja arkipäivään liittyvien
laitteiden toimintaperiaatteita. Oppilas
osaa käyttää asianmukaisia työvälineitä,
koneita ja laitteita oikein, turvallisesti ja
tarkoituksenmukaisesti.

T6 opastaa oppilasta käyttämään tieto- ja viestintäteknologiaa käsityön
suunnittelussa, valmistamisessa ja käsityöprosessin dokumentoinnissa
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Tieto- ja viestintäteknologian käyttäminen
omassa työskentelyssä

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa käyttää tieto- ja
viestintäteknologiaa ohjatusti käsityön
suunnittelussa, valmistuksessa ja
käsityöprosessin dokumentoinnissa.

Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Oman ja muiden työn arviointi,
vertaispalautteen antaminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osallistuu rakentavasti oman ja
toisten työn ja työskentelyn arviointiin ja
vertaispalautteen antamiseen.
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T7 ohjata oppilasta arvioimaan, arvostamaan ja tarkastelemaan
vuorovaikutteisesti omaa ja muiden kokonaisen käsityön prosessia

T8 herättää oppilas arvioimaan kulutus- ja tuotantotapoja kriittisesti
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Kulutus- ja tuotantotapojen pohdinta

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa ilmaista, miten kulutus- ja
tuotantotavat vaikuttavat tuotteen elinkaaren.

Vuosiluokka 6
Vuosiluokan keskeiset sisältöalueet
S1 Ideointi
Suunnittelussa perehdytään erilaisiin lähtökohtiin ja hyödynnetään omia moniaistisia kokemuksia
ja elämyksiä sekä havainnoidaan ja analysoidaan esineitä, rakennettua ja luonnon ympäristöä
uusien ideoiden kehittämiseksi. Käsityössä yhdistetään värejä, kuviota, erilaisia pintoja, tyylejä
ja muotoja. Sovelletaan materiaalien lujuus- ja taipumisominaisuuksia. Tutkitaan rakenteiden
syntymistä ja energian käyttöä.
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.
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.
Tekstiilityö:
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•
•
•
•
•

oppilaat käyttävät ompelukonetta monipuolisesti
oppilaat syventävät taitojaan neulomisessa ja virkkauksessa
oppilaat saavat valmistaa pienemmän käyttöesineen (esim. vantut, sukat, lakin,
kaulahuivin, laukun, tyynyliinan, pienen vaatekappaleen)
oppilaat saavat kokeilla kirjontapistoja ja harrastustöitä
oppilaat oppivat käyttämään helppoja kaavoja, piirustuksia ja työnkuvauksia

Tekninen työ:
•
•
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oppilaat oppivat helpon pyörähuollon (puhdistus, öljyäminen, säätäminen)
oppilaat tietävät erilaisia liitosmenetelmiä (esim. poratappi, sormi- kampaliitos)

•
•

oppilaille annetaan mahdollisuus kokeilla vaihtoehtoisia materiaaleja ja tekniikoita (esim.
elektroniikka, pelti, nahka, akryyli, metallilanka)
oppilaat oppivat käyttämään yksinkertaisia kaavoja, piirustuksia ja työnkuvauksia

S5 Soveltaminen
Työskennellessä opitaan käyttämään alan peruskäsitteistöä ja tutustutaan turvallisiin
materiaaleihin ja työtapoihin. Perehdytään laadukkaan tuotteen ominaisuuksiin ja turvalliseen
työskentelykulttuuriin.
•

oppilaat oppivaat teknisen työn luokan työkalujen, koneiden ja materiaalien nimet

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.
•

dokumentointina voi toimia esim. portfolio (digitaalinen tai mappi) tai näyttely
Opetuksen tavoitteet

Tavoitteisiin liittyvät
sisältöalueet

Laaja-alainen osaaminen

T1

S1, S2, S3, S4, S5, S6

L1, L2

T2

S1, S2, S3, S4, S5, S6

L1, L5

T3

S1, S2, S3, S4

L2, L4, L5

T4

S3, S5

L4, L6

T5

S1, S2, S3, S4, S5

L3, L6

T6

S1, S2, S6

L5

T7

S6

L1, L4, L7

T8

S1, S2, S3, S5

L1, L3, L7

Vuosiluokan tavoitteet
T1 vahvistaa oppilaan kiinnostusta käsin tekemiseen sekä innostaa
keksivään, kokeilevaan ja paikallisuutta hyödyntävään käsityöhön
•
•

paikallisuuden hyödyntämiseen voi sisältyä paikallisia käsityöperinteitä ja paikallisia
käsityöläisiä
paikallisia perinteitä, värejä, symboleita ja materiaaleja voidaan käyttää inspiraation
lähteenä

Arvioinnin kohde

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Ei vaikuta arvosanan muodostamiseen.
Oppilaita ohjataan pohtimaan kokemuksia
osana itsearviointia.
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Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi

T2 ohjata oppilasta hahmottamaan ja hallitsemaan kokonainen
käsityöprosessi ja sen dokumentointi
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Oman työn suunnittelu, valmistus, arviointi ja
prosessin dokumentointi

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa toteuttaa kokonaisen
käsityöprosessin ja tehdä dokumentointia
prosessin eri vaiheista.

T3 opastaa oppilasta suunnittelemaan ja valmistamaan yksin tai yhdessä
käsityötuote tai -teos luottaen omiin esteettisiin ja teknisiin ratkaisuihin
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Tuotteen valmistaminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa valmistaa omaan tai yhteiseen
suunnitelmaansa perustuvan tuotteen tai
teoksen, jossa on huomioitu esteettisyys ja
toimivuus.

T4 ohjata oppilasta tunnistamaan käsitteistöä sekä tuntemaan monia
erilaisia materiaaleja ja työstämään niitä tarkoituksenmukaisesti
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Käsityössä käytettävien materiaalien ja
valmistustekniikoiden valinta, yhdistäminen ja
työstäminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas valitsee, yhdistää ja käyttää
tarkoituksenmukaisesti eri materiaaleja ja
valmistustekniikoita. Oppilas tuntee ja osaa
käyttää käsityön käsitteistöä.

T5 kannustaa oppilasta toimimaan pitkäjänteisesti ja vastuuntuntoisesti,
huolehtimaan turvallisesta työskentelystä sekä valitsemaan ja käyttämään
työhön sopivaa välineistöä
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde

Vuosiluokat 3-6

Työskentelytaidot

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas ottaa vastuuta omasta työstään ja
toimii tavoitteellisesti. Oppilas osaa kuvata
yksinkertaisten ja arkipäivään liittyvien
laitteiden toimintaperiaatteita. Oppilas
osaa käyttää asianmukaisia työvälineitä,
koneita ja laitteita oikein, turvallisesti ja
tarkoituksenmukaisesti.

T6 opastaa oppilasta käyttämään tieto- ja viestintäteknologiaa käsityön
suunnittelussa, valmistamisessa ja käsityöprosessin dokumentoinnissa
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
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Arvioinnin kohde
Tieto- ja viestintäteknologian käyttäminen
omassa työskentelyssä

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa käyttää tieto- ja
viestintäteknologiaa ohjatusti käsityön
suunnittelussa, valmistuksessa ja
käsityöprosessin dokumentoinnissa.

T7 ohjata oppilasta arvioimaan, arvostamaan ja tarkastelemaan
vuorovaikutteisesti omaa ja muiden kokonaisen käsityön prosessia
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Oman ja muiden työn arviointi,
vertaispalautteen antaminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osallistuu rakentavasti oman ja
toisten työn ja työskentelyn arviointiin ja
vertaispalautteen antamiseen.

T8 herättää oppilas arvioimaan kulutus- ja tuotantotapoja kriittisesti
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Kulutus- ja tuotantotapojen pohdinta

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa ilmaista, miten kulutus- ja
tuotantotavat vaikuttavat tuotteen elinkaaren.

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

Oppiaineen tehtävä vuosiluokilla 3-6
”Liikutaan yhdessä toimien ja taitoja harjoitellen.”
Vuosiluokilla 3-6 opetuksen pääpaino on motoristen perustaitojen vakiinnuttamisessa
ja monipuolistamisessa sekä sosiaalisten taitojen vahvistamisessa. Monipuolinen ja
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Liikunnassa oppilaat kasvavat liikkumaan ja liikunnan avulla. Liikkumaan kasvamisen osatekijöitä
ovat oppilaiden ikä- ja kehitystason mukainen fyysisesti aktiivinen toiminta, motoristen
perustaitojen oppiminen ja fyysisten ominaisuuksien harjoitteleminen. Oppilaat saavat tietoja
ja taitoja erilaisissa liikuntatilanteissa toimimiseen. Liikunnan avulla kasvamiseen kuuluu
toisia kunnioittava vuorovaikutus, vastuullisuus, pitkäjänteinen itsensä kehittäminen, tunteiden
tunnistaminen ja säätely sekä myönteisen minäkäsityksen kehittyminen. Liikunta tarjoaa
mahdollisuuksia iloon, keholliseen ilmaisuun, osallisuuteen, sosiaalisuuteen, rentoutumiseen,
leikinomaiseen kisailuun ja ponnisteluun sekä toisten auttamiseen. Liikunnassa oppilas saa
valmiuksia terveytensä edistämiseen.

vuorovaikutuksellinen opetus tukee taitojen oppimista, oppilaiden hyvinvointia, kasvua
itsenäisyyteen ja osallisuuteen sekä luo valmiuksia liikunnalliseen elämäntapaan. Oppilaat
osallistuvat kehitysvaiheensa mukaisesti toiminnan suunnitteluun ja vastuulliseen toteuttamiseen.

Liikunnan oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät tavoitteet
vuosiluokilla 3-6
Liikunnan tehtävää ja tavoitteita toteutetaan opettamalla turvallisesti ja monipuolisesti erilaisissa
oppimisympäristöissä sisä- ja ulkotiloissa oppilaita osallistaen. Liikunnan opetuksessa otetaan
huomioon vuodenajat, paikalliset olosuhteet sekä koulun ja ympäristön tarjoamat mahdollisuudet
tarkoituksenmukaisella tavalla. Opetuksen yhteydessä korostetaan fyysistä aktiivisuutta ja
yhteistoiminnallisuutta ylläpitäviä työtapoja, kannustavaa vuorovaikutusta ja toisten auttamista
sekä henkisesti ja fyysisesti turvallista toimintaa. Liikuntateknologian hyödyntämisellä tuetaan
liikunnanopetuksen tavoitteiden saavuttamista. Koulun ulkopuolisille liikuntapaikoille siirtymisessä
edistetään turvallista liikennekäyttäytymistä.

Ohjaus, eriyttäminen ja tuki liikunnassa vuosiluokilla 3-6
Kannustava ja hyväksyvä ilmapiiri on edellytys liikunnanopetuksen tavoitteiden saavuttamiselle.
Toiminnan tulee antaa kaikille oppilaille mahdollisuus onnistumiseen ja osallistumiseen sekä
tukea hyvinvoinnin kannalta riittävää toimintakykyä. Opetuksessa on keskeistä oppilaiden
yksilöllisyyden huomioon ottaminen, turvallinen työskentelyilmapiiri sekä organisoinnin ja
opetusviestinnän selkeys. Pätevyydenkokemuksia ja sosiaalista yhteenkuuluvuutta tuetaan
oppilaslähtöisillä ja osallistavilla työtavoilla, sopivilla tehtävillä ja rohkaisevalla palautteella.
Vuosiluokilla 3-6 kiinnitetään huomiota sellaisten perustaitojen hallintaan, joilla on merkitystä
yhteiseen toimintaan osallistumisessa.

Oppilaan oppimisen arviointi liikunnassa vuosiluokilla 3-6
Oppilaiden kasvamista liikuntaan ja liikunnan avulla tuetaan monipuolisella, kannustavalla ja
ohjaavalla palautteella ja arvioinnilla. Ne tukevat oppilaiden myönteistä käsitystä itsestä liikkujana.
Arviointi perustuu monipuoliseen näyttöön oppilaan oppimisesta ja työskentelystä.
Palautteessa ja arvioinnissa otetaan huomioon oppilaiden yksilölliset vahvuudet sekä
kehittymistarpeet ja tuetaan niitä. Liikunnan opetuksessa ja arvioinnissa tulee ottaa huomioon
oppilaan terveydentila ja erityistarpeet. Arviointi toteutetaan oppilaan toimintaa ja työskentelyä
havainnoimalla. Liikunnan arviointi perustuu fyysisen-, sosiaalisen ja psyykkisen toimintakyvyn
tavoitteisiin. Arvioinnin kohteina ovat oppiminen (tavoitteet 2-6) ja työskentely (tavoitteet 1 ja 7-10),
joten fyysisten kunto-ominaisuuksien tasoa ei käytetä arvioinnin perusteena. Move!-mittausten
tuloksia ei käytetä oppilaan arvioinnin perusteina. Oppilaita ohjataan itsearviointiin.
Liikunnan sanallista arviota tai arvosanaa antaessaan opettaja arvioi oppilaan osaamista
suhteessa paikallisessa opetussuunnitelmassa asetettuihin tavoitteisiin. Määritellessään
osaamisen tasoa 6. vuosiluokan lukuvuositodistusta varten opettaja käyttää liikunnan
valtakunnallisia arviointikriteereitä.

Vuosiluokka 3

Vuosiluokat 3-6

Vuosiluokan keskeiset sisältöalueet
S1 Fyysinen toimintakyky
Opetukseen sisältyy runsaasti fyysisesti aktiivista toimintaa. Opetukseen valitaan sellaisia
oppilaiden kehitysvaiheeseen soveltuvia turvallisia tehtäviä, joissa harjaannutetaan havainto- ja
ratkaisuntekotaitoja liikuntatilanteisiin sovellettuina (esim. luontoliikunta ja palloilut) sekä tehtäviä,
joissa eri vuodenaikoina ja erilaisissa oppimisympäristöissä vahvistetaan tasapaino-, liikkumis- ja
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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.
• voimistelu: kuperkeikka ja sen muunnelmat, apuharjoitteita kärrynpyörään, pukki/hyppyarkku,
rekki, renkaat, köysi
• välinevoimisteluharjoituksia: hernepussi, pallo, hyppynaru, vanne
• pallopelit: salibandy (pallonkuljetus, syöttäminen, laukaisu, pelaaminen), koripallo: (pomputus,
syöttö, heitto, viitepelit)
• leikit ja viestit
• liikkuminen musiikin mukana: (helpot askelkuviot, piirileikkejä)
• uinti: (perusuintitekniikka, sukellus)
• yleisurheilu: juokseminen (lähtö- ja reaktioharjoituksia, viestejä, erilaisia juoksuratoja),
hyppy (perusteet pituus- ja korkeushyppyyn, heitto (perusteet kuulantyöntöön, pallonheittoon
vauhdinotolla)
• pallopelit: (kuljetus, syöttö, laukaisu) neljä maalia (heitto, koppi, lyöntitekniikka)
•
suunnistus
lähiympäristössä
valokuvasuunnistus)

(yleisimmät

karttamerkinnät,

kartanlukuharjoituksia,

• luistelu (eteenpäin, taaksepäin, jarrutus, pelaaminen)
• hiihtäminen (perinteisen ja vapaan hiihtotyylin perustekniikat, harjoituksia sauvojen kanssa ja
ilman sauvoja)
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
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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.

Opetuksen tavoitteet

Tavoitteisiin liittyvät
sisältöalueet

Laaja-alainen osaaminen

T1

S1

L1, L3

T2

S1

L1, L3, L4

T3

S1

L3

T4

S1

L3

T5

S1

L3

T6

S1

L3

T7

S1

L3, L6, L7

T8

S2

L2, L3, L6, L7

T9

S2

L2, L6, L7

T10

S3

L1, L2, L3

T11

S3

L1, L2

Vuosiluokan tavoitteet
T1 kannustaa oppilaita fyysiseen aktiivisuuteen, kokeilemaan erilaisia
liikuntatehtäviä ja harjoittelemaan parhaansa yrittäen.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Työskentely ja yrittäminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
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.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Ratkaisujen teko erilaisissa liikuntatilanteissa

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas tekee eri liikuntatilanteissa,
kuten leikeissä ja peleissä, useimmiten
tarkoituksenmukaisia ratkaisuja.

Vuosiluokat 3-6

T3 ohjata oppilasta sekä vahvistamaan tasapaino- ja liikkumistaitojaan
että soveltamaan niitä monipuolisesti erilaisissa oppimisympäristöissä,
eri vuodenaikoina sekä eri tilanteissa.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Motoristen perustaitojen (tasapainoja liikkumistaidot) käyttäminen eri
liikuntamuodoissa
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Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
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.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Motoristen perustaitojen
(välineenkäsittelytaidot) käyttäminen eri
liikuntamuodoissa

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa käsitellä erilaisia liikuntavälineitä
erilaisissa oppimisympäristöissä.

T5 kannustaa ja ohjata oppilasta arvioimaan, ylläpitämään ja kehittämään
fyysisiä ominaisuuksiaan: nopeutta, liikkuvuutta, kestävyyttä ja voimaa.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Fyysisten ominaisuuksien harjoittaminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa arvioida fyysisiä
ominaisuuksiaan ja harjoittaa nopeutta,
liikkuvuutta, kestävyyttä ja voimaa

T6 opettaa uimataito, jotta oppilas pystyy liikkumaan vedessä ja
pelastautumaan vedestä
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Uima- ja pelastautumistaidot

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas on perusuimataitoinen (Osaa uida 50
metriä kahta uintitapaa käyttäen ja sukeltaa 5
metriä pinnan alla).

T7 ohjata oppilasta turvalliseen ja asialliseen toimintaan liikuntatunneilla.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Toiminta liikuntatunneilla

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa ottaa huomioon mahdolliset
vaaratilanteet liikuntatunneilla sekä pyrkii
toimimaan turvallisesti ja asiallisesti.

T8 ohjata oppilasta työskentelemään kaikkien kanssa sekä säätelemään
toimintaansa ja tunneilmaisuaan liikuntatilanteissa toiset huomioon
ottaen.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Vuorovaikutus- ja työskentelytaidot

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa toimia eri liikuntatilanteissa
yhteisesti sovitulla tavalla.
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Arvioinnin kohde

T9 ohjata oppilasta toimimaan reilun pelin periaatteella sekä kantamaan
vastuuta yhteisistä oppimistilanteista.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Toiminta yhteisissä oppimistilanteissa

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas noudattaa reilun pelin periaatteita
ja osoittaa pyrkivänsä vastuullisuuteen
yhteisissä oppimistilanteissa.

T10 kannustaa oppilasta ottamaan vastuuta omasta toiminnasta ja
vahvistaa itsenäisen työskentelyn taitoja.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Työskentelytaidot

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa yleensä työskennellä
vastuullisesti ja itsenäisesti.

T11 huolehtia siitä, että oppilaat saavat riittävästi myönteisiä kokemuksia
omasta kehosta, pätevyydestä ja yhteisöllisyydestä.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Ei vaikuta arvosanan muodostamiseen.
Oppilasta ohjataan pohtimaan kokemuksiaan
osana itsearviointia.

Vuosiluokka 4
Vuosiluokan keskeiset sisältöalueet
S1 Fyysinen toimintakyky
Opetukseen sisältyy runsaasti fyysisesti aktiivista toimintaa. Opetukseen valitaan sellaisia
oppilaiden kehitysvaiheeseen soveltuvia turvallisia tehtäviä, joissa harjaannutetaan havainto- ja
ratkaisuntekotaitoja liikuntatilanteisiin sovellettuina (esim. luontoliikunta ja palloilut) sekä tehtäviä,
joissa eri vuodenaikoina ja erilaisissa oppimisympäristöissä vahvistetaan tasapaino-, liikkumis- ja
välineenkäsittelytaitoja monipuolisten liikuntamuotojen (kuten jää-, lumi-, luonto-, perus-, musiikkija tanssiliikunta sekä palloilut ja voimistelut) ja eri liikuntalajien avulla. Liikunnan opetukseen
kuuluu uinnin, vesiliikunnan ja vesipelastuksen opetusta. Oppilaille opetetaan liikkumiseen ja
liikunnan harrastamiseen liittyviä tarpeellisia tietoja.

Vuosiluokat 3-6

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.
• voimistelu: erilaisia kuperkeikka muunnelmia, apuharjoitteita kärrynpyörään, pukki/hyppyarkku,
rekki, renkaat, köysi
• välinevoimisteluharjoituksia: (hernepussi, pallo, hyppynaru, vanne)
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• pallopelit: salibandy (pallon kuljetus, syöttäminen, laukaisu, pelaaminen), koripallo: (pomputus,
syöttö, heitto, mukautetut pelit)
• leikit ja viestit
• liikkuminen musiikin mukana: (helpot askelkuviot, piirileikkejä)
• uinti: (perusuintitekniikka, sukellus)
• yleisurheilu: juokseminen (lähtö- ja reaktioharjoituksia, viestejä, erilaisia juoksuratoja),
hyppy (perusteet pituus- ja korkeushyppyyn, heitto (perusteet kuulantyöntöön, pallonheittoon
vauhdinotolla)
• pallopelit: (kuljetus, syöttö, laukaisu) neljä maalia (heitto, koppi, lyöntitekniikka)
•
suunnistus
lähiympäristössä
valokuvasuunnistus)

(yleisimmät

karttamerkinnät,

kartanlukuharjoituksia,

• luistelu (eteenpäin, taaksepäin, jarrutus, pelaaminen)
• hiihtäminen (perinteisen ja vapaan hiihtotyylin perustekniikat, harjoituksia sauvojen kanssa ja
ilman sauvoja)
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.
Tavoitteisiin liittyvät
sisältöalueet

Laaja-alainen osaaminen

T1

S1

L1, L3

T2

S1

L1, L3, L4

T3

S1

L3

T4

S1

L3

T5

S1

L3

T6

S1

L3

T7

S1

L3, L6, L7

T8

S2

L2, L3, L6, L7

T9

S2

L2, L6, L7

T10

S3

L1, L2, L3

T11

S3

L1, L2
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Opetuksen tavoitteet

Vuosiluokan tavoitteet
T1 kannustaa oppilaita fyysiseen aktiivisuuteen, kokeilemaan erilaisia
liikuntatehtäviä ja harjoittelemaan parhaansa yrittäen.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Työskentely ja yrittäminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
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.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Ratkaisujen teko erilaisissa liikuntatilanteissa

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
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.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Motoristen perustaitojen (tasapainoja liikkumistaidot) käyttäminen eri
liikuntamuodoissa

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
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.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
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Motoristen perustaitojen
(välineenkäsittelytaidot) käyttäminen eri
liikuntamuodoissa

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa käsitellä erilaisia liikuntavälineitä
erilaisissa oppimisympäristöissä.

T5 kannustaa ja ohjata oppilasta arvioimaan, ylläpitämään ja kehittämään
fyysisiä ominaisuuksiaan: nopeutta, liikkuvuutta, kestävyyttä ja voimaa.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
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Arvioinnin kohde
Fyysisten ominaisuuksien harjoittaminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa arvioida fyysisiä
ominaisuuksiaan ja harjoittaa nopeutta,
liikkuvuutta, kestävyyttä ja voimaa

T6 opettaa uimataito, jotta oppilas pystyy liikkumaan vedessä ja
pelastautumaan vedestä
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Uima- ja pelastautumistaidot

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas on perusuimataitoinen (Osaa uida 50
metriä kahta uintitapaa käyttäen ja sukeltaa 5
metriä pinnan alla).

T7 ohjata oppilasta turvalliseen ja asialliseen toimintaan liikuntatunneilla.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Toiminta liikuntatunneilla

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa ottaa huomioon mahdolliset
vaaratilanteet liikuntatunneilla sekä pyrkii
toimimaan turvallisesti ja asiallisesti.

T8 ohjata oppilasta työskentelemään kaikkien kanssa sekä säätelemään
toimintaansa ja tunneilmaisuaan liikuntatilanteissa toiset huomioon
ottaen.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Vuorovaikutus- ja työskentelytaidot

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa toimia eri liikuntatilanteissa
yhteisesti sovitulla tavalla.

T9 ohjata oppilasta toimimaan reilun pelin periaatteella sekä kantamaan
vastuuta yhteisistä oppimistilanteista.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Toiminta yhteisissä oppimistilanteissa

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas noudattaa reilun pelin periaatteita
ja osoittaa pyrkivänsä vastuullisuuteen
yhteisissä oppimistilanteissa.

T10 kannustaa oppilasta ottamaan vastuuta omasta toiminnasta ja
vahvistaa itsenäisen työskentelyn taitoja.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Työskentelytaidot

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa yleensä työskennellä
vastuullisesti ja itsenäisesti.
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Arvioinnin kohde

T11 huolehtia siitä, että oppilaat saavat riittävästi myönteisiä kokemuksia
omasta kehosta, pätevyydestä ja yhteisöllisyydestä.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Ei vaikuta arvosanan muodostamiseen.
Oppilasta ohjataan pohtimaan kokemuksiaan
osana itsearviointia.

Vuosiluokka 5
Vuosiluokan keskeiset sisältöalueet
S1 Fyysinen toimintakyky
Opetukseen sisältyy runsaasti fyysisesti aktiivista toimintaa. Opetukseen valitaan sellaisia
oppilaiden kehitysvaiheeseen soveltuvia turvallisia tehtäviä, joissa harjaannutetaan havainto- ja
ratkaisuntekotaitoja liikuntatilanteisiin sovellettuina (esim. luontoliikunta ja palloilut) sekä tehtäviä,
joissa eri vuodenaikoina ja erilaisissa oppimisympäristöissä vahvistetaan tasapaino-, liikkumis- ja
välineenkäsittelytaitoja monipuolisten liikuntamuotojen (kuten jää-, lumi-, luonto-, perus-, musiikkija tanssiliikunta sekä palloilut ja voimistelut) ja eri liikuntalajien avulla. Liikunnan opetukseen
kuuluu uinnin, vesiliikunnan ja vesipelastuksen opetusta. Oppilaille opetetaan liikkumiseen ja
liikunnan harrastamiseen liittyviä tarpeellisia tietoja.
Valitaan tehtäviä, joilla opitaan harjaannuttamaan nopeutta, liikkuvuutta, kestävyyttä ja voimaa.
Opetuksessa käytetään monipuolisesti leikkejä, harjoitteita ja pelejä, jotka mahdollistavat
osallisuuden, pätevyyden, itsenäisyyden sekä ilmaisun ja esteettisyyden kokemuksia.
Liikunnan opetukseen valitaan tehtäviä, joiden avulla tutustutaan myös oman toimintakyvyn
arviointiin. Valtakunnallisen fyysisen toimintakyvyn seurantajärjestelmä Move!:n mittaukset
tehdään niin, että ne tukevat 5. vuosiluokalla koulussa järjestettäviä laajoja terveystarkastuksia.
• voimistelu: kärrynpyörä, apuharjoitteita käsillä- ja päälläseisontaan, pukki/hyppyarkku, rekki,
renkaat, köysi
• välinevoimisteluharjoituksia: hernepussi, pallo, hyppynaru, vanne
• pallopelit: salibandy (pallonkuljetus, syöttö, laukaisu, pelaaminen), koripallo (pomputus, syöttö,
heitto, viitepelit), lentopallo (sormilyönnin harjoittelu, lyönti, aloitussyöttö, viitepelit), käsipallo
(kuljetus, syöttäminen, heittäminen, viitepelit)
• leikit ja viestit
• liikkuminen musiikin mukana: (helpot askelkuviot, piirileikkejä, helppoja tansseja)
• uinti: (perusuintitekniikka, sukellus)
• yleisurheilu: juokseminen (lähtö- ja reaktioharjoituksia, viestejä, erilaisia juoksuratoja), hyppy
(pituus- ja korkeushyppy), heitto: (kuulantyöntö, keihäänheitto)
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• pallopelit: jalkapallo (pallon kuljetus, syöttö, taklaus, pääpelaaminen, laukaus, pelaaminen),
pesäpallo (heitto, koppi räpylällä, lyöntitekniikka, viitepelit)
• suunnistus (yleisimmät karttamerkit, kartanlukuharjoitukset, perusteet kompassin käyttöön,
valokuvasuunnistus, tähtisuunnistus)
• luistelu (eteenpäin, taaksepäin, jarrutus, yksinkertainen hyppy, kääntyminen, ympyräluistelu,
pelaaminen)
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• hiihtäminen (perinteisen ja vapaan hiihtotyylin perustekniikat, harjoituksia sauvojen kanssa ja
ilman sauvoja, mäenlasku)
• Move! toteutetaan siten, että se tukee 5. luokalla sisältyvää terveystarkastusta
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.
Opetuksen tavoitteet

Tavoitteisiin liittyvät
sisältöalueet

Laaja-alainen osaaminen

T1

S1

L1, L3

T2

S1

L1, L3, L4

T3

S1

L3

T4

S1

L3

T5

S1

L3

T6

S1

L3

T7

S1

L3, L6, L7

T8

S2

L2, L3, L6, L7

T9

S2

L2, L6, L7

T10

S3

L1, L2, L3

T11

S3

L1, L2

Vuosiluokan tavoitteet
T1 kannustaa oppilaita fyysiseen aktiivisuuteen, kokeilemaan erilaisia
liikuntatehtäviä ja harjoittelemaan parhaansa yrittäen.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Työskentely ja yrittäminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osallistuu liikuntatuntien toimintaan
yleensä aktiivisesti kokeillen ja harjoitellen
erilaisia liikuntatehtäviä.
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Arvioinnin kohde

T2 ohjata oppilasta harjaannuttamaan havaintomotorisia taitojaan eli
havainnoimaan itseään ja ympäristöään aistien avulla sekä tekemään
liikuntatilanteisiin sopivia ratkaisuja.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Ratkaisujen teko erilaisissa liikuntatilanteissa

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas tekee eri liikuntatilanteissa,
kuten leikeissä ja peleissä, useimmiten
tarkoituksenmukaisia ratkaisuja.

T3 ohjata oppilasta sekä vahvistamaan tasapaino- ja liikkumistaitojaan
että soveltamaan niitä monipuolisesti erilaisissa oppimisympäristöissä,
eri vuodenaikoina sekä eri tilanteissa.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Motoristen perustaitojen (tasapainoja liikkumistaidot) käyttäminen eri
liikuntamuodoissa

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
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.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Motoristen perustaitojen
(välineenkäsittelytaidot) käyttäminen eri
liikuntamuodoissa

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa käsitellä erilaisia liikuntavälineitä
erilaisissa oppimisympäristöissä.

T5 kannustaa ja ohjata oppilasta arvioimaan, ylläpitämään ja kehittämään
fyysisiä ominaisuuksiaan: nopeutta, liikkuvuutta, kestävyyttä ja voimaa.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Fyysisten ominaisuuksien harjoittaminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa arvioida fyysisiä
ominaisuuksiaan ja harjoittaa nopeutta,
liikkuvuutta, kestävyyttä ja voimaa

T6 opettaa uimataito, jotta oppilas pystyy liikkumaan vedessä ja
pelastautumaan vedestä
Vuosiluokat 3-6

Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Uima- ja pelastautumistaidot
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Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas on perusuimataitoinen (Osaa uida 50
metriä kahta uintitapaa käyttäen ja sukeltaa 5
metriä pinnan alla).

T7 ohjata oppilasta turvalliseen ja asialliseen toimintaan liikuntatunneilla.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Toiminta liikuntatunneilla

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa ottaa huomioon mahdolliset
vaaratilanteet liikuntatunneilla sekä pyrkii
toimimaan turvallisesti ja asiallisesti.

T8 ohjata oppilasta työskentelemään kaikkien kanssa sekä säätelemään
toimintaansa ja tunneilmaisuaan liikuntatilanteissa toiset huomioon
ottaen.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Vuorovaikutus- ja työskentelytaidot

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa toimia eri liikuntatilanteissa
yhteisesti sovitulla tavalla.

T9 ohjata oppilasta toimimaan reilun pelin periaatteella sekä kantamaan
vastuuta yhteisistä oppimistilanteista.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Toiminta yhteisissä oppimistilanteissa

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas noudattaa reilun pelin periaatteita
ja osoittaa pyrkivänsä vastuullisuuteen
yhteisissä oppimistilanteissa.

T10 kannustaa oppilasta ottamaan vastuuta omasta toiminnasta ja
vahvistaa itsenäisen työskentelyn taitoja.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Työskentelytaidot

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa yleensä työskennellä
vastuullisesti ja itsenäisesti.

T11 huolehtia siitä, että oppilaat saavat riittävästi myönteisiä kokemuksia
omasta kehosta, pätevyydestä ja yhteisöllisyydestä.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Ei vaikuta arvosanan muodostamiseen.
Oppilasta ohjataan pohtimaan kokemuksiaan
osana itsearviointia.
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Arvioinnin kohde

Vuosiluokka 6
Vuosiluokan keskeiset sisältöalueet
S1 Fyysinen toimintakyky
Opetukseen sisältyy runsaasti fyysisesti aktiivista toimintaa. Opetukseen valitaan sellaisia
oppilaiden kehitysvaiheeseen soveltuvia turvallisia tehtäviä, joissa harjaannutetaan havainto- ja
ratkaisuntekotaitoja liikuntatilanteisiin sovellettuina (esim. luontoliikunta ja palloilut) sekä tehtäviä,
joissa eri vuodenaikoina ja erilaisissa oppimisympäristöissä vahvistetaan tasapaino-, liikkumis- ja
välineenkäsittelytaitoja monipuolisten liikuntamuotojen (kuten jää-, lumi-, luonto-, perus-, musiikkija tanssiliikunta sekä palloilut ja voimistelut) ja eri liikuntalajien avulla. Liikunnan opetukseen
kuuluu uinnin, vesiliikunnan ja vesipelastuksen opetusta. Oppilaille opetetaan liikkumiseen ja
liikunnan harrastamiseen liittyviä tarpeellisia tietoja.
Valitaan tehtäviä, joilla opitaan harjaannuttamaan nopeutta, liikkuvuutta, kestävyyttä ja voimaa.
Opetuksessa käytetään monipuolisesti leikkejä, harjoitteita ja pelejä, jotka mahdollistavat
osallisuuden, pätevyyden, itsenäisyyden sekä ilmaisun ja esteettisyyden kokemuksia.
Liikunnan opetukseen valitaan tehtäviä, joiden avulla tutustutaan myös oman toimintakyvyn
arviointiin. Valtakunnallisen fyysisen toimintakyvyn seurantajärjestelmä Move!:n mittaukset
tehdään niin, että ne tukevat 5. vuosiluokalla koulussa järjestettäviä laajoja terveystarkastuksia.
• voimistelu: kärrynpyörä, apuharjoitteita käsillä- ja päälläseisontaan, pukki/hyppyarkku, rekki,
renkaat, köysi
• välinevoimisteluharjoituksia: (hernepussi, pallo, hyppynaru, vanne )
• pallopelit: salibandy (pallonkuljetus, syöttö, laukaisu, pelaaminen), koripallo (pomputus, syöttö,
heitto, viitepelit), lentopallo sormilyönnin harjoittelu, hihalyönti, aloitussyöttö, viitepelit), käsipallo
(kuljetus, syöttäminen, heittäminen, viitepelit)
• leikit ja viestit
• liikkuminen musiikin mukana: (helpot askelkuviot, piirileikkejä, helppoja tansseja)
• uinti: perusuintitekniikka, sukellus
• yleisurheilu: juokseminen (lähtö- ja reaktioharjoituksia, viestejä, erilaisia juoksuratoja), hyppy
(pituus- ja korkeushyppy, heitto (kuulantyöntö, keihäänheitto)
• pallopelit: jalkapallo (pallon kuljetus, syöttö, taklaus, pääpelaaminen, laukaus, pelaaminen),
pesäpallo (heitto, koppi räpylällä, lyöntitekniikka, viitepelit)
• suunnistus (yleisimmät karttamerkit, kartanlukuharjoitukset, perusteet kompassin käyttöön,
valokuvasuunnistus, tähtisuunnistus)
• luistelu (eteenpäin, taaksepäin, jarrutus, yksinkertainen hyppy, kääntyminen, ympyräluistelu,
pelaaminen)
• hiihtäminen (perinteisen ja vapaan hiihtotyylin perustekniikat, harjoituksia sauvojen kanssa ja
ilman sauvoja, mäenlasku)
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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.
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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.
Opetuksen tavoitteet

Tavoitteisiin liittyvät
sisältöalueet

Laaja-alainen osaaminen

T1

S1

L1, L3

T2

S1

L1, L3, L4

T3

S1

L3

T4

S1

L3

T5

S1

L3

T6

S1

L3

T7

S1

L3, L6, L7

T8

S2

L2, L3, L6, L7

T9

S2

L2, L6, L7

T10

S3

L1, L2, L3

T11

S3

L1, L2

Vuosiluokan tavoitteet
T1 kannustaa oppilaita fyysiseen aktiivisuuteen, kokeilemaan erilaisia
liikuntatehtäviä ja harjoittelemaan parhaansa yrittäen.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Työskentely ja yrittäminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
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.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Ratkaisujen teko erilaisissa liikuntatilanteissa

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas tekee eri liikuntatilanteissa,
kuten leikeissä ja peleissä, useimmiten
tarkoituksenmukaisia ratkaisuja.
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Vuosiluokat 3-6

Arvioinnin kohde

T3 ohjata oppilasta sekä vahvistamaan tasapaino- ja liikkumistaitojaan
että soveltamaan niitä monipuolisesti erilaisissa oppimisympäristöissä,
eri vuodenaikoina sekä eri tilanteissa.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Motoristen perustaitojen (tasapainoja liikkumistaidot) käyttäminen eri
liikuntamuodoissa

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
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.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Motoristen perustaitojen
(välineenkäsittelytaidot) käyttäminen eri
liikuntamuodoissa

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa käsitellä erilaisia liikuntavälineitä
erilaisissa oppimisympäristöissä.

T5 kannustaa ja ohjata oppilasta arvioimaan, ylläpitämään ja kehittämään
fyysisiä ominaisuuksiaan: nopeutta, liikkuvuutta, kestävyyttä ja voimaa.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Fyysisten ominaisuuksien harjoittaminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa arvioida fyysisiä
ominaisuuksiaan ja harjoittaa nopeutta,
liikkuvuutta, kestävyyttä ja voimaa

T6 opettaa uimataito, jotta oppilas pystyy liikkumaan vedessä ja
pelastautumaan vedestä
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Uima- ja pelastautumistaidot

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas on perusuimataitoinen (Osaa uida 50
metriä kahta uintitapaa käyttäen ja sukeltaa 5
metriä pinnan alla).

T7 ohjata oppilasta turvalliseen ja asialliseen toimintaan liikuntatunneilla.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi

Vuosiluokat 3-6

Arvioinnin kohde
Toiminta liikuntatunneilla

426

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa ottaa huomioon mahdolliset
vaaratilanteet liikuntatunneilla sekä pyrkii
toimimaan turvallisesti ja asiallisesti.

T8 ohjata oppilasta työskentelemään kaikkien kanssa sekä säätelemään
toimintaansa ja tunneilmaisuaan liikuntatilanteissa toiset huomioon
ottaen.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Vuorovaikutus- ja työskentelytaidot

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa toimia eri liikuntatilanteissa
yhteisesti sovitulla tavalla.

T9 ohjata oppilasta toimimaan reilun pelin periaatteella sekä kantamaan
vastuuta yhteisistä oppimistilanteista.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Toiminta yhteisissä oppimistilanteissa

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas noudattaa reilun pelin periaatteita
ja osoittaa pyrkivänsä vastuullisuuteen
yhteisissä oppimistilanteissa.

T10 kannustaa oppilasta ottamaan vastuuta omasta toiminnasta ja
vahvistaa itsenäisen työskentelyn taitoja.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Työskentelytaidot

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa yleensä työskennellä
vastuullisesti ja itsenäisesti.

T11 huolehtia siitä, että oppilaat saavat riittävästi myönteisiä kokemuksia
omasta kehosta, pätevyydestä ja yhteisöllisyydestä.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Ei vaikuta arvosanan muodostamiseen.
Oppilasta ohjataan pohtimaan kokemuksiaan
osana itsearviointia.

34.6.13. Oppilaanohjaus
Oppiaineen tehtävä

Oppilaanohjauksen tehtävänä on edistää oppilaiden kasvua ja kehitystä siten, että jokainen
oppilas pystyy kehittämään opiskeluvalmiuksiaan ja vuorovaikutustaitojaan sekä oppimaan
elämässä tarvittavia tietoja ja taitoja. Oppilaanohjaus tukee oppilaita tekemään omiin
valmiuksiinsa, arvoihinsa ja lähtökohtiinsa sekä kiinnostukseensa perustuvia arkielämää,
opiskelua, jatko-opintoja sekä tulevaisuutta koskevia päätöksiä ja valintoja. Ohjauksen avulla
oppilaat oppivat tiedostamaan mahdollisuutensa vaikuttaa oman elämänsä suunnitteluun
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Vuosiluokat 3-6

Oppilaanohjauksella on keskeinen merkitys sekä oppilaiden, koulun että yhteiskunnan
näkökulmasta. Ohjaustoiminnan tulee muodostaa koko perusopetuksen ajan kestävä,
perusopetuksen jälkeisiin opintoihin ulottuva jatkumo. Oppilaanohjauksella edistetään oppilaiden
koulutyön onnistumista, opintojen sujumista sekä koulutuksen tuloksellisuutta ja vaikuttavuutta.

ja päätöksentekoon. Oppilaita kannustetaan pohtimaan ja kyseenalaistamaan koulutukseen
ja ammatteihin liittyviä ennakkokäsityksiä ja tekemään valintansa omia vahvuuksiaan ja
kiinnostuksen kohteitaan vastaten. Oppilaanohjausta toteutetaan yhteistyössä huoltajien kanssa.
Koulun ohjaussuunnitelmassa kuvataan oppilaanohjauksen järjestämisen rakenteet,
toimintatavat, työn- ja vastuunjako sekä monialaiset verkostot, joita tarvitaan ohjauksen
tavoitteiden toteutumiseksi. Suunnitelmassa kuvataan myös kodin ja koulun ohjausyhteistyö,
koulun työelämäyhteistyö sekä työelämään tutustumisen järjestelyt. Ohjaussuunnitelman
tavoitteiden toteutumista arvioidaan systemaattisesti. Oppilaiden opintojen sujuvuutta
nivelvaiheissa edistetään perusopetuksen aikana ja jatko-opintoihin siirryttäessä opettajien
välisellä ja opinto-ohjaajien keskinäisellä sekä tarvittaessa moniammatillisella yhteistyöllä.
Opettajat hyödyntävät työssään ajantasaista tietoa jatko-opinnoista, työelämästä ja työtehtävistä
sekä niissä tapahtuvista muutoksista.
Oppilaanohjaus yhdistää koulua yhteiskuntaan ja työelämään. Sen avulla edistetään
oikeudenmukaisuuden, yhdenvertaisuuden, tasa-arvon ja osallisuuden toteutumista sekä
ehkäistään syrjäytymistä koulutuksesta ja työelämästä. Oppilaanohjauksessa kehittyvät tiedot ja
taidot edistävät osaltaan osaavan työvoiman saatavuutta sekä osaamisen kysynnän ja tarjonnan
yhteensovittamista tulevaisuuden työelämässä.

Oppilaanohjaus vuosiluokilla 3-6
Vuosiluokilla 3-6 oppilaanohjaus toteutuu pääasiassa eri oppiaineiden opetuksen ja
koulun muun toiminnan yhteydessä. Oppilaanohjaukseen voidaan myös varata oppitunteja
opetussuunnitelmassa päätettävällä tavalla. Oppilaanohjauksesta vastaa luokanopettaja yhdessä
muiden opettajien kanssa. Oppimisympäristönä oman kouluyhteisön ja lähiympäristön lisäksi
voivat toimia lähiseudun yritykset ja muut yhteistyötahot.
Oppilaanohjauksella tuetaan oppilaita opiskelustrategioidensa tunnistamisessa ja kehittämisessä,
vahvistetaan kykyä asettaa itselle tavoitteita ja arvioida tavoitteiden saavuttamista sekä edistetään
oppimaan oppimisen taitojen kehittymistä. Ohjaus auttaa oppilaita omaksumaan erilaisia
opiskelussa tarvittavia oppimisen, työskentelyn, tiedon omaksumisen sekä tiedonhallinnan
taitoja ja menetelmiä, tunnistamaan oppiaineiden ominaispiirteitä sekä valitsemaan kuhunkin
oppiaineeseen soveltuvia opiskelumenetelmiä. Ohjauksella tuetaan sosiaalisten taitojen ja
ryhmässä toimimisen taitojen kehittymistä.
Oppilaanohjauksen tuella oppilaat kehittävät elämässä tarvittavia taitoja ja vahvistavat myönteistä
käsitystä itsestään oppijana. Oppilaita ohjataan tunnistamaan ja arvostamaan sekä omia että
toisten vahvuuksia, kykyjä ja taitoja. Heitä tuetaan ottamaan vastuuta elämästään, opiskelustaan,
valinnoistaan sekä toiminnastaan ryhmän ja lähiyhteisönsä aktiivisena jäsenenä ja toimijana.
Oppilaille tarjotaan mahdollisuuksia osallisuuteen ja vaikuttamiseen omassa kouluyhteisössä ja
lähiympäristössä, jolloin heidän käsityksensä yhteiskunnallisista vaikutusmahdollisuuksista alkaa
muotoutua.
Oppilaanohjauksen kautta oppilaat tutustuvat lähiseudun ammatteihin, työpaikkoihin ja
elinkeinoelämään. Mahdollisten tutustumiskäyntien ja vierailujen yhtenä tehtävänä on esitellä
oppilaille työelämää, yrittäjyyttä ja erilaisia ammatteja. Niillä myös edistetään oppilaiden
ammatillisen kiinnostuksen heräämistä.

Vuosiluokat 3-6

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

34.6.14. Historia
Oppiaineen tehtävä
Historian opetuksen tehtävänä on kehittää oppilaiden historiatietoisuutta ja kulttuurien tuntemusta
sekä kannustaa heitä omaksumaan vastuullisen kansalaisuuden periaatteet. Menneisyyttä
koskevan tiedon avulla oppilaita ohjataan ymmärtämään nykyisyyteen johtanutta kehitystä,
henkisen ja aineellisen työn arvoa sekä pohtimaan tulevaisuuden valintoja. Oppilaita ohjataan
näkemään yksilön merkitys historiallisena toimijana sekä oivaltamaan toiminnan taustalla
esiintyviä tekijöitä ja ihmisten motiiveja. Tarkoituksena on tukea oppilaiden identiteetin
rakentumista sekä edistää heidän kasvuaan aktiivisiksi ja erilaisuutta ymmärtäviksi yhteiskunnan
jäseniksi.
Historianopetuksessa oppilaat paneutuvat erilaisten toimijoiden tuottaman tiedon kriittiseen
käsittelyyn ja historiallisen lähdeaineiston ulottuvuuksiin. Opetuksessa syvennytään lisäksi
historiantutkimuksen lähtökohtaan, jonka mukaan menneestä pyritään muodostamaan
mahdollisimman luotettava kuva saatavilla olevan todistusaineiston perusteella. Opetuksen
tavoitteena on kehittää historian tekstitaitoja: taitoa lukea ja analysoida menneisyyden toimijoiden
tuottamia lähteitä sekä tehdä päteviä tulkintoja niiden tarkoituksesta ja merkityksestä.

Oppiaineen tehtävä vuosiluokilla 4-6
Vuosiluokilla 4-6 historian opetuksen tehtävänä on perehdyttää oppilaat historiallisen tiedon
luonteeseen, tiedon hankkimiseen sekä peruskäsitteisiin. Pyrkimyksenä on herättää oppilaiden
kiinnostus mennyttä aikaa, ihmisen toimintaa, sen merkitystä ja ymmärtämistä kohtaan.
Perusteissa määriteltyjen sisältöjen opetuksessa korostetaan toiminnallisia ja elämyksellisiä
työtapoja.
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Vuosiluokat 3-6

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.

Historian oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät tavoitteet
vuosiluokilla 4-6
Oppiaineen tavoitteiden kannalta on tärkeä valita elämyksellisiä ja toiminnallisia työtapoja,
esimerkiksi erilaisten lähteiden tutkimista, kerrontaa, draamaa, leikkiä ja pelejä. Tavoitteena
on vahvistaa oppilaiden historian tekstien ja ympäristön lukutaitoa sekä harjoitella tulkintojen
tekemistä itsenäisesti ja toisten kanssa. Opiskelussa hankitaan ja käytetään historiallista tietoa
erilaisissa oppimisympäristöissä tieto- ja viestintäteknologiaa hyödyntäen. Historia oppiaineena
sopii hyvin integroitavaksi muiden oppiaineiden kanssa.

Yhteistyö kirjaston kanssa:
• historiamatkoja ja ”vanhanajan yrityskylä” edistää historian kokemista kaikilla aisteilla
• ota mielellään yhteyttä paikallisiin asiantuntijoihin esim. kotiseutuyhdistyksiin

Ohjaus, eriyttäminen ja tuki historiassa vuosiluokilla 4-6
Historianopetuksessa oppilaita ohjataan tutkivaan opiskelutapaan ja heitä rohkaistaan tekemään
tulkintoja, vertailemaan, tekemään johtopäätöksiä ja soveltamaan hankittua tietoa sekä suullisesti
että kirjallisesti. Tekstien ymmärtämiseen ohjataan avaamalla teksteissä käytettyjä käsitteitä.
• oppikirjat puhesynteesillä (tarve arvioidaan tapauskohtaisesti)
• paljon materiaalia löytyy niin digitaalisessa kuin myös kirjamuodossa
• suulliset kokeet

Oppilaan oppimisen arviointi historiassa vuosiluokilla 4-6
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.

Vuosiluokat 3-6

Historian sanallista arviota tai arvosanaa antaessaan opettaja arvioi kunkin oppilaan osaamista
suhteessa paikallisessa opetussuunnitelmassa asetettuihin tavoitteisiin. Määritellessään
osaamisen tasoa 6. vuosiluokan lukuvuositodistusta varten opettaja käyttää historian
valtakunnallisia arviointikriteereitä. Opintojen edistymisen kannalta keskeistä on tutkimisen,
toimimisen ja menneisyyteen eläytymisen ohella ankkuroituminen kulttuuriympäristöön,
aikaperspektiivin hahmottaminen, ihmisen toimijuuden sekä historian merkityksen oivaltaminen
ihmiskunnan ja oman elämän kannalta nyt ja tulevaisuudessa.
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Vuosiluokka 5
Vuosiluokan keskeiset sisältöalueet
S1 Esihistoriallinen aika ja sivilisaation synty
Perehdytään ihmisen elämiseen pienissä populaatioissa
maanviljelykulttuurin murrokseen ja sivilisaation syntyyn.

ja

metsästyskulttuuriin

sekä

• huomioi paikallinen alueellinen lähihistoria
• käytä mielellään paikallisesti tuotettua materiaalia esim. filmejä, karttoja, kirjoja, tutkijaryhmiä,
vierailut kotiseutumuseoihin
• Kansallismuseolla Helsingissä on myös löytöjä Pedersörestä
• egyptologia
• Mesopotamia
• kirjakielen kehitys
S2 Vanha aika ja antiikin perintö
Paneudutaan demokratian orastukseen Kreikassa ja roomalaiseen yhteiskuntaan. Aikakautta
tarkastellaan lisäksi Pohjolan asuttamisen näkökulmasta.
• työskentele mielellään moni-alaisia oppimiskokonaisuuksia luoden
• oppilaille huomioitavaksi, mitä perintöjä meillä on jäljellä nykypäivän yhteiskunnassa esim.
demokratia, urheilu ja kulttuuri, olympialaiset, arkkitehtuuri, kirkkojemme pilarit, filosofia,
kaupunkisuunnittelu, mytologiset viitteet (elokuvissa ja kirjallisuudessa)
S3 Keskiaika
Perehdytään keskiaikaiseen maailmankuvaan sekä idän ja lännen kulttuurisiin yhtäläisyyksiin
ja eroavaisuuksiin ja niiden vaikutuksiin eri ihmisryhmille. Käsitellään Suomen siirtyminen
historialliseen aikaan ja Ruotsin yhteyteen.
•

työskentele mielellään moni-alaisia oppimiskokonaisuuksia luoden, uskonnonhistoria esim.
keskiaikainen päivä (onnistuu sisätiloissa)

S4 Uuden ajan murrosvaihe
Tutustutaan tieteessä, taiteessa ja ihmisten uskomuksissa tapahtuneisiin muutoksiin.
•

keskittyy kuudennelle luokalle

Tarkastellaan kehitystä Suomessa 1600–1700-luvuilla
•

keskittyy kuudennelle luokalle
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Vuosiluokat 3-6

S5 Suomi osana Ruotsia

Opetuksen tavoitteet

Tavoitteisiin liittyvät
sisältöalueet

Laaja-alainen osaaminen

T1

S1, S2, S3, S4, S5

L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7

T2

S1, S2, S3, S4, S5

L1, L2, L4, L5, L7

T3

S1, S2, S3, S4, S5

L1, L2, L4, L5, L6, L7

T4

S1, S2, S3, S4, S5

L1, L2, L3

T5

S1, S2, S3, S4, S5

L1, L2, L3, L4, L6, L7

T6

S1, S2, S3, S4, S5

L2, L4, L7

T7

S1, S2, S3, S4, S5

L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7

T8

S1, S2, S3, S4, S5

L1, L2, L4, L7

T9

S1, S2, S3, S4, S5

L1, L2, L4

T10

S1, S2, S3, S4, S5

L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7

Vuosiluokan tavoitteet
T1 ohjata oppilasta kiinnostumaan historiasta tiedonalana ja identiteettiä
rakentavana oppiaineena
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Motivaation kehittymistä ei käytetä arvosanan
muodostamisen perusteena. Oppilaita
ohjataan pohtimaan kokemuksiaan osana
itsearviointia.

T2 johdattaa oppilasta tunnistamaan erilaisia historian lähteitä
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Historian tietolähteiden tunnistaminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa ohjatusti etsiä historiatietoa
erilaisista tietolähteistä.

T3 ohjata oppilasta havaitsemaan historiatiedon tulkinnallisuuden
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen

Vuosiluokat 3-6

Historiatiedon tulkinnallisuuden havaitseminen Oppilas osaa erottaa toisistaan faktan ja
tulkinnan.

T4 auttaa oppilasta ymmärtämään erilaisia tapoja jakaa historia
aikakausiin sekä käyttämään niihin liittyviä historiallisia käsitteitä
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
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Arvioinnin kohde
Kronologian ymmärrys

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas tunnistaa keskeiset historiaan
liittyvät ajan jäsentämismuodot ja osaa antaa
esimerkkejä eri aikojen yhteiskunnille ja
aikakausille ominaisista piirteistä.

T5 ohjata oppilasta ymmärtämään ihmisen toiminnan motiiveja
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Historiallinen empatia

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas pystyy eläytymään menneen ajan
ihmisen asemaan ja nimeämään tämän
toiminnan motiiveja.

T6 johdattaa oppilasta hahmottamaan erilaisia syitä ja seurauksia
historian tapahtumille ja ilmiöille
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Syy- ja seuraussuhteiden hahmottaminen
historiassa

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas tunnistaa ja osaa antaa esimerkkejä
historian ilmiöiden syy- ja seuraussuhteista.

T7 auttaa oppilasta tunnistamaan muutoksia oman perheen tai yhteisön
historiassa sekä ymmärtämään, miten samat muutokset ovat voineet
tarkoittaa eri asioita eri ihmisille
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Muutoksen hahmottaminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa kuvata muutoksia ja kertoa,
miksi muutos ei ole sama kuin edistys.
Oppilas osaa kuvata joidenkin esimerkkien
avulla, miten muutos ei ole merkinnyt samaa
eri ihmisten ja ryhmien näkökulmasta.

T8 harjaannuttaa oppilasta hahmottamaan jatkuvuuksia historiassa
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Jatkuvuuden tunnistaminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa antaa esimerkkejä ilmiöiden
jatkuvuudesta eri aikakaudesta toiseen.

Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
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T9 ohjata oppilasta esittämämään muutoksille syitä

Arvioinnin kohde
Syy- ja seuraus-suhteen kuvaileminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa kuvailla pääpiirteissään
joidenkin historian ilmiöiden syy- ja
seuraussuhteita.

T10 ohjata oppilasta selittämään, miten tulkinnat saattavat muuttua uusien
lähteiden tai tarkastelutapojen myötä
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Tulkintojen selittäminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa selittää joidenkin esimerkkien
avulla, miksi sama tapahtuma tai ilmiö
voidaan tulkita eri tavoin.

Vuosiluokka 6
Vuosiluokan keskeiset sisältöalueet
S1 Esihistoriallinen aika ja sivilisaation synty
Perehdytään ihmisen elämiseen pienissä populaatioissa
maanviljelykulttuurin murrokseen ja sivilisaation syntyyn.
•

ja

metsästyskulttuuriin

sekä

käsitellään viidennellä luokalla

S2 Vanha aika ja antiikin perintö
Paneudutaan demokratian orastukseen Kreikassa ja roomalaiseen yhteiskuntaan. Aikakautta
tarkastellaan lisäksi Pohjolan asuttamisen näkökulmasta.
•

käsitellään viidennellä luokalla

S3 Keskiaika
Perehdytään keskiaikaiseen maailmankuvaan sekä idän ja lännen kulttuurisiin yhtäläisyyksiin
ja eroavaisuuksiin ja niiden vaikutuksiin eri ihmisryhmille. Käsitellään Suomen siirtyminen
historialliseen aikaan ja Ruotsin yhteyteen.
• käsitellään pääasiallisesti viidennellä luokalla
• kuinka Suomi syntyi
• suomalainen keskiaika
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• työskentele mielellään moni-alaisia oppimiskokonaisuuksia luoden
S4 Uuden ajan murrosvaihe
Tutustutaan tieteessä, taiteessa ja ihmisten uskomuksissa tapahtuneisiin muutoksiin.
•
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työskentele mielellään moni-alaisia oppimiskokonaisuuksia luoden, esim. kuvataide,
musiikki, fysiikka, uskonto

•

tiede vastaan uskonto

S5 Suomi osana Ruotsia
Tarkastellaan kehitystä Suomessa 1600–1700-luvuilla
• kuinka maata rakennetaan, kuinka sota köyhdyttää kansaa, Sveaborg, Per Brahe, Hakkapeliitat,
ym.
• paikallisuus: Pedersören suurpitäjä, Pietarsaaren perustaminen, kunnan
rakentaminen, Gabriel Aspegren, Anders Chydenius, Abraham Häggman Bäckbystä
Opetuksen tavoitteet

Tavoitteisiin liittyvät
sisältöalueet

kirkkojen

Laaja-alainen osaaminen

T1

S1, S2, S3, S4, S5

L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7

T2

S1, S2, S3, S4, S5

L1, L2, L4, L5, L7

T3

S1, S2, S3, S4, S5

L1, L2, L4, L5, L6, L7

T4

S1, S2, S3, S4, S5

L1, L2, L3

T5

S1, S2, S3, S4, S5

L1, L2, L3, L4, L6, L7

T6

S1, S2, S3, S4, S5

L2, L4, L7

T7

S1, S2, S3, S4, S5

L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7

T8

S1, S2, S3, S4, S5

L1, L2, L4, L7

T9

S1, S2, S3, S4, S5

L1, L2, L4

T10

S1, S2, S3, S4, S5

L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7

T11

S1, S2, S3, S4, S5

L1, L2, L3, L4, L6, L7

Vuosiluokan tavoitteet
T1 ohjata oppilasta kiinnostumaan historiasta tiedonalana ja identiteettiä
rakentavana oppiaineena
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Motivaation kehittymistä ei käytetä arvosanan
muodostamisen perusteena. Oppilaita
ohjataan pohtimaan kokemuksiaan osana
itsearviointia.

T2 johdattaa oppilasta tunnistamaan erilaisia historian lähteitä
Arvioinnin kohde
Historian tietolähteiden tunnistaminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa ohjatusti etsiä historiatietoa
erilaisista tietolähteistä.
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Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi

T3 ohjata oppilasta havaitsemaan historiatiedon tulkinnallisuuden
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen

Historiatiedon tulkinnallisuuden havaitseminen Oppilas osaa erottaa toisistaan faktan ja
tulkinnan.

T4 auttaa oppilasta ymmärtämään erilaisia tapoja jakaa historia
aikakausiin sekä käyttämään niihin liittyviä historiallisia käsitteitä
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Kronologian ymmärrys

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas tunnistaa keskeiset historiaan
liittyvät ajan jäsentämismuodot ja osaa antaa
esimerkkejä eri aikojen yhteiskunnille ja
aikakausille ominaisista piirteistä.

T5 ohjata oppilasta ymmärtämään ihmisen toiminnan motiiveja
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Historiallinen empatia

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas pystyy eläytymään menneen ajan
ihmisen asemaan ja nimeämään tämän
toiminnan motiiveja.

T6 johdattaa oppilasta hahmottamaan erilaisia syitä ja seurauksia
historian tapahtumille ja ilmiöille
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Syy- ja seuraussuhteiden hahmottaminen
historiassa

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas tunnistaa ja osaa antaa esimerkkejä
historian ilmiöiden syy- ja seuraussuhteista.

T7 auttaa oppilasta tunnistamaan muutoksia oman perheen tai yhteisön
historiassa sekä ymmärtämään, miten samat muutokset ovat voineet
tarkoittaa eri asioita eri ihmisille
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
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Muutoksen hahmottaminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa kuvata muutoksia ja kertoa,
miksi muutos ei ole sama kuin edistys.
Oppilas osaa kuvata joidenkin esimerkkien
avulla, miten muutos ei ole merkinnyt samaa
eri ihmisten ja ryhmien näkökulmasta.

T8 harjaannuttaa oppilasta hahmottamaan jatkuvuuksia historiassa
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
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Arvioinnin kohde
Jatkuvuuden tunnistaminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa antaa esimerkkejä ilmiöiden
jatkuvuudesta eri aikakaudesta toiseen.

T9 ohjata oppilasta esittämämään muutoksille syitä
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Syy- ja seuraus-suhteen kuvaileminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa kuvailla pääpiirteissään
joidenkin historian ilmiöiden syy- ja
seuraussuhteita.

T10 ohjata oppilasta selittämään, miten tulkinnat saattavat muuttua uusien
lähteiden tai tarkastelutapojen myötä
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Tulkintojen selittäminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa selittää joidenkin esimerkkien
avulla, miksi sama tapahtuma tai ilmiö
voidaan tulkita eri tavoin.

T11 ohjata oppilasta selittämään ihmisen toimintaa
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Ihmisen toiminnan selittäminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa esittää käsiteltävästä asiasta
kertomuksen siten, että hän selittää
tapahtuman tai ilmiön eri toimijoiden kannalta.

34.6.15. Yhteiskuntaoppi
Oppiaineen tehtävä

Yhteiskuntaopin opetuksessa oppilaita ohjataan seuraamaan ajankohtaisia kysymyksiä ja
tapahtumia sekä ymmärtämään niiden yhteyksiä omaan elämään. Keskeistä on oppia
hankkimaan ja arvioimaan kriittisesti erityyppisten toimijoiden tuottamaa tietoa sekä soveltamaan
sitä kohtaamissaan tilanteissa. Oppilaita kannustetaan osallistumaan sekä toimimaan
aktiivisesti ja rakentavasti erilaisissa tilanteissa ja yhteisöissä. Heitä ohjataan ymmärtämään,
että yhteiskunnallinen päätöksenteko perustuu valintoihin, joita tehdään vaihtoehtoisten
mahdollisuuksien välillä pyrkimyksenä löytää yhteisymmärrys.
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Yhteiskuntaopin opetuksen tehtävänä on tukea oppilaiden kasvua aktiivisiksi, vastuuntuntoisiksi ja
yritteliäiksi kansalaisiksi. Oppilaita ohjataan toimimaan erilaisuutta ymmärtävässä, ihmisoikeuksia
ja tasa-arvoa kunnioittavassa moniarvoisessa yhteiskunnassa demokratian arvojen ja
periaatteiden mukaan. Oppiaineen tehtävänä on antaa yhteiskunnan toiminnasta ja kansalaisen
vaikutusmahdollisuuksista tiedollinen perusta sekä rohkaista oppilaita kehittymään omaaloitteisiksi yhteiskunnallisiksi ja taloudellisiksi toimijoiksi.

Yhteiskuntaopin tehtävä vuosiluokilla 4-6
Vuosiluokilla 4-6 yhteiskuntaopin opetuksen painopisteenä on perehtyminen yhteisölliseen
elämään ja rakentavaan vuorovaikutukseen. Oppilaita rohkaistaan kuuntelemaan muita,
ilmaisemaan mielipiteitään ja perustelemaan näkemyksiään sekä löytämään omat vahvuutensa.
Oppilaat harjoittelevat päätöksentekoa ja vaikuttamisessa tarvittavia taitoja kouluyhteisössä
sekä muiden lähiyhteisön toimijoiden kanssa. Opetus vahvistaa oppilaiden kiinnostusta työtä,
työelämää ja yrittäjyyttä sekä eri ammatteja kohtaan. Oppilaat tutustuvat oman taloudenhoidon ja
vastuullisen kuluttamisen perusasioihin.

Yhteiskuntaopin oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät tavoitteet
vuosiluokilla 4-6
Yhteiskuntaopin tavoitteiden kannalta on keskeistä käyttää vuorovaikutuksellisia, elämyksellisiä
ja toiminnallisia työtapoja tiedon luomisessa, kuten simulaatioita, opetuskeskusteluja, väittelyitä
ja draamaa. Niiden kautta harjoitellaan yhteistoimintaa, osallistumista ja vaikuttamista
lähiyhteisössä. Oppilaiden arki harrastuksineen ja omat kokemukset sekä oma luokka, koulu
ja oppilaskunta sekä muut lähiyhteisön toimijat ovat osallistumisen harjoittelemisen kannalta
erityisen tärkeitä. Tieto- ja viestintäteknologian käyttö tarjoaa luontevan keinon yhteiskuntaa
koskevan tiedon etsimiseen ja osallistumiseen yksin ja yhdessä toisten kanssa.

•
•

yhteistyö kirjaston kanssa
yhteistyö lähialueen yritysten kanssa

Ohjaus, eriyttäminen ja tuki yhteiskuntaopissa vuosiluokilla 4-6
Oppiaineen tavoitteiden ja luonteen kannalta keskeistä on ohjata oppilaat näkemään itsensä
yhteiskunnan jäseninä, joilla on oikeuksia ja velvollisuuksia sekä tukea heidän kasvuaan
yhteistyökykyisiksi erilaisten yhteisöjen jäseniksi. Oppilaita tuetaan erityisesti yhteiskuntaa ja
taloutta koskevan tiedon etsimisessä, ymmärtämisessä ja soveltamisessa, jolla on merkitystä
heidän oman elämänsä ja tulevaisuutensa kannalta. Oppilaita kannustetaan osallisuuteen ja
keskusteluun. Oppiaineen käsitteellinen luonne otetaan huomioon avaamalla ja konkretisoimalla
siinä käytettäviä keskeisiä käsitteitä.

Oppilaan oppimisen arviointi yhteiskuntaopissa vuosiluokilla 4-6
Yhteiskuntaopissa oppimisen arvioinnilla ja palautteella oppilaita ohjataan ja kannustetaan
toimimaan aktiivisesti ja rakentavasti omissa lähiyhteisöissään ja soveltamaan käytännössä
yhteiskunnasta oppimiaan tietoja ja taitoja. Arvioinnissa otetaan huomioon monipuolisesti erilaisia
toiminnan ja tuottamisen tapoja. Huomiota kiinnitetään yhteiskunnallisten tietojen ja taitojen
hallintaan.

Vuosiluokat 3-6

Yhteiskuntaopin sanallista arviota tai arvosanaa antaessaan opettaja arvioi oppilaan osaamista
suhteessa paikallisessa opetussuunnitelmassa asetettuihin tavoitteisiin. Määritellessään
osaamisen tasoa 6. vuosiluokan lukuvuositodistusta varten opettaja käyttää yhteiskuntaopin
valtakunnallisia arviointikriteereitä. Opinnoissa edistymisen kannalta on keskeistä, että oppilas
hahmottaa ympäröivän yhteiskunnan toimintaa sekä näkee itsensä osana kansalaisyhteiskuntaa
omat vaikuttamismahdollisuutensa ja vastuunsa tiedostaen.
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Vuosiluokka 5
Vuosiluokan keskeiset sisältöalueet
S1 Arkielämä ja oman elämän hallinta
Tutustutaan yhteiskunnan toimintaan yksilön, perheen ja muiden lähiyhteisöjen näkökulmasta.
Pohditaan, kuinka jokainen voi itse vaikuttaa lähiyhteisön turvallisuuteen ja viihtyisyyteen.
Lisäksi perehdytään työntekoon, ammatteihin, omaan rahan käyttöön ja talouden hoitoon sekä
vastuulliseen kuluttamiseen arjen tilanteissa.
•
•
•
•
•

koulun kiusaamisen vastainen suunnitelma
koulun järjestyssäännöt
YES-materiaalia voidaan käyttää
medialukutaito (ennaltaehkäisevä työ hyviin nettitapoihin esim. nettikäyttäytyminen,
tekijänoikeus, nettiturvallisuus, lähdekritiikki)
käsitellään enimmäkseen 6. luokalla: oppilaat syventyvät työhön, ammatteihin, oman rahan
käyttöön ja omaan talouteen sekä vastuulliseen kulutukseen arkipäivän tilanteissa

S2 Demokraattinen yhteiskunta
Perehdytään erilaisiin oppilasta lähellä oleviin yhteisöihin, niiden jäsenten oikeuksiin
ja velvollisuuksiin, sekä harjoitellaan yhteistä päätöksentekoa. Opetuksessa tarkastellaan
demokraattisen toiminnan arvoja ja perusperiaatteita kuten ihmisoikeuksia, tasa-arvoa sekä
yhdenvertaisuutta. Tutustutaan Suomen eri kulttuureihin ja vähemmistöryhmiin.
•
•
•
•
•

perhemuodot
huomioi erityiset kalenteripäivät
integroiminen uskonnon, musiikin, äidinkielen ja kirjallisuuden kanssa
keskustelut erilaisista eettisistä dilemmoista ja erilaisten vastausvaihtoehtojen
argumentointi
käsitellään enimmäkseen 6. luokalla: erilaiset kulttuurit ja vähemmistöryhmät Suomessa

S3 Aktiivinen kansalaisuus ja vaikuttaminen
Tarkastellaan ja harjoitellaan käytännössä demokraattisen vaikuttamisen ja yhteiskunnassa
toimimisen taitoja, joita tarvitaan erilaisten yhteisöjen vastuullisena ja osallistuvana jäsenenä
esimerkiksi luokassa, koulussa, erilaisissa harrastuksissa ja järjestöissä, mediassa sekä
taloudellisessa toiminnassa. Harjoitellaan yhteistyötä lähiyhteisön toimijoiden kanssa.
•
•
•
•

tutustua erilaisiin uutismedioihin
lähdekritiikki
oppilaskunta
harjoitella kokoustekniikkaa

Tarkastellaan taloudellista toimintaa ja sen merkitystä. Perehdytään rahankäyttöön ja
ansaitsemiseen, sekä säästämiseen ja kestävään kuluttamiseen. Lisäksi tutustutaan käytännön
tilanteiden kautta paikallisen talouden toimintaan, kuten lähiympäristön yrityksiin, työpaikkoihin ja
palveluiden tuottajiin.
•
•

yhteistyö paikallisten yritysten kanssa mahdollisuuksien mukaan
ymmärtää asioiden taloudellinen arvo, johdonmukainen ajattelu
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S4 Taloudellinen toiminta

•

käsitellään enimmäksen 6. luokalla: oppilaat saavat tietotaitoja lähiympäristön
taloudellisesta toiminnasta yrityksiltä, työpaikoilta ja palveluidentuottajilta käytännöllisissä
tilanteissa
Opetuksen tavoitteet

Tavoitteisiin liittyvät
sisältöalueet

Laaja-alainen osaaminen

T1

S1, S2, S3, S4

T2

S1, S2, S3, S4

T4

S1, S2, S3, S4

L2, L4, L5

T5

S1, S4

L3, L4, L6, L7

T7

S1, S2, S3

L2, L6, L7

T8

S1, S4

L3

T9

S1, S3

L3, L4, L5, L7

Vuosiluokan tavoitteet
T1 ohjata oppilasta kiinnostumaan ympäröivästä yhteiskunnasta ja
yhteiskuntaopista tiedonalana
•

lähtökohdat oppilaan todellisuudesta

Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Motivaation kehittymistä ei käytetä arvosanan
muodostamisessa. Oppilaita ohjataan
pohtimaan kokemuksiaan osana itsearviointia.

T2 tukea oppilasta harjaannuttamaan eettistä arviointikykyään liittyen
erilaisiin inhimillisiin, yhteiskunnallisiin ja taloudellisiin kysymyksiin
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Eettistä arviointikykyä ei käytetä arvosanan
muodostamisen periaatteena. Oppilaita
ohjataan pohtimaan kokemuksiaan osana
itsearviointia.

T4 ohjata oppilasta tarkastelemaan median roolia ja merkitystä omassa
arjessa ja yhteiskunnassa
Vuosiluokat 3-6

Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Median roolin tarkastelu
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Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
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
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Työnteon ja yrittäjyyden merkityksen
tarkastelu

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa antaa esimerkkejä työnteon
ja yrittäjyyden merkityksestä perheen
toimeentulon lähteenä ja yhteiskunnan
toimivuuden perustana.

T7 kannustaa oppilasta harjoittelemaan demokraattisen vaikuttamisen
perustaitoja sekä keskustelemaan rakentavasti eri mielipiteistä
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Demokraattisen vaikuttamisen perustaitojen
sekä yhteisössä toimimisen tietojen ja taitojen
soveltaminen käytännössä

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa soveltaa demokraattisessa
yhteisössä toimimisen periaatteita ja taitoja,
kuten kuuntelemista, kantaa ottamista,
sopeutumista enemmistöpäätöksiin sekä
vaikuttamista lähiyhteisössä.

T8 tukea oppilasta ymmärtämään oman rahankäytön ja kulutusvalintojen
perusteita sekä harjoittelemaan niihin liittyviä taitoja
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen

Rahankäytön ja kulutusvalintojen perusteiden
soveltaminen

Oppilas osaa perustella omaan
rahankäyttöönsä sekä kuluttamiseen liittyviä
ratkaisuja sekä pystyy kertomaan, millaisia
muihin ihmisiin sekä ympäristöön ulottuvia
vaikutuksia hänen kuluttamispäätöksillään on.

T9 kannustaa oppilasta osallistumaan erilaisten yhteisöjen toimintaan
ja harjoittelemaan median käyttöä turvallisella ja yhteiskunnallisesti
tiedostavalla tavalla
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Mediataidot

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa käyttää mediaa
yhteiskunnallisen ajattelun ja toiminnan
välineenä sekä pohtia sen käyttämiseen
liittyviä turvallisuusnäkökulmia.
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Arvioinnin kohde

Vuosiluokka 6
Vuosiluokan keskeiset sisältöalueet
S1 Arkielämä ja oman elämän hallinta
Tutustutaan yhteiskunnan toimintaan yksilön, perheen ja muiden lähiyhteisöjen näkökulmasta.
Pohditaan, kuinka jokainen voi itse vaikuttaa lähiyhteisön turvallisuuteen ja viihtyisyyteen.
Lisäksi perehdytään työntekoon, ammatteihin, omaan rahan käyttöön ja talouden hoitoon sekä
vastuulliseen kuluttamiseen arjen tilanteissa.
•
•
•
•
•
•
•

koulun kiusaamisen vastainen suunnitelma
koulun järjestyssäännöt
yrityskylä
YES-materiaali voidaan käyttää
medialukutaito (ennaltaehkäisevä työ hyviin nettitapoihin esim. nettikäyttäytyminen,
tekijänoikeus, nettiturvallisuus, lähdekritiikki)
integroiminen matematiikan kanssa
oppilaat syventyvät työhön, ammatteihin, oman rahan käyttöön ja omaan talouteen sekä
vastuulliseen kulutukseen arkipäivän tilanteissa

S2 Demokraattinen yhteiskunta
Perehdytään erilaisiin oppilasta lähellä oleviin yhteisöihin, niiden jäsenten oikeuksiin
ja velvollisuuksiin, sekä harjoitellaan yhteistä päätöksentekoa. Opetuksessa tarkastellaan
demokraattisen toiminnan arvoja ja perusperiaatteita kuten ihmisoikeuksia, tasa-arvoa sekä
yhdenvertaisuutta. Tutustutaan Suomen eri kulttuureihin ja vähemmistöryhmiin.
•
•
•
•

huomioitavia erityisiä kalenteripäiviä
integraatio uskonnon, musiikin ja äidinkielen ja kirjallisuuden kanssa
keskustelut erilaisista eettisistä dilemmoista ja erilaisten vastausvaihtoehtojen puolesta
argumentointi
erilaiset kulttuurit ja vähemmistöryhmät Suomessa

S3 Aktiivinen kansalaisuus ja vaikuttaminen
Tarkastellaan ja harjoitellaan käytännössä demokraattisen vaikuttamisen ja yhteiskunnassa
toimimisen taitoja, joita tarvitaan erilaisten yhteisöjen vastuullisena ja osallistuvana jäsenenä
esimerkiksi luokassa, koulussa, erilaisissa harrastuksissa ja järjestöissä, mediassa sekä
taloudellisessa toiminnassa. Harjoitellaan yhteistyötä lähiyhteisön toimijoiden kanssa.
•
•
•
•

lähdekritiikki
kunnan poliitikkojen- ja virkamiesten tapaaminen
kulttuurisuunnitelma)
kokeilla demokraattisia prosesseja roolipelien avulla
harjoitella kokoustekniikkaa

(katso

Pedersören

kunnan
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S4 Taloudellinen toiminta
Tarkastellaan taloudellista toimintaa ja sen merkitystä. Perehdytään rahankäyttöön ja
ansaitsemiseen, sekä säästämiseen ja kestävään kuluttamiseen. Lisäksi tutustutaan käytännön
tilanteiden kautta paikallisen talouden toimintaan, kuten lähiympäristön yrityksiin, työpaikkoihin ja
palveluiden tuottajiin.
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•
•

yhteistyö paikallisten yritysten kanssa
kulutusvalinnat ja seuraukset (lapsityö, Reilu kauppa)
Opetuksen tavoitteet

Tavoitteisiin liittyvät
sisältöalueet

Laaja-alainen osaaminen

T1

S1, S2, S3, S4

T2

S1, S2, S3, S4

T3

S1, S2, S3

L2, L3, L4, L7

T4

S1, S2, S3, S4

L2, L4, L5

T5

S1, S4

L3, L4, L6, L7

T6

S1, S2, S3

L1, L2, L4

T7

S1, S2, S3

L2, L6, L7

T8

S1, S4

L3

T9

S1, S3

L3, L4, L5, L7

Vuosiluokan tavoitteet
T1 ohjata oppilasta kiinnostumaan ympäröivästä yhteiskunnasta ja
yhteiskuntaopista tiedonalana
•

lähtökohdat oppilaan todellisuudesta

Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Motivaation kehittymistä ei käytetä arvosanan
muodostamisessa. Oppilaita ohjataan
pohtimaan kokemuksiaan osana itsearviointia.

T2 tukea oppilasta harjaannuttamaan eettistä arviointikykyään liittyen
erilaisiin inhimillisiin, yhteiskunnallisiin ja taloudellisiin kysymyksiin
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen

T3 ohjata oppilasta hahmottamaan itsensä yksilönä ja erilaisten yhteisöjen
jäsenenä, ymmärtämään ihmisoikeuksien ja tasa-arvon merkityksen sekä
hahmottamaan yhteiskunnan oikeudellisia periaatteita
•

yhteistyö ulkopuolisten toimijoiden esim. poliisin kanssa

Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
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Eettistä arviointikykyä ei käytetä arvosanan
muodostamisen periaatteena. Oppilaita
ohjataan pohtimaan kokemuksiaan osana
itsearviointia.

Arvioinnin kohde
Yhteisten sääntöjen ja tasa-arvon
periaatteiden tarkastelu

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa selittää yhteisten sääntöjen
merkityksen ja toimia niiden mukaisesti.
Oppilas osaa perustella, miksi ihmisoikeudet
ovat tärkeitä ja mihin oikeusjärjestelmää
tarvitaan.

T4 ohjata oppilasta tarkastelemaan median roolia ja merkitystä omassa
arjessa ja yhteiskunnassa
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Median roolin tarkastelu

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa kuvailla, millainen merkitys
medialla on hänen omassa elämässään
ja miten erilaisia medioita voidaan käyttää
vaikuttamisen välineenä.

T5 ohjata oppilasta oivaltamaan työnteon ja yrittäjyyden merkityksen
lähiyhteisössään
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Työnteon ja yrittäjyyden merkityksen
tarkastelu

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa antaa esimerkkejä työnteon
ja yrittäjyyden merkityksestä perheen
toimeentulon lähteenä ja yhteiskunnan
toimivuuden perustana.

T6 tukea oppilasta ymmärtämään, että eri toimijoiden tuottamaan
yhteiskunnalliseen tietoon liittyy erilaisia arvoja, näkökulmia ja
tarkoitusperiä
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Erilaisten arvojen, näkökulmien ja
tarkoitusperien hahmottaminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa selittää esimerkkien avulla, että
eri toimijoiden tuottamaan yhteiskunnalliseen
tietoon liittyy erilaisia arvoja, näkökulmia ja
tarkoitusperiä.

T7 kannustaa oppilasta harjoittelemaan demokraattisen vaikuttamisen
perustaitoja sekä keskustelemaan rakentavasti eri mielipiteistä
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
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Arvioinnin kohde
Demokraattisen vaikuttamisen perustaitojen
sekä yhteisössä toimimisen tietojen ja taitojen
soveltaminen käytännössä
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Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa soveltaa demokraattisessa
yhteisössä toimimisen periaatteita ja taitoja,
kuten kuuntelemista, kantaa ottamista,
sopeutumista enemmistöpäätöksiin sekä
vaikuttamista lähiyhteisössä.

T8 tukea oppilasta ymmärtämään oman rahankäytön ja kulutusvalintojen
perusteita sekä harjoittelemaan niihin liittyviä taitoja
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen

Rahankäytön ja kulutusvalintojen perusteiden
soveltaminen

Oppilas osaa perustella omaan
rahankäyttöönsä sekä kuluttamiseen liittyviä
ratkaisuja sekä pystyy kertomaan, millaisia
muihin ihmisiin sekä ympäristöön ulottuvia
vaikutuksia hänen kuluttamispäätöksillään on.

T9 kannustaa oppilasta osallistumaan erilaisten yhteisöjen toimintaan
ja harjoittelemaan median käyttöä turvallisella ja yhteiskunnallisesti
tiedostavalla tavalla
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Mediataidot

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa käyttää mediaa
yhteiskunnallisen ajattelun ja toiminnan
välineenä sekä pohtia sen käyttämiseen
liittyviä turvallisuusnäkökulmia.
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