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1. OPETUSSUUNNITELMA

1.1 Opetussuunnitelman laatiminen
Kiimingin perusopetuksen opetussuunnitelma perustuu Valtioneuvoston asetukseen 1435/2001 ja
Opetushallituksen 16.01. 2004 antamiin ohjeisiin ja paikallisiin painotuksiin. Kiimingin kunta opetuksen
järjestäjänä vastaa opetussuunnitelman laadinnasta ja kehittämisestä tämänhetkisiä ja tulevia opetuksenja kasvatuksen tarpeita varten. Opetussuunnitelmassa määritellään perusopetuksen kasvatus- ja
opetustyön suuntaviivat, täsmennetään perusteissa mainittuja tavoitteita ja sisältöjä sekä muita
opetuksen järjestämiseen liittyviä tarpeita kiiminkiläisestä näkökulmasta. Valtakunnalliset ja paikalliset
päätökset perusopetuksen järjestämisestä muodostavat perustan opetussuunnitelmalle. Opetuksessa
vuosittain toteutettavat yksityiskohdat ilmenevät perusopetusasetuksen 9.§ mukaisissa vuosittaisissa
suunnitelmissa.
.
Perusopetuksen opetussuunnitelma liittyy kiinteästi esiopetuksen opetussuunnitelmaan sekä muihin
Kiimingin kunnassa tehtyihin lasten ja nuorten koulutusta koskeviin päätöksiin. Kiimingin kunnan
perusopetuksen opetussuunnitelman työstämisessä on jatkettu opetussuunnitelmallista yhteistyötä, joka
käynnistyi esiopetuksen ja vuosiluokkien 1-2 opetussuunnitelmauudistusten myötä. Yhdessä
suunnitellen on pyritty saamaan aikaan johdonmukaisesti etenevä ja yhtenäinen opetussuunnitelmallinen
kokonaisuus, oppimispolku esiopetuksesta perusopetukseen.
Opetussuunnitelmauudistuksen mukaisesti Kiimingin perusopetukseen on olemassa yksi
opetussuunnitelma, jonka tavoitteena on tukea oppilaan kasvua ja oppimista entistä monipuolisemmin
ja yksilöllisemmin. Se on laadittu luokka-asteittain ( vuosiluokat 1-9 ) ala-asteikäisistä yläasteikäisiin.
Kiimingin kouluissa noudatetaan sivistyslautakunnan vahvistamaa opetussuunnitelmaa.

1.2 Opetussuunnitelman sisältö
Kiimingin perusopetuksen opetussuunnitelmasta ilmenevät seuraavat opetuksen järjestämiseen liittyvät
asiat:
- arvot ja toiminta-ajatus
- yleiset kasvatuksen ja opetuksen tavoitteet
- kieliohjelma
- Kiimingin perusopetuksen tuntijako
- yhteinen toimintakulttuuri
- opetuksen painotukset
- opetuksen eheyttäminen
- aihekokonaisuudet
- opetuksen tavoitteet ja sisällöt vuosiluokittain eri oppiaineissa
- valinnaisaineiden opetus
- tavoitteet oppilaan käyttäytymiselle
- esiopetuksen ja perusopetuksen välinen yhteistyö
- kodin ja koulun yhteistyö
- yhteistyö ulkopuolisten tahojen kanssa
- oppilashuollon suunnitelma ja siihen liittyvä moniammatillinen yhteistyö
- oppimissuunnitelman laatimisen perusteet
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-

opinto-ohjaus ja työelämään tutustumisen järjestäminen
kerhotoiminnan järjestäminen
tukiopetuksen järjestäminen
erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden opetus
erilaisten kieli- ja kulttuuriryhmien tarpeet opetuksen järjestämisessä
oppilaan arviointi ja sen perustuminen hyvän osaamisen kuvauksiin ja päättöarvioinnin kriteereihin
opinnoissa etenemisen periaatteet
todistukset
tietostrategia
toiminnan arviointi ja jatkuva kehittäminen

2. OPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT

2.1 Perusopetuksen arvopohja
Perusopetuksen arvopohjana ovat ihmisoikeudet, tasa-arvo, luonnon monimuotoisuuden ja ympäristön
elinkelpoisuuden säilyttäminen sekä monikulttuurisuuden hyväksyminen. Kaikki perusopetuksen
toiminta on arvopohjaista. Yhteisen arvopohjan aikaansaamiseksi on kuultu sivistyslautakuntaa,
koulujen johtokuntia, opettajakuntia, henkilökuntia, oppilaskuntia ja oppilaiden huoltajia. Saadun
palautteen perusteella on tehty seuraava Kiimingin opetustointa koskeva yhteinen arvopohja:
Kiimingin koululaitoksen oppilaat ovat yhteistyökykyisiä, tietoisia omista vahvuuksistaan ja
heillä on hyvä itsetunto. He hyväksyvät ihmisten erilaisuuden. He huolehtivat terveydestään ja
hyvinvoinnistaan ja tekevät valintoja luontoa säästäen. He käyttäytyvät hyvien tapojen
mukaisesti, erottavat oikean ja väärän ja tiedostavat oman ainutkertaisuutensa. He ovat
oppimismyönteisiä ja uskovat omiin vaikutusmahdollisuuksiinsa niin koulussa kuin tulevassa
elämässäkin.

2.2 Perusopetuksen tehtävä
Perusopetuksen kasvatuksen ja opetuksen tavoitteiden lähtökohtana ovat lapsen/nuoren, kiiminkiläisen
ympäristön sekä yhteiskunnan tarpeet ja edellytykset. Perusopetuksen tehtävänä on yksilötasolla antaa
mahdollisuus hankkia yleissivistystä ja suorittaa oppivelvollisuus ja yhteiskunnan kannalta kehittää
henkistä ja sivistyksellistä pääomaa, lisätä yhteisöllisyyttä ja tasa-arvoa. Kasvatus- ja opetustyö on
yhteiskunnallista toimintaa.. Tieto ja osaaminen, kulttuuriperinnön siirtäminen sukupolvien välillä,
uuden toimintakulttuurin luominen sekä ennakkoluulottoman ajattelun ja toimintatapojen käyttöönotto
ovat perusopetuksen kunnianhimoisia haasteita. Tavoitteena on herättää halu elinikäiseen oppimiseen

2.3 Perusopetuksen rakenne
Perusopetus on opetussuunnitelmallisesti yhtenäinen kokonaisuus, jonka perustana ovat
varhaiskasvatuksen ja erityisesti esiopetuksen opetussuunnitelman tavoitteet ja oppisisällöt.
Perusopetuksen oppisisällöt ja opetuksen toteuttaminen rakentuvat esiopetuksen antamien valmiuksien
pohjalle vuosiluokilla 1-2 . Valmiudet mahdollistavat vuosiluokalta toiselle mentäessä uuden
vaativamman ja entisen pohjalle rakentuvan tiedon omaksumisen ja hyödyntämisen. Opetussuunnitelma
on laadittu siten, että opetus on mahdollisimman yhtenäistä ja arvioitavaa. Arvioinnin
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oikeudenmukaisuutta helpottamaan on laadittu oppilaan hyvän osaamisen kuvaukset.. Perusopetuksen
päättövaiheessa oppilaita ohjataan jatko-opintoihin ja pyritään vähintäänkin turvaamaan yleinen jatkoopintokelpoisuus.
3. OPETUKSEN TOTEUTTAMINEN

3.1 Oppimiskäsitys
Oppimisessa keskeistä on tietojen ja taitojen omaksuminen erilaisten opetustilanteiden, oman
oivalluksen ja yksilöllisten valmiuksien ja mahdollisuuksien kautta. Oppiminen on tavoitteellista ja
aktiivista, itsenäistä tai yhteistä ongelmanratkaisua sisältävää toimintaa. Oppiaineiden oppisisällöt,
aihekokonaisuudet, jatkuva vuorovaikutus opettajan ja oppilaan kesken sekä opiskelun tavoitteellisuus ja
tavoitteiden saavuttamisen seuraaminen ovat oppimisen kannalta keskeisiä. Koska uuden oppiminen
rakentuu aiemmin opitulle, erityistä huomiota kiinnitetään oppimisen esteiden poistamiseen,
oppimisympäristön monipuolisuuteen, myönteisen opiskeluilmapiirin luomiseen ja yhteistyötaitojen
oppimiseen. Oppiminen tapahtuu osana kiiminkiläistä elämänmuotoa ja laajempaa valtakunnallista
viitekehystä ja kulttuuritaustaa.

3.2 Oppimisympäristö
Oppimisympäristöllä tarkoitetaan sitä fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista ympäristöä, jossa oppiminen
tapahtuu. Oppimisympäristö on siis oppimisen tapahtumapaikan ja siellä toimivien ihmisten toiminnan
muodostama kokonaisuus.
Fyysinen oppimisympäristö
Koulu ympäristöineen ulko- ja sisätiloineen ja irtaimistoineen muodostavat tavallisesti oppimisen
tapahtumapaikan. Joissakin tapauksissa oppimisympäristö on erityisestä syystä varsinaisen koulualueen
ulkopuolella vuotuisen suunnitelman mukaan. Oppimisympäristö on opetusvälineiden osalta asiallinen
ja oppimiseen kannustava. Se ohjaa oppilaan aktiivista ja myös itsenäistä opiskelua. Työvälineet ja materiaalit sekä kirjastopalvelut ovat oppilaiden ulottuvilla. Oppimisympäristön varustus antaa
tilaisuuden tietokoneiden ja muun mediatekniikan sekä tietoverkkojen käyttämiseen. Hyvä
oppimisympäristö tarjoaa oppilaalle mahdollisuuksia monipuoliseen työskentelyyn, leikkiin ja
liikkumiseen. Päämääränä on turvallinen, ergonominen, terveellinen ja esteettinen oppimisympäristö.
Kiiminkiläinen oppimisympäristö on monipuolinen: koulun lisäksi oppimisympäristöön kuuluvat
koulun piha, lähiympäristö ja kunnan eri palvelut. Kiimingissä luonto on lähellä oppilasta, jolloin lapsen
ja nuoren on helppo tutkailla luonnontapahtumia, liikkua luonnossa sekä saada luonnosta iloa ja
virkistystä.
Psyykkinen ja sosiaalinen oppimisympäristö
Oppimisympäristössä on keskeistä oppilaan kasvun ja oppimisen tukeminen, oppimisen ilon ja
motivaation vahvistaminen sekä oppilaan ohjaaminen työskentelemään ryhmän jäsenenä. Hyvässä
oppimisympäristössä vallitsee avoin, rohkaiseva ja myönteinen ilmapiiri. Se on myös turvallinen ja
viihtyisä, opettajan ja oppilaiden vuorovaikutusta ylläpitävä sekä oppilaita yhteisen omaisuuden
vastuulliseen käyttöön edistävä.
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3.3 Toimintakulttuuri
Koulun toimintakulttuurilla tarkoitetaan käytännön tulkintaa koulun kasvatus- ja opetustehtävästä.
Koko Kiimingin perusopetukseen laaditaan yhteinen toimintakulttuuri, joka kattaa kaiken
koulunkäyntiin liittyvän käytännön toiminnan siinä määrin kuin se on mahdollista. Kouluissa on kaikille
yhteistä ja koulukohtaisesti tapahtuvaa toimintaa.
Kaikissa kouluissa toimitaan kurinpidossa, menettelyssä kurinpitoasiassa, häiritsevän ja turvallisuutta
vaarantavan oppilaan poistamisessa perusopetuslain 36§, 36a §, 36b § ja perusopetusasetuksen 18 §
mukaisesti. Tämän lisäksi jokaisella koululla on omat järjestyssääntönsä. Oppilailla on oikeus
maksuttomaan oppilaitoksen ylläpitäjän järjestämään kuljetukseen koulumatkoilla peruskoululain 32§
mukaisesti.
Perusopetuksessa noudatetaan voimassa olevaa tuntijakoa. Käsityö (tekninen / tekstiili) toteutetaan 1.4. -luokilla sekaryhmissä. A2 kielen valintaan kiinnitetään erityistä huomiota, jotta keskeyttämiset
saadaan pois. Kolmasluokkalaisten valinnaisaineet toteutetaan koulukohtaisesti. Valinnaisaineiden
opetuksessa tehdään yhteistyötä koulujen kesken mahdollisuuksien mukaan.
Yhtenäinen perusopetus edellyttää opettajien, huoltajien, koulun muun henkilökunnan sekä eri
ammattiryhmien välistä yhteistyötä koulun kasvatus- ja opetustavoitteiden sekä yhteisten arvojen
mukaisesti. Yhteistyötä koulujen kesken toteutetaan yhtenäiskoulun periaatteiden mukaan.
Aihekokonaisuudet ovat osa koulujen toimintakulttuuria kunkin koulun työsuunnitelmassa vuosittain
toteutettavalla tavalla.
Todistuspohjat ja arviointikaavakkeet ovat kaikilla perusopetuksen saman asteen kouluilla
yhdenmukaiset. Todistukset tehdään koneellisesti. Huoltajien anomat vapautukset oppilaille
varsinaisesta koulutyöstä tehdään kaikissa kouluissa samanlaisella kaavakkeella. Päätöksestä tiedotetaan
huoltajalle kirjallisesti. Oppilaiden koulunkäynnin säännöllisyyttä seurataan.
Kaikilla kouluilla on opetussuunnitelman liitteinä turvallisuussuunnitelma, kriisisuunnitelma,
kiusaamiseen puuttumisstrategia, päihdestrategia, TVT -strategia ja kansainvälistymisstrategia. Jokaisen
koulun työsuunnitelmassa on kuvaus tavallisen koulupäivän käytänteistä

3.4 Työtavat
Opetuksessa käytetään monipuolisia työtapoja sen mukaan kun opetustilat, opetusvälineet ja ennen
kaikkea opetettavan ryhmän edellytykset oppia oman ikäryhmänsä, luokkatasonsa tai yhdysluokan
mukaan vaativat. Työtavat lisäävät opiskelumotivaatiota, auttavat työskentelemään tavoitteellisesti,
harjaannuttavat tiedon hankintaan, soveltamiseen ja saatujen tulosten arviointiin. Opetuksessa tieto- ja
viestintätekniikan käyttö on luonteva osa tuloksellista työskentelyä. Erilaisten työtapojen käytöllä
etsitään oppimisen lisäksi onnistumisen elämyksiä, yhteistyötaitojen kehittymistä, sekä vähitellen
vastuun ottamista itsestä ja toisista. Edelleen erilaisilla työtavoilla tuetaan oppilaiden esiintymistaitoja,
itseluottamusta ja uskoa omiin vaikutusmahdollisuuksiin. Työtapojen monipuolisuudella vastataan
oppilaiden eri vaiheessa oleviin sosiaalisesta taustasta, sukupuolten erilaisuudesta ja kehitysvaiheen
edellytysten mukaisista yksilöllisistä opetustarpeista valmistuttaessa tuleviin haasteisiin.
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4. OPISKELUN YLEINEN TUKI

4.1 Yhteistyö koulutyön osana ja tukena
Yhteistyö on koulun kehittämisen edellytys: " Yhteispelillä se sujuu " . Yhteistyötä tarvitaan
opetussuunnitelman suunnittelussa, toteuttamisessa ja arvioinnissa. Yhteistyötaitojen merkitys on
korostunut entisestään sekä koulu- että työelämässä. Oppilaiden olisi hyvä nähdä ja kokea hyvien
vuorovaikutus- ja yhteistyötaitojen tärkeys jo pienestä pitäen.

4.1.1 Koulun sisäinen yhteistyö
Perusopetuksen tavoitteena on kannustaa sekä oppilaita että opettajia huolehtimaan yhteisten asioitten
hoidosta sekä kantamaan vastuuta omassa koulussa ja paikallisyhteisössä. Kiimingin kouluissa oppilaat
ovat osallistuneet paitsi oman oppimisensa suunnitteluun, toteuttamiseen ja arviointiin myös esim.
koulun sääntöjen laadintaan, kummioppilas- ja tukioppilastoimintaan, koulun juhlien ja tempausten
järjestämiseen, hyväntekeväisyyteen (koulun kummilapset kehitysmaissa) ym. Oppilaan yhteistyö ja
osallisuus tukevat hänen kasvuaan omatoimiseksi ja osallistuvaksi kansalaiseksi
Opettajien ja opettajaryhmien välinen yhteistyö on tullut yhä tärkeämmäksi osaksi jokapäiväistä
koulutyötä. Yhä kasvava työmäärä ja opettajien jaksaminen ovat haasteita, joissa yhteistyö auttaa
jaksamaan. Opettajat oppivat toisiltaan ja voivat jakaa työtehtäviä keskenään. Koulutyön
suunnittelussa, toteuttamisessa ja arvioinnissa on yhteistyötä tehty jo aiemminkin. Lisäksi yhteistyö
sisältää oppimisympäristön suunnittelua, yhteistoiminnallisten työtapojen toteuttamista, opetuksen
eheyttämistä mm. aihekokonaisuuksien avulla ym.

4.1.2 Kodin ja koulun välinen yhteistyö
Koti ja koulu ovat kaksi samanaikaista vaikutustahoa oppilaan kouluaikana. Kotien erilaisesta
arvomaailmasta ja kasvatusmahdollisuuksista johtuen koulun tehtäväksi on usein mielletty opetuksen
lisäksi enemmän tai vähemmän myös kasvatus. Kodeilla on kuitenkin ensisijainen vastuu oppilaan
kasvattamisesta, jota koulu mahdollisuuksien mukaan tukee. Koulun tehtävä on opettaa ja kasvattaa
yhteisöllisyyteen ja toimia niin opetuksen kuin kasvatuksenkin osalta yhteistyössä kotien kanssa oppilaan
parhaaksi.
Kodin ja koulun yhteistyö perustuu tasa-arvoon, vuorovaikutukseen, avoimuuteen ja luottamukseen.
Ensimmäisten vuosiluokkien aikana jatketaan esiopetuksen aikana syntynyttä yhteistyötä oppilaan
vanhempien kanssa sekä luodaan pohja myös vanhempien keskinäiselle yhteistyölle. Koulun tehtävä on
antaa vanhemmille tietoa opetussuunnitelmasta, oppilashuollosta, koulun toimintakulttuurista sekä
antaa kodeille mahdollisuus osallistua opetus- ja kasvatustyön suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin.
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Kodin ja koulun yhteistyötä tukevia yhteistyömuotoja ovat mm. vanhempainillat, arviointikeskustelut,
erilaiset teematapahtumat, vanhempien osallistuminen koulujen johtokuntiin, kotikoulutoimikuntiin, ns.
korvaavien koulupäivien toimintaan ym.

4.1.3 Yhteistyö esiopetuksen ja muun perusopetuksen kanssa
Perusopetuksen kehittämisen tavoitteena on luoda yhtenäinen oppimisen polku. Tämä edellyttää
opettajien yhteistyötä oppilaan siirtyessä esiopetuksesta perusopetukseen, ns. nivelkohdissa ( alaluokilta
yläluokille) ja aina, kun opettaja tai koulu vaihtuu. Yhteistyö on luottamuksellista, ammatillista
keskustelua ja tiedon vaihtoa oppilaan taustasta, oppimisesta, opiskelun tavoitteista ja
oppilasarvioinnista hyvän oppimisen tueksi.
Kiimingissä esiopetuksen ja perusopetuksen, erityisesti vuosiluokat 1-2, välistä yhteistyötä on tehty jo
pitkään. Opetussuunnitelmallisen yhteistyön myötä yhteistyömuotoja on kehitetty entisestään. Em.
keskustelujen ja kokousten lisäksi yhteistyö sisältää yhteistä toimintaa: retkiä, vierailuja sekä esim.
yhteisiä opettajien täydennyskoulutustilaisuuksia.
Kiimingin perusopetuksen eri koulut ovat myös yhdistäneet voimavarojaan ja järjestäneet vuosittain
yhteisiä kulttuuri-, liikunta- ym. tapahtumia ja vierailuja. Uusia ulottuvuuksia ja haasteita koulujen
väliselle yhteistyölle antavat lisääntyneet mahdollisuudet tietoverkon käyttöön. Kiimingin koulujen
osallistuminen kansainvälisiin yhteistyöprojekteihin on lisännyt oppilaiden innostusta vieraankielen
opiskeluun sekä laajentanut heidän oppimisympäristöään.

4.1.4 Moniammatillinen yhteistyö
Moniammatillisen yhteistyön tavoitteina on ensisijaisesti oppilaan tasapainoinen kasvu ja kehitys.
Opetuksen tukipalveluilla ja muiden asiantuntijoiden kanssa tehtävällä yhteistyöllä pyritään
ennaltaehkäisemään ja auttamaan oppilasta heti ongelmien alkuvaiheessa. Keskeisiä periaatteita ovat
oikeudenmukaisuus, tasa-arvon edistäminen sekä huolenpito ja välittäminen. Kiimingin kunnan
moniammatillisen yhteistyön eri tahoja esitellään tarkemmin kappaleessa 5.6 Oppilashuolto.

4.1.5 Yhteistyö muiden tahojen kanssa
Perusopetuksen oppimisympäristö kehittyy ja monipuolistuu yhteistyössä paikallisten yhteistyötahojen
kanssa. Yhteistyö Kiimingissä toimivien järjestöjen, yhteisöjen, kylätoimikuntien, seurojen, Kiimingin
seurakunnan, Kiimingin kunnan ja paikallisten yritysten kanssa rikastuttaa ja antaa uusia näkökulmia
koulun toimintaan. Kiimingin kunnan järjestämät kulttuuri-, liikunta- ja vapaa-aikapalvelut tuovat
vaihtelua ja virkistystä koulun arkeen. Oppilaalle tärkeä ja läheinen yhteistyökumppani on koulun ja
Kiimingin kunnan kirjasto. Yhteistyötä on perinteisesti tehty myös kunnan palo- ja pelastustoimen sekä
poliisitoimen kanssa. Monimuotoinen yhteistyö koulun ulkopuolelle antaa oppilaalle mahdollisuuden
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yksilölliseen kasvuun osana laajempaa kiiminkiläistä yhteisöä. Yhteistyömahdollisuuksia on tarkemmin
kuvattu tässä opetussuunnitelmassa jokaisen oppiaineen yhteydessä.

4.2 Oppimissuunnitelma
Oppimissuunnitelma on kooste oppilaan opinto-ohjelman toteuttamiseksi. Opintosuunnitelmassa on
oppilaan vuotuinen Kiimingin kunnan tuntijaon mukainen luettelo pakollisista ja valinnaisista
oppiaineista ja oppiaineryhmistä, joita oppilas opiskelee lukuvuoden aikana.
Perusopetuksen aloitusvaiheessa oppilaalle voidaan laatia oppimissuunnitelma, jonka avulla pyritään
turvaamaan oppilaalle parhaat yksilölliset edellytykset kasvaa, kehittyä ja oppia. Jos oppilaalle on
esiopetuksessa laadittu lapsen esiopetuksen suunnitelma, voidaan oppimissuunnitelma rakentaa
aiemman pohjalle. Oppimissuunnitelma laaditaan opettajan, oppilaan ja hänen vanhempiensa
yhteistyönä. Ylemmillä luokilla oppimissuunnitelman valmisteluvastuu voi vähitellen siirtyä yhä
enemmän oppilaalle itselleen. Erityisesti sellaiselle oppilaalle, jota ei ole otettu tai siirretty
erityisopetukseen, mutta joka tarvitsee erityistä tukea (esim. luki- tai pienluokkaopetus), olisi tärkeää
laatia oppimissuunnitelma yhteistyössä vanhempien ja eri asiantuntijoiden kanssa.
Oppimissuunnitelmaan kirjataan oppimisen tavoitteet sekä oppilaan valmiudet, vahvuudet ja
kehittämistarpeet. Oppimissuunnitelma voidaan laatia valmiille lomakkeelle (liite) tai sen muoto voi olla
vapaa esim. vihko tai kansio. Aihetta kuvataan yksityiskohtaisemmin kappaleessa 5.6.2 Oppilashuollon
järjestäminen

4.3 Ohjauksen järjestäminen
Oppilas on oikeutettu koko koulunkäyntinsä ajan saamaan ohjausta opiskelutaidoissa,
opiskeluvaikeuksissa ja niiden ennalta ehkäisemisessä, valinnoissa ja opetuksen nivelkohdissa sekä jatkoopintomahdollisuuksia selvitettäessä. Aihetta kuvataan yksityiskohtaisemmin oppilashuollon
opetussuunnitelmassa.

4.4 Tukiopetus
Opinnoissaan tilapäisesti jälkeen jääneellä oppilaalla on oikeus saada tukiopetusta. Aihetta kuvataan
yksityiskohtaisemmin oppilashuollon opetussuunnitelmassa.

4.5 Kerhotoiminta
Koulun kasvatus- ja opetustyön tueksi voidaan järjestää oppilaille kerhotoimintaa. Kerhotoiminnan
avulla oppilas voi ohjatussa ympäristössä kehittää ja toteuttaa itseään, kasvattaa sosiaalisuuttaan ja
yhteistyötaitojaan kerhoissa, jotka ovat kiinnostavia ja harrastajien vahvuuksia esille tuovia.
Kerhotoimintaa järjestetään varsinaisten oppituntien ulkopuolella vuotuisessa suunnitelmassa
määritellyn resurssin puitteissa.
5. ERITYISTÄ TUKEA TARVITSEVIEN OPETUS
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5.1 Eri tukimuodot
Oppilailla, joilla on oppimisvaikeuksia tai niitä ennakoidaan tulevan, on oikeus saada tukea
oppimisvaikeuksien laadun ja laajuuden mukaan. Oppimisvaikeuksien varhainen tunnistaminen,
ennakoivat toimenpiteet ja välitön tukitoimien aloittaminen ehkäisevät parhaiten vaikeuksien
aiheuttamia kielteisiä vaikutuksia opetukseen.
Jokaisella oppilaalla on oikeus yksilöllisten edellytystensä mukaiseen opetukseen. Jos tällaista
opetusta ei pystytä järjestämään ikäkauden mukaisen yleisopetuksen yhteydessä, järjestetään
oppilaalle tukitoimet hänen tarpeidensa mukaan. Koska oppimisvaikeuksilla voi olla kielteisiä
vaikutuksia oppilaan kehitykseen, erityisen tuen tarpeen havaitseminen mahdollisimman varhain on
erittäin tärkeää. Tällöin tukitoimet pystytään järjestämään riittävän ajoissa. Luokan- ja
aineenopettajilla on tärkeä tehtävä tuen tarpeen havaitsemisessa ja oppilaan ohjaamisessa muille
asiantuntijoille.
Oppilas tarvitsee perusopetuksessa erityistä tukea, jos
• hänen kehityksensä, kasvunsa ja oppimisensa edellytykset ovat heikentyneet sairauden, vamman
tai toimintavajavuuden vuoksi,
• hän tarvitsee psyykkistä tai sosiaalista tukea, tai
• jos hänellä on opetuksen ja oppilashuollon asiantuntijoiden ja huoltajan mukaan kehityksessään
oppimisvalmiuksiin liittyviä riskitekijöitä.
Erityisen tuen tavoitteena on edistää oppilaan kehitystä ja oppimisvalmiuksia sekä ennalta ehkäistä
oppimisvaikeuksia. Ensisijaisesti on tuettava positiivisen minäkuvan ja terveen itsetunnon kehittymistä
sekä ennalta ehkäistävä syrjäytymistä.
Erityisen tuen järjestämisessä yhtenä periaatteena on jokaisen lapsen oikeus opiskella oman alueensa
koulussa. Tämän toteutuminen edellyttää kuitenkin riittävien resurssien järjestämistä oppimisympäristön
ja koulun toimintakulttuurin muokkaamiseen. Työnantajan tulee huolehtia opettajille riittävä työnohjaus
ja täydennyskoulutus.
Kaikilla oppilailla on oikeus tukiopetukseen, joka toimii usein ensimmäisenä tukimuotona, kun erityisen
tuen tarvetta havaitaan. Jos tukiopetus ei riitä, on oppilaalla oikeus erityisopetuksen palveluihin. Oppilas
voi saada yleisopetuksen ohessa osa-aikaista erityisopetusta niissä asioissa, joissa hän tukea tarvitsee.
Tämän lisäksi oppilas voi opiskella yleisopetuksen pienryhmässä, jonka tarkoituksena on auttaa
oppilasta saavuttamaan riittävät tiedot ja taidot, jotta hän voisi palata omaan luokkaansa jatkamaan
koulunkäyntiään. Jos opiskelu yleisopetuksen tavoitteiden mukaan ei onnistu, oppilaalle voidaan tehdä
siirto erityisopetukseen. Tällöin oppilaalle tehdään henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva
suunnitelma ja opetus voidaan järjestää joko lähikoulussa tai erityisluokassa, joka voi sijaita muussa
koulussa. Oppilaalla on oikeus myös koulunkäyntiavustajan tukeen, jos hänellä on tuen tarpeesta
asiantuntijan lausunto.
Yhteistyö vanhempien kanssa sekä moniammatillinen yhteistyö oppilashuollon toimijoiden kanssa on
tärkeää. Yhteistyön avulla luodaan oppilaalle turvallinen polku esiopetuksesta perusopetukseen ja
perusopetuksesta toisen asteen koulutukseen. Opetuksen nivelvaiheissa on erittäin tärkeää huolehtia
siitä, että tarvittavat tiedot oppilaasta siirtyvät vanhempien luvalla tulevalle opettajalle.

5.2 Osa-aikainen erityisopetus
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Oppilaalla on oikeus saada osa-aikaista erityisopetusta, jos hänellä on lieviä oppimis- tai
sopeutumisvaikeuksia, joiden korjaamiseksi tukiopetus ei riitä. Osa-aikaista erityisopetusta annetaan
muun opetuksen ohessa samanaikaisopetuksena, pienryhmässä (1-5 oppilasta) tai yksilöllisesti. Osaaikaisella erityisopetuksella tuetaan luokassa tapahtuvaa oppimista ja se on tavoitteiltaan nivelletty
oppilaan saamaan muuhun opetukseen.
Erityisopetuksen suunnittelusta vastaa erityisopettaja yhdessä opettajien ja tarvittaessa myös muiden
oppilasta tukevien tahojen kanssa. Oppilaalle, jolla on oppimiseen tai muulla tavoin koulunkäyntiin
liittyviä vaikeuksia, laaditaan tarvittaessa oppimissuunnitelma. Oppimissuunnitelman tekemiseen
osallistuvat opettaja, huoltajat, erityisopettaja, tarvittavat asiantuntijat sekä mahdollisuuksien mukaan
myös oppilas itse.
Säännöllisestä ja systemaattisesta osa-aikaisesta erityisopetuksesta ilmoitetaan huoltajille. Osa-aikaiseen
erityisopetukseen sisältyy myös opettajien konsultointia, ohjaamista ja tukemista.

5.3 Erityisopetukseen otettujen ja siirrettyjen opetus
Jos oppilas ei erityisopetuksen tukitoimista huolimatta pysty saavuttamaan yleisopetuksen
tavoitteita, voidaan oppilaan oppimääriä myös yksilöllistää. Tämä edellyttää erityisopetukseen
ottamisen tai siirtämisen päätöstä. Yksilöllistäminen voi koskea koko oppimäärää tai vain yksittäistä
oppiainetta.
Kaikille erityisopetukseen otetuille ja siirretyille oppilaille laaditaan henkilökohtainen opetuksen
järjestämistä koskeva suunnitelma (HOJKS). Henkilökohtaisessa opetuksen järjestämistä koskevassa
suunnitelmassa määritellään ne oppiaineet, joissa oppilaan opinto-ohjelma poikkeaa koulun
noudattamasta tuntijaosta. Suunnitelma tehdään yhteistyössä huoltajien ja kaikkien lasta opettavien ja
kuntouttavien tahojen kanssa.
Erityisopetukseen otettu tai siirretty oppilas voi opiskella yleisopetuksen ryhmässä, jos opetus ja
tarvittavat tukitoimet voidaan järjestää. Mikäli oppilaan opiskelu yleisopetuksen yhteydessä ei ole
mahdollista tai oppilaan kehityksen kannalta tarkoituksenmukaista, opetus järjestään osittain tai
kokonaan erityisopetuksen ryhmässä.
Päätöksen erityisopetukseen ottamisesta tai siirtämisestä tekee sivistystoimenjohtaja. Päätös edellyttää
huoltajien lupaa ja siihen tarvitaan psykologinen, lääketieteellinen tai sosiaalinen selvitys. Mikäli
huoltajat vastustavat erityisopetukseen siirtämistä, sivistyslautakunta tekee asiasta päätöksen.
Erityisopetukseen siirtäminen ei ole välttämättä lopullinen. Jos tarvetta erityisopetukseen tai
yksilöllistämiseen ei enää ole, tulee tehdä päätös oppilaan siirtämisestä yleisopetukseen.
Erityisen painavista syistä voidaan oppilas vapauttaa jonkin oppiaineen opiskelusta. Tällöin oppilaalle
tulee järjestää muuta opetusta tai ohjattua toimintaa siten, ettei hänen vuosiviikkotuntimääränsä vähene.
Erityisopetukseen otetun tai siirretyn oppilaan opetus voi poiketa koulussa noudatettavasta tuntijaosta,
jos se on perusteltua oppilaan oppimisedellytysten perusteella. Tuntijaosta poikkeavat oppiaineet tulee
määritellä henkilökohtaisessa opetuksen järjestämistä koskevassa suunnitelmassa.
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Erityisopetukseen otetun tai siirretyn oppilaan opetus järjestetään tehdyn päätöksen mukaan joko
yleisen tai pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä. Pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä olevan
oppilaan opetuksessa voidaan toteuttaa oppiaineiden järjestämistä oppiainekokonaisuuksiksi.

5.4 Henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma
Kaikille erityisopetukseen otetuille ja siirretyille oppilaille laaditaan henkilökohtainen opetuksen
järjestämistä koskeva suunnitelma ( HOJKS ). Suunnitelman tulee sisältää seuraavat tiedot sen mukaan
kuin on tarpeen oppilaan opetuksen yksilöllistämiseksi:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

kuvaus oppilaan oppimisvalmiuksista ja vahvuuksista, oppimiseen liittyvistä
erityistarpeista sekä näiden edellyttämistä opetus- ja oppimisympäristöjen
kehittämistarpeista
opetuksen ja oppimisen pitkän ja lyhyen aikavälin tavoitteet
oppilaan opinto-ohjelmaan kuuluvien oppiaineiden vuosiviikkotuntimäärät
luettelo niistä oppiaineista, joissa oppilaan opiskelu poikkeaa muun opetuksen
mukaisista oppimääristä
niiden oppiaineiden tavoitteet ja keskeiset sisällöt, joissa oppilaalla on yksilöllinen
oppimäärä
oppilaan edistymisen seurannan ja arvioinnin periaatteet
opetukseen osallistumisen edellyttämät tulkitsemis- ja avustajapalvelut, muut opetusja oppilashuoltopalvelut, kommunikointitavat sekä erityiset apuvälineet ja oppimateriaalit
kuvaus oppilaan opetuksen järjestämisestä muun opetuksen yhteydessä ja/tai
erityisopetuksen ryhmässä
henkilöt, jotka osallistuvat oppilaan opetus- ja tukipalveluiden järjestämiseen sekä
heidän vastuualueensa
tukipalvelujen toteutumisen seuranta.

Henkilökohtainen oppimisen järjestämistä koskeva suunnitelma on työväline, jolla tuetaan oppilaan
yksilöllistä oppimisprosessia. Siihen kirjataan myös tiedot ja kokemukset keinoista ja välineistä, jotka
tukevat oppilaan kehitystä ja oppimista. Tietojen päivittäminen ja siirtäminen eteenpäin nivelvaiheissa
huoltajan luvalla on tärkeää oppimisprosessin pitkäjänteisessä tukemisessa ja turvallisen oppimispolun
luomisessa.
Henkilökohtaisen opetuksen järjestämistä koskevan suunnitelman laatiminen toteutetaan yhteistyössä
opettajan, huoltajien ja tarvittavien muiden asiantuntijoiden kanssa. Suunnitelman toteutumista
arvioidaan ja seurataan säännöllisesti.

5.5 Opetuksen järjestäminen toiminta-alueittain
Oppilaan opetus tulee järjestää toiminta-alueittain, jos oppilaan vaikea vamma tai vaikea sairaus
estää opetuksen järjestämisen oppiaineiden mukaan. Toiminta-alueet jaetaan opetussuunnitelmassa
osa-alueiksi. Opetussuunnitelman toiminta-alueita ovat seuraavat:
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a) Motoriset taidot: tavoitteena on vahvistaa oppilaan kehon hahmotusta sekä edistää kokonais- ja
hienomotoristen taitojen kehittymistä. Opetuksen tulee sisältää motoristen toimintojen
suunnittelun ja ohjauksen, tasapainon, koordinaation, rytmin, kestävyyden ja lihasvoiman
kehittämiseen liittyviä osa-alueita.
b) Kieli ja kommunikaatio: tavoitteena on orientoitumisreaktion muodostuminen ja sen pohjalle
rakentuva erilaisten ilmaisujen ymmärtäminen ja tuottaminen. Opetuksen tulee sisältää kielellistä
tietoisuutta, ilmaisua, käsite- ja sanavarastoa, viittomien, merkkien, symbolien, kirjainten ja
sanojen tunnistamista ja käyttöä sekä ajattelua kehittäviä osa-alueita.
c) Sosiaaliset taidot: tavoitteena on oppilaan vuorovaikutustaitojen kehittyminen. Osa-alueiden
tulee sisältää vuorovaikutustaitoja ja itsehallinnan taitoja koskevia tavoitteita.
d) Päivittäisten toimintojen taidot: tavoitteena on lisätä oppilaan aktiivista osallistumista
elinympäristön toimintoihin ja edistää hänen omatoimisuuttaan ja itsenäistymistään. Osaalueiden tulee sisältää terveyttä ja turvallisuutta, arkipäivän elämäntaitoja, asumista ja
ympäristössä liikkumista sekä vapaa-ajan viettoa koskevia tavoitteita.
e) Kognitiiviset taidot: tavoitteena on, että oppilas aktivoituu ja oppii käyttämään aistejaan
ympäröivän todellisuuden hahmottamiseen. Osa-alueiden tulee sisältää aistien stimulointia ja
harjoittamista, valinnan, luokittelun, ongelmanratkaisun ja syy-seuraussuhteen oppimisen
harjoituksia.
Toiminta-alueittain tapahtuvan opetuksen järjestämisessä on erittäin tärkeää varmistaa riittävät resurssit:
asianmukaiset tilat, koulutettu henkilökunta, oppimateriaalit ja tarvittavat tukipalvelut.

5.6 Oppilashuolto
5.6.1 Oppilashuollon arvot, toiminta-ajatus ja tavoitteet
Kiimingin kunnan oppilashuollon arvoperusta rakentuu erilaisuuden kunnioittamiselle ja jokaisen
yksilön tasa-arvoiselle kohtelulle. Oppilashuolto tukee lapsen / nuoren oppimista, psyykkistä ja fyysistä
kasvua ja kehitystä sekä sosiaalisuutta, luo terveen ja turvallisen oppimisympäristön ja ennalta ehkäisee
syrjäytymistä.
Oppilashuollon tavoitteena on edistää välittämisen ja myönteisen vuorovaikutuksen toimintakulttuuria
sekä koulun sisäisessä vuorovaikutuksessa että vuorovaikutuksessa koteihin ja muihin yhteistyötahoihin.
Oppilashuollolla edistetään oppilaiden ja koko kouluyhteisön hyvinvointia ja viihtyvyyttä.
Oppilashuoltotyöllä pyritään varmistamaan kaikille tasavertainen oppimisen mahdollisuus sekä
turvaamaan oppilaiden yhdenvertaisuus saada tarvitsemiaan oppilashuollollisia palveluja ja tukimuotoja.
Oppilashuoltotyö on ensisijaisesti ennaltaehkäisevää. Varhainen puuttuminen, tukitoimien järjestäminen
sekä niiden toteutumisen seuranta ovat keskeisiä oppilashuollon tehtäviä.

5.6.2 Oppilashuollon järjestäminen
Oppilashuoltotyötä tehdään, kehitetään ja koordinoidaan moniammatillisena yhteistyönä.
Oppilashuolto kuuluu kaikille kouluissa työskenteleville sekä oppilashuoltopalveluista vastaaville
viranomaisille ja sitä toteutetaan yhteistyössä kotien kanssa. Kiimingin kunnan oppilashuollon toimijat
ja yhteistyötahot näkyvät kaaviossa xx (Liite 1).
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Kiimingin kunnan jokaisessa koulussa tulee olla oppilashuoltotyöryhmä, joka kokoontuu säännöllisesti,
vähintään kerran lukukaudessa. Koulujen opetussuunnitelmissa määritellään oppilashuoltotyöryhmän
kokoonpano, toiminta ja tavoitteet. Kouluilla tulee olla kriisi-, päihde- ja kiusaamiseen
puuttumisstrategiat.
Oppilaalle järjestetään tarpeen mukaan asiantuntija-apua joko omasta kunnasta (mm. perheneuvola,
mielenterveysneuvola, sosiaalitoimisto) tai kunnan yhteistyötahojen kautta (mm. Pohjois-Pohjanmaan
sairaanhoitopiiri ja erityishuoltopiiri).
Koulukohtaisessa opetussuunnitelmassa tulee olla suunnitelma koulun ja kodin välisestä yhteistyöstä.
Avoimen vuorovaikutuksen rakentaminen ja ylläpitäminen on tärkeää oppilaan oppimisen ja kehityksen
seuraamisen kannalta. Opettajalla on velvollisuus mm. seurata oppilaan edistymistä ja poissaoloja sekä
olla yhteydessä huoltajiin riittävän ajoissa.
Oppilaan mahdollisuudet opiskeluun pyritään turvaamaan myös erilaisissa ongelmatilanteissa ja
kurinpitorangaistuksen yhteydessä. Kouluilla tulee olla suunnitelma opetuksen järjestämisestä niissä
tilanteissa, joissa oppilaalta on evätty opetukseen osallistuminen. Tällöin opetuksen järjestäminen
suunnitellaan koulun ja vanhempien yhteistyönä, mahdollisesti oppilashuoltotyöryhmän apua käyttäen.
Kouluilla täytyy olla myös suunnitelma valvonnasta niitä tilanteita varten, joissa oppilas on poistettu
luokasta jäljellä olevan oppitunnin / työpäivän ajaksi.
Oppilaan henkilökohtaisen opetuksen järjestämistä koskevan suunnitelman tai oppimissuunnitelman
laatiminen ja seuraaminen toteutetaan yhteistyössä opettajan, huoltajien ja muiden asiantuntijoiden
kanssa.

5.6.3 Kouluterveydenhuolto
Kouluterveydenhuollolla on tärkeä rooli oppilashuollossa. Kiimingin kunnassa oppilaiden
terveydenhuollosta vastaa Kiimingin sosiaali- ja terveystoimi.

5.6.4 Koulukuljetus
Kunnan järjestämissä koulumatkakuljetuksissa noudatetaan yleisiä turvallisuussääntöjä (mm.
turvavöiden käyttö ja lasten lukumäärä yhdessä autossa). Kuljetusta ja kuljetuksen odottamista
valvotaan.

5.6.5 Kouluruokailu
Kiimingin kunnan kouluruokailu suunnitellaan yhteistyössä ruokahuoltohenkilöstön kanssa. Ruokailun
suunnittelun ja toteutuksen pohjana ovat valtakunnalliset ravitsemussuositukset. Erityisruokavaliot
huomioidaan suunnittelussa. Ruokailutilanteista pyritään luomaan viihtyisiä ja kiireettömiä, tapahtuipa
ruokailu sitten ruokailutilassa tai opetustilassa. Hyviä pöytätapoja ja terveellisiä ruokailutottumuksia
opetetaan jokapäiväisen ruokailun yhteydessä. Erilaiset juhla- ja teemapäivät sekä paikalliset
kiiminkiläiset perinneruoat tuovat ruokailuun monipuolisuutta ja lisäävät perinne-, tapa- ja
juhlakulttuurien tuntemusta.
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6. KIELI- JA KULTTUURIRYHMIEN OPETUS

6.1 Saamelaiset
Saamen kielen opetus järjestetään tarvittaessa opetussuunnitelman perusteiden mukaisesti Kiimingin
koululaitoksessa.

6.2 Romanit
Romanikielen opetus järjestetään tarvittaessa opetussuunnitelman perusteiden mukaisesti Kiimingin
koululaitoksessa

6.3 Viittomakieliset
Viittomakielisten opetusta voidaan antaa kuuroille, huonokuuloisille tai kuuleville oppilaille, joiden
äidinkieli on suomalainen viittomakieli. Aihetta kuvataan tarkemmin oppilashuollon
opetussuunnitelmassa.

6.4 Maahanmuuttajat
Maahanmuuttajaoppilaita ovat sekä Suomeen muuttaneet, että Suomessa syntyneet
maahanmuuttajataustaiset lapset ja nuoret. Maahanmuuttajaoppilaita opetetaan Kiimingin
opetussuunnitelman perusteiden mukaisesti oppilaiden taustat huomioon ottaen. Maahanmuuttajien
opetus tukee maahanmuuttajaoppilaan kasvamista sekä suomalaisen että oman kieli- ja kulttuuritaustan
hallintaan. Maahanmuuttajalle opetetaan suomea toisena kielenä mikäli se kielen hallinnan kannalta on
tarpeellista. Opetuksen selkeyttämiseksi voidaan laatia oppimissuunnitelma osana oppilaan
kotiutumissuunnitelmaa. Opetuksessa otetaan huomioon aikaisempi oppihistoria ja kulttuuritausta.
Opetusta tukee tiivis yhteistyö huoltajiin. Maahanmuuttajaoppilaan aiempaa tietämystä omasta
kulttuuritaustasta käytetään opetuksessa hyödyksi

6.5. Lisäopetus
Perusopetuksen saman - ja edellisvuoden päättötodistuksen saaneilla on mahdollisuus saada Kiimingin
koululaitoksessa lisäopetusta. Lisäopetuksen avulla syvennetään perusopetuksen aikana saavutettuja
tietoja ja taitoja yleisesti ja yksittäisten oppiaineiden osalta oppilaan oman kiinnostuksen, jatkoopintokelpoisuuden ja uranvalinnan selkeytymisen kannalta. Lisäopetukseen voi kuulua työelämään
tutustumista. Kaikille yhteisinä aineina opiskellaan äidinkieltä ja kirjallisuutta, matematiikkaa, fysiikkakemiaa, ruotsin- ja englannin kieltä sekä biologiaa ja opinto-ohjausta. Jokaisen lisäopetuksen oppilaan
omat suunnitelmat ja jatkokoulutustarpeet määräävät viime kädessä oppiaineiden mahdolliset
painotukset. Tällöin voidaan huomattavastikin poiketa kaikille yhteisesti tarkoitetusta opiskeluosasta
niin oppiaineiden kuin oppituntimäärienkin osalta. Lisäopetuksen oppilailla on opiskelua ohjaava
koordinaattori yksilöllisten tarpeiden selvittämiseen ja opiskelun tukemiseen. Lisäopetuksen
hyväksyttävästi suorittaneet saavat todistuksen lisäopetuksen suorittamisesta.
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7. OPPIMISTAVOITTEET JA OPETUKSEN KESKEISET
SISÄLLÖT
7.1 Eheyttäminen ja aihekokonaisuudet
Perusopetuksen vuosiluokilla 1-2 opetusta on pyritty eheyttämään aihekokonaisuuksiksi aina, kun se on
luontevaa ja mielekästä. Opetuksen eheyttäminen on periaate, joka tukee ja syventää kaikkea opetusta ja
oppimista. Alkuopetukselle on luonteenomaista, että asioita ja ilmiöitä opiskellaan kokonaisuutena eri
tiedonaloja yhdistämällä. Oppimistilanteissa korostuvat toiminnallisuus ja leikinomaisuus. Leikkiä ja
draamatyöskentelyä käytetään eheyttävänä työmuotona eri oppiaineissa. Leikkiessään lapsi oppii kieltä,
vuorovaikutustaitoja sekä ryhmäsääntöjä.
Opetus on ylemmillä luokilla perinteisesti ainejakoisempaa. Sen tuloksena syntyy perustietoa ja sitä
täydentävää oppiaineeseen liittyvää asiatietoa, jonka liittäminen laajempaan asiayhteyteen on oppilaille
vaikeaa. Pirstaleisen tiedon liittäminen oikeisiin asiayhteyksiin tapahtuu aihekokonaisuuksien avulla.
Perusopetuksen luonteen mukaan keskeistä on teoriaan pohjautuva toiminnallisuus, tekeminen,
kokeminen, oivaltaminen, oppiminen kaikissa ikäryhmissä ja luokka-asteilla. Opetusta ja kasvatusta
eheytetään muodostamalla aihekokonaisuuksia oppiaineista, teemoista, tempauksista, ylipäätään kaikesta
sellaisesta, mikä tukee koulun kasvatus- ja opetustyötä. Opetuksen eheyttäminen lisää opetuksen
toiminnallisuutta, yhteistyötaitoja, oppilaiden onnistumisen tunnetta ja sitä kautta opiskelumotivaatiota
Aihekokonaisuuksiin mahdollisesti mukaan tulevat koulun ulkopuoliset toimijat lähentävät koulua ja
ympäröivää yhteiskuntaa. Aihekokonaisuudet sisältyvät sekä pakollisiin että valinnaisiin oppiaineisiin ja
ne näkyvät koulun käytänteissä ja toimintakulttuurissa.
Kiimingin perusopetuksen tukena opetuksen eheyttämiseksi ovat seuraavat aihekokonaisuudet:

7.1.1 Ihmisenä kasvaminen
Tavoitteena on tukea oppilaan kokonaisvaltaista kasvua, elämänhallintaa , oman ainutkertaisuutensa
tiedostamista ja luottamista omiin vaikutusmahdollisuuksiin yhteisössä jossa hän elää.

7.1.2 Kulttuuri-identiteetti ja kansainvälisyys
Tavoitteena on auttaa oppilasta ymmärtämään oma kiiminkiläinen, suomalainen ja eurooppalainen
taustansa ja suvaitsemaan muita kulttuureita ja elämänkatsomuksia sekä suhtautumaan luontevasti ja
yhteistyöhaluisesti erilaisen katsomuksen omaavien kanssa.

7.1.3 Viestintä- ja mediataito
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Tavoitteena on kehittää oppilaan ilmaisu- ja vuorovaikutustaitoja, lisätä median merkityksen
ymmärtämistä ja käyttötaitoja sekä viestien tuottajana että vastaanottajana.

7.1.4 Osallistuva kansalaisuus ja yrittäjyys
Tavoitteena on tukea oppilaita hahmottamaan yhteiskunnan toimintaa eri toimijoiden näkökulmasta,
kehittää osallistumisessa tarvittavia valmiuksia sekä luoda yleisellä tasolla käsitys yritystoiminnan ja
työelämän toimintamalleista.

7.1.5 Vastuu ympäristöstä, hyvinvoinnista ja kestävästä tulevaisuudesta
Tavoitteena on opettaa oppilaille tulevaisuusajattelua ja tulevaisuuden rakentamista ekologisesti,
taloudellisesti, sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestäville ratkaisuille.

7.1.6 Turvallisuus ja liikenne
Tavoitteena on saada oppilas ymmärtämään turvallisuuden fyysisiä, psyykkisiä ja sosiaalisia
ulottuvuuksia, sekä vastuun itsestä ja vastuun toisista. Edelleen oppilaan tulee ymmärtää turvallisuuden
merkitys ja turvallisuuteen liittyvät velvoitteet erilaisissa ympäristöissä toimittaessa.

7.1.7 Ihminen ja teknologia
Tavoitteena on saada oppilas ymmärtämään teknologian kehittämisen ja siitä johtuvien vaikutusten
merkitystä nykyaikana ja tulevaisuudessa. Välineiden, laitteiden, ja koneiden toimintaperiaatteen
ymmärtäminen auttaa miettimään teknologiaan liittyviä eettisiä, moraalisia ja arvovalintakysymyksiä ja
tekemään valintoja tältä pohjalta.
Edellä mainittujen aihekokonaisuuksien soveltamisesta ja eri oppiaineiden liittämisestä kokonaisuuksiksi
annetaan esimerkkejä kunkin oppiaineen kohdalla opetussuunnitelman 7. luvussa.

7.2 Oppiainekohtaiset opetussuunnitelmat
Yleistä
Oppiainekohtainen opetussuunnitelmatyö on toteutettu Kiimingin sivistyslautakunnan hyväksymän
opetussuunnitelmatyömallin
mukaisissa
ryhmissä,
ja
se
sisältää
valtakunnallisen
opetussuunnitelmamallin edellyttämät asiat. Kolmannet ja seitsemännet luokat ovat aloittaneet uuden
opetussuunnitelman mukaisen opiskelun syyslukukauden 2004 alussa. Käyttöönotto etenee siten, että
syksyllä 2005 neljännet ja kahdeksannet luokat opiskelevat uuden opetussuunnitelman mukaan. Syksyllä
2006 5.-6. –luokat, yhdeksännet luokat ja lisäopetus tulevat mukaan. Aikataulu on opetussuunnitelman
perusteiden mukainen. Opetussuunnitelmat ovat yleensä luokka-aste- ja oppiainekohtaisia. Joissakin
oppiaineissa luokka-asteittaisen oppisisällön rajaaminen on ollut vaikeaa oppiaineen luonteesta johtuen,
niinpä mukana on myös laajempia oppisisältöjä, kuin yhtä luokka-astetta koskevia. Myös
oppiainekohtaisissa opetussuunnitelmissa on otettu huomioon aihekokonaisuudet oppiaineen luonteen
mukaan. Perusopetuksen opetussuunnitelma on lopullisesti valmis syyslukukauden 2004 lopussa
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käytyään sitä ennen lausunnolla opettajakunnissa ja johtokunnissa. Lopullisesti opetussuunnitelman
vahvistaa Kiimingin sivistyslautakunta.

7.3 Kiimingin kunnan kieliohjelma
Kiimingin kunnan perusopetuksessa tarjotaan vieraiden kielten opetusta kieliohjelman mukaan
seuraavasti:
A-kielenä englantia
vapaaehtoisena A-kielenä saksaa
B-kielenä ruotsia
valinnaisena B-kielenä ranskaa, saksaa ja venäjää
A-kieltä englantia opiskellaan kaikille yhteisenä aineena. Englannin opiskeltava tuntimäärä on
perusopetuksen luokilla 3-6 yhteensä kaksi tuntia viikossa läpi koko lukuvuoden. Vieraissa kielissä
nivelkohta on kuudennen vuosiluokan jälkeen. Vuosiluokkien 7-9 aikana A-kielen tunnit jakaantuvat
siten, että 7. luokalla opiskellaan kaksi oppituntia viikossa ja 8. ja 9. luokalla kolme oppituntia viikossa.
Saksaa voidaan neljänneltä luokalta alkaen valita vapaaehtoiseksi A-kieleksi. Vapaaehtoista A-kieltä
opiskellaan vuosiluokilla 4-6 kaksi oppituntia viikossa ja vuosiluokilla 7-9 kaksi oppituntia viikossa.
Perusopetuksen 7. vuosiluokalla alkavaa kaikille yhteistä B-kieltä ruotsia opiskellaan vuosiluokilla 7-9
kaksi oppituntia viikossa läpi koko lukuvuoden.
Valinnaista B-kieltä opiskellaan vuosiluokilla 8 ja 9 kaksi oppituntia viikossa läpi koko lukuvuoden.

7.4 Oppiainekohtaiset oppisisällöt
7.4.1 Äidinkieli ja kirjallisuus
Vuosiluokat 1-2
Äidinkieli opitaan sosiaalisessa vuorovaikutuksessa, sillä luodaan sosiaalista vuorovaikutusta, siirretään
kulttuuriperintöä ja rakennetaan identiteettiä. Äidinkielen oppiminen on jatkuvaa: se on alkanut kotona,
varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa. Opetuksessa ja oppimateriaalin valinnassa on otettava
huomioon, että ensimmäisellä luokalla oppilaat voivat olla oppimisprosessissaan hyvin eri vaiheissa.
Kieli on sekä oppimisen kohde että väline. Äidinkielen oppiminen on kokonaisvaltaista, oppilaan arkeen
liittyvää suullista ja kirjallista kommunikaatiota. Lukemaan ja kirjoittamaan oppimisen tulee olla toisiaan
tukevia prosesseja, joissa myös tieto kielen äännejärjestelmästä kehittyy.
1. luokka
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Tavoitteet:
Oppilas
opettelee suullista itsensä ilmaisua
opettelee kuuntelua keskittyen ja eläytyen
opettelee keskustelua kysymällä ja vastaamalla, kertomalla sekä ilmaisemalla omia tietojaan,
kokemuksiaan, ajatuksiaan ja mielipiteitään
oppii lukemisen perustekniikan
oppii lukemiseen liittyvät käsitteet kuten äänne, kirjain, tavu, sana, aakkoset, alustavasti lause ja
teksti
opettelee luetun ymmärtämistä
tutustuu kieleen ilmiönä tekstejä kuunnellessaan, lukiessaan ja kirjoittaessaan ja opettelee tekemään
havaintoja kielen merkityksistä ja muodoista
oppii kirjoittamisen perustekniikan
oppii kirjoittamaan sanoja ja lauseita
opettelee tietokoneen käyttöä
oppii ymmärtämään harjoittelun merkityksen lukemaan ja kirjoittamaan oppimisessa
kuuntelee ja lukee kirjallisuutta, kiinnostuu kirjallisuudesta, tutustuu näin kirjakieleen, hänen sana- ja
ilmaisuvarastonsa ja mielikuvituksensa rikastuvat ja hän saa aineksia ajatteluunsa ja ilmaisuunsa
opettelee valitsemaan itseään kiinnostavaa luettavaa ja lukee lukutaitoaan vastaavia kirjoja
opettelee medialukutaitoa

1. luokka
Sisällöt:
Puhuminen ja kuunteleminen
suullista ilmaisua erilaisissa viestintätilanteissa
keskittyvän, tarkan ja päättelevän kuuntelemisen harjoittelua
pari-, pienryhmä- ja luokkakeskusteluja
omien kokemuksien, havaintojen ja tapahtumien selostamista ja tarinoiden kertomista omalle parille
ja pienryhmälle
kuullun, nähdyn, koetun ja luetun improvisointia, kerrontaa, leikkiä ja draamaa myös integroiden
muihin taideaineisiin, kielellisen ja fyysisen kokonaisilmaisun harjoittelua
kirjoitettuun kieleen ja yleispuhekieleen tutustumista opettajan luennan ja kerronnan avulla, runojen
ja lorujen ulkoa opettelua
Lukeminen ja kirjoittaminen
äänne-, kirjain-, tavu- ja sanarakenteiden harjoittelua
lukemisen harjoittelua, lyhyiden ja tuttujen sanojen tunnistamista ja etenemistä kohti outojen ja
pitkien sanojen tunnistamista
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luetun ymmärtämisen harjoittelua: keskustelua tekstin sisällöstä, tekstin sisällön ennakointia kuvista
ja otsikosta, pysähtyminen luetussa, keskeisten asioiden löytämistä luetusta ja lukemisen
hidastamista vaikeissa kohdissa
kielen merkityksien ja muotojen tarkastelua: sanojen tavu- ja äännerakenteiden erittelyä, riimittelyä,
sanojen merkityksien ja muotojen pohdintaa
oikeaan kynäotteeseen ja kirjoitusasentoon harjaantumista, silmän ja käden koordinaation
vahvistumista
isojen ja pienten tekstauskirjainten opettelua (alustavasti tyyppikirjainten opettelua)
puheen jakamista sanoiksi, tavuiksi ja äänteiksi, sanojen ja lauseiden kirjoittamisharjoittelua
kirjoitusharjoituksia tietokoneella, tietokoneen hiiren käyttöön harjaantumista
Kirjallisuus ja kieli
lastenkirjojen ja tietokirjojen lukemisen harjoittelua
monipuolista ja elämyksellistä kirjallisuuteen tutustumista, opettajan luentaa kuunnellen, kuvia
katsellen ja itse lukien; satuihin, runoihin, kertomuksiin ja sarjakuviin tutustumista,
mahdollisuuksien mukaan myös videoina, elokuvina, kuunnelmina ja teatterina sekä digitaalisessa
muodossa
kirjojen elämyksellistä käsittelyä, kirjallista keskustelua, kirjoista kerrontaa, kirjallisuuden käyttämistä
virikkeenä luovassa toiminnassa, luetun liittämistä omaan elämään, aiemmin luettuun, kuultuun ja
nähtyyn
lehtien lukemisen harjoittelua ja sähköiseen viestintään tutustumista
luokka-, koulu- ja Kiimingin kirjaston käytön harjoittelua
Tavoitteet:
2. luokka
Oppilas
osaa ilmaista suullisesti itseään
kuuntelee keskittyen ja eläytyen
keskustelee kysyen, vastaten, kertoen sekä ilmaisten omia tietojaan, kokemuksiaan, ajatuksiaan ja
mielipiteitään
osaa lukea melko sujuvasti
osaa lukemiseen liittyvät käsitteet äänne, kirjain, tavu, sana, aakkoset, alustavasti lause ja teksti sekä
osaa aakkosjärjestyksen
oppii tarkkailemaan lukemistaan ja luetun ymmärtämistään
tutustuu kieleen ilmiönä tekstejä kuunnellessaan, lukiessaan ja kirjoittaessaan, tekee havaintoja kielen
merkityksistä ja muodoista
osaa kirjoittaa lähes virheettömästi helppoja ja tuttuja sanoja
osaa kirjoittaa lauseita ja lyhyitä tarinoita
osaa tuottaa omaa tekstiä tietokoneella
oppii ymmärtämään harjoittelun ja säännöllisen lukemisen ja kirjoittamisen merkityksen näiden
taitojen kehittymisessä
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kuuntelee ja lukee kirjallisuutta ja kiinnostus kirjallisuudesta vahvistuu, tutustuu näin kirjakieleen,
hänen sana- ja ilmaisuvarastonsa ja mielikuvituksensa rikastuvat ja hän saa aineksia ajatteluunsa ja
ilmaisuunsa
opettelee valitsemaan itseään kiinnostavaa luettavaa ja lukee lukutaitoaan vastaavia kirjoja
kehittää medialukutaitoa

Sisällöt:
2. luokka
Puhuminen ja kuunteleminen
suullista ilmaisua erilaisissa viestintätilanteissa
keskittyvän, tarkan ja päättelevän kuuntelemisen harjoittelua
pari-, pienryhmä- ja luokkakeskusteluja
omien kokemuksien, havaintojen ja tapahtumien selostamista ja tarinoiden kertomista pienryhmälle
kuullun, nähdyn, koetun ja luetun improvisointia, kerrontaa, leikkiä ja draamaa myös integroiden
muihin taideaineisiin, kielellisen ja fyysisen kokonaisilmaisun kehittämistä
kirjoitettuun kieleen ja yleispuhekieleen tutustumista opettajan luennan ja kerronnan avulla, runojen
ja lorujen ulkoa opettelua
Lukeminen ja kirjoittaminen
sujuvan lukemisen harjoittelua, siirtymistä ääneen lukemisesta äänettömään lukemiseen
luetun ymmärtämisen harjoittelua: keskustelua tekstin sisällöstä, tekstin sisällön ennakointia kuvista
ja otsikosta, pysähtyminen luetussa, keskeisten asioiden löytämistä ja päätelmien tekoa luetusta,
luettavan liittämistä omiin kokemuksiin ja tietoihin, lukemisen hidastamista vaikeissa kohdissa ja
ratkaisun etsimistä ympäröivästä tekstistä
kielen merkityksien ja muotojen tarkastelua: sanojen tavu- ja äännerakenteiden erittelyä, riimittelyä,
sanojen merkityksien ja muotojen pohdintaa
aakkosjärjestyksen käytön harjoittelua
tyyppikirjainten opettelua ja kirjainten yhdistämisen harjoittelua
sanojen ja lauseiden oikeinkirjoitusharjoittelua (sanojen kirjoittamista oikein, sanavälit, sanan
jakaminen eri riveille, isot alkukirjaimet tutuissa nimissä ja lauseiden alussa, alustavasti lauseiden
lopetusmerkit)
erilaisten tekstien kirjoittamista: viestejä, kortteja, kirjeitä, mielipiteitä, pikkuloruja, tekstejä
arkielämästä ja mielikuvitustekstejä – tekstien tuottamista niin, että päähuomio on sisällössä ja
luomisen ilossa
tietokoneella kirjoittamista ja piirtämistä
Kirjallisuus ja kieli
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lastenkirjojen ja tietokirjojen lukemista
monipuolista ja elämyksellistä kirjallisuuteen tutustumista, opettajan luentaa kuunnellen, itse lukien;
satuihin, runoihin, kertomuksiin ja sarjakuviin tutustumista, mahdollisuuksien mukaan myös
videoina, elokuvina, kuunnelmina ja teatterina sekä digitaalisessa muodossa
kirjojen elämyksellistä käsittelyä, kirjallista keskustelua (käsitteet päähenkilö, tapahtuma-aika ja paikka sekä juoni), kirjoista kerrontaa, kirjallisuuden käyttämistä virikkeenä luovassa toiminnassa,
luetun liittämistä omaan elämään, aiemmin luettuun, kuultuun ja nähtyyn
lehtien lukemista ja sähköiseen viestintään tutustumista
luokka-, koulu- ja Kiimingin kirjaston käyttöä

KUVAUS OPPILAAN HYVÄSTÄ OSAAMISESTA 2. LUOKAN PÄÄTTYESSÄ
Oppilaan vuorovaikutustaidot ovat kehittyneet niin, että hän
on tottunut ilmaisemaan itseään suullisesti: hän osaa kertoa pienelle ryhmälle havainnoistaan ja
kokemuksistaan niin, että kuulijat pystyvät seuraamaan kerrontaa
osaa toimia tarkoituksenmukaisesti arkipäivän puhetilanteissa, seuraa opettajan ja muiden oppilaiden
kerrontaa ja keskustelua ja pyrkii puhujana vastavuoroisuuteen; keskustelussa hän reagoi
kuulemaansa omilla ajatuksillaan ja kysymyksillä
osallistuu keskittyen ilmaisuharjoituksiin.
Oppilaan luku- ja kirjoitustaito on kehittynyt niin, että hän
on edennyt alkavan lukemisen vaiheesta perustekniikan vahvistumisen vaiheeseen; hänen
lukemisensa on niin sujuvaa, että hän selviää ikäkaudelleen tarkoitettujen tekstien lukemisesta
on alkanut jo tarkkailla lukiessaan, ymmärtääkö hän lukemaansa; hän pystyy jo tekemään päätelmiä
lukemastaan
osaa ilmaista itseään myös kirjallisesti niin, että hän selviää oman arkensa kirjoittamistilanteista, hän
osaa myös käyttää mielikuvitusta kirjoittaessaan
osaa käsin kirjoittaessaan jo sitoa kirjaimia toisiinsa; hän osaa tuottaa omaa tekstiä myös
tietokoneella
osaa kirjoittaa helppoja ja tuttuja sanoja jo lähes virheettömästi ja on alkanut käyttää lauseissa
lopetusmerkkejä ja lauseen alussa isoa kirjainta.
Oppilaan suhde kirjallisuuteen ja kieleen on rakentunut niin, että hän
etsii itselleen sopivaa ja mieluisaa luettavaa; hän käyttää lukutaitoaan viihtymiseen ja myös
löytääkseen tietoa
on lukenut ainakin muutamia, lukutaitoaan vastaavia lastenkirjoja, ja hänen medialukutaitonsa riittää
ikäkaudelle suunnattujen ohjelmien seuraamiseen käyttämiseen
pystyy tekemään ikäkaudelleen ominaisia havaintoja kielestä: hän rohkaistuu erittelemään sanojen
tavu- ja äännerakennetta, riimittelemään ja pohtimaan sanojen merkityksiä ja muotoja; hän osaa
luetella kirjaimet aakkosjärjestyksessä ja osaa käyttää aakkosjärjestystä
on tottunut kielestä ja teksteistä puhuessaan käyttämään opetettuja käsitteitä.
SUOMI ÄIDINKIELENÄ (VUOSILUOKAT 3-9)
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Äidinkielen ja kirjallisuuden opetuksen perustehtävänä on kiinnostuttaa oppilas kielestä, kirjallisuudesta
ja vuorovaikutuksesta. Opetuksen tulee perustua yhteisölliseen näkemykseen kielestä: yhteisön jäsenyys
ja osallisuus tietoon syntyvät, kun oppii käyttämään kieltä yhteisön tavoin. Opetuksen tulee perustua
myös oppilaiden kielellisiin ja kulttuurisiin taitoihin ja kokemuksiin ja tarjota mahdollisuuksia
monipuoliseen viestintään, lukemiseen ja kirjoittamiseen, joiden avulla oppilas rakentaa identiteettiään ja
itsetuntoaan. Tavoitteena on, että oppilaasta tulee aktiivinen ja eettisesti vastuullinen viestijä sekä lukija,
joka pääsee osalliseksi kulttuurista sekä osallistuu ja vaikuttaa yhteiskuntaan.
Äidinkielen ja kirjallisuuden opetuksessa opitaan käsitteitä, joilla kielentää maailmaa ja omaa ajattelua:
oppilas saa keinoja todellisuuden jäsentämiseen mutta myös mahdollisuuksia irrota siitä, rakentaa uusia
maailmoja ja kytkeä asioita uusiin yhteyksiin.
Äidinkieli ja kirjallisuus on tieto-, taito- ja taideaine, joka saa sisältöaineksensa kieli- ja
kirjallisuustieteestä sekä viestintätieteistä. Oppiaineen pohjalla on laaja tekstikäsitys: tekstit ovat
puhuttuja ja kirjoitettuja, kuvitteellisia ja asiatekstejä, sanallisia, kuvallisia, äänellisiä ja graafisia sekä
näiden tekstityyppien yhdistelmiä. Opetuksessa on otettava huomioon, että oppilaan äidinkieli on
oppimisen perusta: kieli on oppilaalle sekä oppimisen kohde että väline. Äidinkielen ja kirjallisuuden
opetuksen tehtävä on suunnitelmallisesti kehittää kieleen pohjautuvia opiskelu- ja vuorovaikutustaitoja.
Äidinkielen oppiminen kattaa laajasti kielen osa-alueet ja tehtävät. Opetuksen tulee kehittää tietoa
kielestä ja kirjallisuudesta sekä vuorovaikutustaitoja uusissa ja yhä vaativammissa kielenkäyttö- ja
viestintätilanteissa.
Opetuksessa otetaan huomioon erilaiset oppijat. Erityisopetus on tärkeä tuki puhumis-, lukemis-, ja
kirjoittamishäiriöiselle oppilaalle, joten yhteistyö erityisopettajien kanssa on tiivistä.
Kirjaston kanssa pyrimme jatkuvaan yhteistyöhön. Koska kaikilla kouluilla ei ole lähellä kunnan
kirjastoa, koulujen omia kirjastoja pyritään kehittämään jatkuvasti hankkimalla monipuolista kauno- ja
tietokirjallisuutta.
Äidinkieli ja kirjallisuus on yhtenä muiden taito- ja taideaineiden kanssa mukana kehittämässä läpi
perusopetuksen kattavaa kulttuurin polkua. Tarkoituksena on tutustuttaa oppilaan paikalliseen
kulttuuriin monipuolisesti ja johdonmukaisesti edeten.
Teatteri- ja elokuvakasvatusta pyritään tukemaan tarjoamalla teatteri- ja elokuvaelämyksiä
mahdollisuuksien mukaan. Pyrimme kehittämään yhteistyötä eri sidosryhmien, esim. Kiiminkijoen
opiston kanssa.
TAVOITTEET
Äidinkieli ja kirjallisuus on ajattelun, itseilmaisun, viestinnän, sosiaalisten suhteiden ja maailmankuvan
muodostumisen sekä kulttuurin siirron ja kehittämisen väline. Äidinkielen ja kirjallisuuden opetuksen
tavoitteet ovat valtakunnallisen Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden 2004 mukaiset:
TAVOITTEET VUOSILUOKILLE 3-5
Oppilaan vuorovaikutustaidot karttuvat
Oppilas
·oppii erilaisissa viestintätilanteissa aktiivisen kuuntelijan ja viestijän taitoja; hän rohkaistuu
osallistumaan keskusteluihin ja pyrkii ottamaan vastaanottajaa huomioon omassa viestinnässään
·oppii toimimaan tekstiympäristöissä, joissa sanat, kuvat ja äänet ovat vuorovaikutuksessa
·kehittää omaa kerrontaansa ja kokonaisilmaisuaan.
Oppilaan taito tulkita ja hyödyntää erilaisia tekstejä kehittyy
Oppilas
·oppii lukemaan sujuvasti erilaisia tekstejä ja tottuu tarkkailemaan ja arvioimaan itseään lukijana
·tutustuu erilaisiin lukutapoihin ja harjaantuu käyttämään luetun ymmärtämistä parantavia strategioita
·oppii valitsemaan sopivaa luettavaa eri tarkoituksiin ja tottuu pohtimaan ja ilmaisemaan tekstien
herättämiä ajatuksia sekä siltaamaan niitä omaan elämäänsä ja ympäristöönsä
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·opettelee etsimään tietoa erityyppisistä ikäkaudelleen sopivista lähteistä.
Oppilaan taito tuottaa tekstejä ja hyödyntää niitä eri tarkoituksiin kehittyy
Oppilas
·oppii rakentamaan erilaisia tekstejä sekä suullisesti että kirjallisesti
·kehittää taitoaan ilmaista itseään, hänen sanavarastonsa laajenee ja täsmentyy; hän tottuu arvioimaan
omaa ilmaisuaan
·oppii kirjoittamaan sujuvasti käsin, saa kokemuksia erilaisten tekstien tuottamisesta
tekstinkäsittelyohjelmalla ja oppii käyttämään viestinnän välineitä.
Oppilaan suhde kieleen, kirjallisuuteen ja muuhun kulttuuriin syvenee
Oppilas
·tutustuu oman maansa ja muitten kansojen kulttuureihin kirjallisuuden, teatterin ja elokuvan keinoin
·lukee paljon ja monipuolisesti lasten- ja nuortenkirjallisuutta ja oppii valitsemaan itselleen kiinnostavaa
ja sopivaa luettavaa; hänen positiivinen asenteensa lukemiseen säilyy
·kasvattaa kiinnostustaan kielen toimintaan; hän oppii ymmärtämään kieliopillisen kuvauksen
perusasioita ja havaitsemaan ympäristössään puhuttavat eri kielet ja antamaan niille arvon
·oppii perustietoja mediasta ja hyödyntää viestintävälineitä tavoitteellisesti.
TAVOITTEET VUOSILUOKILLE 6-9
Oppilaan vuorovaikutustaidot karttuvat
Oppilas
·kehittää viestintävalmiuttaan ja tilannetajuaan
·harjaantuu toimimaan puhujana, lukijana ja kirjoittajana tavoitteellisesti, eettisesti ja
vuorovaikutussuhdetta rakentaen erilaisissa viestintäympäristöissä koulussa ja sen ulkopuolella
·pyrkii suojelemaan vuorovaikutukselle myönteistä ilmapiiriä ja tottuu siihen, että on erilaisia
näkemyksiä ja tapoja osallistua vuorovaikutukseen.
Oppilaan taito tulkita ja hyödyntää erilaisia tekstejä kehittyy
Oppilas
·harjaantuu aktiiviseksi ja kriittiseksi lukijaksi ja kuulijaksi; hänen tulkitsevat ja arvioivat luku- ja
kuuntelutaitonsa kehittyvät
·kehittää tekstityyppien ja tekstilajien tuntemustaan ja tottuu ennakoimaan, millaista luku-, kuuntelu- tai
tiedonhankintatapaa tekstilaji ja tavoite edellyttävät
·tottuu tiedonhankinnan ja -käytön prosessiin ja oppii käyttämään monenlaisia lähteitä.
Oppilaan taito tuottaa tekstejä ja hyödyntää niitä eri tarkoituksiin kehittyy
Oppilas
·kehittyy monipuoliseksi ja omaääniseksi tekstien tekijäksi, joka osaa hyödyntää oppimaansa kielitietoa
puhuessaan ja kirjoittaessaan
·rohkaistuu tuomaan esille ja perustelemaan näkemyksiään sekä kommentoimaan rakentavasti muiden
ajatuksia
·tottuu suunnittelemaan viestintäänsä ja etenemään tavoitteellisesti puhe- ja kirjoitustehtävissään
·oppii ottamaan huomioon tilanteen, viestintävälineen ja vastaanottajan teksteissään.
Oppilaan suhde kieleen, kirjallisuuteen ja muuhun kulttuuriin syvenee
Oppilas
·oppii perustietoa omasta äidinkielestään, sen rakenteesta, vaihtelusta ja muuttumisesta
·monipuolistaa lukuharrastustaan; hänen kirjallisuudentuntemuksensa syvenee, ja hän oppii tuntemaan
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Suomen kirjallisuuden vaiheita ja eri maiden klassikkoja
·saa lisää kokemuksia teatterin ja elokuvan ilmaisukeinoista
·saa käsityksen median ja tekstien mahdista tuottaa mielikuvia, muokata maailmankuvaa ja ohjata
ihmisten valintoja
·saa mahdollisuuksia avartaa esteettistä kokemusmaailmaansa; hänen eettinen tietoisuutensa vahvistuu,
ja hänen näkemyksensä kulttuureista laajenee
·kasvaa suvaitsevaiseksi erilaisia kielenpuhujia kohtaan.

KIIMINGIN PERUSOPETUKSEN VUOSILUOKKIEN YLEISET TAVOITTEET OVAT
SEURAAVAT:
Lukeminen ja kirjallisuus
Tavoitteena on, että oppilas oppii lukemaan monenlaisia tekstejä sujuvasti ja että hän ymmärtää
lukemaansa monipuolisesti ja oppii tulkitsemaan sitä. Oppilasta pyritään harjaannuttamaan
monenlaiseen tiedonhakuun ja kriittiseen lukemiseen sekä kannustamaan vapaaehtoiseen lukemiseen.
Kirjoittaminen
Tavoitteena on, että oppilas oppii tekemään erilaisia tekstejä ja kehittämään itseilmaisun, viestinnän ja
oppimisen tapoja kirjoittamisen avulla.
Kielitieto
Tavoitteena on, että oppilas harjaantuu tarkastelemaan kieltä tietoisesti ja tekemään huomioista
johtopäätöksiä. Tarkoituksena on, että oppilas saa tarvittavat perustiedot omasta kielestään ja että hänen
tietoutensa kielestä syvenee.
Puheviestintä ja ilmaisutaito
Tavoitteena on, että oppilas oppii aktiivisen kuuntelijan ja viestijän taitoja. Oppilaan ilmaisukykyä on
tarkoitus kehittää niin, että hänellä on halu, rohkeus ja taito ilmaista itseään ja ajatuksiaan suullisesti ja
että hänen vuorovaikutus- ja yhteistyötaitonsa kehittyvät. Oppilasta harjaannutetaan kehittämään omaa
ilmaisuaan.
Viestintä ja mediataito
Tavoitteena on, että oppilas osaa tehdä erilaisia mediatekstejä ja ymmärtää ja osaa analysoida jo
olemassa olevia tekstejä. Oppilasta ohjataan hyödyntämään viestintävälineitä tarkoituksenmukaisesti ja
suhtautumaan kriittisesti mediaviesteihin sekä hänelle opetetaan perustiedot mediasta.
SISÄLLÖT
Opetussuunnitelman sisällöt on jaoteltu viiteen osa-alueeseen: lukemiseen ja kirjallisuuteen,
kirjoittamiseen, kielitietoon, puheviestintään sekä viestintään ja mediataitoon. Tarkemmat
luokkakohtaiset sisällöt on taulukossa yleisosuuden jälkeen.
ARVIOINTI
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Monipuolisella ja jatkuvalla arvioinnilla kannustetaan opiskelua tavoitteiden suuntaisesti. Arvioinnissa
otetaan huomioon eri osa-alueet. Palautetta annetaan sekä suullisesti että kirjallisesti. Oppilasta
harjaannutetaan itsearviointiin. Oppilaat antavat palautetta myös toisilleen. Lisäksi työskentely,
aktiivisuus ja vastuu omasta oppimisesta otetaan huomioon.
Oppilaalla on mahdollisuus vaikuttaa äidinkielen ja kirjallisuuden numeroonsa osoittamalla
harrastuneisuutensa: vapaa-ajan lukeminen, sanataideopiskelu sekä ilmaisu-, teatteri tai elokuvaharrastus
voi vaikuttaa numeroon. Harrastuneisuutensa oppilas voi kertoa esimerkiksi pitämällä lukupäiväkirjaa,
lukukorteilla, erilaisilla tuotoksilla tai tenttimällä kirjallisuusdiplomikirjat.
Arviointikriteerit kerrotaan oppilaalle lukuvuoden alussa yläluokilla. Alaluokilla oppimista arvioidaan
jatkuvasti opettajan, oppilaan ja vanhempien kanssa yhteistyössä.
Arvioinnille suuntaa antavat Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden 2004 kuvaukset hyvästä
oppimisesta 5. luokan päättyessä sekä päättöarvioinnin kriteerit arvosanalle 8:

KUVAUS OPPILAAN HYVÄSTÄ OSAAMISESTA 5. LUOKAN PÄÄTTYESSÄ
Oppilaan vuorovaikutustaidot ovat kehittyneet niin, että hän
·rohkenee ilmaista itseään sekä suullisesti että kirjallisesti erilaisissa tilanteissa ja haluaa kehittää ilmaisuja vuorovaikutustaitojaan; hän osaa käyttää puheenvuoron keskustelutilanteessa
·kertoo ja kuvailee omia havaintojaan ja ajatuksiaan sekä vertailee niitä toisten havaintoihin; hän pystyy
jo omassa viestinnässään jonkin verran ottamaan huomioon viestintätilanteen ja -välineen ja pyrkii
siihen, että hänen oma viestinsä on ymmärrettävä ja saavuttaa vastaanottajan
·osaa kuunnella toisten ajatuksia ja osaa myös muodostaa omia mielipiteitä ja pyrkii perustelemaan niitä;
hän on tottunut arvioimaan kuulemaansa ja lukemaansa
·osaa tehdä puhutussa ja kirjoitetussa tekstissä käytetyistä keinoista viestin sisältöä ja viestintätilannetta
koskevia päätelmiä
·pystyy pitämään tutulle yleisölle pienimuotoisen, selkeän suullisen esityksen; hän osallistuu aktiivisesti
ilmaisuharjoituksiin.
Oppilaan taito tulkita ja hyödyntää erilaisia tekstejä on kehittynyt niin, että hän
·on saavuttanut sujuvan peruslukutaidon
·osaa käyttää luetun ymmärtämistä parantavia strategioita
·tuntee tiedonhankinnan päävaiheet
·on tottunut käyttämään kirjastoa ja pystyy etsimään tarvitsemaansa tietoa painetuista ja sähköisistä
lähteistä
·löytää pääasiat, myös teksteistä, joissa on sanoja, ääntä ja kuvia
·erottaa mielipiteen ikäisilleen sopivasta tekstistä ja pohtii tekstin luotettavuutta ja merkitystä itselleen
·käyttää lukutaitoaan sekä hyödykseen että huvikseen.
Oppilaan taito tuottaa tekstejä ja hyödyntää niitä eri tarkoituksiin on kehittynyt niin, että hän
·osaa tuottaa kirjallisesti ja suullisesti erilaisia tekstejä kuten kertomuksen, kuvauksen ja ohjeen
·suunnittelee ja ideoi tekstinsä sisältöä ja pystyy rakentamaan tietoon, kokemukseen ja mielikuvitukseen
perustuvia tekstejä; hänen kirjoitelmissaan on havaittavissa kirjoittajan oma ääni ja laajeneva sanavarasto
·ymmärtää lauserakenteiden ja kappalejaon merkityksen tekstin jäsentämisessä ja osaa käyttää tietoaan
kronologisesti etenevää tekstiä suunnitellessaan ja tuottaessaan; hän osaa käyttää teksteissään
vaihtelevasti erimittaisia lauseita ja yhdistää niitä melko sujuvasti
·osaa tekstata, ja hänelle on kehittynyt luettava sidosteinen käsiala
·osaa tuottaa tekstiä myös tekstinkäsittelyohjelmilla
·hallitsee oikeinkirjoituksesta perusasiat ison ja pienen alkukirjaimen käytössä ja yhdyssanojen
muodostamisessa, käyttää oikein lopetusmerkkejä ja on tottunut käyttämään myös muita välimerkkejä.
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Oppilaan suhde kieleen, kirjallisuuteen ja muuhun kulttuuriin on kehittynyt niin, että hän
·hyödyntää kielellisiä havaintojaan ja taitojaan omien ja muiden tekstien ymmärtämisessä ja
tuottamisessa
·on tottunut tarkastelemaan tekstiä kokonaisuutena ja erottelemaan sen osia, osaa etsiä ja luokitella
tekstien sanoja eri perustein ja ryhmitellä sanoja merkityksen ja taivutuksen perusteella sanaluokkiin
·tietää, että verbeillä voi ilmaista aikaa ja persoonaa
·hahmottaa yksinkertaisen tekstin lauseista subjektin ja predikaatin sekä hahmottaa lauseen tekstin
osaksi
·tuntee puhutun ja kirjoitetun kielimuodon eroja ja hyödyntää niiden työnjakoa jo omassa ilmaisussaan
·on lukenut luokan yhteiset kokonaisteokset, runsaasti lyhyitä tekstejä ja erilaisia valinnaisia kirjoja ja
työstänyt niitä eri menetelmin
·pystyy valitsemaan itselleen mieluista luettavaa ja osaa kuvailla itseään lukijana; hän laajentaa lukemalla
tietämystään, saa elämyksiä ja kehittää mielikuvitustaan
·on tutustunut myös elokuvan, teatterin ja muun median keinoin rakennettuun fiktioon.
PÄÄTTÖARVIOINNIN KRITEERIT ARVOSANALLE 8
Oppilaan vuorovaikutustaidot ovat kehittyneet niin, että hän
·haluaa ja rohkenee ilmaista itseään kirjallisesti ja suullisesti sekä ryhmän jäsenenä että yksin
esiintyessään
·osoittaa päättelevän ja arvioivan kuuntelemisen taitoa
·osaa ottaa ideointi- ja ongelmanratkaisukeskusteluissa sekä muissa ryhmäviestintätilanteissa
puheenvuoron ja esittää ehdotuksen, kannanoton, kysymyksen, lisätietoja ja perusteluja
·edistää ryhmän pääsyä tavoitteeseen sekä osaa toimia rakentavasti myös silloin, kun asioista ollaan eri
mieltä
·tuntee keskeisimmät puhutun ja kirjoitetun kielimuodon erot ja ottaa huomioon viestintätilanteen,
vastaanottajan ja välineen muun muassa kielimuotoa valitessaan; hän pystyy vaihtamaan nuorison oman
puhekielen tarvittaessa yleispuhekieleksi
·pystyy havainnoimaan ja arvioimaan äidinkielen taitojaan; hän ottaa vastaan palautetta ja hyödyntää sitä
omien taitojensa kehittämiseksi; hän antaa myös rakentavaa palautetta toisille ja työskentelee
tavoitteellisesti sekä yksin että ryhmässä.
Oppilaan taito tulkita ja hyödyntää erilaisia tekstejä on kehittynyt niin, että hän
·osaa keskustella erilaisten tekstien kanssa: hän osaa kysyä, tiivistää, kommentoida, väittää vastaan,
esittää tulkintoja ja arvioita sekä pohtia tekstin yhteyksiä omiin kokemuksiinsa ja ajatuksiinsa
·tuntee erilaisten tekstien käyttömahdollisuuksia ja osaa suunnistaa monenlaisessa tekstiympäristössä
·lukee tekstejä, myös erilaisia median tekstejä, tarkoituksenmukaista lukutapaa käyttäen
·erottaa tavallisia tekstityyppejä tekstikokonaisuuksista
·tunnistaa tavallisia kaunokirjallisuuden, median ja arjen tekstilajeja
·osaa vertailla tekstejä, löytää sisällön ydinasiat sekä tekijän mielipiteen ja sen perustelut
·pystyy tiivistämään fiktiivisen tekstin juonen, laatimaan henkilökuvia sekä seuraamaan henkilöiden ja
heidän suhteittensa kehitystä
·osaa kuvata runoa ja esittää siitä ajatuksia
·tietää, että tekstillä on tekijä ja tarkoitus, jotka vaikuttavat sen sisältöön, muotoon ja ilmaisuun
·pystyy tekemään havaintoja ja päätelmiä tekstien visuaalisista ja auditiivisista keinoista
·pystyy tekemään havaintoja kielen keinoista ja huomaa esimerkiksi sananvalintojen, käytetyn
kuvakielen, lausemuotojen sekä tyyliarvoltaan erilaisten ilmausten yhteyksiä tekstin tarkoitukseen ja
sävyyn
·pystyy käyttämään opetettuja kielitiedon ja tekstitiedon käsitteitä tekstejä havainnoidessaan sekä
kirjallisuustietoa fiktiivisiä tekstejä käsitellessään.
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Oppilaan taito tuottaa tekstejä ja hyödyntää niitä eri tarkoituksiin on kehittynyt niin, että hän
·osaa käyttää kirjastoa, tietoverkkoja, tieto ja kaunokirjallisia teoksia sekä suullisesti välitettyä tietoa
tiedonhankinnassaan; hän osaa valita lähteensä ja myös ilmoittaa ne
·tuntee puhe-esityksen ja kirjoitelman laatimisen prosessin ja soveltaa tietoaan tekstejä tuottaessaan
·kokoaa esitykseensä riittävästi aineksia, jäsentelee niitä sekä tuo asiasta esille olennaisen; hänen
tekstinsä ajatuskulkua on helppo seurata
·pystyy laatimaan suullisia ja kirjoitettuja tekstejä eri tarkoituksiin, muun muassa kuvauksia,
kertomuksia, määritelmiä, tiivistelmiä, selostuksia, kirjeitä, hakemuksia, yleisönosastokirjoituksia ja
muita kantaa ottavia ja pohtivia tekstejä
·pystyy tuottamaan tekstinsä sekä käsin että tekstinkäsittelyohjelmalla ja muutenkin hyödyntämään
työskentelyssään tietotekniikkaa ja viestintävälineitä
·osaa hyödyntää kielitietoaan tekstien tuottamisessa ja tehdä tyylillisiä, sanastollisia ja rakenteellisia
valintoja; hän osaa säädellä virkkeiden rakennetta ja pituutta sekä tarpeen mukaan tiivistää tekstiään
·soveltaa teksteihinsä tietoaan puhutun ja kirjoitetun kielen eroista, kohteliaisuuskeinoista ja
oikeinkirjoituskäytänteistä.
Oppilaan suhde kieleen, kirjallisuuteen ja kulttuuriin on kehittynyt niin, että hän
·on saavuttanut lukutaidon, joka riittää myös kokonaisten kirjojen lukemiseen
·löytää itseään kiinnostavaa tieto ja kaunokirjallisuutta sekä muita tekstejä ja osaa perustella valintojaan
·on lukenut sekä kotimaisesta että ulkomaisesta kaunokirjallisuudesta runoja, satuja, tarinoita, novelleja,
esimerkkejä näytelmäteksteistä ja sarjakuvia sekä tuntee Kalevalan runoja ja muutakin kansanperinnettä;
kokonaisteoksia hän on lukenut ainakin yhteisesti sovitun määrän
·tuntee kirjallisuuden päälajit, tekstien tyylillisen pääjaon sekä joitakin kirjallisuuden klassikkoja, jotka
edustavat eri aikakausia
·pystyy jakamaan luku- ja katselukokemuksensa muiden kanssa
·osaa puhua kielen äänne-, muoto- ja lauserakenteesta sekä sanastosta; hänellä on tietoa sanaluokista ja
tärkeimmistä lauseenjäsenistä, hän tuntee suomen kielen keskeisimmät ominaispiirteet ja pystyy
vertailemaan suomen kieltä muihin opiskelemiinsa kieliin; hänellä on käsitys kielisukulaisuudesta ja
suomen sukukielistä
·tietää, että suomen kieli vaihtelee tilanteen, käyttäjän ja alueen mukaan
·tietää kielen muuttuvan, hänellä on tietoa äidinkielen asemasta muiden kielten joukossa ja
monikulttuurisessa kieliyhteisössä; oppilas tuntee Suomen kielitilanteen, hänellä on perustietoa
Suomessa puhuttavista kielistä.
AIHEKOKONAISUUDET
Valtakunnallisen opetussuunnitelman aihekokonaisuuksista äidinkieleen ja kirjallisuuteen sopivat
luontevasti ihmisenä kasvaminen, kulttuuri-identiteetti ja kansainvälisyys, osallistuva kansalaisuus ja
yrittäjyys, ihminen ja teknologia sekä viestintä ja mediataito.
Ihmisenä kasvaminen
Erilaisia työskentelytapoja käyttämällä helpotetaan oppilasta löytämään oma oppimistyylinsä ja
opetellaan työskentelyä yhteisön jäsenenä. Oppilasta pyritään opettamaan pitkäjänteisyyteen ja
tavoitteellisuuteen. Kaunokirjallisuutta, teatteria ja elokuvaa käsiteltäessä tulee esille taiteenlajien
esteettinen kokemus ja tulkinta.
Kulttuuri-identiteetti ja kansainvälisyys
Kulttuuri-identiteettiä vahvistetaan koko perusopetuksen aikana omaa kulttuuriperintöä arvostaen ja
muita kulttuureja ymmärtäen. Paikallinen kulttuuri otetaan huomioon. 9. luokan opetuksessa
suomalaista kulttuuria käsitellään laajasti.
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Viestintä ja mediataito
Viestintä ja mediataito kuuluu äidinkieleen ja kirjallisuuteen sisältönsä puolesta. Sen onkin yhtenä
sisältöjen osa-alueista. Tunneilla harjoitellaan omien ajatusten ilmaisua sekä kehitetään ilmaisu- ja
vuorovaikutustaitoja. Viestintää ja mediaa käydään läpi sekä vastaanottajan että tuottajan näkökulmasta.
Mediakriittisyys, eettisyys ja esteettisyys otetaan huomioon. Askel askeleelta edetään kohti kriittisen
lukutaidon ja tiedonhankinnan opettamista.
Osallistuva kansalaisuus ja yrittäjyys
Läpi perusopetuksen oppilasta opetetaan ottamaan vastuuta yhteisten asioiden hoidosta. Osallistuva
kansalaisuus tulee esille lähinnä yläluokilla, kun opetellaan perustelutaitoja ja oman mielipiteen esille
tuomista. Opiskelussa asetetaan sekä lähi- että etätavoitteita, joihin pyritään.

Ihminen ja teknologia
Tietotekniikka ja muu teknologia painottuvat lähinnä välinetaitona tavoitteiden saavuttamiseksi.
Tiedonhankintataitoja harjoitellaan sekä kirjoista että Internetistä.
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3. v u o s i l u o k k a
LUKEMINEN JA
KIRJALLISUUS

KIRJOITTAMINEN

KIELITIETO

PUHEVIESTINTÄ

VIESTINTÄ JA
MEDIATAITO

-kasvattaminen
lukuharrastukseen,
luetun ymmärtämisen
kehittäminen ja sujuvan
lukutaidon
varmentaminen

- oikeinkirjoituksen
perusasioiden
kertaaminen
alkukirjain
lopetusmerkit
vuorosanaviiva
yhdyssanat

- äänteet ja kirjaimet

- puhe- ja
keskustelutaitojen
kehittäminen

- viestintärohkeuden ja
viestintähalun
ylläpitäminen

- toisen
huomioonottavan
kuuntelemisen
harjoitteleminen

- oman tekstin
suunnittelun ja
tuottamisen
harjoittaminen

- sanaluokkiin
tutustuminen
(substantiivi, adjektiivi,
verbi)

- ilmaisun
perusharjoitukset

- mediavälineiden käyttö,
esim. kuunnelmat,
pikku-uutiset,
mainokset, raportit,
haastattelut,
sarjakuva,
sanomalehti

- lauseiden
tunnistaminen, luokittelu
ja tuottaminen

- teatteri ja näytelmä
(esim. teatterivierailu
koululla yhteistyössä
Kiiminkijoen Opiston
kanssa)

- kirjallisuuden
käsitteisiin tutustuminen
(aihe, juoni ja henkilöt)

- omien lukutottumusten
ja –kokemusten arviointi;
lukupäiväkirja ja kirja- selkeän käsialan
arvioinnit
harjoittaminen
- kirjastovierailut,
kirjastonkäyttö ja
tiedonhaku kirjoista
-lasten kirjallisuuteen
tutustuminen

- sanojen luokittelu
esim. yleis- ja
erisnimet
yksikkö ja
monikko

- mediavälineiden
vaikutusmahdollisuuksien
tarkkaileminen
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4. v u o s i l u o k k a
LUKEMINEN JA
KIRJALLISUUS
- lukuharrastuksen
kasvattaminen, sujuvan
lukutaidon
varmentaminen, luetun
ymmärtäminen
- erilaisten tekstien
runsas lukeminen
- luokan yhteisten ja
valinnaisten
kokonaisteosten
lukeminen
- kirjallisuuden lajeihin
tutustuminen ja
käsitteiden
syventäminen
- juonellisen kerronnan
syventäminen
- omien lukutottumusten
arvioiminen (lukupäiväkirja ja kirja-arvioinnit
- kirjastonkäytön
monipuolistaminen

KIRJOITTAMINEN

KIELITIETO

- oikeinkirjoituksen
varmentaminen
pilkku
yhdyslauseessa
vuorosanaviiva

- sanojen luokittelu
- puhe- ja keskusteluesim. vastakohdat taitojen kehittäminen
synonyymit,
- vastaanottajan
homonyymit
huomioiminen
viestinnässä
- verbien myönteiset ja
kielteiset
- ilmaisun pari-, ryhmäpersoonamuodot sekä
ja yksilöharjoitukset
yleispersoona

- käsialaharjoitusten
teettäminen
- oman tekstin
muokkaaminen ja
viimeisteleminen
palautteen pohjalta

PUHEVIESTINTÄ

- teatteri ja näytelmä
(oma esittäminen ja
- lausetajun kehittäminen esityksen seuraaminen)
- sanaluokat

- mahdollisuuksien
mukaan yhteistyö
Kiiminkijoen Opiston
kanssa

VIESTINTÄ JA
MEDIATAITO
- luettavan, kuullun tai
nähdyn mediatekstin
tuottaminen,
tulkitseminen ja
arvioiminen (esim. lasten
elokuvat)
- mediavälineiden
monipuolisen käytön
harjoitteleminen
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5. v u o s i l u o k k a
LUKEMINEN JA
KIRJALLISUUS

KIRJOITTAMINEN

KIELITIETO

PUHEVIESTINTÄ

VIESTINTÄ JA
MEDIATAITO

- lukuharrastuksen
vahvistaminen sekä
luetun ymmärtämisen
kehittäminen

- oikeinkirjoituksen
vahvistaminen

- sanaluokkien
syventäminen

- ilmaisu- ja
vuorovaikutustaitojen
kehittäminen

- tekstien kirjoittamisen
monipuolistaminen

- sijamuodot
nominatiivi,
genetiivi, partitiivi

- medialukutaidon
kehittäminen ikätasoon
ja kehitykseen sopivan
tuotannon kautta
(elokuvat)

- kirjallisuuden lajien ja
käsitteiden tuntemuksen
laajentaminen
- luokan yhteisten ja
valinnaisten
kokonaisteosten
lukeminen
- lukutottumuksien
arviointi ja tekstien
analysointi
- kirjaston käyttö

- erilaisten tekstien
kirjoittaminen ja niiden
rakenteiden
ymmärtäminen sekä
käyttö
- käsialaharjoitukset

- lausetyypit
- puhuttu ja kirjoitettu
kieli
- lauseenjäsenet
subjekti
objekti
predikaatti

- puhe-esityksen
valmistaminen
- teatterin tekemisen eri
osa-alueisiin
tutustuminen
- mahdollisuuksien
mukaan teatterivierailu
(yhteistyö Kiiminkijoen
Opiston kanssa)

- eri mediavälineiden
tarkasteleminen ja niiden
käytön opetteleminen,
esim. Internet

35
6. v u o s i l u o k k a
LUKEMINEN JA
KIRJALLISUUS

KIRJOITTAMINEN

KIELITIETO

- lukuharrastuksen
vahvistaminen sekä
omien lukumieltymysten
löytäminen,
lukukokemuksen
jakaminen

- tekstien
jäsentyneeseen
kirjoittamiseen sekä
arviointiin ohjaaminen

- lauseenjäsenet
- viestintärohkeuden ja
subjektin, objektin –varmuuden
vahvistaminen
ja predikaatin
syventäminen
- monipuolisten ilmaisutapojen kehittäminen
- lause- ja virketajun
syventäminen
- teatteritietouden
laajentaminen
- oikeinkirjoituksen
perusasioiden
- mahdollisuuksien
vakiinnuttaminen
mukaan teatterivierailu ja
sen arviointi
(Kiiminkijoen Opisto)

- luokan yhteisten ja
valinnaisten
kokonaisteosten
lukeminen

- omien monipuolisten
tekstien, runojen,
näytelmien tuottaminen
myös eri tietolähteitä
hyväksikäyttäen
- käsialaharjoitukset

- luetun tekstin kriittinen
tarkastelu
- kirjallisuuden
lajityyppeihin
perehtyminen
- kirjallisuuden
käsitteiden
syventäminen
- kirjaston käyttö

PUHEVIESTINTÄ

VIESTINTÄ JA
MEDIATAITO
- erilaisten
mediavälineiden
hyödyntäminen sekä
kriittinen suhtautuminen
median lähdeaineistoon
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7. v u o s i l u o k k a
LUKEMINEN JA
KIRJALLISUUS
- 3-4 kokonaisteosta

KIRJOITTAMINEN

Fiktio
- kertomus
- kirjallisuuden termeistä
kuvaus ja dialogi
aihe, juoni, henkilöt ja
sanaston
miljöö
kartuttaminen
näkökulma
- faktan ja fiktion ero
kertomuksen
rakenne
- jaottelu: epiikka,
- runo
lyriikka ja draama
Fakta
- referaatti (olennaisen
- Kiimingin pääkirjastoon
erottaminen)
tutustuminen,
- uutinen, selostus
kirjastonkäytön
monipuolistaminen
Kielenhuolto
- alkukirjaimet
- yhdyssanoja
- välimerkkejä
- suora ja epäsuora
esitys

KIELITIETO

PUHEVIESTINTÄ

VIESTINTÄ JA
MEDIATAITO
-

uutinen

-

merkkien ja kuvien
lukeminen

-

elokuva
kertomuksena

-

tiedonhakua ja
lähdekritiikkiä, esim.
hankitun tiedon
vertailu, valikointi ja
hyödyntäminen

-

ylä- ja alakäsitteet

- haastattelu

-

sanaluokat

-

kuvaus

-

sijamuodot

-

kertomus

-

verbitaivutus
(persoona ja
aikamuodot)

- virke, lause
(sivulausetyypit)

-

esitelmä

- ilmaisu- ja
draamaharjoituksia

- mediakriittisyyttä
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8. v u o s i l u o k k a
LUKEMINEN JA
KIRJALLISUUS
-

-

-

-

KIRJOITTAMINEN

romantiikka ja
realismi

Fiktio
- novelli
- luovan kirjoittamisen
kirjallisuuden genrejä:
harjoituksia (esim.
dekkari-, fantasia-,
tyyliharjoituksia)
kauhu- ja
scifikirjallisuus
Fakta
- argumentoivat tekstit:
3-4 teosta, joista yksi
mielipidekirjoitus,
em. Lajityypeistä
arvostelu
- lukupäiväkirja
novelli ja näytelmä
- essee

- kirjallisuuden
termeistä kertoja,
näkökulma ja teema

Kielenhuoltoa
- puhutun ja kirjoitetun
kielen eroja

KIELITIETO

PUHEVIESTINTÄ

VIESTINTÄ JA
MEDIATAITO

-

modukset

-

keskustelu

-

mielipidetekstit

-

lauseenjäsennystä

-

väittely

-

mainonnan keinoja

-

kuvan vaikutuskeinot

-

nominaalimuotoja

-

elokuvan
ilmaisukeinot

-

tiedonhakua ja
lähdekritiikkiä

- ilmaisu- ja
draamaharjoituksia

- lauseenvastikkeita

- mediakriittisyyttä,
esim. viestin sisällön ja
tarkoituksen erittelyä ja
tulkintaa
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9. v u o s i l u o k k a
LUKEMINEN JA
KIRJALLISUUS
-

suomalaisen
kirjallisuuden
pääpiirteet

-

kansanperinne,
Kalevalaa

-

keskeiset
suomalaiset kirjailijat
ja teokset

-

kirjallisuustutkielma
tai
kirjallisuusesitelmä,
joissa edellytetään
termistön, rakenteen
ja lähteiden käytön
hallintaa sekä tietoa
teoksen lisäksi
kirjailijasta

- 3-4 teosta, joista
vähintään yksi on
suomalainen klassikko

KIRJOITTAMINEN

KIELITIETO

Fiktio
- satu, runo ja novelli

-

suomen kielen
ominaispiirteet

Fakta
- pohtiva kirjoitelma
- mahdollisesti tutkielma
- aineistopohjainen
kirjoitelma

-

kielen synty ja kehitys
sivistyskieleksi

-

kielikunnat ja suomen - puhe
sukukieliä
- ilmaisu- ja
kielen vaihtelu
draamaharjoituksia

Kielenhuolto
- puhutun ja kirjoitetun
kielen eroja
- välimerkkejä

-

-

PUHEVIESTINTÄ

VIESTINTÄ JA
MEDIATAITO

-

kokoustaito

-

sanomalehden
syventävä tarkastelu

-

esitelmä
(mahdollisesti
kirjallisuudesta)

-

viihteellisiin
mediateksteihin
tutustuminen ja
niiden kriittistä
tarkastelua

-

joko elokuvaarvostelu tai elokuvan
ja kirjallisuuden
vertailua: luku- ja
katsomiskokemuksen
vertailua

-

tiedonhakua ja
lähdekritiikkiä

sanaston kehitys ja
karttuminen

- mediakritiikkiä, esim.
median asema ja
merkitys
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RUOTSI ÄIDINKIELENÄ (SVENSKA SOM MODERSMÅL)
Äidinkielen ja kirjallisuuden opetuksella pyritään herättämään oppilaiden kiinnostus kieltä, kirjallisuutta
ja vuorovaikutusta kohtaan. Äidinkieli ja kirjallisuus -oppiaineen tehtävänä on edelleen vahvistaa
yksilöllistä ja kulttuurista identiteettiä sekä kehittää ajattelua, luovuutta, kykyä eettisiin pohdintoihin ja
kykyä kommunikoida muiden kanssa. Äidinkieli, jonka oppiminen alkaa jo kotona, varhaiskasvatuksessa
ja esiopetuksessa, on perusta kaikelle oppimiselle ja tiedonhankinnalle.
Oppiaineena äidinkieli ja kirjallisuus on elämänhallinta-aine sekä keskeinen tieto-, taito- ja
kulttuuriaine. Oppiaine saa sisältöjä lähinnä kieli-, kirjallisuus- ja viestintätieteistä sekä kulttuurin
tutkimuksesta. Lukemisen, kirjoittamisen ja puheviestinnän avulla omaksutaan uusia käsitteitä ja opitaan
näkemään asioiden välisiä yhteyksiä, ajattelemaan loogisesti, pohtimaan sekä ottamaan kantaa
ympäristön eri ilmiöihin. Kirjallisuuden ja kuvallisten viestintävälineiden avulla saadaan tietoa ja
kohdataan erilaisia kulttuureja. Kirjallisuuden opetus tukee myös persoonallisuuden kehitystä.
Äidinkielen ja kirjallisuuden opetuksessa ja myös yhteistyössä muiden oppiaineiden kanssa pyritään eri
tieto- ja taitoalueiden toiminnalliseen integroimiseen. Oppiaine pohjautuu laajaan tekstikäsitykseen,
mikä tarkoittaa, että tekstit voivat pohjautua faktaan tai fiktioon, olla käsinkirjoitettuja, painettuja,
graafisia tai sähköisiä. Tähän laajaan tekstikäsitykseen sisältyy siis puhutun ja kirjoitetun tekstin ohella
myös mediatekstejä, ääntä, kuvia ja elekieltä sekä näiden yhdistelmiä.
Äidinkielen eli koulukielen hallitseminen sekä suullisesti että kirjallisesti on oppimisen ja aktiivisen
yhteiskunnallisen osallistumisen ja vaikuttamisen edellytys. Siksi on tärkeää, että koulu tarjoaa
monipuolisia mahdollisuuksia kielen kehittämiseksi niin oppiaineessa äidinkieli ja kirjallisuus kuin myös
muissa perusopetuksen oppiaineissa. Monien suomenruotsalaisten koulujen oppilailla on vaihteleva
kielitausta ja heidän valmiutensa koulukielessä ruotsissa voivat olla hyvin vaihtelevia samassakin
luokassa. Olennaista on, että koulun kaikessa opetuksessa, eikä vähiten oppiaineessa äidinkieli ja
kirjallisuus, huomioidaan tämä vaihtelu, jolloin tuetaan ja vahvistetaan kaikkien oppilaiden kielellistä
identiteettiä ja heidän valmiuksiaan käyttää koulukieltä.
VUOSILUOKAT 1–2
Vuosiluokilla 1–2 koulun tulee antaa tilaa oppilaan yksilölliselle kielenkehitykselle. Oppilaat ovat usein
hyvin eri vaiheissa kielenkehityksessään: osa alkaa tutustua kirjaimiin, kun taas toiset jo lukevat kirjoja
itsekseen. Äidinkielen ja kirjallisuuden opetuksen päätavoitteena on antaa oppilaille päivittäin
mahdollisuus lukea, kirjoittaa ja puhua toiminnallisissa ja viestinnällisissä yhteyksissä uusien tietojen,
taitojen ja kokemusten saamiseksi. Tällä tavalla tuetaan myös oppilaan koko kielenkehitystä. Kielitaidon
eri osa-alueet eivät kehity toisistaan irrallisina, vaan niiden kehitys tulee nähdä integroituneena
kokonaisuutena.
TAVOITTEET
Viestintä
Oppilas
· haluaa, rohkenee ja osaa ilmaista itseään koulun eri viestintätilanteissa
· osaa kuunnella keskittyneesti
· tottuu ottamaan osaa keskusteluun kysymällä, vastaamalla ja kertomalla sekä ilmaisemalla tietojaan,
kokemuksiaan, ajatuksiaan ja mielipiteitään.
Lukeminen ja kirjoittaminen
Oppilas
· oivaltaa lukemisen ja kirjoittamisen perusajatuksen
· oppii lukemisen ja kirjoittamisen perustekniikan, kielellisiä peruskäsitteitä kuten äänteitä, kirjaimia ja
aakkoset, tavuja ja sanoja, saa käsityksen kokonaisuuksista kuten lauseesta, virkkeestä ja tekstistä sekä
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ymmärtää harjoittelemisen ja toistamisen tärkeyden lukemisen ja kirjoittamisen oppimisessa
· oppii pohtimaan omaa lukemistaan ja kirjoittamistaan sekä tekstin sisältöä
· oppii vähitellen ruotsin kielen kirjoitetun kielimuodon ja alkaa käyttää kirjakielen normijärjestelmää
omia tekstejä kirjoittaessaan
· saa tilaisuuksia kehittää viestintätietojaan ja -taitojaan sekä kommunikaatiotaitojaan muun muassa
tietotekniikan avulla.
Kieli, kirjallisuus ja kulttuuri
Oppilas
· oppii ymmärtämään kieltä ilmiönä ääneen lukua kuuntelemalla ja tekstien sisällöstä keskustelemalla,
lukemalla ja kirjoittamalla sekä oppii ymmärtämään sisällön ja ilmauksen vastaavuuden
· oppii kirjoitetun kielimuodon, saa virikkeitä mielikuvitukselleen ja aineksia omaan kirjoittamiseen ja
ajatteluun
· saa ohjausta mielenkiintoisen ja sellaisen lukemisen löytämiseksi, joka vastaa oppilaan lukutaitoa.
KESKEISET SISÄLLÖT
Viestintä
· suullista ja kirjallista ilmaisua koulun eri viestintätilanteissa, osallistumista pari-, pienryhmä- ja
luokkakeskusteluihin
· kuullun, nähdyn, koetun ja luetun työstämistä improvisaation, kerronnan, leikin ja draaman avulla
· keskittyvää, tarkkaa ja päättelevää kuuntelua
· runojen ja lorujen lukemista myös ulkoa opetellen
· verbaalin ja nonverbaalin ilmaisun integroimista esteettisiä ilmaisumuotoja käyttäen
Lukeminen ja kirjoittaminen
· luku- ja kirjoitustaidon monipuolista kehittämistä sekä tieto- että mielikuvitustekstien avulla
· tekstauskirjainten kirjoittamista ja vähitellen kirjoituskirjainten käyttöä (kirjainmallit, numerot ja
välimerkit liitteenä)
· kirjainten ja kirjainyhdistelmien piirtämisen harjoittelua samanaikaisesti oikean kynäotteen ja hyvän
kirjoitusasennon harjoittelun kanssa
· kirjoittamisen rytmin muotoutumisen harjoittelua ja kirjoittamisharjoittelua sekä käsin että
tietokoneella
· harjaantumista tietokoneen hiiren käyttämiseen ja tietokoneella piirtämiseen ja kirjoittamiseen sekä
silmän ja käden koordinaatiokyvyn vahvistamista
· kokemuksiin, mielipiteisiin, havaintoihin sekä mielikuvitukseen perustuvien tekstien kirjoittamista
· ison alkukirjaimen, välimerkkien, sanavälien sekä rivinvaihdon käyttämistä
· äänne-kirjain-vastaavuuden oivaltaminen
· kirjakieleen ja puhuttuun yleiskieleen tutustumista
· lyhyiden, tuttujen sanojen tunnistamista ja etenemistä kohti pidempien ja vieraampien sanojen
tunnistamista; siirtymistä ääneen lukemisesta äänettömään lukemiseen
· työskentelyä tekstilähtöisesti, virke-, sana-, morfeemi- ja äännelähtöisesti ja siten kielellisen
tietoisuuden kehittymistä
· keskeisten lukustrategioiden käyttämistä, kuten tekstityypin ja sisällön hahmottamista otsikon ja
kuvien avulla; lukemisen hidastamista luontevissa kohdissa ymmärtämisen helpottamiseksi
· tekstin oleellisen asian erottamista epäolennaisesta sekä tekstin yhdistämistä omiin kokemuksiin ja
tietoihin kielestä
· sanojen, virkkeiden ja tekstiosioiden vaikeaselkoisuuteen totuttautumista ja niiden merkityksen
löytämisen harjoittelua ympäröivästä tekstistä
· painettujen ja sähköisten tekstien tarkastelua keskustelemalla
· puheen jakamista sanoihin sekä sanojen jakamista morfeemeihin ja foneemeihin; äänteenmukaisesti
lausuttujen sanojen kirjoittamisen harjoittelua
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· sen tiedostamista, että oikeinkirjoitus ja ääntäminen voivat poiketa toisistaan
Kirjallisuus ja kieli
· monipuolista tutustumista fiktiivisiin teksteihin
· satujen, runojen, kertomusten ja sarjakuvien lukemisen kuuntelua ja itse lukemista sekä kirjallisuuteen
tutustumista kuvien, elokuvan, teatterin ja digitaalisten tekstien muodossa
· kirjojen lukemista, niiden sisällöstä keskustelua sekä niistä kirjoittamista siten, että keskeistä on
elämyksellisyys ja lukukokemusten jakaminen
· keskustelua kirjallisuudesta ja sen myötä käsitteiden, kuten päähenkilön, paikan, ajan, teeman ja
juonen, omaksumista; kirjallisuuden käyttämistä inspiraation lähteenä omille kirjallisille ja suullisille
tuotoksille
· kirjaston käyttäminen
· kielen havainnointia sekä kielen muodon ja sisällön pohdintaa
KUVAUS OPPILAAN HYVÄSTÄ OSAAMISESTA 2. LUOKAN PÄÄTTYESSÄ
Viestintä
Oppilas
· on tottunut ilmaiseman itseään suullisesti ja osaa kertoa pienelle ryhmälle kokemuksistaan niin, että
kuulijat ymmärtävät sanoman
· erottaa tavuja, äänteitä ja rytmejä sekä osaa leikkiä kielellä; ymmärtää riimejä sekä pohtii sanojen
muotoa ja merkitystä
· osaa ilmaista itseään tarkoituksenmukaisesti arkipäivän puhetilanteissa
· osaa kuunnella keskittyneesti opettajaa ja muita oppilaita
· ottaa luontevasti osaa keskusteluun ja edistää keskustelun etenemistä omin kommentein ja
kysymyksin.
Lukeminen ja kirjoittaminen
Oppilas
· lukee suhteellisen virheettömästi ja sujuvasti kehityskaudelleen soveltuvia tekstejä, lukutekniikka on
automatisoitunut, ja oppilas tunnistaa helposti tutut sanat
· tunnistaa yksityiskohtia mutta ymmärtää tekstin myös kokonaisuutena, käy vuoropuhelua tekstin
kanssa; on tutustunut strategioihin, jotka edistävät lukemisen ymmärtämistä sekä kykenee tarvittaessa
käyttämään niitä
· tarkkailee lukemisen aikana ymmärtämistään
· haluaa ja osaa ilmaista itseään kirjallisesti eri tilanteiden tarpeisiin
· osaa kirjoituksissaan kertoa mielikuvitukseen ja tosiasioihin pohjautuvista kokemuksista
· kirjoittaa käsin, osaa yhdistää kirjaimia toisiinsa sekä tuottaa oman tekstin tietokoneella
· hallitsee usein esiintyvien sanojen oikeinkirjoituksen
· osaa ainakin ajoittain aloittaa virkkeen isolla kirjaimella ja käyttää välimerkkejä virkkeen lopussa.
Kieli, kirjallisuus ja kulttuuri
Oppilas
· alkaa ymmärtää kieltä ilmiönä sekä kykenee jossain määrin keskustelemaan kielellisistä ilmauksista ja
teksteistä
· on omaksunut riittävän sanavaraston ja kyvyn ymmärtää ikäkaudelle soveltuvia painettuja tekstejä ja
mediatekstejä
· on motivoitunut ja aktiivinen lukija, joka osaa itse hankkia mielenkiintoista ja ikäkaudelleen soveltuvaa
kirjallisuutta
· on lukenut useita lastenkirjoja ja lukee monipuolisesti työstäen samalla mielikuvitustekstien herättämiä
tunteita ja ajatuksia.
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VUOSILUOKAT 3–5
Vuosiluokkien 3–5 äidinkielen ja kirjallisuuden opetuksen keskeisenä tavoitteena on, että oppilaiden
perustaidot kehittyvät toiminnallisissa yhteyksissä. Oppilaiden luetun ymmärtämisen taidot sekä
tiedonhankintataidot syvenevät. Kaunokirjallisuuden ja asiatekstien lukemiseen sekä monipuoliseen
kirjoittamiseen annetaan paljon aikaa. Lukemisen, kirjoittamisen ja suullisen ilmaisukyvyn taitoja
vahvistetaan. Samanaikaisesti tuetaan oppilaiden mielikuvituksen, luovuuden ja persoonallisuuden
kehittymistä.
TAVOITTEET
Viestintä
Oppilas
· oppii ottamaan aktiivisesti osaa viestintätilanteisiin
· oppii kuuntelemaan sekä ottamaan vastaan ja jakamaan näkemyksiä sekä palautetta
· oppii toimimaan ja hankkimaan tietoa tekstiympäristöissä, joissa sanat, kuvat ja äänet ovat
vuorovaikutuksessa lukijan kanssa
· oppii huomioimaan vastaanottajan viestintätilanteissa.
Erilaisten tekstien tulkitseminen ja käyttäminen
Oppilas
· oppii lukemaan ja tulkitsemaan erilaisia tekstejä käyttäen hyvälle lukijalle tyypillisiä lukutekniikoita
· oppii valitsemaan asianmukaista kirjallisuutta ja tottuu pohtimaan tekstien välittämiä ajatuksia ja
kokemuksia sekä vertaamaan niitä omiin elämänkokemuksiinsa ja siten laajentamaan maailmankuvaansa
· oppii esittämään kysymyksiä ja tekemään johtopäätöksiä lukemansa perusteella
· oppii etsimään tietoa monenlaisista ikäryhmälle soveltuvista lähteistä.
Erilaisten tekstien tuottaminen ja käyttäminen
Oppilas
· oppii jäsentelemään erilaisia tekstejä sekä suullisesti että kirjallisesti
· kehittyy ilmaisemaan itseään selkeästi, laajentaa sana- ja käsitevarastoaan sekä kehittää
lauserakennettaan tarkoituksenmukaisissa yhteyksissä
· oppii kirjoittamaan sujuvasti kirjoituskirjaimin ja saa kokemuksia erilaisten tekstien tuottamisesta
tekstinkäsittelyohjelmalla
· oppii tarkastelemaan ja soveltamaan kirjakielen ja puhekielen perussääntöjä toiminnallisissa
yhteyksissä.
Kieli, kirjallisuus ja kulttuuri
Oppilas
· oppii kuvaamaan kielellisiä peruskäsitteitä ja rakenteita
· rohkaistuu lukemaan runsaasti lasten- ja nuortenkirjallisuutta; hän oppii valitsemaan itseään
kiinnostavaa kirjallisuutta
· kohtaa kirjallisuuden, teatterin, elokuvan sekä muiden medioiden avulla eri maiden kulttuureita;
hänelle tarjotaan mahdollisuuksia kokea kirjallisuuden ja muiden taiteen lajien välinen yhteys
· oppii perustietoja viestintävälineistä ja oppii hyödyntämään niitä tarkoituksenmukaisissa tilanteissa niin
koulussa kuin vapaa-ajalla
· oppii huomioimaan ja kunnioittamaan lähiympäristössä puhuttavia kieliä sekä tunnistamaan
pohjoismaiset naapurikielet.
KESKEISET SISÄLLÖT
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Viestintä
· tutustumista viestinnän perusteisiin; erilaisten viestintätilanteiden havainnointia
· kertomista ja kuvailua, omien mielipiteiden ja käsitysten ilmaisua, kysymysten esittämistä, keskusteluun
osallistumista
· kuuntelemista ja itseilmaisua tilanteen edellyttämällä tavalla
· ilmaisukyvyn kehittämistä ja rikastuttamista esteettisin ilmaisukeinoin
Tekstinymmärtäminen
· tekstin sisältöjen ja rakenteiden ennakoimista kuvien, otsikoiden ja aikaisempien lukukokemusten
perusteella
· tekstin kokonaisuuksien erottamista yksityiskohdista ja tekstin sisällön tiivistämistä
· ajatuskarttojen käyttämistä, kysymysten esittämistä tekstistä, erilaisten tekstien vertaamista ja
tekstisisällön pohdintaa
Kirjoittaminen ja puhuminen
· tottumista esiintymiseen, kontaktin luomiseen yleisön kanssa sekä oman puheen jäsentämiseen
· tutun asian kertomista ja kuvailua, oman juonellisen tarinan laatimista, tiedon keräämistä
kokonaisuudeksi sekä mielipiteiden ilmaisua ja niiden perustelemista
· oman tekstin suunnittelua, tekstien muokkaamista ja työstämistä
· kappalejaon, otsikoiden sekä väliotsikoiden käyttämistä
· palautteen antamista ja saamista teksteistä
· sujuvaa kirjoittamista kirjoituskirjaimin ja selkeällä käsialalla
· yleiskielen sääntöjen opettelua
· oikeinkirjoituksen perusteiden harjoittelua
Tiedonhallinta
· erilaisten hakuteosten ja sanakirjojen käyttämistä
· faktatekstien ymmärtämisen kehittämistä
· tutustumista kirjastoon, tiedonhakua ja erilaisten kirjojen etsintää
· yksinkertaisten tietoverkon tiedonhankintamenetelmien harjoittelemista ja tiedonhaun vaiheiden
harjoittelua ohjatusti
Kieli, kirjallisuus ja kulttuuri
· kielen ja sen tehtävän havainnointia
· sanojen luokittelua ja monipuolista kielellistä kokeilua
· sanaluokkien, taivutuksen ja lauserakenteen sekä subjektin ja predikaatin tunnistamista
· selkeimpien puhutun ja kirjoitetun kielen erojen ymmärtäminen
· erilaisten tekstien runsasta lukemista sekä tutustumista kirjallisuuden lajeihin, kuten kertomukseen,
satuun, draamaan, lyriikkaan ja sarjakuviin
· useiden lasten- ja nuortenkirjojen sekä lyhyempien tekstien lukemista tai kuuntelua yhteisesti sekä
niiden käsittelyä
· luokan yhteisten ja omien lukukokemusten selostamista kertomalla, keskustelemalla, kirjoittamalla tai
dramatisoimalla
· tutustumista keskeisiin kirjallisuuden analysoinnissa sekä kirjallisuudesta keskusteltaessa tarvittaviin
käsitteisiin
· tutustumista ruotsalaiseen ja pohjoismaiseen lastenkirjallisuuteen sekä pohjoismaisiin naapurikieliin
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KUVAUS OPPILAAN HYVÄSTÄ OSAAMISESTA 5. LUOKAN PÄÄTTYESSÄ
Viestintä
Oppilas
· pyrkii kehittämään suullista ja kirjallista ilmaisukykyään erilaisissa viestintätilanteissa
· ottaa osaa keskusteluihin, kertoo ja kuvailee omia havaintojaan, ajatuksiaan ja mielipiteitään ja vertailee
niitä muiden havaintoihin
· pyrkii tavoittamaan vastaanottajan omassa viestinnässään ja osaa jossain määrin sopeuttaa
ilmaisutapansa viestintätilanteeseen ja -välineeseen
· haluaa ja osaa kuunnella muiden ajatuksia ja näkemyksiä ja kykenee ilmaisemaan omia mielipiteitään
sekä sanallisesti että nonverbaalia viestintää hyödyntäen
· hahmottaa keskeisen sisällön erilaisista, myös sellaisista teksteistä, jotka sisältävät sekä sanoja, kuvia
että ääntä
· kykenee pitämään lyhyen ja rakenteeltaan selkeän suullisen esityksen tutulle yleisölle
· ottaa aktiivisesti osaa draaman ja muiden esteettisten ilmaisumuotojen tarjoamiin
ilmaisumahdollisuuksiin.
Erilaisten tekstien tulkitseminen ja käyttäminen
Oppilas
· osaa lukea sujuvasti
· osaa käyttää useita eri lukustrategioita ja keskustelee tekstin kanssa
· ymmärtää mitä tiedonhankintaprosessi tarkoittaa
· osaa käyttää kirjaston tarjoamia palveluita, löytää tarkoituksenmukaista tietoa sekä painetuista että
sähköisistä lähteistä
· löytää olennaisen tiedon ikäkaudelle soveltuvista teksteistä ja on kokeillut lähdekritiikin soveltamista
käytäntöön
· lukee mielikuvitustekstejä, joista saa sekä tietoa että ilon kokemuksia.
Erilaisten tekstien tuottaminen ja käyttäminen
Oppilas
· osaa sekä kirjallisesti että suullisesti tuottaa erilaisia tekstejä, kuten kertomuksia, kuvauksia ja
informatiivisia tekstejä
· on kirjoittanut useita tekstejä eri tilanteiden tarpeisiin ja on tottunut suunnittelemaan, muokkaamaan ja
parantamaan tekstiään
· on tietoinen tekstin suunnitteluprosessin sisältämästä ideoiden etsimisestä sekä tiedon ja kokemusten
kartuttamisesta
· ymmärtää kappalejaon merkityksen tekstin jäsentämisessä ja osaa laatia tekstejä loogisesti
· hallitsee sekä tekstauksen että kirjoittamisen kirjoituskirjaimin, on omaksunut luettavan käsialan sekä
on tottunut tuottamaan tekstejä tekstinkäsittelyohjelmilla
· osaa käyttää sanakirjoja ja muita kielellisiä apukeinoja pyrkiessään kehittämään sanavarastoaan
· ymmärtää puhutun ja kirjoitetun kielimuodon erot niin hyvin, että se näkyy oppilaan omissa teksteissä
· tuntee oikeinkirjoituksen perusteet ison ja pienen kirjaimen käytössä sekä tavallisten ääntämyksen
vastaisesti kirjoitettavien sanojen kohdalla, osaa soveltaa yhdyssanojen kirjoitussääntöjä sekä
välimerkkien käytön keskeisiä sääntöjä.
Kieli, kirjallisuus ja kulttuuri
Oppilas
· hyödyntää tietojaan kielestä sekä käyttää kielitaitojaan ymmärtääkseen ja tuottaakseen tekstejä
· osaa pohtia sanojen, lauseiden, virkkeiden ja tekstien muodon ja sisällön välistä suhdetta
· osaa pohtia puhutun ja kirjoitetun kielimuodon välisiä eroja
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· osaa operoida sanoilla eri sanaluokissa, taivuttaa tavallisia sanoja sekä erottaa predikaatin ja subjektin
yksinkertaisesta lauseesta
· on lukenut luokan yhteisesti valitsemat kokonaisteokset, useita valinnaisia kirjoja, lyhyitä tekstejä ja
lyriikkaa
· kykenee valitsemaan itselleen mielenkiintoista lukemista ja osaa jossain määrin kuvailla itseään lukijana
· pyrkii lukemisen avulla työstämään tietojaan ja kokemuksiaan sekä kehittämään mielikuvitustaan
· on tutustunut fiktiivisiin teksteihin elokuvan, teatterin sekä muiden viestintävälineiden avulla
· tuntee kielet, joita puhutaan lähiympäristössä sekä pohjoismaisissa naapurimaissa.
VUOSILUOKAT 6–9
Vuosiluokilla 6–9 opetuksen tavoitteena on laajentaa oppilaiden kielen ja tekstin hallintaa. Oppilaiden
kokemuksia erilaisista teksteistä laajennetaan ja syvennetään, ja he oppivat kehittämään kielenkäyttöään
vastaamaan yleiskielen edellyttämiä vaatimuksia.
Tämän jakson aikana oppilaat tulevat yhä tietoisemmiksi itsestään lukijoina, puhujina, kuuntelijoina ja
kirjoittajina. Opetuksen tavoitteena on innostaa oppilaita lukemaan kirjallisuutta ja mediatekstejä sekä
pohtimaan niiden sisältöä. Kirjallisuuden avulla oppilaat kohtaavat eri kulttuureja ja saavat myös tietoa.
Oppilaiden kyky tulkita, analysoida ja tuottaa tekstejä kehittyy, heistä tulee yhä tietoisempia
kielenkäyttäjiä, ja he kokeilevat monipuolisesti eri sanojen ja kielimuotojen käyttöä.
TAVOITTEET
Viestintä
Oppilas
· saa varmuutta kommunikaatiotilanteisiin ja tulee tietoiseksi kommunikaatiotilanteiden asettamista
vaatimuksista
· kehittää sosiaalisia ja eettisiä taitojaan eri viestintätilanteissa sekä koulussa että sen ulkopuolella
· tulee tietoiseksi, kuinka kommunikaatiolle myönteistä ilmapiiriä luodaan, sekä tottuu erilaisiin
näkemyksiin ja eri ilmaisutapoihin.
Erilaisten tekstien tulkitseminen ja käyttäminen
Oppilas
· vahvistaa taitojaan tekstien tulkitsemisessa ja arvioimisessa, kehittyy aktiiviseksi ja pohtivaksi lukijaksi
ja kuuntelijaksi
· kehittää tekstilajien tuntemustaan ja tottuu ennakoimaan, millaisia taitoja tarvitaan erilaisten tekstien
lukemiseksi, kuuntelemiseksi ja työstämiseksi
· kehittyy tiedonhankinta- ja -käyttötaidoissaan hyödyntäen monenlaisia lähteitä.
Erilaisten tekstien tuottaminen ja käyttäminen
Oppilas
· kehittyy tekstin tuottajaksi, jolla on monipuolinen sanavarasto ja yksilöllinen tyyli ja joka osaa
hyödyntää oppimaansa kielitietoa puhuessaan ja kirjoittaessaan
· haluaa ja rohkenee ilmaista ja perustella omia mielipiteitään sekä kommentoida muiden ajatuksia
rakentavasti
· tottuu suunnittelemaan ja jäsentämään viestintäänsä sekä puheessa että kirjoituksessa
· oppii ottamaan huomioon vastaanottajan, tilanteen ja viestintävälineen tekstiä tuottaessaan
· kehittää sanavarastoaan toiminnallisissa yhteyksissä.
Kieli, kirjallisuus ja kulttuuri
Oppilas
· oppii perustietoja ruotsin kielestä, sen rakenteesta, kieliopista, vaihtelusta ja kehityksestä

46
· kartuttaa ja syventää luku- ja kirjallisuusharrastustaan lukemalla suomalaista, pohjoismaista ja muiden
maiden kaunokirjallisuutta
· laajentaa kirjallisuuskokemuksiaan teatterin ja elokuvan avulla
· saa käsityksen tekstien ja median mahdista tuottaa mielikuvia, muokata maailmankuvaa ja vaikuttaa
ihmisten valintoihin
· tutustuu kirjallisuuden, teatterin ja muiden viestimien välityksellä eri kulttuureihin, kehittää eettistä
tietoisuuttaan ja saa esteettisiä kokemuksia
· kehittää kielellistä suvaitsevaisuuttaan ja arvostaa eri kielenkäyttäjien kielellistä vaihtelua.
KESKEISET SISÄLLÖT
Viestintä
· tekstien sisällön, muodon ja ilmaisutapojen välisen yhteyden ymmärtämistä ja soveltamista eri
viestintätilanteissa
· keskustelua ja vuoropuhelua toiminnallisissa viestintätilanteissa
· tilanteen asettamien tyylillisten sekä kielimuodollisten vaatimusten huomioimista viestintätilanteessa
· viestintäkyvyn ja -halun vahvistamista, omien mielipiteiden esille tuomista ja niiden perustelua
· omien luku-, viestintä- ja mediankäyttötaitojen pohtimista
Tekstinymmärtäminen
· ymmärtävän ja pohdiskelevan kuuntelun ja lukemisen harjoittelua
· fiktiivisten tekstien käsittelyä eri tavoin, esimerkiksi tekijä-, teksti- ja lukijalähtöisiä analyysejä
· keskeisiä tekstilajeja edustavien asiatekstien käsittelyä
· tekstien tarkastelua kokonaisuuksina, joilla on rakenne, tietty tarkoitus ja tietty käyttötapa
· tekstien merkitysten pohdintaa tekstistä saatujen ja muiden kokemusten pohjalta
· asiatekstien tarkastelua ja arviointia, sisällön tiivistämistä, mielipiteiden ja tosiasioiden erottamista
toisistaan
· tekstin laatijan tavoitteiden ja keinojen tarkastelua ja arviointia, erityisesti käsiteltäessä mediatekstejä
· kielellisten, kuvallisten ja auditiivisten ilmausten pohtimista erilaisissa teksteissä
· vuoropuhelun käymistä tekstin kanssa sekä lukukokemusten jakamista muiden kanssa
· tekstin tarkoitusten ja ilmaisumuotojen analysointia
Kirjoittaminen ja puhuminen
· viestintävalmiuksien ja yksilöllisen ilmaisutavan kehittämistä tarkoituksenmukaisissa yhteyksissä
· prosessi- ja tavoitesuuntautunutta työskentelyä tekstin tuottamisessa
· erilaisten tekstien tuottamista eri kohderyhmille sekä käsin että tekstinkäsittelyohjelmia käyttäen
· työn koostamista ja esittämistä
· tiedon pohtimista ja muokkaamista
· mielikuvitusmaailman elämyksiä ja kokemuksia ilmentävien fiktiivisten tekstien kirjoittamista
· sanoilla, lauseilla ja virkkeillä kokeilua suullisesti ja kirjallisesti
· kielen kokeilevaa tutkimista muun muassa draaman avulla
· oikeinkirjoituksen harjoittelua tarkoituksenmukaisissa yhteyksissä
· yleiskielen käyttöä sekä suullisesti että kirjallisesti
· puhutun ja kirjoitetun yleiskielen sääntöjen ja kielenhuollon perusteiden opettelua
Tiedonhallinta
· tiedonhankinnan suunnittelua ja jäsentelyä
· tiedonhankintaa eri lähteistä ja erilaisten asiatekstien tarkoituksenmukaisuuden ja luotettavuuden
tarkastelua
· kerätyn aineiston pohtimista ja muokkaamista prosessin aikana
· muistiinpanojen tekemisen ja yksinkertaisten lähdemerkintöjen harjoittelua
· materiaalin valitsemista, jäsentelyä ja esittämistä
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Kieli, kirjallisuus ja kulttuuri
· ruotsin kielen sosiaalisen, maantieteellisen ja tilannesidonnaisen vaihtelun tarkastelua
· perustietoa äidinkielen merkityksestä ja Suomen ja Pohjoismaiden kielitilanteesta sekä globaalista että
demokraattisesta näkökulmasta
· ruotsin kielen lauserakenteen pääkohtiin tutustumista painottaen sanajärjestystä, rakennetta, lausetta ja
virkettä
· eri sanavalintojen, sanojen merkitysten ja tyylitasojen kokeilua ja käyttöä
· keskeisten faktatekstilajien tunnistamista
· suomalaisen, pohjoismaisen ja muiden maiden kaunokirjallisuuden lukemista, tarkastelua, pohtimista
ja jäsentämistä
· yhdessä valittujen ja valinnaisten romaanien tai nuorisokirjojen runsasta lukemista sekä runojen,
novellien ja muunlaisen lyhytproosan lukemista
· pohjoismaisten myyttien, satujen ja tarujen sekä keskeisten suomenruotsalaisten teosten lukemista ja
työstämistä
· tutustumista keskeisiin kaunokirjallisuuden tyylilajeihin sekä muutamiin muihin tyylilajeihin, kuten
novelliin, romaaniin, satuun, myytteihin ja tieteiskirjallisuuteen
· ikäkaudelle soveltuvien keskeisten kirjallisuusanalyyttisten käsitteiden tunnistamista ja käyttämistä
· perehtymistä kirjallisuuden keskeisten tyylisuuntien, kuten romantiikan, realismin ja modernismin
muutamiin tunnusmerkkeihin
· kirjallisuuden ja kulttuurin kokemista teatterin, elokuvan ja muiden viestimien muodossa sekä näiden
kokemusten analysointia ja jakamista muiden kanssa
PÄÄTTÖARVIOINNIN KRITEERIT ARVOSANALLE 8
Viestintä
Oppilas
· haluaa ilmaista itseään suullisesti ja kirjallisesti sekä yksin että ryhmässä ja pyrkii luomaan kontaktin
yleisöön
· osaa kuunnella keskittyneesti ja osallistuu ongelmalähtöiseen keskusteluun; kykenee osallistuvaan ja
analyyttiseen vuoropuheluun
· arvostaa muita puhujia, hyväksyy erilaisia mielipiteitä ja kykenee osallistumaan keskusteluun
rakentavasti, esimerkiksi esittämällä kysymyksiä, tekemällä ehdotuksia ja perustelemalla näkemyksiään
· tietää puhe- ja kirjakielen keskeisimmät erot, on tietoinen yksilöllisen kielen mahdollisuuksista ja
rajoituksista sekä kykenee mukauttamaan kielenkäyttöään tilanteen ja viestintävälineen edellyttämällä
tavalla
· ottaa vastaan palautetta ja hyödyntää sitä omien taitojensa kehittämiseksi; osaa myös antaa rakentavaa
palautetta muille ja kykenee työskentelemään sekä itsenäisesti että ryhmässä.
Erilaisten tekstien tulkitseminen ja käyttäminen
Oppilas
· osaa käydä vuoropuhelua sekä fiktiivisten että asiatekstien kanssa: esittää kysymyksiä tekstistä,
kommentoi, perustelee, tulkitsee ja analysoi tekstejä
· osaa ilmaista lukemansa fiktiivisen tekstin herättämiä ajatuksia ja tunteita, pohtia tekstin teemaa, juonta
ja henkilökuvaa sekä sen sisältöä ja suhdetta omiin ajatuksiin ja kokemuksiin
· osaa käyttää joitakin keskeisiä kieli-, kirjallisuus- ja tekstianalyyttisiä käsitteitä
· osaa lukea lyriikkaa ja ilmaista ajatuksia ja tunteita, joita runo herättää
· osaa toimia ja hankkia tietoa erilaisissa tekstiympäristöissä ja tuntee eri tekstilajeja ja niiden tehtävän
· ymmärtää, että tekstillä on jokin tarkoitus ja lähettäjä, jolla on ratkaiseva merkitys tekstin kielelliselle
ulkoasulle, muodolle ja sisällölle
· lukee ja ymmärtää erilaisia tekstejä, myös mediatekstejä, sekä käyttää toimivia lukustrategioita
· osaa pohtia tekstien kuvallista ja auditiivista ilmaisua
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· tunnistaa tavallisia fiktiivisiä tekstilajeja sekä erityylisiä fakta- ja mediatekstejä, erityisesti uutisia,
mainoksia ja erilaisia artikkeleita sekä kykenee suhtautumaan niihin analyyttisesti ja kriittisesti
· osaa erottaa tekstistä oleellisen, tulkita tekstejä, tunnistaa arvoväittämiä, tiivistää sisältöä sekä verrata
erilaisia tekstejä
· osaa käyttää kirjastoa, hakuteoksia ja tietokantoja sekä fiktiivisiä tekstejä, asiatekstejä ja suullisesti
välitettyä tietoa lähteinään
· osaa poimia oleellisen tiedon eri lähteistä ja pohtia lähteiden luotettavuutta.
Erilaisten tekstien tuottaminen ja käyttäminen
Oppilas
· tuntee suullisten ja kirjallisten tekstien laatimisen prosessin sekä osaa soveltaa kielitaitoaan tekstin
tuottamisessa
· osaa kerätä riittävästi materiaalia esitystään varten sekä jäsennellä ja analysoida sitä
· osaa jäsentää suullisen esityksensä niin, että sen keskeinen aines välittyy kuulijoille ja että tekstin
ajatuksenkulkua on helppo seurata
· pystyy tuottamaan monenlaisia fiktiivisiä tekstejä ja asiatekstejä, esimerkiksi kuvauksia, kertomuksia,
määritelmiä, tiivistelmiä, referaatteja, kirjeitä, hakemuksia, yleisönosaston kirjoituksia ja muita
argumentoivia tekstejä
· pystyy tuottamaan tekstinsä sekä käsin että tekstinkäsittelyohjelmalla ja muutenkin hyödyntämään
työskentelyssään tietotekniikkaa ja eri viestintävälineitä
· osaa kirjoittaa suhteellisen virheettömästi, ymmärtää kielen sääntöjen merkityksen ja osaa soveltaa
sääntöjä niin, että kielen rakenteet, välimerkkien käyttö ja oikeinkirjoitussäännöt ovat pääkohdittain
oikein
· hallitsee riittävän suuren ja käyttökelpoisen sanaston, mutta puhekielenomaisia, murteellisia tai
suomen kielestä välittyneitä ilmauksia saattaa esiintyä
· tekee havaintoja itsestään lukijana, puhujana ja kirjoittajana
· osaa soveltaa tietojaan kielestä ja puhutun ja kirjoitetun kielen eroista niin, että omien tekstien
sanavalinnat, tyyli ja rakenteet ovat tarkoituksenmukaisia.
Kieli, kirjallisuus ja kulttuuri
Oppilas
· on saavuttanut sellaisen lukutaidon, että kykenee lukemaan kokonaisteoksia
· löytää itseään kiinnostavaa kirjallisuutta ja saa tietoa kauno- ja/tai tietokirjallisuudesta sekä eri
viestintävälineiden välityksellä
· tuntee ruotsin kielen tärkeimmät erityispiirteet ja pystyy tietyissä määrin vertailemaan ruotsin kieltä
muihin kieliin, erityisesti suomen kieleen, pohjoismaisiin kieliin ja niihin vieraisiin kieliin, joita hän
opiskelee
· tuntee sanaluokkajaon, taivutusjärjestelmän ja lauseenjäsennyksen sekä sanajärjestyksen periaatteet
sekä osaa tehdä kielellisiä kokeiluja
· osaa kuvata itseään lukijana ja perustella kirjallisuusvalintojaan; on lukenut ainakin ne kokonaisteokset,
jotka luokka on valinnut yhteisesti luettaviksi
· on lukenut suomalaista, ruotsalaista, pohjoismaista ja muuta ulkomaista kaunokirjallisuutta kuten
runoja, satuja, kertomuksia, novelleja, sarjajulkaisuja, otteita näytelmistä, pohjoismaisia myyttejä ja satuja
sekä suomenruotsalaisen kirjallisuuden keskeisiä teoksia
· tuntee kaunokirjallisuuden päälajit, muutamia keskeisiä tyylisuuntauksia, jonkin verran klassisia teoksia
ja muutamia keskeisiä kotimaisen, pohjoismaisen ja maailmankirjallisuuden perusteoksia
· osaa pohtia kirjallisuutta, teatteria ja elokuvaa koskevia asioita ja jakaa kokemuksensa muiden kanssa
· osaa tulkita ja tarkastella eri viestimien välittämää tietoa
· tuntee jonkin verran ruotsin kielen vaihtelua ja kehitystä; tietää kielen olevan jatkuvasti muuttuva ja
kehittyvä kulttuuri-ilmiö, joka on riippuvainen kielenkäyttäjistä ja maantieteellisistä, sosiaalisista,
poliittisista ja historiallisista tekijöistä
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· kykenee oppimansa perusteella ymmärtämään ja pohtimaan äidinkielen tehtävää ja merkitystä muihin
kieliin verrattuna monikulttuurisessa kieliyhteisössä
· näkee Suomessa puhuttavan ruotsin osana pohjoismaista kieliyhteisöä ja pohtii sitä myös
maailmanlaajuisesta näkökulmasta; ymmärtää kielen ja äidinkielen merkityksen ihmiselle.
SAAME ÄIDINKIELENÄ (EATNIGIELLA)
Opetusta voidaan antaa kullakin kolmesta Suomessa puhuttavasta saamen kielestä: pohjoissaamella,
Inarinsaamella ja koltansaamella. Äidinkielen ja kirjallisuuden opetuksen tehtävänä saamen kielessä on
tarjota oppilaalle monipuolisia kielellisiä ja kirjallisia kokemuksia ja elämyksiä vuorovaikutustilanteissa
sekä vastaanottajana että tuottajana. Äidinkielen ja kirjallisuuden opetuksen tulee tukea oppilaan
kasvamista kaksikielisyyteen ja vahvistaa lapsen ja nuoren itsetuntoa. Opetuksen tavoitteena on, että
oppilas saa mahdollisuuksia, välineitä ja käsitteitä ajatustensa, kokemustensa ja tietojensa jäsentämiseen,
ilmaisemiseen ja kehittämiseen. Oppilasta ohjataan kriittisyyteen uuden tiedon soveltamisessa erilaisissa
kielenkäyttötilanteissa.
Saamen äidinkielenä ja kirjallisuuden opetuksen tulee tarjota oppilaalle onnistumisen elämyksiä niin
ryhmän jäsenenä kuin yksilöllisessä työskentelyssäkin ja motivoida häntä äidinkielen taitojensa
kehittämiseen. Vuosiluokkien 1–2 opetuksessa kehittymässä olevat äidinkielen taidot muuttuvat
ylemmillä luokilla tiedon- ja taitojen hankinnan ja itseilmaisun keskeisimmäksi välineeksi. Saame
äidinkielenä ja kirjallisuus -oppiaineen opetuksessa saadut äidinkielen perustaidot antavat oppilaalle
mahdollisuuksia laajentaa kokemus- ja yhteistyöpiiriään muissa Pohjoismaissa ja Venäjällä asuviin
saamen kieltä puhuviin lapsiin ja nuoriin. Opetuksessa tulee ottaa huomioon oppilaiden erilaiset taidot
saamen kielessä perusopetuksen alkaessa.
VUOSILUOKAT 1–2
Vuosiluokkien 1–2 äidinkielen ja kirjallisuuden opetuksen keskeinen tehtävä on kehittää jo kotona,
varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa alkanutta kielen perustaitojen oppimista. Opetuksen tulee olla
kokonaisvaltaista, kaikki kielen osa-alueet kattavaa ja oppilaan arkeen liittyvää suullista ja kirjallista
kommunikaatiota, joka tukee oppilaan yksilöllistä kielenoppimista. Opetuksessa on otettava huomioon,
että oppilaat voivat olla kielen oppimisessaan ja oppimisprosessissaan hyvin eri vaiheissa.
TAVOITTEET
Oppilaan vuorovaikutustaidot karttuvat
Oppilas
· tottuu koulun vuorovaikutustilanteisiin
· harjaantuu leikkimään kielellä hokemien, lorujen ja tarinoiden avulla
· oppii kysymään, vastaamaan, kertomaan omia tietojaan, kokemuksiaan, ajatuksiaan ja mielipiteitään ja
esiintymään pari- ja pienryhmissä
· oppii huomaamaan oman kielensä sisäisiä murteita.
Oppilaan luku- ja kirjoitustaidot kehittyvät
Oppilas
· oppii lukemisen ja kirjoittamisen perustekniikat sekä niiden opettelussa tarpeellisia käsitteitä; hän oppii
ymmärtämään harjoittelun sekä säännöllisen lukemisen ja kirjoittamisen merkityksen
· oppii vähitellen siirtymään ääneen lukemisesta äänettömään lukemiseen
· oppii kirjoittamaan lyhyitä tekstejä tutuista asioista ja ottamaan huomioon kirjoittaessaan kielen
sopimuksia
· kartuttaa sanavarastoaan
· harjaantuu kysymään tai etsimään outojen sanojen merkitystä
· oppii huomaamaan oman murteen ja kirjakielen välisiä yleisimpiä eroja
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· oppii tarkkailemaan itseään lukijana ja kirjoittajana
· kehittää luku- ja kirjoitustaitoaan, myös medialukutaitoaan, sekä viestintävalmiuksiaan tietoteknisessä
oppimisympäristössä.
Oppilaan suhde kirjallisuuteen ja kieleen rakentuu
Oppilas
· tutustuu saamenkieliseen lastenkirjallisuuteen ja saamelaiseen kertomaperinteeseen
· tutustuu kuunnellessaan ja lukiessaan kirjoitettuun kielimuotoon, hänen sana- ja ilmaisuvarastonsa ja
mielikuvituksensa rikastuvat, hän saa aineksia ajatteluunsa ja ilmaisuunsa
· tottuu siihen, että teksteistä puhutaan myös käyttämällä sellaisia käsitteitä kuten äänne, kirjain, tavu,
sana, lause, lopetusmerkki, otsikko, teksti ja kuva
· harjaantuu kuuntelemaan ja katselemaan saamenkielisiä lastenohjelmia radiosta, televisiosta ja videolta
mahdollisuuksien mukaan
· opettelee valitsemaan itseään kiinnostavaa luettavaa ja lukee lukutaitoaan vastaavia kirjoja.
KESKEISET SISÄLLÖT
Vuorovaikutustaidot
· suullista ilmaisua erilaisissa koulun vuorovaikutustilanteissa, pari-, pienryhmä- ja luokkakeskusteluja
· kuullun, nähdyn, koetun ja luetun työstämistä improvisoinnin, kerronnan, leikin ja draaman avulla
· opettajan ja oppilaan kerrontaa, opettajan luentaa, saamelaisen tarinankertojan mahdollinen vierailu
· omien kokemuksien, havaintojen ja tapahtumien selostamista ja tarinoiden kertomista aluksi omalle
parille ja pienryhmälle: tarinointia, runonlausuntaa, roolileikkejä, nukketeatteria, improvisointia,
draamaesityksiä
Lukeminen ja kirjoittaminen
· lukemista ja kirjoittamista monipuolisesti päivittäin
· painettujen ja sähköisten tekstien avaamista yhdessä keskustellen
· puheen purkamista lauseiksi, sanoiksi, tavuiksi ja äänteiksi: sanojen kirjoittamisharjoittelua
· saamen kielen aakkosjärjestyksen harjoittelua ja kirjainten jakamista vokaaleihin ja konsonantteihin
· oikeinkirjoituksen harjoittelua sana- ja lausetasolla: sanavälit, välimerkit, isot alkukirjaimet tutuissa
sanoissa ja lauseissa, lopetusmerkkeihin tutustumista ja niiden käytön alustavaa harjoittelua
· kirjainmuotojen piirtämistä, isojen ja pienten tekstauskirjainten sekä kirjoituskirjainten opettelua ja
kirjainten yhdistämistä
· omiin arkikokemuksiin, havaintoihin, mielipiteisiin ja mielikuvitukseen perustuvien tekstien
tuottamista niin, että päähuomio on sisällössä ja luomisen ilossa
Kirjallisuus ja kieli
· tutustumista saamenkieliseen lastenkirjallisuuteen, kuunnellen ja katsellen ja vähitellen itse lukien
· kirjoitettuun kieleen ja puhekieleen tutustumista
· luokka-, koulu- ja yleisen kirjaston käytön harjoittelua
· saamenkielisten lastenohjelmien kuuntelua radiosta ja mahdollisuuksien mukaan katselua televisiosta ja
videolta
· kirjallista keskustelua, jonka yhteydessä tutustutaan käsitteisiin päähenkilö, tapahtuma-aika ja -paikka
sekä juoni
· saamelaiskirjailijaan tai saamelaisteatteriin tutustumista mahdollisuuksien mukaan.
KUVAUS OPPILAAN HYVÄSTÄ OSAAMISESTA 2. LUOKAN PÄÄTTYESSÄ
Oppilaan vuorovaikutustaidot ovat kehittyneet niin, että hän
· osaa sujuvasti puhua saamen kieltä
· pystyy kuuntelemaan keskittyen opettajan ja muiden oppilaiden keskustelua ja kerrontaa ja pyrkii
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vastavuoroisuuteen; keskustelussa hän reagoi kuulemaansa omilla ajatuksillaan ja mielipiteillään ja
kysymyksillä
· on tottunut ilmaisemaan itseään suullisesti: hän osaa kertoa pienelle ryhmälle havainnoistaan ja
kokemuksistaan niin, että kuulijat pystyvät seuraamaan kerrontaa, ja rohkenee osallistua luokan tai
ryhmän yhteisiin esityksiin koulun tilaisuuksissa.
Oppilaan luku- ja kirjoitustaito on kehittynyt niin, että hän
· on edennyt alkavan lukemisen vaiheesta perustekniikan vahvistumisen vaiheeseen; hänen lukemisensa
on niin sujuvaa, että selviää ikäkaudelleen tarkoitettujen tekstien lukemisesta
· on alkanut jo tarkkailla lukiessaan, ymmärtääkö hän lukemaansa; hän pystyy jo tekemään päätelmiä
lukemastaan
· osaa luetella saamen kielen kirjaimet aakkosjärjestyksessä ja tietää, missä aakkosjärjestystä käytetään
· osaa kirjoittaa kirjakielen mukaisesti helppoja ja tuttuja sanoja lähes virheettömästi ja alkaa käyttää
lauseissa lopetusmerkkejä ja lauseen alussa isoa kirjainta
· osaa ilmaista itseään myös kirjallisesti niin, että hän selviää oman arkensa kirjoittamistilanteista, hän
osaa myös käyttää mielikuvitusta kirjoittaessaan
· käsinkirjoittaminen on motorisesti vakiintumassa ja osaa tuottaa omaa tekstiä myös tietokoneella.
Oppilaan suhde kirjallisuuteen ja kieleen on rakentunut niin, että hän
· on lukenut lukutaitoaan vastaavia saamenkielisiä lastenkirjoja
· etsii itselleen sopivaa ja mieluisaa luettavaa; hän käyttää lukutaitoaan viihtymiseen ja löytääkseen tietoa
· pystyy tekemään ikäkaudelleen ominaisia havaintoja kielestä: hän rohkaistuu erittelemään sanojen
tavu- ja äännerakennetta, riimittelemään ja pohtimaan sanojen merkitystä ja muotoja
· on tottunut kielestä ja teksteistä puhuessaan käyttämään opetettuja käsitteitä.
VUOSILUOKAT 3–5
Vuosiluokkien 3–5 äidinkielen ja kirjallisuuden opetuksen keskeinen tehtävä on äidinkielen
perustaitojen oppiminen ja kehittäminen. Opetuksen tavoitteena on sujuvan luku- ja kirjoitustekniikan
oppiminen, luetun ymmärtämisen syventäminen ja tiedonhankintataitojen kartuttaminen. Oppilasta
ohjataan kuuntelemaan, puhumaan, lukemaan ja kirjoittamaan erityyppisiä tekstejä. Kirjallisuuden
lukemisella, kuuntelemisella ja monipuolisella kirjoittamisella tuetaan oppilaan lukutaidon,
ilmaisuvarojen, mielikuvituksen ja luovuuden kehittymistä. Opetuksessa tutustutaan oppilaan
ikäkaudelle sopivaan saamenkieliseen lasten- ja nuortenkirjallisuuteen.
TAVOITTEET
Oppilaan vuorovaikutustaidot karttuvat
Oppilas
· oppii erilaisissa viestintätilanteissa aktiivisen kuuntelijan ja viestijän taitoja: hän rohkaistuu
osallistumaan keskusteluihin ja pyrkii ottamaan vastaanottajan huomioon omassa viestinnässään
· oppii toimimaan tekstiympäristöissä, joissa sanat, kuvat, äänet ja vastaanottaja ovat
vuorovaikutuksessa
· kehittää omaa kerrontaansa ja kokonaisilmaisuaan
· harjaantuu esiintymään koulun erilaisissa juhlatilaisuuksissa.
Oppilaan taito tulkita ja hyödyntää erilaisia tekstejä kehittyy
Oppilas
· oppii lukemaan sujuvasti erilaisia tekstejä ja kokonaisia kirjoja: hän tutustuu erilaisiin lukutapoihin ja
harjaantuu käyttämään luetun ymmärtämistä parantavia strategioita
· lukee ja ymmärtää ikäkaudelleen ominaisia tekstejä
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· oppii arvioimaan lukemiaan kirjoja ja itseään lukijana
· oppii valitsemaan sopivaa luettavaa eri tarkoituksiin
· harjaantuu löytämään keskeisiä asioita tekstistä ja tekemään päätelmiä luetusta
· opettelee etsimään tietoa erityyppisistä ikäkaudelleen sopivista lähteistä.
Oppilaan taito tuottaa tekstejä ja hyödyntää niitä eri tarkoituksiin kehittyy
Oppilas
· oppii rakentamaan erilaisia tekstejä sekä suullisesti että kirjallisesti
· kehittää taitoaan ilmaista itseään, hänen sanavarastonsa laajenee ja täsmentyy; hän tottuu arvioimaan
omaa ilmaisuaan
· oppii kirjoittamaan sujuvasti käsin ja tuottamaan tekstiä myös tekstinkäsittelyohjelmalla sekä oppii
käyttämään viestinnän välineitä
· oppii rakentamaan ajallisesti etenevän juonellisen kertomuksen.
Oppilaan suhde saamenkieliseen kirjallisuuteen, mediaan, ilmaisutaiteeseen ja kulttuuriin syvenee
Oppilas
· tutustuu saamelaisten ja muiden alkuperäiskansojen kulttuureihin kirjallisuuden, teatterin ja elokuvan
keinoin
· lukee saamenkielistä lasten- ja nuortenkirjallisuutta ja oppii valitsemaan itselleen sopivaa ja
kiinnostavaa luettavaa
· tuntee muutamia saamenkielisiä kirjoja ja kirjailijoita
· oppii käyttämään tiedon lähteenä kirjastoa, saamenkielistä tietokirjallisuutta ja sähköisiä tietolähteitä ja
saamelaista perinnetietoa
· oppii perustietoja mediasta ja harjaantuu käyttämään saamenkielistä mediaa tavoitteellisesti
· tutustuu saamelaiseen teatteriin ja elokuvaan mahdollisuuksien mukaan.
Oppilaan suhde omaan kieleensä syvenee
Oppilas
· oppii ymmärtämään oman kielensä eri murteita
· oppii osoittamaan suvaitsevaisuutta kielellistä vaihtelua kohtaan
· harjaantuu kuuntelemaan ja tunnistamaan Suomessa puhuttuja saamen kieliä
· harjaantuu vaalimaan kielen puhtautta
· oppii oikeinkirjoituksen perussäännöt lauseiden ja virkkeiden muodostuksessa ja oppii erottelemaan
lauseen pääjäsenet
· oppii luokittelemaan sanat sanaluokkiin
· oppii tuntemaan nominien ja verbien taivutusmuodot ja niissä esiintyvät astevaihtelut
· oppii käyttämään sanakirjoja outojen sanojen selvittämiseksi ja ymmärtämiseksi.
KESKEISET SISÄLLÖT
Vuorovaikutustaidot
· viestinnän perustekijöiden tarkkailua ja vuorovaikutuksen havainnointia
· kertomista ja selostamista, oman mielipiteen esittämistä, asiointia, keskustelussa puheenvuoron
käyttämistä, kysymysten tekoa, kohteliaita menettelytapoja ja toisten huomioon ottavan kuuntelemisen
harjoittelua
· opettajan ja oppilaan sekä mahdollisesti saamelaisten vierailijoiden esitysten kuuntelua
· esiintymistaitojen harjoittelua: pieniä draamaesityksiä, kirjaesittelyjä, luovaa ilmaisua, kuullusta
kertominen omin sanoin, nukketeatteria, roolileikkejä ym.
Tekstinymmärtäminen
· keskittyvän ja ymmärtävän kuuntelemisen harjoittelua
· silmäilevää, etsivää, sana- ja asiatarkkaa sekä päättelevää lukemista
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· tekstien sisällön ja rakenteen ennustamista kuvien ja otsikon perusteella
· pääasioiden erottamista yksityiskohdista, tiivistämistä, väliotsikointia, kysymysten esittämistä,
muistiinpanojen tekemistä, päätelmien tekoa ja luetun ja kuullun arviointia
· ajatuskarttojen laatimista, mielipiteen esittämistä luetusta, tekstin ajatusten pohdintaa ja tekstien
vertaamista
Puhe-esitysten ja kirjoitusten ja laatiminen
· tukisanalistan laatimista ja käyttöä, kontaktin ottamista yleisöön, esityksen jaksottamista ja
havainnollistamista, äänenkäytön harjoittelua
· kirjoittamista eri tarkoituksiin kirjakielen mukaisesti: tutun asian selostaminen ja kuvailu, juonellinen
kertomus, hankittujen tietojen kokoaminen, mielipiteen ilmaiseminen ja perusteleminen
· oman tekstin suunnittelua, muokkaamista ja viimeistelyä palautteen pohjalta
· otsikoinnin ja kappalejaon sekä idea- tai ajatuskartan käytön ja laadinnan harjoittelua
· selkeän ja sujuvan käsialan harjoittelemista
· oikeinkirjoituksen perusasiat.
Tiedonhallintataidot
· saamenkieliseen tietokirjallisuuteen, lehtiin, sähköisiin tietolähteisiin, kirjastoon ja kirjastoautoon
tutustumista
· erilaisten tietotekstien avaamisen harjoittelua
· kirjaston aineiston ryhmittelyyn ja sisältöihin tutustumista; kirjojen hakua ja varausta, yksinkertaisia
tiedonhakuja tietoverkoista ja tiedonhaun vaiheiden harjoittelua ohjatusti
· perinnetiedon ja muun suullisen tiedon keräämistä esimerkiksi haastattelemalla
Kielen tehtävät ja rakenne
· sanojen kieliopillista luokitusta, sanojen astevaihtelun, diftongin ja sen oikenemisen sekä
vokaalimuutosten käytön harjoittelua
· sanaluokkajaon ja sanataivutuksen periaatteita, sanaluokkien käytön tarkastelua ja sanojen ryhmittelyä
· aikamuotojen ja sijamuotojen merkitystehtävän tarkastelua
· predikaatin ja subjektin erottamista yksinkertaisissa tekstilauseissa
· oman murteen ja kirjoitetun kirjakielen vertailua
· puhuttujen ja kirjoitettujen tekstien vertailua
Kirjallisuus ja muu kulttuuri
· erilaisten tekstien lukemista, saamelaiseen lastenkirjallisuuteen, saamelaiskirjailijoihin ja suulliseen
perinnetietoon tutustumista
· tutustumista kirjallisuuden lajeihin kuten kertomuksiin, satuihin, lastenromaaneihin, näytelmiin,
runoihin, sarjakuviin sekä vanhaan ja uuteen kansanperinteeseen
· erilaisiin saamelaisteatteriesityksiin tutustumista
KUVAUS OPPILAAN HYVÄSTÄ OSAAMISESTA 5. LUOKAN PÄÄTTYESSÄ
Oppilaan vuorovaikutustaidot ovat kehittyneet niin, että hän
· osaa puhua saamen kieltä puhtaasti sekoittamatta siihen suomen kieltä toistuvasti
· osaa ja rohkenee ilmaista itseään sekä suullisesti että kirjallisesti erilaisissa tilanteissa
· kertoo ja kuvailee omia havaintojaan ja ajatuksiaan sekä vertailee niitä toisten ajatuksiin ja
havaintoihin; hän pystyy omassa viestinnässään jo jonkin verran ottamaan huomioon viestintätilanteen
ja -välineen ja pyrkimään siihen, että hänen oma viestinsä on ymmärrettävä ja saavuttaa vastaanottajan
· osaa ja haluaa kuunnella toisten ajatuksia
· pystyy pitämään omalla puhekielellään tutulle yleisölle pienimuotoisen selkeän suullisen esityksen.
Oppilaan taito tulkita ja hyödyntää erilaisia tekstejä on kehittynyt niin, että hän
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· on saavuttanut sujuvan peruslukutaidon
· osaa käyttää luetun ymmärtämistä parantavia strategioita
· tuntee tiedonhankinnan päävaiheet
· on tottunut käyttämään kirjastoa etsiessään tarvitsemaansa tietoa painetuista ja sähköisistä lähteistä
· osaa kerätä perinnetietoa omasta yhteisöstään ja lähiympäristöstään
· osaa muodostaa lukemastaan mielipiteen ja käyttää lukutaitoaan sekä hyödykseen että huvikseen
· hahmottaa tekstejä, joissa on sanoja, kuvia ja ääntä
· löytää pääasiat ja erottaa mielipiteen tosiasiasta omanikäisilleen tarkoitetuista teksteistä.
Oppilaan taito tuottaa tekstejä ja hyödyntää niitä eri tarkoituksiin on kehittynyt niin, että hän
· osaa tuottaa kirjallisesti ja suullisesti erilaisia tekstejä kuten kertomuksen, kuvauksen ja ohjeen
· pystyy tuottamaan tekstiä omista kokemuksistaan, havainnoistaan ja mielikuvituksestaan
· suunnittelee ja ideoi tekstinsä sisältöä ja pystyy rakentamaan tietoon, kokemukseen ja mielikuvitukseen
perustuvia tekstejä; hänen kirjoitelmissaan on havaittavissa kirjoittajan oma ääni ja sanavarasto
· ymmärtää lauserakenteiden ja kappalejaon merkityksen tekstin jäsentämisessä ja pyrkii käyttämään
kappalejakoa rakentaessaan tekstiä
· osaa tekstata, ja hänelle on kehittymässä oma sidosteinen käsiala; hän osaa tuottaa tekstiä myös
tekstinkäsittelyohjelmalla
· osaa ohjatusti tuottaa kirjallisen ja suullisen esityksen annetusta aiheesta
· hallitsee melko varmasti sanatasoisen oikeinkirjoituksen; osaa saamen kielen oikeinkirjoituksen
perussäännöt sekä kirjoituksessa että virkkeiden muodostuksessa.
Oppilaan suhde kirjallisuuteen ja muuhun kulttuuriin on kehittynyt niin, että hän
· hyödyntää kielellisiä havaintojaan ja taitojaan omien ja muiden tekstien ymmärtämisessä ja
tuottamisessa
· on lukenut saamenkielistä kirjallisuutta ja tietää joitakin saamelaisia kirjailijoita
· pystyy valitsemaan itselleen mieluista luettavaa ja osaa kuvailla itseään lukijana
· on tutustunut saamenkieliseen mediaan
· on tutustunut saamelaiseen elokuvaan ja teatteriin mahdollisuuksien mukaan.
Oppilaan suhde omaan kieleen on kehittynyt niin, että hän
· on tottunut tarkastelemaan tekstiä kokonaisuutena ja erottelemaan sen osia, osaa etsiä ja luokitella
tekstien sanoja eri perustein ja ryhmitellä sanoja merkityksen ja taivutuksen perusteella sanaluokkiin
· tietää, että verbeillä voi ilmaista aikaa ja persoonaa
· hahmottaa yksinkertaisen tekstin lauseista subjektin ja predikaatin sekä hahmottaa lauseen tekstin
osaksi
· tuntee sanaluokat, osaa nominien ja verbien perustaivutukset sekä osaa erottaa lauseen pääjäsenet
· osaa käyttää saamen kielen sanakirjoja outojen sanojen ymmärtämiseksi
· pystyy ymmärtämään oman kielensä eri murteiden puhujia
· tuntee puhutun ja kirjoitetun kielimuodon eroja
· tunnistaa Suomessa puhuttavia saamen kieliä.
VUOSILUOKAT 6–9
Vuosiluokilla 6–9 äidinkielen ja kirjallisuuden opetuksen ydintehtävä on laajentaa oppilaan tekstitaitoja
lähipiirissä tarvittavista taidoista kohti uusien tekstilajien vaatimuksia.
Oppilasta ohjataan hahmottamaan itsensä ja tekstinsä osaksi omaa kulttuuriaan ja rakentamaan
vuorovaikutusta erityyppisissä viestintätilanteissa. Pyrkimys on, että oppilas tulee entistä tietoisemmaksi
tavoitteistaan ja itsestään kielenkäyttäjänä. Hän kehittyy tekstien erittelijänä ja kriittisenä tulkitsijana.
Opetuksen tehtävänä on kannustaa oppilasta lukemaan ja arvioimaan kirjallisuutta ja mediatekstejä.
Oppilasta ohjataan hankkimaan tietoa saamelaisesta kirjallisuudesta ja innostetaan tutkimaan kieltä.
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TAVOITTEET
Oppilaan vuorovaikutustaidot karttuvat
Oppilas
· kehittää viestintävalmiuttaan ja tilannetajuaan
· oppii kuuntelemaan ja arvostamaan muita puhujia
· harjaantuu toimimaan puhujana, lukijana ja kirjoittajana tavoitteellisesti ja vuorovaikutussuhdetta
rakentaen erilaisissa viestintäympäristöissä
· tottuu siihen, että on erilaisia näkemyksiä ja tapoja osallistua vuorovaikutukseen
· pyrkii suojelemaan vuorovaikutukselle myönteistä ilmapiiriä
· vaalii kielen puhtautta.
Oppilaan taito tulkita ja hyödyntää erilaisia tekstejä kehittyy
Oppilas
· harjaantuu aktiiviseksi ja kriittiseksi lukijaksi ja kuulijaksi
· kehittää tekstilajien tuntemustaan ja tottuu ennakoimaan, millaisia luku-, kuuntelu- tai
tiedonhankintatapaa tekstilaji ja tavoite edellyttävät
· tottuu tiedonhankinnan ja -käytön prosessiin ja osaa hyödyntää monenlaisia lähteitä.
Oppilaan taito tuottaa tekstejä ja hyödyntää niitä eri tarkoituksiin kehittyy
Oppilas
· kehittyy monipuoliseksi ja omaääniseksi tekstien tekijäksi, joka osaa hyödyntää oppimaansa kielitietoa
puhuessaan ja kirjoittaessaan
· rohkaistuu tuomaan esille ja perustelemaan näkemyksiään sekä kommentoimaan muiden ajatuksia
· tottuu suunnittelemaan viestintäänsä ja etenemään tavoitteellisesti puhe- ja kirjoitustehtävissään
· ottaa huomioon tilanteen, viestintävälineen ja vastaanottajan teksteissään
· oppii hahmottamaan, miten teksti etenee ajallisesti ja tarkastelemaan kirjoitustensa verbitaivutusta
ajallisen etenemisen näkökulmasta
· oppii kirjoittamaan kirjakielen mukaisesti
· oppii tiedostamaan saamen ja suomen kielen keskeiset erot.
Oppilaan suhde saamenkieliseen kirjallisuuteen, mediaan ja saamelaiseen kulttuuriin syvenee
Oppilas
· syventää saamelaisen kaunokirjallisuuden, teatterin ja taiteiden tuntemustaan; hän oppii tuntemaan
saamelaisen kirjallisuuden vaiheita ja klassikoita
· tutustuu myös muiden alkuperäiskansojen kirjallisuuteen
· oppii käyttämään saamenkielistä mediaa
· oppii kirjaston, tieto- ja kaunokirjallisuuden, tietoverkon sekä suullisen perinnetiedon käyttäjäksi ja
hyödyntäjäksi
· oppii esittelemään mielikirjojaan ja -kirjailijoitaan sekä perustelemaan omia kirjavalintojaan.
Oppilaan suhde omaan kieleensä syvenee
Oppilas
· oppii perustietoa omasta äidinkielestään, sen rakenteesta, vaihtelusta ja muuttumisesta
· ymmärtää ja pohtii kielen muuttumista ja oman äidinkielensä asemaa muiden kielten joukossa ja
monikulttuurisessa kieliyhteisössä
· ymmärtää, että saamen kieli voi olla saamelaisten yhteinen kieli yli valtakunnan rajojen
· kasvaa suvaitsevaiseksi erilaisia kielenpuhujia kohtaan
· oppii tietämään muut saamen kielet.
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KESKEISET SISÄLLÖT
Vuorovaikutustaidot
· perustietoa vuorovaikutuksesta ja tekstien sisällöstä, rakenteesta ja ilmaisutavasta sekä niiden
yhteydestä viestinnän tavoitteeseen, välineeseen ja viestintäsuhteeseen
· tehtävän mukaisen etenemisen ja puheenvuorolajien monipuolistamisen harjoittelua erityyppisissä
keskusteluissa ja viestintäympäristöissä
· puheenvuoron ajoittaminen ja mitoittaminen, kielimuodon valinta, menettely ristiriitatilanteissa ja
eriävien näkemysten hyödyntäminen, palautteen antaminen ja vastaanottaminen
· viestintärohkeuden ja -varmuuden vahvistamista, omien näkemysten esittämisen ja puolustamisen
harjoittelua sekä ilmaisutapojen kehittämistä
· tilanteen huomioonottavan puhekielen harjoittelua
· ilmaisuvaraston laajentamista kielen tutkimisen, draaman, kokeilujen ja leikkien avulla
Tekstinymmärtäminen
· ymmärtävän ja arvioivan kuuntelun harjoittelua
· silmäilevän, etsivän sekä sana- ja asiatarkan ja päättelevän lukemisen harjoittelua, lukuprosessien
hallinnan varmentamista
· siltojen rakentamista tekstin ja vastaanottajan välille, lukukokemusten jakamista
· kaunokirjallisten tekstien tulkintaa ja tarkastelua elämysten antajina ja näkemysten kehittäjinä
· selostavat, kuvailevat, kertovat, pohtivat ja kantaa ottavat tekstityypit asia- ja kaunokirjallisissa
teksteissä
· kulttuurissa keskeisiä tekstilajeja ja tekstien tarkastelua rakenteellisina ja merkityksellisinä
kokonaisuuksina
· tekstien verbaalisten, visuaalisten ja auditiivisten keinojen tarkastelua tekstien merkityksen rakentajina
· tekstin sisällön tiivistämistä, mielipideainesten, tekijän tavoitteiden ja keinojen tunnistamista, erittelyä
ja arviointia vaikuttavuuden kannalta, tekstien vertaamista eri näkökulmista
· puheeseen, kirjoitukseen ja kuviin kätkeytyneiden näkemysten, arvojen ja asenteiden etsimistä ja
arviointia
Puhe-esitysten ja kirjoitusten laatiminen
· omien tekstien ja työskentelyn tavoitteiden määrittelyä ja tekstinprosessien vakiinnuttamista
· tavallisten jäsentelytapojen harjoittelua, jaksotus-, aloitus- ja päätäntätaidon varmentamista
· tekstien suuntaamista eri kohderyhmille ja erilaisiin viestintätilanteisiin
· yleispuhekielen ja kohteliaan, kuulijan huomioon ottavan ilmaisu- ja viestintätavan harjoittelua
· tekstien suuntaamista eri kohderyhmille ja erilaisiin viestintävälineisiin
· erilajisten tekstien kirjoittamista käsin ja tietotekniikkaa hyödyntäen
· ilmaisukeinojen monipuolistamista
Tiedonhallintataidot
· tietojen hankintaa erityyppisistä lähteistä: tiedonhankinnan suunnittelua, lähteiden luotettavuuden ja
ymmärrettävyyden arviointia
· muistiinpanojen tekemisen ja yksinkertaisten lähdemerkintöjen harjoittelua, aineistojen valikointia,
ryhmittelyä ja rakentamista esitykseksi
Suhde kieleen, kirjallisuuteen ja muuhun kulttuuriin
· perustiedot saamen kielitilanteesta sekä äidinkielen ja kaksi- ja monikielisyyden merkityksestä
· saamen kielen vaiheita ja vaihtelua
· saamen kielen äänne-, muoto- ja lauserakenteen ominaisuuksia ja vertailua muihin kieliin, saamen
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kielen tilanteenmukaisen ja alueellisen vaihtelun sekä omien ilmaisutapojen tarkastelua ja kirjakielen
käytön perusteiden pohdintaa
· saamen kieliin tutustumista
· saamelaisiin kirjailijoihin ja heidän teoksiinsa ja saamelaisen kirjallisuuden päävaiheisiin tutustumista
· yhteisten ja valinnaisten kokonaisteosten sekä yksittäisten novellien, runojen ja muiden lyhyiden
tekstien lukemista
· kaunokirjallisuuden luokittelu pää- ja joihinkin alalajeihin
· tekstien tyylillinen pääjako: romanttisten, realististen ja modernististen tekstien tuntomerkkejä
· kaunokirjallisten tekstien tulkintaa
· teatteri- ja elokuvakokemusten hankkimista, kokemusten erittelyä ja jakamista
PÄÄTTÖARVIOINNIN KRITEERIT ARVOSANALLE 8
Oppilaan vuorovaikutustaidot ovat kehittyneet niin, että hän
· haluaa ja rohkenee ilmaista itseään kirjallisesti ja suullisesti sekä ryhmän jäsenenä että yksin
esiintyessään
· osoittaa päättelevän ja arvioivan kuuntelemisen taitoa
· osaa ottaa ideointi- ja ongelmanratkaisutilanteissa sekä muissa ryhmäviestintätilanteissa puheenvuoron
ja esittää ehdotuksen, kannanoton, kysymyksen, lisätietoja ja perusteluja
· edistää ryhmän pääsyä tavoitteeseen ja osaa toimia rakentavasti silloin, kun asioista ollaan eri mieltä
· tuntee keskeisimmät puhutun ja kirjoitetun kielimuodon erot ja ottaa huomioon viestintätilanteen,
vastaanottajan ja välineen muun muassa kielimuotoaan valitessaan
· osaa ilmaista sanottavansa niin, että hänen keskeinen viestinsä välittyy kuulijoille
· pystyy havainnoimaan ja arvioimaan äidinkielen taitojaan; hän ottaa vastaan palautetta ja hyödyntää
sitä omien taitojensa kehittämiseksi; hän antaa myös rakentavaa palautetta toisille ja työskentelee
tavoitteellisesti sekä yksin että ryhmässä.
Oppilaan taito tulkita ja hyödyntää erilaisia tekstejä on kehittynyt niin, että hän
· osaa keskustella erilaisten tekstien kanssa: hän osaa kysyä, tiivistää, kommentoida, väittää vastaan,
esittää tulkintoja ja arvioida sekä pohtia tekstin yhteyksiä omiin kokemuksiinsa ja ajatuksiinsa
· tuntee erilaisten tekstien käyttömahdollisuuksia ja osaa suunnistaa monenlaisessa tekstiympäristössä
· lukee tekstejä, myös media- ja verkkotekstejä, tarkoituksenmukaista lukutapaa käyttäen
· erottaa tavallisia tekstityyppejä tekstikokonaisuuksista
· tunnistaa tavallisia kaunokirjallisuuden, median ja arjen tekstilajeja
· osaa vertailla tekstejä ja löytää sisällön ydinasiat sekä tekijän mielipiteen perustelut
· pystyy tiivistämään fiktiivisen tekstin juonen, laatimaan henkilökuvia sekä seuraamaan henkilöiden ja
heidän suhteittensa kehitystä
· osaa kuvata runoa ja esittää siitä ajatuksia
· tietää, että tekstillä on tekijä ja tarkoitus, jotka vaikuttavat sen sisältöön, muotoon ja ilmaisuun
· pystyy tekemään havaintoja ja päätelmiä tekstien visuaalisista ja auditiivisista keinoista
· pystyy tekemään havaintoja kielen keinoista ja huomaa esimerkiksi sanavalintojen, käytetyn kuvakielen,
lausemuotojen sekä tyyliarvoltaan erilaisten ilmausten yhteyksiä tekstin tarkoitukseen ja sävyyn
· pystyy käyttämään opetettuja kielitaidon ja tekstitiedon käsitteitä tekstejä havainnoidessaan sekä
kirjallisuustietoa fiktiivisiä tekstejä käsitellessään.
Oppilaan taito tuottaa tekstejä ja hyödyntää niitä eri tarkoituksiin on kehittynyt niin, että hän
· osaa käyttää kirjastoa, tieto- ja kaunokirjallisia teoksia, tietoverkkoja sekä suullisesti välitettyä
perinnetietoa; hän osaa valita tietolähteensä ja myös ymmärtää ilmoittaa ne
· osaa käyttää saamenkielistä mediaa
· tuntee puhe-esityksen ja kirjoitelman laatimisen prosessin ja soveltaa tietoaan tekstejä tuottaessaan
· kokoaa esitykseensä riittävästi aineksia, jäsentelee niitä sekä tuo asiasta esille olennaisen; hänen
tekstinsä ajatuskulkua on helppo seurata
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· pystyy laatimaan suullisia ja kirjoitettuja tekstejä eri tarkoituksiin, muun muassa kuvauksia,
kertomuksia, määritelmiä, tiivistelmiä, selostuksia, kirjeitä, hakemuksia, yleisönosastokirjoituksia ja
muita kantaa ottavia ja pohtivia tekstejä
· pystyy tuottamaan tekstinsä käsin ja tekstinkäsittelyohjelmalla ja muutenkin hyödyntämään
työskentelyssään tietotekniikkaa ja viestintävälineitä
· osaa hyödyntää kielitietoaan tekstien tuottamisessa ja tehdä tyylillisiä, sanastollisia ja rakenteellisia
valintoja; hän osaa säädellä virkkeiden rakennetta ja pituutta sekä tarpeen mukaan tiivistää tekstiään
· soveltaa teksteihinsä tietoaan puhutun ja kirjoitetun kielen eroista, kohteliaisuuskeinoista ja
oikeinkirjoituskäytänteistä.
Oppilaan suhde kieleen, saamelaiseen kirjallisuuteen ja kulttuuriin on kehittynyt niin, että hän
· on saavuttanut lukutaidon, joka riittää myös kokonaisten kirjojen lukemiseen
· löytää itseään kiinnostavaa tieto- ja kaunokirjallisuutta sekä muita tekstejä ja osaa perustella valintojaan
· on lukenut sekä saamelaisesta että muusta kaunokirjallisuudesta runoja, satuja, tarinoita ja muutakin
kansanperinnettä
· tuntee kirjallisuuden päälajit, tekstien tyypillisen pääjaon sekä joitakin saamelaisen kirjallisuuden
klassikkoja
· on laajentanut tietämystään saamelaisesta kirjallisuudesta ja kirjailijoista
· on lukenut saamelaisesta kaunokirjallisuudesta kokonaisia teoksia ja katkelmia
· tuntee saamenkielistä kirjallisuutta ja pystyy arvioimaan sitä
· pystyy jakamaan luku- ja katselukokemuksensa muiden kanssa
· osaa puhua kielen äänne-, muoto- ja lauserakenteesta sekä sanastosta; hänellä on tietoa sanaluokista ja
tärkeimmistä lauseenjäsenistä, hän tuntee saamen kielen keskeisimmät ominaispiirteet ja pystyy
vertailemaan saamen kieltä muihin opiskelemiinsa kieliin; hänellä on käsitys kielisukulaisuudesta ja eri
saamen kielistä
· tietää, että saamen kieli vaihtelee tilanteen, käyttäjän ja alueen mukaan
· ymmärtää kielen muuttumista ja saamen kielen aseman muiden kielten joukossa ja monikulttuurisessa
kieliyhteisössä, hän tuntee Suomen kielitilanteen ja tietää Suomen viralliset kielet
· ymmärtää äidinkielen sekä kaksi- ja monikielisyyden merkityksen puhujalle ja kielen merkityksen
identiteetille
· pystyy havainnoimaan ja arvioimaan saamen kielen taitojaan
· osaa kirjoittaa kirjakielen mukaisesti virheettömästi
· ymmärtää oman kielensä eri murteita ja tietää muut saamen kielet.
ROMANI ÄIDINKIELENÄ
Romanikielen opetuksen tavoitteena on aktivoida oppilaiden romanikielen taitoa ja käyttöä niin, että
romanioppilas osaa ja uskaltaa käyttää omaa kieltään vuorovaikutuksen ja ajattelun välineenä sekä
romaniyhteisön sisällä että ulkopuolella. Opetus ohjaa oppilasta ymmärtämään oman kielen merkityksen
kulttuurinsa elinvoimaisuudelle ja identiteetille sekä ymmärtämään romanikielen aseman kielenä muiden
kielten rinnalla. Romanikielen opetuksen tulee auttaa oppilasta ymmärtämään, että kotona opittu
puhekieli ja koulussa opetettava kirjakieli ovat toisiaan täydentäviä elementtejä. Opetuksen tehtävänä on
tukea oppilaan kaksoisidentiteetin tasapainoista kehittymistä ja kykyä integroitua sekä romani- että
suomalaiseen yhteisöön.
Romanikielen opetuksen aihepiirit valitaan läheltä oppilaan kotikulttuuria ja arkipäivän
elämäntilanteita. Opetuksella välitetään oman kulttuurin arjen ja juhlan tapatietoutta sekä tutustutetaan
oppilas romanien historiaan pääpiirteissään. Opetuksen tulee ottaa huomioon oppilaiden erilainen
lähtötaso romanikielen hallinnassa ja kulttuurin tuntemuksessa. Lisäksi opetuksen tulee motivoida ja
tukea oppilasta opiskelussa ja jatko-opintoihin hakeutumisessa. Kodin ja koulun yhteistyö on
välttämätöntä oppilaan romanikielen kehittymiselle ja kouluopinnoissa menestymiselle.
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VUOSILUOKAT 1−2
Vuosiluokilla 1−2 opetuksen pääpaino on suullisen kielitaidon kehittämisessä. Opetuksen tavoitteena
on rohkaista lasta käyttämään jo osaamaansa ja koulussa oppimaansa kieltä ikätasolleen sopivissa,
leikinomaisissa vuorovaikutustilanteissa.
TAVOITTEET
Oppilas
· oppii erottamaan puheesta romanikielen vaikeat äänteet ja lausumaan ne oikein sekä erottamaan
lauseet, sanat ja tavut toisistaan
· oppii romanikielen luku- ja kirjoitustaidon alkeet ja äänteiden oikeinkirjoituksen sekä kehittää niitä
omien edellytystensä mukaan
· laajentaa sanavarastoaan niin, että osaa muodostaa kysymyksiä ja vastauksia sekä kertoa edellytystensä
mukaan lyhyitä kertomuksia omasta lähiympäristöstään suullisesti
· oppii tunnistamaan maskuliini- ja feminiinimuotoiset sanat ja käyttämään niitä omassa puheessaan
· oppii eläytyvää kuuntelemista ja ennen kaikkea suullista itsensä ilmaisemista.
KESKEISET SISÄLLÖT
· romanikielen äänteiden ja äänneyhdistelmien harjoituksia
· suullisen ilmaisun harjoituksia, puheen jakamista lauseisiin, sanoihin ja tavuihin
· romanikielisiä tarinoita, loruja, leikkejä ja lauluja
· kuullun ymmärtämisen harjoituksia
· lukemisen ja kirjoittamisen harjoituksia
· sanatason oikeinkirjoituksen harjoituksia
· nominitaivutukset (substantiivit, adjektiivit, pronominit ja numeraalit): elollinen ja eloton, suku ja luku
· verbien taivutus: preesens, imperatiivi ja kieltomuodot
· tavallisimmat prepositiot ja postpositiot
· sijataivutuksista nominatiivi, akkusatiivi ja genetiivi
· aihepiirit: minä itse, perhe ja koti, pihapiiri, leikit, koulu ja lähiympäristö, kulttuuri ja tavat
KUVAUS OPPILAAN HYVÄSTÄ OSAAMISESTA 2. LUOKAN PÄÄTTYESSÄ
Oppilas
· pyrkii oikeaan romanikielen perustason ääntämiseen
· pyrkii käyttämään maskuliini- ja feminiinimuotoja puheessaan
· pyrkii käyttämään opetettuja romanikielen rakenteita puheessaan
· ymmärtää pääpiirteissään tunnilla käytettyä romanikieltä ja romanikielisiä ohjeita
· pyrkii ilmaisemaan itseään romanikielellä tutuista aihepiireistä puhuttaessa
· osaa romanikielisiä loruja, leikkejä ja lauluja sekä romanien tapakulttuuria
· lukee yksittäisiä romanikielisiä sanoja ja pieniä lauseita.
VUOSILUOKAT 3−5
Vuosiluokkien 3−5 opetuksen pääpaino on suullisen kielitaidon kehittämisessä. Opetuksen tavoitteena
on opettaa romanikielen keskeisimmät rakenteet ja ohjata lasta niiden tietoisempaan käyttämiseen
pienimuotoisissa suullisissa vuorovaikutustilanteissa. Lisäksi opetuksen tavoitteena on opettaa lasta
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lukemaan ja kirjoittamaan romanikielellä.

TAVOITTEET
Oppilas
· oppii ymmärtämään, että kotona opittu puhekieli ja koulussa opetettava kirjallinen ilmaisu ovat
toisiaan täydentäviä elementtejä
· tunnistaa ja käyttää tavallisimpia romanikielen perusrakenteita ja ominaispiirteitä puhuessaan ja
kirjoittaessaan
· oppii aktiivista vuorovaikutuksellista kuuntelua
· oppii romanikielen peruslukutaidon ja kehittyy luetun ymmärtämisessä sekä laajentaa sanavarastoaan
· oppii tuottamaan pienimuotoisia kirjallisia tuotoksia ohjattuna ja harjoitusten avulla
· oppii osallistumaan pari- ja pienryhmäkeskusteluihin sekä tuottamaan pienimuotoisia suullisia
kertomuksia ohjattuna lähipiirien aiheista.
KESKEISET SISÄLLÖT
· romanikielen äänteet, äänneyhdistelmät ja niiden oikea ääntäminen
· nominitaivutukset (substantiivit, adjektiivit, pronominit ja numeraalit): elollinen ja eloton, suku ja luku
· verbien taivutus: preesens, imperfekti, imperatiivi ja kieltomuodot
· tavallisimmat prepositiot, postpositiot, konjunktiot ja adverbit
· sijataivutuksista nominatiivi, akkusatiivi ja genetiivi sekä muiden muotojen harjoittelua
· peruslukutaidon monipuolisia harjoituksia
· sana- ja asiatarkan sekä päättelevän lukemisen harjoittelemista
· sanavaraston kartuttaminen yhteistyössä muiden aineiden kanssa
· käsin kirjoittamisen harjoituksia
· oikeinkirjoitus: sanojen ja lyhyiden lauseiden oikeinkirjoitus
· kuuntelu- ja sanelutehtäviä
· omaa kirjallisen ilmaisun harjoittelua: kirjeet, viestit, pienet kuvaukset ja selostukset sekä jutut ja lorut
· suullisen ilmaisun harjoittelua lähipiirin aiheista: pari- ja pienryhmäkeskusteluja, pienimuotoisia
esiintymisiä, asian ja tapahtumien kertomista, osallistuvan kuuntelun harjoituksia
· kielenoppimistaitojen kehittämistä
· käsiteltävät aihepiirit: oma suku, harrastukset, koulu, minäkuva laajenee, ympäristön ja luonnon
ilmiöitä, romanien historiaa Suomessa, arjen ja juhlan kulttuuri ja tavat
KUVAUS OPPILAAN HYVÄSTÄ OSAAMISESTA 5. LUOKAN PÄÄTTYESSÄ
Oppilas
· osaa noudattaa romanikielisiä ohjeita koulutyöskentelyssä ja kykenee työskentelemään tunnilla sekä
ryhmässä että yksin
· hallitsee romanikielen oikean ääntämisen ja lukee sujuvasti tutuista aiheista kirjoitettuja lyhyitä tekstejä
· osaa soveltaa tietämystään romanikielen perusrakenteista ja keskeisistä ominaispiirteistä puheessaan
· hallitsee riittävän sanavaraston tutuista asioista ja tapahtumista puhumiseen pari- ja
pienryhmätilanteissa
· osoittaa käsin kirjoittamisessa ja sanatason oikeinkirjoituksessa kohtalaista varmuutta, osaa omissa
teksteissään muodostaa yksinkertaisia lauseita
· kykenee ohjattuna tuottamaan pienimuotoisia kirjallisia viestejä ja selostuksia tutuista aiheista
· osallistuu kielenopetukseen aktiivisesti
· osaa romanikielisiä lauluja ja leikkejä
· on kiinnostunut oman kulttuurin arjen ja juhlan tapatietoudesta.
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VUOSILUOKAT 6−9
Vuosiluokkien 6−9 opetus painottuu suullisen ilmaisun monipuolistamiseen ja tarkentamiseen.
Opetuksen tavoitteena on kielen rakenteiden hallinta kirjallisessa ilmaisussa ja oppilaan oman kirjallisen
ilmaisun monipuolistaminen. Lisäksi opetuksen tavoitteena on opettaa päättelevää ja arvioivaa
lukemista.
TAVOITTEET
Oppilas
· oppii laajentamaan sana- ja ilmaisuvarastoaan hyödyntäen sekä kotona että koulussa opittuja asioita ja
rohkaistuu käyttämään romanikieltä yhä enemmän
· oppii romanikielen keskeiset rakenteet ja ominaispiirteet ja oppii soveltamaan niitä suullisessa ja
kirjallisessa ilmaisussaan
· syventää taitojaan sana- ja asiatarkassa sekä päättelevässä ja arvioivassa lukemisessa
· syventää ja monipuolistaa taitojaan tuottaa ja ymmärtää erilaisia tekstejä
· oppii hyödyntämään tietotekniikkaa romanikieltä kirjoittaessaan ja tietoa hakiessaan
· tutustuu erilaisiin romanikielisiin teksteihin ja syventää omaa tietämystään kielestä ja kulttuurista
· oppii ymmärtämään kaksikielisyyden merkityksen omalle kehitykselleen
· alkaa ymmärtää romanikielen ja suomen kielen eroja ja yhtäläisyyksiä ja tietää muista puhutuista
romanikielen murteista, asemasta ja historiasta.
KESKEISET SISÄLLÖT
· romanikielen äänteet ja äänneyhdistelmät, oikea ääntäminen
· nominitaivutukset (substantiivit, adjektiivit, pronominit ja numeraalit): elollinen ja eloton, suku ja luku
· verbien taivutus: perfekti, pluskvamperfekti, konditionaali ja kieltomuodot
· tavallisimpien prepositioiden, postpositioiden, konjunktioiden ja adverbien käytön varmentamista
· sijataivutuksista nominatiivi, akkusatiivi ja genetiivi sekä muut sijamuodot
· sijamuotojen ja verbimuotojen käytön perusteet
· sanojen johto-oppia
· sana- ja asiatarkan sekä päättelevän lukemisen harjoituksia
· lauseenjäsennyksen alkeet: subjekti, predikaatti ja objekti
· sanavaraston kartuttamista yhteistyössä muiden aineiden kanssa
· oikeinkirjoitus: lyhyiden viestien ja kirjoitelmien oikeinkirjoitus
· omaa kirjallista tuottamista: erilaiset viestit, kirjeet, pienet kuvaukset ja selostukset sekä tarinat ja
mielipiteet
· suullisen ilmaisun harjoituksia lähipiirin aiheista: pari- ja pienryhmäkeskusteluja, pienimuotoista
esiintymistä, asian ja tapahtumien kertomista, osallistuvaa kuuntelua
· kuuntelu- ja sanelutehtäviä, kuullun ja luetun kertomista ja kirjoittamista omin sanoin
· tutustumista romanien ja romanikielen asemaan ja historiaan
· kielen oppimistaitojen kehittämistä, sanakirjan ja muiden tietolähteiden käytön harjoittelua
· aihepiirejä: minä ja muut, jatko-opintoja ja ammatteja, suomalaisuus, monikulttuurisuus Suomessa,
kansainvälisyys, romanien historia ja asema, kulttuuritietoutta
PÄÄTTÖARVIOINNIN KRITEERIT ARVOSANALLE 8
Oppilas
· osaa hyödyntää opettajan avustuksella monipuolisesti romanikielistä materiaalia opiskelunsa tukena
· selviytyy luontevasti erilaisissa kodin ja koulun vuorovaikutustilanteissa tutuista aiheista puhuttaessa
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sekä pyrkii pitäytymään romanikielisessä ilmaisussa romanikieltä käyttäessään
· käyttää nomini- ja verbimuotoja melko varmasti sekä suullisessa että kirjallisessa ilmaisussa
· tuottaa ymmärrettäviä ja kohtalaisen oikeakielisiä romanikielisiä tekstejä
· ymmärtää pääpiirteissään romanikielisten asia- ja mediatekstien asiasisällön
· osallistuu romanikielen opetukseen aktiivisesti ja osoittaa tehtävissään huolellisuutta
· tuntee romanikulttuuria ja sen historiaa ja on kiinnostunut oppimaan lisää
· ymmärtää omalla kohdallaan kaksoisidentiteetin merkityksen.
VIITTOMAKIELI ÄIDINKIELENÄ
Oppimäärältään viittomakieli äidinkielenä noudattaa soveltuvin osin suomi äidinkielenä -oppimäärän
rakennetta, tavoitteita ja sisältöjä. Viittomakieli äidinkielenä -opetuksen yleistavoitteena on vahvistaa
oppilaan identiteettiä ja minäkuvaa viittomakielisenä ihmisenä sekä viittomakielisen yhteisön jäsenenä
puhuttua kieltä käyttävässä ympäristössä. Tavoitteena on, että hänelle kehittyvät hyvät valmiudet kaksija monikielisyyteen sekä kyky kohdata muiden yhteisöjen kulttuureja. Hyvä viittomakielen taito on
perusta, jonka varaan rakentuu suomen kielen ja muiden puhuttujen kielten sekä monipuolisten
viestintä- ja opiskelutaitojen oppiminen.
Opetuksessa käsitellään viittomakielistä kertomaperinnettä ja kaunokirjallisuutta, jotka auttavat
vahvistamaan kulttuuri-identiteettiä ja edistävät kielellisten taitojen omaksumista. Opetuksessa on
otettava huomioon, että viittomakielellä on viittomakieliselle oppilaalle samanlainen merkitys kuin
puhutulla äidinkielellä muille oppilaille. Opetuksen tehtävänä on kehittää oppilaan persoonallista ja
kulttuurista identiteettiä, ajatusten ja tunteiden ilmaisua sekä metakielellisiä ja viestinnällisiä taitoja. Sen
avulla tuetaan myös hyvän itsetunnon sekä sosiaalisten taitojen kehittymistä.
VUOSILUOKAT 1−2
Vuosiluokilla 1−2 opetuksen pääpaino on viittomakielen perustaitojen oppimisessa. Tavoitteena on
rohkaista oppilasta käyttämään jo osaamaansa ja koulussa oppimaansa viittomakieltä erilaisissa
vuorovaikutustilanteissa.
TAVOITTEET
Oppilas
· haluaa, rohkenee ja osaa ilmaista itseään viittomakielellä, ja hänen kokonaisilmaisunsa kehittyy
· oppii katsomaan viittomakieltä keskittyen ja eläytyen tilanteen mukaan
· oppii osallistumaan keskusteluun kysymällä, vastaamalla, kertomalla sekä ilmaisemalla omia tietojaan,
kokemuksiaan, ajatuksiaan, mielipiteitään ja tunteitaan; hän oppii noudattamaan viittomakielisen
keskustelun perussääntöjä
· oppii tarkkailemaan viittomakielisen tekstin vastaanottamistaan ja ymmärtämistä
· oppii kyselemään ja hankkimaan tietoja viittomakielellä
· tutustuu kieleen ilmiönä viittomakielisiä tekstejä katsoessaan ja tuottaessaan ja tottuu tarkastelemaan
viittomakielen merkityksiä ja muotoja
· oppii tarkastelemaan suomalaisen viittomakielen viittomistoa sekä tunnistamaan eri viittomien
merkityssisällöt ja käyttötarkoitukset eri kielenkäyttöyhteyksissä
· tutustuu viittomakielellä tuotettuihin ja sille käännettyihin teksteihin ja taiteeseen siten, että hänen
viittoma- ja kielivarastonsa sekä mielikuvituksensa rikastuvat ja hän saa aineksia ajattelunsa ja ilmaisunsa
kehittymiselle.
KESKEISET SISÄLLÖT
Viestintä
· viittomakielistä ilmaisua erilaisissa viestintätilanteissa, osallistumista pari-, pienryhmä- ja
luokkakeskusteluihin
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· viittomakielisten vuorovaikutustaitojen harjoittelua: huomion herättämisen tekniikat, katsekontakti,
viittojien optimaalinen sijainti, puheenvuoron ottaminen, vuorottelu keskustelutilanteessa, ajatusten ja
mielipiteiden perustelu, aktiivinen katsominen ja kommentointi
· esiintymisviittomakieleen tutustumista opettajan viittomista ja viittomakielisiä tallenteita katsomalla
· keskittyvän, tarkan ja päättelevän viittomakielisen kertomisen harjoittelua
· viittomakielellä toimiviin viestintävälineisiin tutustumista
· medialukutaidon perusteiden harjoittelemista
Kielitietoisuus
· viittoman rakenneosiin tutustumista ja niiden hallinnan ja erottelun harjoittelemista erilaisten
viittomakieleen perustuvien leikkien ja lorujen avulla
· viittomakielen merkitysten ja käyttöyhteyksien tarkastelemista sekä kiinteiden ja produktiivisten
viittomien muodostukseen tutustumista
· kieliopin perustekijöihin − tilankäyttöön ja nonmanuaalisiin rakenteisiin − tutustumista
· viittomavaraston kartuttamista satujen, tarinoiden ja kertomusten avulla
Kulttuuritietoisuus
· viittomakielisen yhteisön käyttäytymisnormien ja tapojen tutkimista
· viittomakielisen yhteisön kulttuuriperinteeseen ja kulttuuritoimintaan tutustumista
Kirjallisuus
· viittomakielellä tuotettuihin ja viittomakielelle käännettyihin satuihin, kertomuksiin, loruihin sekä
lastenrunoihin ja -lauluihin tutustumista
· viittomakielisten tekstien avaamista yhdessä keskustellen
· tutustumista erilaisten kirjastopalveluiden käyttöön
KUVAUS OPPILAAN HYVÄSTÄ OSAAMISESTA 2. LUOKAN PÄÄTTYESSÄ
Oppilas
· osaa toimia tarkoituksenmukaisesti arkipäivän viittomakielisissä tilanteissa
· seuraa opettajan ja muiden oppilaiden kerrontaa ja keskustelua; viittojana oppilas pyrkii
vastavuoroisuuteen; keskustelussa hän reagoi viittomiseen omilla ajatuksillaan ja mielipiteillään sekä
kysymyksillään
· osaa ilmaista itseään viittomalla; hän pystyy viittomaan pienelle ryhmälle havainnoistaan ja
kokemuksistaan niin, että katsojat pystyvät seuramaan kerrontaa; hän osallistuu luokan yhteisiin
ilmaisuharjoituksiin
· pystyy tekemään ikäkaudelleen ominaisia havaintoja viittomakielen merkityksestä ja muodosta; hän
kykenee erittelemään viittomien rakennetta sekä pohtimaan niiden ilmaisutapaa
· ymmärtää ikäkaudelleen tarkoitettuja viittomakielisiä tekstejä siten, että yksityiskohtien tunnistamisen
ja toistamisen lisäksi hän pystyy tekemään tekstistä päätelmiä; oppilas etsii itselleen sopivia ja mieluisia
viittomakielisiä tekstejä; hän käyttää niitä viihtymiseen ja osin myös löytääkseen tietoa
· haluaa ilmaista itseään viittomalla lyhyitä suunniteltuja ja jäsenneltyjä viittomakielisiä tekstejä
· osaa tuottaa selkeää viittomakieltä sekoittamatta siihen suomen kielen rakenteita ja piirteitä, jotka
vaikeuttavat ymmärtämistä
· tietää, että suomenkielisten kanssa voidaan keskustella tulkin välityksellä.
VUOSILUOKAT 3−5
Vuosiluokilla 3−5 opetuksessa painotetaan viittomakielen tietojen ja taitojen kehittämistä ja
viittomakielen käyttöä itseilmaisun välineenä. Opetuksen tavoitteena on myös oppia käyttämään
tulkkipalveluita ja erilaisia viestintävälineitä.
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TAVOITTEET
Oppilas
· oppii viittomakielisten viestien vastaanottamis- ja tuottamistaitoja
· oppii esittämään ajatuksia ja perustelemaan mielipiteensä viittomakielellä
· oppii tietoisesti erittelemään viittomakielen merkityksiä, rakennetta ja muotoja sekä vertaamaan niitä
suomen kieleen
· rohkenee osallistua itsenäisesti tai tarvittaessa tulkin välityksellä keskusteluihin ja pyrkii ottamaan
huomioon vastaanottajan omassa viestinnässään
· tutustuu monipuolisesti viittomakielellä tuotettuihin tai viittomakielelle käännettyihin teksteihin,
keskustelee teksteistä ja kertoo niistä muille; käyttää viittomakielistä kirjallisuutta virikkeenä luovassa
toiminnassa
· oppii käyttämään viittomakielen tulkkipalveluita
· oppii tunnistamaan kansallisen viittomakielen ja sen eroja muihin viittomakieliin.
KESKEISET SISÄLLÖT
Viestintä
· viittomakielisen keskustelutilanteen harjoittelua; vuorottelun, ajattelun muotoilun ja mielipiteiden
perustelujen harjoittelua, aktiivisen katsomisen ja kommentoinnin harjoittelua
· lyhyiden viittomakielisten esitysten suunnittelua ja toteuttamista pienryhmille, luokalle ja/tai videolle
· tiedonhankinnan harjoittelua opettajan johdolla viittomakielisessä viestinnässä
· tiedonhankinnan harjoittelua opettajan johdolla erilaisista viittomakielisistä lähteistä
· kuvapuhelimen ja verkkopohjaisten viestintävälineiden käytön harjoittelua viittomakielisessä
viestinnässä
Kielitietoisuus
· kiinteiden ja produktiivisten viittomien merkitysten ja käyttöyhteyksien tarkastelua
· viittomien muodostamisen ja taivutuksen tarkastelua
· viittomiston kehittymisen tarkastelua
· viittomakielen lauseopin tarkastelua
· viittomavaraston kartuttamista monipuolisten viittomakielisten tekstien käsittelyn avulla
Kulttuuritietoisuus
· viittomakieliseen perimätietoon tutustumista
· viittomakielisen yhteisön kulttuuritoimintaan liittyvien esitysten suunnittelua ja toteuttamista
Kirjallisuus
· viittomakielellä tuotettuihin ja viittomakielelle käännettyihin kertomuksiin, tarinoihin, draamaan,
runouteen tutustumista
KUVAUS OPPILAAN HYVÄSTÄ OSAAMISESTA 5. LUOKAN PÄÄTTYESSÄ
Oppilas
· osaa käyttää viittomakieltä tarkoituksenmukaisesti erilaisissa viestintätilanteissa ja hallitsee
keskeisimmät tyylilajit erilaisissa sosiaalisissa ja opiskelutilanteissa
· osallistuu keskusteluun, hallitsee viittomakielisen vuorovaikutuksen säännöt ja tekniikat sekä osaa
esittää ajatuksensa ja mielipiteensä selkeästi ja jäsennellysti viittoen
· ymmärtää ikäkaudelleen tarkoitettuja viittomakielisiä tekstejä ja pystyy analysoimaan niiden rakennetta
ja sisältöjä
· tietää, miten voi saada käyttöönsä viittomakielistä materiaalia viihde- ja tiedonetsintätarkoituksiin eri
viestintämedioista, verkossa olevista oppimisalustoista ja lähteistä
· osaa hankkia tietoja sekä rakentaa ja kehitellä niitä edelleen verkossa yhteistoiminnallisen oppimisen
avulla
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· pystyy tuottamaan suunniteltuja ja jäsenneltyjä viittomakielisiä tekstejä erilaisista aiheista ja eri
tarkoituksiin
· osaa käyttää kuvapuhelinta ja tulkkia viittomakielisessä viestinnässä
· tuntee eron kiinteiden ja produktiivisten viittomien välillä ja osaa käyttää niitä tarkoituksenmukaisesti
eri lauseyhteyksissä; hän tuntee viittoman rakenneosat ja osaa luokitella viittomia niiden muodostumisen
perusteella; hän tuntee keskeisimmät lause- ja tekstityypit ja osaa käyttää niitä tarkoituksenmukaisella
tavalla
· tuntee keskeiset lauseenmuodostussäännöt ja osaa erottaa pää- ja sivulauseet viittoessaan.
VUOSILUOKAT 6−9
Vuosiluokilla 6−9 painotetaan viittomakielen taidon kehittämistä ja syventämistä sekä viittomakielen
hyvää hallintaa siten, että oppilas kykenee toimimaan tasavertaisena jäsenenä viittomakielisessä
yhteisössä.
TAVOITTEET
Oppilas
· oppii analysoimaan viittomakielisen tekstin rakennetta ja tunnistamaan viittomakielisen tekstin
tekstilajin ja viittomistyylin
· kehittää viittomakielisen median kriittisen lukemisen taitoaan ja viestintävalmiuksiaan tietoteknisessä
viittomakielisessä oppimisympäristössä
· oppii käyttämään tulkkipalveluja ja toimimaan yhteistyössä viittomakielen tulkin kanssa erilaisissa
asioimis-, opiskelu- ja kulttuuritilanteissa
· oppii tunnistamaan suomalaisen viittomakielen eri käyttäjäryhmät ja kielen käytön erot eri tilanteissa
· tutustuu yhden tai useamman vieraan viittomakielen sekä kansainvälisen viittomisen perusteisiin
· tutustuu erilaisiin viittomakielen merkintäjärjestelmiin.
KESKEISET SISÄLLÖT
Viestintä
· erilaisten keskustelumuotojen harjoittelua
· viittomakielisen esitelmän sekä muunlaisten esitysten suunnittelun ja toteuttamisen harjoittelua
· itsenäisen tiedonhankinnan harjoittelua erilaisista viittomakielisistä lähteistä; lähdemateriaalin
luotettavuuden arviointia
· arkikeskustelun alkeiden harjoittelua yhdellä vieraalla viittomakielellä sekä kansainvälisellä viittomisella
Kielitietous
· viittoman rakenteeseen ja viittomakielen kieliopillisiin prosesseihin liittyvien käsitteiden ja ilmiöiden
tarkastelua
· tutustuminen viittomien muodostamiseen ja taivuttamiseen sekä suomalaisen viittomakielen
lauseoppiin
· kiinteiden ja produktiivisten viittomien sekä viittomakielisten idiomien merkitysten tutkimista
· viittomiston tyylierojen tutkimista
· viittomakielen sanakirjojen käytön harjoittelua
· suomalaisen viittomakielen viittomiston, rakenteen ja kieliopin vertaamista yhteen pohjoismaiseen tai
muuhun vieraaseen viittomakieleen
· viittomakielen rakenteen vertaamista suomen kieleen ja muihin puhuttuihin kieliin
Kulttuuritietoisuus
· kuurosokeiden ryhmän erityispiirteisiin tutustumista
· suomenruotsalaisen kuurojen ryhmän erityispiirteisiin ja heidän käyttämäänsä suomenruotsalaiseen
viittomakieleen tutustumista
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· kommunikoinnin harjoittelua suomenkielisten kanssa tulkin avustuksella ja ilman tulkkia
· viittomakielisen ja puhuttua kieltä käyttävien kulttuurin erojen ja yhtäläisyyksien tarkastelua
Kirjallisuus
· erilaisiin viittomakielisiin teksti- ja tyylilajeihin tutustumista sekä niiden tuottamisen harjoittelua
· viittomakieliseen kertomaperinteeseen tutustumista
PÄÄTTÖARVIOINNIN KRITEERIT ARVOSANALLE 8
Oppilas
· osaa käyttää viittomakieltä tarkoituksenmukaisesti erilaisissa viestintätilanteissa; hän osaa ottaa
huomioon keskustelukumppanin kielelliset tarpeet ja rajoitukset ja muuttaa omaa viittomistaan tilanteen
mukaan
· ymmärtää viittomakielisiä tekstejä hyvin ja pystyy hyödyntämään niitä omassa työskentelyssään; hän
osaa etsiä itsenäisesti tietoa ja viihdettä viittomakielisistä lähteistä kirjastoista ja tietoverkoista.
· pystyy tuottamaan suunniteltuja ja jäsenneltyjä viittomakielisiä tekstejä: referaatteja, raportteja,
esitelmiä, haastatteluja, kuvitteellisia kertomuksia ja kulttuuriesityksiä; hän osaa toimia yhteistyössä
viittomakielentulkin kanssa
· tuntee viittomakielen kieliopin ja viittomanmuodostusprosessit; hän osaa analysoida kiinteiden ja
produktiivisten viittomien sekä viittomakielisten idiomien merkityksiä ja tyylieroja; hän kykenee
kuvailemaan viittomakielen rakennetta ja tekemään vertailuja puhuttuihin kieliin tavoitteena
metakielisen tietoisuuden syventäminen
· osaa käyttää viittomakielen sanakirjoja
· tietää viittomakielisen yhteisön eri käyttäjäryhmät ja tuntee viittomakielistä kertoma- ja
kulttuuriperinnettä
· tuntee keskeisimmät murrealueet ja niiden piirteet
· oppilas on omaksunut käsityksen kansainvälisestä viittomisesta ja muiden maiden viittomakielistä.
MUU OPPILAAN ÄIDINKIELI
Perusopetuslain 12. §:n nojalla äidinkielenä voidaan huoltajan valinnan mukaan opettaa suomen,
ruotsin, saamen, romanikielen tai viittomakielen lisäksi myös muuta oppilaan äidinkieltä. Tällöin
mainittua äidinkieltä opetetaan valtioneuvoston asetuksen 1435/2001 8. §:n määrittelemällä
tuntimäärällä äidinkieli ja kirjallisuus -oppiaineena. Opetussuunnitelma laaditaan ja opetuksen
tavoitetaso määritellään suomi tai ruotsi äidinkielenä -oppimääriä soveltaen.
Opetuksessa otetaan huomioon oppilaiden vaihteleva kielellinen ja kulttuurinen kotitausta sekä
ympäristön tarjoaman tuen vähäisyys oppilaan oman äidinkielen kehittymiselle.
SUOMI TOISENA KIELENÄ
VUOSILUOKAT 1−9
Oppilaille, joiden äidinkieli ei ole suomi, ruotsi tai saame, opetetaan suomea toisena kielenä joko
kokonaan tai osittain äidinkielen ja kirjallisuuden suomi äidinkielenä -oppimäärän sijaan. Opetuksen
laajuudesta päätetään opetussuunnitelmassa. Nämä opetussuunnitelman perusteet on laadittu suomi
toisena kielenä -opetukseen, joka vuosiviikkotunneiltaan vastaa suomi äidinkielenä -opetusta.
Suomi toisena kielenä -oppimäärän lähtökohtana on toisen kielen oppijan oppimistilanne: oppilas
oppii suomea suomenkielisessä ympäristössä, ja hänelle kehittyy vähitellen monipuolinen suomen kielen
taito oman äidinkielensä rinnalle. Suomi toisena kielenä -oppimäärä eroaa tavoitteiltaan ja sisällöiltään
suomi äidinkielenä -oppimäärästä.
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Suomi toisena kielenä -opetuksen keskeinen tavoite on, että oppilas saavuttaa perusopetuksen loppuun
mennessä mahdollisimman hyvän suomen kielen taidon kaikilla kielitaidon osa-alueilla, pystyy
opiskelemaan täysipainoisesti kaikkia perusopetuksen oppiaineita ja että hänen on mahdollista jatkaa
opintojaan perusopetuksen jälkeen. Opetuksessa pyritään ohjaamaan oppilasta elinikäiseen oppimiseen
niin, että hän voi vähitellen saavuttaa äidinkielisten veroisen suomen kielen taidon ja saa siten
tasavertaiset mahdollisuudet toimia ja vaikuttaa suomalaisessa yhteiskunnassa. Yhdessä oman
äidinkielen opetuksen kanssa suomi toisena kielenä -opetus vahvistaa oppilaan monikulttuurista
identiteettiä ja rakentaa pohjaa toiminnalliselle kaksikielisyydelle.
Suomea toisena kielenä oppivalle suomen kieli on sekä oppimisen kohde että sen väline koko
kouluajan. Suomea opitaan kaikissa oppiaineissa, ja suomen opetus toisena kielenä edellyttää
yhteissuunnittelua ja yhteistyötä opettajien kesken. Suomi toisena kielenä -oppimäärän tehtävänä on
kehittää oppilaiden suomen kielen taitoa suunnitelmallisesti, ja opetuksessa otetaan huomioon myös
muiden oppiaineiden sisältöjä, peruskäsitteitä ja sanastoa.
Opetuksessa tulee ottaa huomioon, että uuden kielen syvällinen oppiminen vie useita vuosia. On
kiinnitettävä huomiota siihen, että tavoitteiden saavuttamiseen kuluvaan aikaan voi vaikuttaa oppilaan
oman äidinkielen hallinta sekä äidinkielen ja suomen kielen rakenteiden erilaisuus ja kulttuurinen
etäisyys.
Tavoitteita asetettaessa ja sisältöjä valittaessa otetaan huomioon oppilaan kokonaistilanne, kuten ikä,
kielitaito sekä koulu- ja kokemustausta. Opetuksen lähtökohtana on oppilaan suomen kielen taito, ei
luokka-aste, jolla hän opiskelee. Opetuksessa painotetaan viestinnällisyyttä: sanaston kasvattaminen ja
kielen rakenteiden harjoitteleminen kietoutuvat kielitaidon eri osa-alueiden kehittämiseen ja oppijan
kulttuuritietouden lisäämiseen. Opetusmenetelmät ja työtavat tulee valita niin, että oppilas saa
mahdollisuuden omaksua oppimisstrategioita, joiden avulla hän pystyy aktiivisesti hyödyntämään
koulussa ja koulun ulkopuolella kohtaamaansa kielellistä ja kulttuurista ainesta. Opetuksessa käytetään
hyväksi kieliyhteisön keskellä elämistä, ympäristön tarjoamia viestintätilanteita sekä oppilaiden
kokemuksia ja havaintoja niistä.
TAVOITTEET
Oppilas oppii perusopetuksen kuluessa
· ymmärtämään normaalitempoista kasvokkaista puhetta, keskustelemaan yleisistä aihepiireistä ja
saamaan hyvin selvää opettajan puheesta eri aineiden tunneilla sekä radio- ja televisio-ohjelmista, jos
aihepiiri on tuttu
· selviämään käytännön puhetilanteissa koulussa ja koulun ulkopuolella ja tekemään puheessaan eron
keskeisten puheen rekisterien välillä
· ymmärtämään eri oppiaineita sekä yleisiä aihepiirejä käsittelevää tekstiä, lukemaan itsenäisesti ja
valitsemaan tarkoitukseensa sopivaa kirjallisuutta sekä kehittämään sen avulla sanastoaan ja
ymmärtämystään ja löytämään kirjallisuudesta elämyksiä
· kirjoittamaan yksityisiä ja opetukseen liittyviä tekstejä ja esittämään ajatuksiaan kirjallisesti yhtenäisinä
kokonaisuuksina sekä käyttämään kirjoittaessaan kirjoitetun kielen rekisteriä
· kehittämään kielellistä tietoisuuttaan ja kielentuntemustaan
· käyttämään erilaisia kielenopiskelussa tehokkaiksi todettuja työtapoja, tunnistamaan omia
oppimisstrategioitaan sekä tarvittaessa muuttamaan niitä tarkoituksenmukaisemmiksi
· arvioimaan kielitaitonsa kehittymistä
· kehittämään kielitaitoaan myös muiden oppiaineiden tunneilla ja luokkahuoneen ulkopuolella
· vertailemaan omaa ja suomalaista kulttuuria sekä viestimään ja toimimaan suomalaisessa kulttuurissa,
ymmärtämään oman ja suomalaisen kulttuurin juuria ja arvostamaan molempia kulttuureita.
KESKEISET SISÄLLÖT
Tilanteet ja aihepiirit, joista oppilaan tulee pystyä kommunikoimaan
· henkilökohtainen elämä, perhe, suku, ystävät; vuoden- ja vuorokaudenajat sekä sää; koti ja asuminen;
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koulu fyysisenä ympäristönä, oppitunnit, koulutoverit, opettajat ja muu henkilökunta; ruokailu ja
puhtaus; ihmisen keho ja vaatetus; julkiset tilat ja palvelut, kuten kauppa, liikenne ja terveydenhoito;
maaseutu- ja kaupunki; luonto; vapaa-aika, kulttuuri ja urheilu, matkailu; tiedotusvälineet
· eri oppiaineiden sanasto: sanavaraston laajentaminen ja morfologia, ylä- ja alakäsitteet
· juhlapäivät, kansanperinne, tapakulttuuri; leikit; suomalaiset merkkihenkilöt ja -tapahtumat; arjen
perinne ja elämänmuoto
Rakenteet ja kielitieto
· äänteiden, rytmin, painotuksen ja intonaation tunnistaminen ja tuottaminen; kirjoitus- ja
äännejärjestelmä ja niiden erityispiirteet
· kielen rakenteista keskeisimmät; sanaluokat ja niiden taivuttaminen; verbityypit ja tärkeimmät
nominityypit; sija-, persoona- ja aikamuodot sekä modukset pääpiirteissään; lauseenjäsenten
tunnistaminen; nominaalimuotojen ja lauseenvastikkeiden tunnistaminen; lausetyypit; sanojen
johtamisen pääperiaatteet; välimerkit ja oikeinkirjoitus
· sana, lause, virke; sidoksisuus; erilaisten tekstilajien päätyypit
· puhutun ja kirjoitetun kielen ero; puhutun kielen vaihtelu
· suomi maailman kielten joukossa
Lukeminen ja kirjoittaminen
· suomen kielen kirjoitusjärjestelmä, kirjain-äänne-vastaavuus, tavutus, pien- ja suuraakkoset,
tyyppikirjaimet
· mekaaninen, sujuva ja ymmärtävä lukutaito; lukutaidon strategioita, kuten ennakointi, päättely sekä
pääasioiden ja tukisanojen etsiminen tekstistä
· tekstilajit ja kirjoittaminen erilaisiin tarkoituksiin
Kertomusperinne, kirjallisuus, viestintäkasvatus
· ikäkauden ja kielitaidon mukaisesti sadut, lorut, kertomukset, runot, arvoitukset, sanalaskut
kaunokirjalliset otteet ja kokonaisteokset
· keskeiset kirjailijat ja heidän teoksensa sekä Kalevala ja Suomen kirjallisuuden päävaiheet
· mediatekstit, kuvalukutaidon alkeet, elokuva ja teatteri
· kirjaston käyttö, tieto- ja viestintätekniikka, televisio, radio, lehdistö, mainonta
· tiedonhankinta erityyppisistä lähteistä
Puheviestintä ja vuorovaikutustaidot
· puheviestinnän strategiat, kuten keskustelun aloittaminen, ylläpitäminen ja päättäminen, mielipiteen
ilmaiseminen, kuulijan huomioon ottaminen; kuuntelijan palautekäyttäytyminen
· kulttuurisidonnaiset puheviestintätilanteet, kuten tervehtiminen, puhutteleminen, esittäytyminen,
kiittäminen, anteeksi pyytäminen ja puhelinkäyttäytyminen
· omien tunteiden, tarpeiden, tietojen ja mielipiteiden esittäminen ja perusteleminen
· puuttuvan kielitaidon kompensoiminen esimerkiksi lähikäsitettä käyttämällä tai selittämällä
· neuvottelutaitojen kehittäminen ja rakentava keskusteleminen
Kielenopiskelutaidot
· oppikirjan ja sanakirjan käyttö, uusien sanojen ja rakenteiden käyttö omissa tuotoksissa, pari- ja
pienryhmäkeskustelu puheviestinnän säännöllisenä harjoittelutapana, merkityksen päättely
asiayhteydestä, suomen kielen vertaaminen omaan äidinkieleen, oman tuotoksen tarkkaileminen ja
korjaaminen, oman kielitaidon arviointi
PÄÄTTÖARVIOINNIN KRITEERIT ARVOSANALLE 8
· Arvioinnissa otetaan huomioon kielitaidon kaikki osa-alueet. Päättöarvioinnissa on otettava
huomioon, että oppilaan kielitaitoprofiili voi olla hyvinkin epätasainen.
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Kielitaito
Kielen osaamisen taso luokalla 9 kielitaidon tasojen kuvausasteikon (liite) mukaan: B1.1–B1.2
Kulttuuritaidot
Oppilas
· tuntee suomalaista yhteiskuntaa, kulttuuria ja suomalaisia tapoja
· ymmärtää monikielisyyden ja monikulttuurisuuden merkityksen ja arvostaa sitä
· ymmärtää ja osaa suhteuttaa suomalaisen kulttuurin arvoja omaan arvomaailmaansa.
Kielenopiskelutaidot
Oppilas
· on tottunut säännöllisesti käyttämään kielten opiskelussa tehokkaiksi todettuja työtapoja.
RUOTSI TOISENA KIELENÄ (SVENSKA SOM ANDRASPRÅK)
VUOSILUOKAT 1–9
Ne oppilaat, joiden äidinkieli ei ole suomi, ruotsi tai saame, voivat saada opetusta ruotsi toisena kielenä oppimäärän mukaisesti joko kokonaan tai osittain ruotsi äidinkielenä -oppimäärän sijaan. Opetuksen
laajuudesta päätetään opetussuunnitelmassa. Nämä opetussuunnitelman perusteet on laadittu ruotsi
toisena kielenä -opetukseen, joka vuosiviikkotunneiltaan vastaa ruotsi äidinkielenä -opetusta.
Ruotsi toisena kielenä -oppimäärän lähtökohtana on oppilaan oppimistilanne; oppilas oppii ruotsia
ruotsinkielisessä tai kaksikielisessä ympäristössä ja hänen ruotsin kielen taitonsa kehittyvät vähitellen
oman äidinkielen rinnalla. Ruotsi toisena kielenä -oppimäärä eroaa sekä tavoitteiltaan että sisällöiltään
ruotsi äidinkielenä -oppimäärästä.
Ruotsi toisena kielenä -opetuksen keskeinen tavoite on, että oppilas saavuttaa perusopetuksen loppuun
mennessä mahdollisimman hyvän ruotsin kielen hallinnan kaikilla kielitaidon osa-alueilla. Oppilaan tulee
kyetä opiskelemaan täysipainoisesti kaikkia perusopetuksen oppiaineita ja omaksua sellaiset tiedot ja
taidot, että hän saa kelpoisuuden jatko-opintoihin perusopetuksen jälkeen. Oppilasta pyritään
kannustamaan elinikäiseen oppimiseen niin, että hänen ruotsin kielen taitonsa voi vähitellen kehittyä
ruotsia äidinkielenään puhuvien kielitaidon tasolle, jolloin oppilas saa tasavertaiset mahdollisuudet
toimia ja vaikuttaa suomalaisessa yhteiskunnassa. Yhdessä oman äidinkielen opetuksen kanssa ruotsi
toisena kielenä -opetus vahvistaa oppilaan monikulttuurista identiteettiä ja luo perustan toiminnalliselle
kaksikielisyydelle.
Ruotsia toisena kielenä oppivalle ruotsin kieli on sekä oppimisen väline että kohde koko kouluajan.
Ruotsia opitaan kaikissa oppiaineissa, ja ruotsi toisena kielenä -opetus edellyttää sekä yhteissuunnittelua
että yhteistyötä eri opettajien kesken. Ruotsi toisena kielenä -oppimäärän tehtävänä on määrätietoisesti
kehittää oppilaan ruotsin kielen taitoa, ja opetuksessa otetaan huomioon myös muiden oppiaineiden
sisältöjä, peruskäsitteitä ja sanastoa.
Opetuksessa tulee ottaa huomioon, että uuden kielen syvällinen oppiminen vie useita vuosia. On
kiinnitettävä huomiota siihen, että tavoitteiden saavuttamiseen kuluvaan aikaan voi vaikuttaa oppilaan
äidinkielen hallinta, äidinkielen ja ruotsin kielen rakenteelliset erot sekä kulttuurinen etäisyys.
Tavoitteita asetettaessa ja sisältöjä valittaessa on otettava huomioon oppilaan kokonaistilanne, kuten
ikä, kielitaito sekä koulu- ja kokemustausta. Opetuksen lähtökohtana on oppilaan ruotsin kielen
osaamistaso, ei luokka-aste, jolla hän opiskelee. Opetuksessa painotetaan viestintää: sanavaraston
laajentaminen ja kielen rakenteiden harjoitteleminen sisältyvät kielitaidon eri osa-alueiden kehittämiseen
ja oppilaan kulttuuritietouden lisäämiseen. Opetusmenetelmät ja työtavat on valittava siten, että
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oppilaalle tarjoutuu mahdollisuus omaksua oppimisstrategioita, joiden avulla hän pystyy aktiivisesti
hyödyntämään koulun ja koulun ulkopuolisen ympäristön tarjoamia kielellisiä ja kulttuurisia aineksia.
Luonnollisen pohjan opetukselle muodostavat ympäristön eri viestintätilanteet ja oppilaiden omat
kokemukset ja havainnot.
TAVOITTEET
Oppilas oppii perusopetuksen kuluessa
· ymmärtämään normaalitempoista kasvokkain tapahtuvaa puhetta ja keskustelua yleisistä aihepiireistä
sekä ymmärtämään opettajan puhetta eri oppiaineiden tunneilla sekä tuttuja aihepiirejä käsitteleviä
radio- ja televisio-ohjelmia
· selviytymään käytännön puhetilanteista sekä koulussa että sen ulkopuolella ja tekemään puheessaan
eron keskeisten puheen rekisterien välillä
· ymmärtämään eri oppiaineita ja eri aihealueita käsitteleviä tekstejä, lukemaan itsenäisesti ja valitsemaan
tarkoitusta vastaavaa kirjallisuutta, laajentamaan lukemisen avulla maailmankuvaansa sekä kehittämään
sanavarastoaan ja kielen ymmärtämistään
· kirjoittamaan ruotsin yleiskieltä sekä yksityisiä ja opetukseen liittyviä tekstejä, ilmaisemaan ajatuksiaan
kirjallisesti loogisesti jäsentyneinä teksteinä
· kehittämään kielellistä tietoisuuttaan ja kielentuntemustaan
· käyttämään vaihtelevia, kielten opiskelussa tehokkaiksi todettuja työskentelytapoja, tunnistamaan
oppimisstrategioitaan sekä tarvittaessa kehittämään uusia oppimisstrategioita
· arvioimaan omaa kielellistä kehittymistään
· kehittämään kielitaitoaan myös muiden oppiaineiden tunneilla ja luokkahuoneen ulkopuolella
· vertailemaan omaa ja suomalaista kulttuuria, viestimään ja toimimaan suomalaisessa kulttuurissa,
ymmärtämään oman ja suomalaisen kulttuurin alkuperää sekä arvostamaan molempia kulttuureita.
KESKEISET SISÄLLÖT
Tilanteet ja aihepiirit, joista oppilaan tulee kyetä kommunikoimaan
· yksityiselämä, perhe, suku, ystävät; vuodenajat, ajanmääritykset, sää; koti ja asuminen; koulu fyysisenä
ympäristönä, oppitunnit, koulukaverit, opettajat ja muu henkilökunta; ruokailu ja puhtaus; ihmisen keho
ja vaatetus; julkiset tilat ja palvelut, kuten kauppa, liikenne ja terveydenhoito; maaseutu- ja kaupunki;
luonto; vapaa-aika, kulttuuri ja liikunta, matkailu; viestintävälineet
· eri oppiaineiden sanasto ja käsitteet
· juhlapäivät, kansanperinne, tapakulttuuri; leikit; suomalaisia merkkihenkilöitä ja -tapahtumia; arjen
perinne ja elämäntapa
Rakenteet ja kielitieto
· perustiedot ruotsin kielestä; kielen rakenne ja prosodia
· sanaluokat ja sanojen taipuminen; sanojen suku, kongruenssi ja aikamuodot
· ruotsin kielen lause- ja virkerakenteiden perusteet
· kielen tarkastelu ja kielellä kokeilu
· puhutun ja kirjoitetun kielen säännöt ja erot; yleiskieli ja murteet
· ruotsin kieli Suomessa suhteessa pohjoismaisiin, eurooppalaisiin ja maailman muihin kieliin
Lukeminen ja kirjoittaminen
· äänne-kirjain-vastaavuus ja sana-kuva-vastaavuus käsitteiden oppimisessa, tyyppikirjaimet
· eri lukustrategioita, mekaanisen lukutaidon automatisoituminen ja siirtyminen ääneen lukemisesta
hiljaiseen lukemiseen
· oman lukemisen ja tekstin sisällön ymmärtämisen tarkastelua
· tavallisimmat tekstilajit sekä kirjoittamista erilaisten tilanteiden tarpeisiin ja eri kohderyhmille
Kertomusperinne, kirjallisuus ja viestintäkasvatus
· kielitaidolle ja ikäkaudelle soveltuvia satuja, runoja, kertomuksia, arvoituksia ja sananlaskuja,

71
kansanrunoutta ja muita kaunokirjallisuuden lajeja Suomesta, Pohjoismaista ja muista maista
· keskeisiä suomalaisia kirjailijoita ja heidän teoksiaan
· mediatekstien, kuvien, elokuvien ja teatterikappaleiden lukemista ja analysointia
· kirjaston, tieto- ja viestintätekniikan sekä eri viestintävälineiden käyttöä
· tiedon etsintää eri lähteistä
Puheviestintä ja vuorovaikutustaidot
· puheviestinnän strategioita, kuten keskustelun aloittaminen, ylläpitäminen ja päättäminen, mielipiteen
ilmaiseminen, kuulijan ja hänen antamansa palautteen huomioiminen
· kulttuurisidonnaisia puheviestintätilanteita, kuten tervehtiminen, puhutteleminen, esittäytyminen,
kiittäminen, anteeksi pyytäminen, puhelinkäyttäytyminen
· omien tunteiden, tarpeiden, tietojen ja mielipiteiden ilmaiseminen ja perusteleminen
· puutteellisen kielitaidon kompensoiminen esimerkiksi lähikäsitteitä käyttämällä tai selittämällä
· neuvottelutaitojen ja rakentavan keskustelun edellyttämien taitojen kehittäminen
Kielenopiskelutaidot
· oppikirjojen ja sanakirjojen käyttö, uusien sanojen ja rakenteiden käyttäminen omissa tuotoksissa, parija ryhmäkeskustelut suullisen viestinnän säännöllisenä harjoittelutapana, oleellisten ainesten
havaitseminen tekstistä, ruotsin kielen vertaaminen omaan äidinkieleen, oman tuotoksen
tarkasteleminen ja korjaaminen, oman kielitaidon arviointi
PÄÄTTÖARVIOINNIN KRITEERIT ARVOSANALLE 8
Arvioinnissa otetaan huomioon kaikki kielitaidon osa-alueet. Päättöarvioinnissa on otettava huomioon,
että oppilaan kielitaitoprofiili voi olla hyvin epätasainen.
Kielitaito
Kielen osaamisen taso 9. luokalla kielitaidon tasojen kuvausasteikon (liite) mukaan: B1.1–B1.2
Kulttuuritaidot
Oppilas
· tuntee suomalaisen yhteiskunnan, kulttuurin ja suomalaisia tapoja
· ymmärtää ja arvostaa monikielisyyttä ja monikulttuurisuutta
· ymmärtää ja osaa suhteuttaa suomalaisen kulttuurin arvoja omiinsa.
Kielenopiskelutaidot
Oppilas
· on tottunut säännöllisesti käyttämään kieliopinnoissa tehokkaiksi todettuja työskentelytapoja.
SUOMI SAAMENKIELISILLE
Suomi saamenkielisille -oppimäärä on tarkoitettu niille oppilaille, jotka opiskelevat saamen kieltä
äidinkielen oppiaineena. Opetuksen tehtävänä on vahvistaa oppilaan tietoisuutta suomen kielestä ja
kaksikielisyydestään. Opetuksen perustehtävänä on kiinnostuttaa oppilas kielestä, kirjallisuudesta,
vuorovaikutuksesta ja ohjata tekemään niistä havaintoja.
Opetus lähtee oppilaan kielellisistä ja kulttuurisista kokemuksista. Opetuksen tulee tarjota tilaisuuksia
puheviestinnän, lukemisen ja kirjoittamisen yhteisöllisiin kokemuksiin. Opetuksen tulee tukea oppilaan
saamelaista identiteettiä ja itsetuntoa. Tavoitteina ovat aktiivisen viestijän ja lukijan taidot osallistua ja
vaikuttaa yhteiskunnassa.
Opetuksen yleisinä tavoitteina ovat oppilaan korkeatasoiseen kaksikielisyyteen kasvamisen tukeminen
ja edellytysten luominen sille, että oppilas voi toimia tasavertaisena jäsenenä sekä saamen- että
suomenkielisessä yhteisössä.
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Suomi saamenkielisille ja saame äidinkielenä sisältävät samankaltaisia keskeisiä kielen ja viestinnän
sisältöjä. Oppimäärät opetetaan niin, että suomi saamenkielisille oppimäärä tukee ja syventää äidinkielen
oppimista ja kaksikielisyyttä. Äidinkielessä käsiteltyjä ja opittuja taitoja voidaan syventää suomi
saamenkielisille oppiaineessa ja päinvastoin.
VUOSILUOKAT 1–2
Vuosiluokkien 1–2 suomi saamenkielisille -opetuksen keskeinen tehtävä on luoda pohja jo kotona,
päivähoidossa ja esiopetuksessa alkaneelle kielen oppimiselle. Opetuksen tulee olla kokonaisvaltaista,
kaikki kielen osa-alueet kattavaa oppilaan arkeen liittyvää suullista ja kirjallista kommunikaatiota, joka
tukee oppilaan yksilöllistä kielenoppimista. Opetuksessa on otettava huomioon, että oppilaat voivat olla
kielen käytössään ja oppimisprosessissaan hyvin eri vaiheissa.
TAVOITTEET
Oppilaan vuorovaikutustaidot karttuvat
Oppilas
· oppii käyttämään suomen kieltä
· tottuu koulun vuorovaikutustilanteisiin
· oppii kuuntelemaan keskittyen
· oppii kysymään, vastaamaan ja kertomaan omia tietojaan, kokemuksiaan, ajatuksiaan ja mielipiteitään
· kehittää kielellistä ja fyysistä kokonaisilmaisuaan.
Oppilaan luku- ja kirjoitustaidot kehittyvät
Oppilas
· oppii lukemisen ja kirjoittamisen perustekniikat sekä niiden opettelussa tarpeellisia käsitteitä; hän oppii
ymmärtämään harjoittelun sekä säännöllisen lukemisen ja kirjoittamisen merkityksen
· kehittää luku- ja kirjoitustaitoaan, myös medialukutaitoaan, sekä viestintävalmiuksiaan tietoteknisessä
oppimisympäristössä
· oppii tarkkailemaan itseään lukijana ja kirjoittajana
· oppii vähitellen omaa tekstiään kirjoittaessaan ottamaan huomioon kirjoitettua kieltä koskevia
sopimuksia
· oppii hallitsemaan suomen ja saamen kielen keskeiset oikeinkirjoituserot.
Oppilaan suhde kirjallisuuteen ja kieleen rakentuu
Oppilas
· tutustuu kuunnellessaan ja lukiessaan kirjoitettuun kielimuotoon, hänen sana- ja ilmaisuvarastonsa ja
mielikuvituksensa rikastuvat, ja hän saa aineksia ajatteluunsa ja ilmaisuunsa
· kiinnostuu suomenkielisestä lastenkirjallisuudesta ja opettelee valitsemaan itseään kiinnostavaa
luettavaa ja lukee lukutaitoaan vastaavia kirjoja
· tottuu tarkastelemaan kieltä, sen merkityksiä ja muotoja
· tottuu siihen, että teksteistä puhutaan myös käyttämällä sellaisia käsitteitä kuten äänne, kirjain, tavu,
lause, lopetusmerkki, otsikko, teksti ja kuva.
KESKEISET SISÄLLÖT
Vuorovaikutustaidot
· suullista ja kirjallista ilmaisua erilaisissa koulun vuorovaikutustilanteissa, pari-, pienryhmä- ja
luokkakeskusteluja
· keskittyvää, tarkkaa ja päättelevää kuuntelemista
· suomen kielen rohkean käytön harjoittelemista esimerkiksi satu-, juttu- ja kertomistuokioiden avulla
· kuullun, nähdyn, koetun ja luetun työstämistä improvisoinnin, kerronnan, leikin ja draaman avulla,
myös muihin taideaineisiin integroiden
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· erilaisten äänteiden, tavujen ja sanojen kuulemisen sekä tekstin juonen ja sisällön ymmärtämisen
vahvistamista erilaisten kuuntelutehtävien avulla.
Lukeminen ja kirjoittaminen
· lukemista ja kirjoittamista monipuolisesti päivittäin
· painettujen ja sähköisten tekstien avaamista yhdessä keskustellen
· äänne-kirjain-vastaavuuden runsasta harjoittelua
· kirjoitetun kielen ja yleiskielen harjoittelua
· mahdollisuuksien tarjoamista omaehtoiseen lukemiseen
· sanojen tunnistamista edeten lyhyistä sanoista kohti outoja, pitkiä sanoja; vähittäinen siirtyminen
ääneen lukemisesta myös äänettömään lukemiseen
· puheen purkamista sanoiksi, tavuiksi ja äänteiksi; sanojen kirjoittamisen harjoittelua
· kirjainmuotojen piirtämistä, isojen ja pienten tekstauskirjainten sekä kirjoituskirjainten opettelua ja
kirjainten yhdistämistä (kirjainmallit, numerot ja välimerkit liitteenä)
· kirjoittamisen opettelua myös tietokoneella
· oikeinkirjoituksen harjoittelua sana- ja lausetasolla: sanavälit, isot alkukirjaimet tutuissa nimissä ja
lauseiden alussa, loppumerkkeihin tutustumista ja niiden käytön alustavaa harjoittelua
· saamen ja suomen kielten keskeisten erojen harjoittelua oikeinkirjoituksessa (äng-äänne, pitkä-lyhyt
vokaali, sananalkuiset ja -sisäiset k, p ja t)
· omiin arkikokemuksiin, havaintoihin, mielipiteisiin ja mielikuvitukseen perustuvien tekstien
tuottamista niin, että päähuomio on sisällössä ja luomisen ilossa
Kirjallisuus ja kieli
· kaunokirjallisuutta ja muita tekstejä opettajan luentaa kuunnellen, kuvia katsellen ja vähitellen itse
lukien
· erilaisiin teksteihin (sadut, kertomukset, sarjakuvat, runot, tietokirjat jne.) tutustumista
· kirjojen lukemista ja käsittelyä: luetuista kirjoista keskustelua, jonka yhteydessä käsitteet päähenkilö,
tapahtuma-aika ja -paikka sekä juoni; luetun liittämistä omaan elämään, aiemmin luettuun, kuultuun ja
nähtyyn
· äänikirjojen kuuntelua
· suomalaiseen ja ulkomaiseen lastenkirjallisuuteen tutustumista
· luokka-, koulu- ja yhteisen kirjaston käytön harjoittelua
KUVAUS OPPILAAN HYVÄSTÄ OSAAMISESTA 2. LUOKAN PÄÄTTYESSÄ
Oppilaan vuorovaikutustaidot ovat kehittyneet niin, että hän
· totuttelee puhumaan suomen kieltä sujuvasti
· on tottunut ilmaisemaan itseään suullisesti: hän osaa kertoa pienelle ryhmälle havainnoistaan ja
kokemuksistaan niin, että kuulijat pystyvät seuraamaan kerrontaa
· osaa toimia tarkoituksenmukaisesti arkipäivän puhetilanteissa, seuraa opettajan ja muiden oppilaiden
kerrontaa ja keskustelua ja pyrkii puhujana vastavuoroisuuteen; keskustelussa hän reagoi kuulemaansa
omilla ajatuksillaan ja kysymyksillä
· osallistuu keskittyen ilmaisuharjoituksiin.
Oppilaan luku- ja kirjoitustaito on kehittynyt niin, että hän
· on edennyt alkavan lukemisen vaiheesta perustekniikan vahvistumisen vaiheeseen; hänen lukemisensa
on melko sujuvaa, ja hän selviää useimpien ikäkaudelleen tarkoitettujen tekstien lukemisesta
· on alkanut jo tarkkailla lukiessaan, ymmärtääkö hän lukemaansa; hän pystyy jo tekemään päätelmiä
lukemastaan
· osaa ilmaista itseään myös kirjallisesti niin, että hän selviää oman arkensa kirjoittamistilanteista, hän
osaa myös käyttää mielikuvitusta kirjoittaessaan
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· osaa käsin kirjoittaessaan jo sitoa kirjaimia toisiinsa; hän osa tuottaa omaa tekstiä myös tietokoneella
· totuttelee kirjoittamaan helppoja ja tuttuja sanoja ja on alkanut käyttää lauseissa lopetusmerkkejä ja
lauseen alussa isoa kirjainta
· osaa kirjoittaa lyhyitä kertomuksia tai tarinoita.
Oppilaan suhde kirjallisuuteen ja kieleen on rakentunut niin, että hän
· etsii itselleen sopivaa ja mieluisaa luettavaa; hän käyttää lukutaitoaan viihtymiseen ja myös löytääkseen
tietoa
· on lukenut ainakin muutamia, lukutaitoaan vastaavia lastenkirjoja, ja hänen medialukutaitonsa riittää
ikäkaudelle suunnattujen ohjelmien seuraamiseen
Ÿ pystyy tekemään ikäkaudelleen ominaisia havaintoja kielestä: hän rohkaistuu erittelemään sanojen
tavu- ja äännerakennetta, riimittelemään ja pohtimaan sanojen merkityksiä ja muotoja; hän osaa luetella
suomen kielen kirjaimet aakkosjärjestyksessä ja käyttää aakkosjärjestystä
· on tottunut kielestä ja teksteistä puhuessaan käyttämään opetettuja käsitteitä.
VUOSILUOKAT 3–5
Vuosiluokkien 3–-5 suomi saamenkielisille -opetuksen keskeinen tehtävä on suomen kielen
perustaitojen oppiminen. Opetuksen tavoitteena on sujuvan luku- ja kirjoitustaidon oppiminen, luetun
ymmärtämisen syventäminen ja tiedonhankintataitojen kartuttaminen. Oppilasta ohjataan
kuuntelemaan, lukemaan ja tuottamaan erityyppisiä tekstejä. Opetus syventää suomen kielen
kirjoittamistaitoja ja tietoja suomen ja saamen kielen keskeisistä oikeinkirjoituseroista. Kirjallisuuden
lukemisella ja monipuolisella kirjoittamisella tuetaan myös oppilaan lukutaidon, ilmaisuvarojen,
mielikuvituksen ja luovuuden kehittymistä. Oppilasta harjaannutetaan oman lukukokemuksen
jakamiseen ja käsittelemiseen. Oppilasta tutustutetaan myös suomenkieliseen lasten- ja
nuortenkirjallisuuteen.
TAVOITTEET
Oppilaan vuorovaikutustaidot karttuvat
Oppilas
· oppii erilaisissa viestintätilanteissa aktiivisen kuuntelijan ja viestijän taitoja; hän rohkaistuu
osallistumaan keskusteluihin ja pyrkii ottamaan vastaanottajan huomioon omassa viestinnässään
· oppii toimimaan tekstiympäristöissä, joissa sanat, kuvat ja äänet ovat vuorovaikutuksessa
· kehittää omaa kerrontaansa ja kokonaisilmaisuaan.
Oppilaan taito tulkita ja hyödyntää erilaisia tekstejä kehittyy
Oppilas
· oppii lukemaan sujuvasti erilaisia tekstejä ja tottuu tarkkailemaan ja arvioimaan itseään lukijana: hän
lukee ikäkaudelleen ominaisia tekstejä, hänen sanavarastonsa laajenee
· tutustu erilaisiin lukutapoihin ja harjaantuu käyttämään luetun ymmärtämistä parantavia strategioita
· oppii valitsemaan sopivaa luettavaa eri tarkoituksiin ja tottuu pohtimaan ja ilmaisemaan tekstien
herättämiä ajatuksia ja siltaamaan niitä omaan elämäänsä ja ympäristöönsä
· opettelee etsimään tietoa erityyppisistä ikäkaudelleen sopivista lähteistä.
Oppilaan taito tuottaa tekstejä ja hyödyntää niitä eri tarkoituksiin kehittyy
Oppilas
· oppii rakentamaan erilaisia tekstejä suullisesti että kirjallisesti
· kehittää taitoaan ilmaista itseään, hänen sanavarastonsa laajenee ja täsmentyy; hän tottuu arvioimaan
omaa ilmaisuaan
· oppii kirjoittamaan sujuvasti käsin, saa kokemuksia erilaisten tekstien tuottamisesta
tekstinkäsittelyohjelmalla ja oppii käyttämään viestinnän välineitä.
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Oppilaan suhde kieleen, kirjallisuuteen ja kulttuurin syvenee
Oppilas
· tutustuu oman maansa ja muiden kansojen kulttuureihin kirjallisuuden, teatterin ja elokuvan keinoin
· lukee paljon ja monipuolisesti lasten- ja nuortenkirjallisuutta ja oppii valitsemaan itselleen sopivaa
luettavaa; hänen positiivinen asenteensa lukemiseen säilyy
· kasvattaa kiinnostustaan kielen toimintaan; hän oppii ymmärtämään kieliopillisen kuvauksen
perusasioita ja havaitsemaan ja antamaan arvon ympäristössään puhuttaville kielille
· oppii perustietoja mediasta ja hyödyntää viestintävälineitä tavoitteellisesti.
KESKEISET SISÄLLÖT
Vuorovaikutustaidot
· viestinnän perustekijöihin tutustumista, vuorovaikutuksen havainnointia
· kertomista ja selostamista, oman mielipiteen esittämistä, asiointia, kysymysten tekoa ja
keskustelupuheenvuoroja sekä aktiivisen kuuntelun opettelua ja kohteliaita menettelytapoja
· esiintymistaitojen harjoittelua
· oman kerronnan ja ilmaisun rikastuttamista esimerkiksi draaman ja leikkien avulla
Tekstinymmärtäminen
· keskittyvän ja ymmärtävän kuuntelun harjoittelua
· silmäilevää, etsivää, sana- ja asiatarkkaa sekä päättelevää lukemista
· tekstien sisällön ja rakenteen ennustamista kuvien, otsikon, aikaisempien lukukokemusten ja
ennakkotietojen perusteella
· pääasioiden erottamista yksityiskohdista, tiivistämistä, väliotsikointia, kysymysten esittämistä,
päätelmien tekoa, luetun ja kuullun arviointia
· ajatuskarttojen laatimista, tekstien ajatusten pohdintaa ja tekstien vertaamista
Puhe-esitysten ja kirjoitusten laatiminen
· tukisanalistan laatimista ja käyttöä, kontaktin ottamista yleisöön, esityksen jaksottamista ja
havainnollistamista, äänenkäytön harjoittelua
· tutun asian selostamista ja kuvailua, juonellisen kertomuksen kertomista, hankittujen tietojen koontia,
mielipiteen ilmaisua ja perustelemista
· oman tekstin suunnittelua, muokkaamista ja viimeistelyä
· palautteen vastaanottamista ja antamista
· otsikoinnin ja kappalejaon sekä idea- tai ajatuskartan laadinnan ja käytön harjoittelua
· selkeän ja sujuvan käsialan harjoittelemista
· oikeinkirjoituksen perusasiat: suomen ja saamen kielten eroavaisuuksien korostaminen
erityistapauksissa; muun muassa pitkä vokaali ja sananalkuiset konsonantit k, p, t; yleiskielenkäytön
harjoittelua
Tiedonhallintataidot
· erilaisten tietokirjojen käyttöä
· erilaisten tietotekstien avaamista
· kirjaston aineiston ryhmittelyyn ja sisältöön tutustumista, kirjojen hakua ja varausta, yksinkertaisia
tiedonhakuja tietoverkosta ja tiedonhaun vaiheiden harjoittelua ohjatusti
Kielen tehtävät ja rakenne
· sanojen merkityksen tarkastelua tekstiyhteydessä
· sanojen ryhmittelyä merkityksen ja taivutuksen perusteella, sanaluokkajaon ja taivutuksen periaatteita,
sanaluokkien käytön tarkastelua ja sanojen ryhmittelyä
· predikaatin ja subjektin erottamista yksinkertaisissa lauseissa
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· puhuttujen ja kirjoitettujen tekstien vertailua
Kirjallisuus ja muu kulttuuri
· erilaisten tekstien lukemista ja tutustumista kirjallisuuden lajeihin
· erilaisten tekstien käsittelyä ja oman lukukokemuksen jakamista, esimerkiksi luetusta kertomista,
keskustelemista, kirjoittamista, sen dramatisointia, arvostelua, referointia
· keskeisiä kirjallisuuden käsitteitä ja niiden käyttöä: juoni, pää- ja sivuhenkilöt, tapahtuma-aika ja paikka
· kirjallisuuden ja muiden taiteenalojen yhteyksien etsimistä
KUVAUS OPPILAAN HYVÄSTÄ OSAAMISESTA 5. LUOKAN PÄÄTTYESSÄ
Oppilaan vuorovaikutustaidot ovat kehittyneet niin, että hän
· rohkenee ilmaista itseään sekä suullisesti että kirjallisesti erilaisissa tilanteissa ja haluaa kehittää ilmaisuja vuorovaikutustaitojaan; hän osaa käyttää puheenvuoron keskustelutilanteessa
· kertoo ja kuvailee omia havaintojaan ja ajatuksiaan sekä vertailee niitä toisten havaintoihin; hän pystyy
jo omassa viestinnässään jonkin verran ottamaan huomioon viestintätilanteen ja -välineen ja pyrkii
siihen, että hänen viestinsä on ymmärrettävä ja saavuttaa vastaanottajan
· osaa kuunnella toisten ajatuksia sekä myös muodostaa omia mielipiteitä ja pyrkii perustelemaan niitä
· pystyy pitämään selkeällä äänellä ja omalla puhekielellään pienimuotoisen suullisen esityksen tutulle
yleisölle
· osallistuu aktiivisesti ilmaisuharjoituksiin.
Oppilaan taito tulkita ja hyödyntää erilaisia tekstejä on kehittynyt niin, että hän
· löytää pääasiat, myös teksteistä, joissa sanoja , ääntä ja kuvaa
· on saavuttanut lähes sujuvan peruslukutaidon, kykenee lukemaan kokonaisteoksia
· osaa käyttää luetun ymmärtämistä parantavia strategioita
· tuntee tiedonhankinnan päävaiheet
· on tottunut käyttämään kirjastoa ja pystyy etsimään tarvitsemaansa tietoa painetuista ja sähköisistä
lähteistä
· erottaa mielipiteen ikäisilleen sopivasta tekstistä ja pohtii tekstin luotettavuutta ja merkitystä itselleen
· käyttää lukutaitoaan sekä hyödykseen ja huvikseen.
Oppilaan taito tuottaa tekstejä ja hyödyntää niitä eri tarkoituksiin on kehittynyt niin, että hän
· osaa tuottaa kirjallisesti ja suullisesti erilaisia tekstejä kuten kertomuksen, kuvauksen ja ohjeen
· suunnittelee ja ideoi tekstinsä sisältöä ja pystyy rakentamaan tietoon, kokemukseen ja mielikuvitukseen
perustuvia tekstejä; hänen kirjoitelmissaan on havaittavissa kirjoittajan oma ääni ja laajeneva sanavarasto
· ymmärtää lauserakenteiden ja kappalejaon merkityksen tekstin jäsentämisessä ja osaa käyttää tietoaan
kronologisesti etenevää tekstiä suunnitellessaan ja tuottaessaan; hän osaa käyttää teksteissään
vaihtelevasti erimittaisia lauseita ja yhdistää niitä melko sujuvasti
· osaa tuottaa tekstiä tekstinkäsittelyohjelmilla
· osaa tekstata ja hänelle on kehittynyt luettava sidosteinen käsiala
· hallitsee oikeinkirjoituksen perusasiat ison ja pienen alkukirjaimen käytössä ja yhdyssanojen
muodostamisessa, käyttää oikein lopetusmerkkejä ja on tottunut käyttämään myös muita välimerkkejä.
Oppilaan suhde kieleen, kirjallisuuteen ja muuhun kulttuuriin on kehittynyt niin, että hän
· hyödyntää kielellisiä havaintojaan ja taitojaan omien ja muiden tekstien ymmärtämisessä ja
tuottamisessa
· on tottunut tarkastelemaan tekstiä kokonaisuutena ja erottelemaan sen osia sekä osaa etsiä ja luokitella
tekstien sanoja eri perustein ja ryhmitellä sanoja merkityksen ja taivutuksen perusteella sanaluokkiin
· tietää, että verbeillä voi ilmasta persoonaa ja aikaa
· hahmottaa yksinkertaisen tekstin lauseista subjektin ja predikaatin sekä hahmottaa lauseen tekstin
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osaksi
· tuntee puhutun ja kirjoitetun kielimuodon eroja ja hyödyntää niitä omassa ilmaisussaan
· on lukenut suomenkielistä kirjallisuutta ja tietää muutamia kirjailijoita
· pystyy valitsemaan itselleen mieluista luettavaa ja osaa kuvailla itseään lukijana; hän laajentaa lukemalla
tietämystään, saa elämyksiä ja kehittää mielikuvitustaan
· on tutustunut myös elokuvan, teatterin ja median keinoin rakennettuun fiktioon.
VUOSILUOKAT 6–9
Vuosiluokilla 6–9 suomi saamenkielisille -opetuksen ydintehtävä on laajentaa oppilaan
kielenkäyttötaitoja henkilökohtaisista, tutussa lähipiirissä tarvittavista taidoista kohti suomen yleiskielen
ja oppilaalle uusien tekstilajien vaatimuksia.
Oppilasta ohjataan hahmottamaan kaksikielisyyttään ja tavoitteitaan kielenkäyttäjänä. Opetuksen
pyrkimyksenä on, että oppilas kehittyy tekstien erittelijänä ja tulkitsijana sekä omien
vaikutusmahdollisuuksiensa ymmärtäjänä. Opetuksen tehtävänä on kannustaa oppilasta lukemaan ja
arvioimaan kirjallisuutta ja mediatekstejä ja kehittämään itseään kielenkäyttäjänä. Opetus ohjaa oppilasta
hankkimaan yleissivistävää tietoa kirjallisuudesta ja innostaa häntä tutkimaan kieltä.
TAVOITTEET
Oppilaan vuorovaikutustaidot karttuvat
Oppilas
· kehittää viestintävalmiuttaan ja tilannetajuaan
· harjaantuu toimimaan tavoitteellisesti ja vuorovaikutussuhdetta rakentaen puhe-, luku- ja
kirjoitustilanteissa koulussa ja sen ulkopuolella sekä erilaisissa viestintäympäristöissä, muun muassa
kaksi- ja monikielisissä viestintätilanteissa
· pyrkii suojelemaan vuorovaikutukselle myönteistä ilmapiiriä ja tottuu siihen, että on erilaisia
näkemyksiä ja tapoja osallistua vuorovaikutukseen.
Oppilaan taito tulkita ja hyödyntää erilaisia tekstejä kehittyy
Oppilas
· harjaantuu aktiiviseksi ja kriittiseksi lukijaksi ja kuulijaksi; hänen tulkitsevat ja arvioivat luku- ja
kuuntelutaitonsa kehittyvät
· kehittää tekstityyppien ja tekstilajien tuntemustaan ja tottuu ennakoimaan, millaista luku-, kuuntelu- tai
tiedonhankintatapaa tekstilaji ja tavoite edellyttävät
· totuttautuu tiedonhankinnan ja -käytön prosessiin ja osaa hyödyntää lähteitä.
Oppilaan taito tuottaa tekstejä ja hyödyntää niitä eri tarkoituksiin kehittyy
Oppilas
· kehittyy monipuoliseksi ja omaääniseksi tekstien tekijäksi, joka osaa hyödyntää oppimaansa kielitietoa
puhuessaan ja kirjoittaessaan
· rohkaistuu tuomaan esille ja perustelemaan näkemyksiään sekä kommentoimaan rakentavasti muiden
ajatuksia
· tottuu suunnittelemaan viestintäänsä ja etenemään tavoitteellisesti puhe- ja kirjoitustehtävissään
· oppii ottamaan huomioon tilanteen, viestintävälineen ja vastaanottajan teksteissään.
Oppilaan suhde kieleen, kirjallisuuteen ja kulttuuriin syvenee
Oppilas
· oppii perustietoa suomen kielestä, sen rakenteesta, vaihtelusta ja muuttumisesta
· monipuolistaa lukuharrastustaan: hänen kirjallisuudentuntemuksensa syvenee, ja hän oppii tuntemaan
Suomen kirjallisuuden vaiheita ja eri maiden klassikkoja
· saa lisää kokemuksia teatterin ja elokuvan ilmaisukeinoista
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· saa käsityksen median ja tekstien mahdista tuottaa mielikuvia, muokata maailmankuvaa ja ohjata
ihmisten valintoja
· tutustuu erilaisiin kulttuureihin kirjallisuuden, teatterin ja median välityksellä
· kasvaa suvaitsevaiseksi erilaisia kielenpuhujia kohtaan.
KESKEISET SISÄLLÖT
Vuorovaikutustaidot
· perustietoa vuorovaikutuksesta ja tekstien sisällöstä, rakenteesta ja ilmaisutavasta, viestinnän
tavoitteesta, välineestä ja viestintäsuhteesta
· tehtävän mukaisen etenemisen ja puheenvuorolajien monipuolistamisen harjoittelua erityyppisissä
keskusteluissa ja viestintätilanteissa
· puheenvuoron ajoittamista ja mitoittamista, kielimuodon valintaa, ristiriitatilanteissa menettelyä ja
eriävien näkemysten hyödyntämistä, palautteen antamista ja vastaanottamista
· viestintärohkeuden ja -varmuuden vahvistamista, omien näkemysten esittämisen ja puolustamisen
harjoittelua sekä omien ilmaisutapojen kehittämistä
· omien luku-, viestintä- ja mediankäyttötottumusten sekä -taitojen arviointia
Tekstinymmärtäminen
· ymmärtävän ja arvioivan kuuntelun harjoittelua
· silmäilevän, etsivän sekä sana- ja asiatarkan ja päättelevän lukemisen harjoittelua, lukuprosessien
hallinnan varmentamista
· siltojen rakentamista tekstin ja vastaanottajan välille, lukukokemusten jakamista
· kaunokirjallisten tekstien tulkintaa ja tarkastelua elämysten antajina ja näkemysten kehittäjinä
· selostavat, kuvailevat, ohjaavat, kertovat, pohtivat ja kantaa ottavat tekstityypit asia- ja
kaunokirjallisissa teksteissä
· kulttuurissa keskeisiä tekstilajeja ja tekstien tarkastelua rakenteellisina ja merkityksellisinä
kokonaisuuksina
· tekstien verbaalisten, visuaalisten ja auditiivisten keinojen tarkastelua tekstien merkityksen
rakentajina
· tekstin sisällön tiivistämistä, mielipideainesten, tekijän tavoitteiden ja keinojen tunnistamista,
erittelyä ja arviointia vaikuttavuuden kannalta, tekstien vertaamista eri näkökulmista
· puheeseen, kirjoitukseen ja kuviin kätkeytyneiden näkemysten, arvojen ja asenteiden etsimistä ja
arviointia
Puhe-esitysten ja kirjoitusten laatiminen
· omien tekstien ja työskentelyn tavoitteiden määrittelyä ja tekstintekoprosessien vakiinnuttamista
· tavallisten jäsentelytapojen harjoittelua, jaksotus-, aloitus- ja päätäntätaidon varmentamista
· tekstien suuntaamista eri kohderyhmille ja erilaisiin viestintävälineisiin ja -tilanteisiin
· omia elämyksiä ja näkemyksiä kuvaavien ja uusia maailmoja rakentavien fiktioiden tuottamista
· yleispuhekielen ja kohteliaan, kuulijan huomioon ottavan ilmaisu- ja viestintätavan opettelua
· oikeinkirjoituksen vakiinnuttamista
· tekstien sisällön, kielen ja muodon tarkastelua ja suunnitelmallista kehittelyä; tekstien arviointia
· erilajisten tekstien kirjoittamista käsin ja tietotekniikkaa hyödyntäen
· ilmaisukeinojen monipuolistamista
Tiedonhallintataidot
· tietojen hankintaa erityyppisistä lähteistä: tiedonhankinnan suunnittelua, lähteiden luotettavuuden
ja ymmärrettävyyden arviointia
· muistiinpanojen tekemisen ja yksinkertaisten lähdemerkintöjen harjoittelua, aineistojen
valikointia, ryhmittelyä ja rakentamista esitykseksi
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Suhde kieleen, kirjallisuuteen ja muuhun kulttuuriin
· perustiedot Suomen kielitilanteesta sekä äidinkielen ja kaksi- ja monikielisyyden merkityksestä
· suomen kielen vaiheita ja vaihtelua
· suomen kielen rakenteen opiskelua
· kirjallisen yleissivistyksen pohjan luomista: tietoa keskeisistä teoksista ja niiden kirjoittajista sekä
Kalevalasta, kansanperinteestä sekä Suomen kirjallisuuden päävaiheista
· kokonaisteosten lukemista ja yksittäisiä novelleja, runoja ja muita lyhyitä tekstejä
· kaunokirjallisuuden luokittelu pää- ja joihinkin alalajeihin eri lajeihin
· tekstien tyylillinen pääjako: romanttisten, realististen ja modernien tekstien tuntomerkkejä
· fiktion rakenteiden erittelyä ja tulkintaa luokkatasolle sopivia käsitteitä käyttäen
· teatteri- ja elokuvakokemusten hankkimista, kokemusten erittelyä ja jakamista
PÄÄTTÖARVIOINNIN KRITEERIT ARVOSANALLE 8
Oppilaan vuorovaikutustaidot ovat kehittyneet niin, että hän
· haluaa ja rohkenee ilmaista itseään kirjallisesti ja suullisesti sekä ryhmän jäsenenä että yksin
esiintyessään
· osoittaa päättelevän ja arvioivan kuuntelemisen taitoa
· osaa ottaa ideointi- ja ongelmanratkaisukeskusteluissa sekä muissa ryhmäviestintätilanteissa
puheenvuoron ja esittää ehdotuksen kannanoton, kysymyksen, lisätietoja ja perusteluja
· edistää ryhmän pääsyä tavoitteeseen ja osaa toimia rakentavasti tilanteessa, joissa asioista ollaan
eri mieltä
· tuntee keskeisimmät puhutun ja kirjoitetun kielimuodon erot ja ottaa huomioon viestintätilanteen,
vastaanottajan ja välineen muun muassa kielimuotoa valitessaan
· pystyy havainnoimaan ja arvioimaan suomen kielen taitojaan; hän ottaa vastaan palautetta ja
hyödyntää sitä omien taitojensa kehittämiseksi; hän antaa myös rakentavaa palautetta toisille ja
työskentelee tavoitteellisesti sekä yksin että ryhmässä.
Oppilaan taito tulkita ja hyödyntää erilaisia tekstejä on kehittynyt niin, että hän
· osaa keskustella erilaisten tekstien kanssa: osaa kysyä, tiivistää, kommentoida, väittää vastaan,
esittää tulkintoja ja arvioida sekä pohtia tekstin yhteyksiä omiin kokemuksiinsa ja ajatuksiinsa
· tuntee erilaisten tekstien käyttömahdollisuuksia ja osaa suunnistaa monenlaisessa
tekstiympäristössä
· lukee tekstejä, myös media- ja verkkotekstejä, tarkoituksenmukaista lukutapaa käyttäen
· erottaa tavallisia tekstityyppejä tekstikokonaisuuksista
· osaa vertailla tekstejä, löytää sisällön ydinasiat sekä tekijän mielipiteen ja sen perustelut
· osaa tiivistää fiktiivisen tekstin juonen, laatia henkilökuvia sekä seurata henkilöiden ja heidän
suhteittensa kehitystä
· osaa kuvata runoa ja esittää siitä ajatuksia
· tietää, että tekstillä on tekijä ja tarkoitus, jotka vaikuttavat sen sisältöön, muotoon ja ilmaisuun
· pystyy tekemään havaintoja ja päätelmiä tekstien visuaalisista ja auditiivisista keinoista
· pystyy käyttämään opetettuja kielitiedon ja tekstitiedon käsitteitä tekstejä havainnoidessaan sekä
kirjallisuustietoa fiktiivisiä tekstejä käsitellessään.
Oppilaan taito tuottaa tekstejä ja hyödyntää niitä eri tarkoituksiin on kehittynyt niin, että hän
· osaa käyttää kirjastoa, tieto- ja kaunokirjallisia teoksia, tietoverkkoja sekä suullisesti välitettyä
perinnetietoa; hän osaa valita tietolähteensä ja myös ilmoittaa ne
· tuntee puhe-esityksen ja kirjoitelman laadintaprosessin ja soveltaa tietoaan tekstejä tuottaessaan
· kokoaa esitykseensä riittävästi aineksia, jäsentelee niitä sekä tuo asiasta esille olennaisen; hänen
tekstinsä ajatuskulkua on helppo seurata
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· pystyy laatimaan suullisia ja kirjoitettuja tekstejä eri tarkoituksiin, muun muassa kuvauksia,
kertomuksia, määritelmiä, tiivistelmiä, selostuksia, kirjeitä, hakemuksia ja yleisönosastokirjoituksia
· pystyy tuottamaan tekstinsä sekä käsin että tekstinkäsittelyohjelmalla ja muutenkin hyödyntämään
työskentelyssään tietotekniikkaa ja viestintävälineitä
· osaa hyödyntää kielitietoaan tekstien tuottamiseen ja tehdä tyylillisiä, sanastollisia ja rakenteellisia
valintoja; hän osaa säädellä virkkeiden rakennetta ja pituutta sekä tarpeen mukaan tiivistää tekstiään
· soveltaa teksteihinsä tietoaan puhutun ja kirjoitetun kielimuodon eroista ja kohteliaisuuskeinoista
ja oikeinkirjoituskäytänteistä.
Oppilaan suhde kieleen, kirjallisuuteen ja kulttuuriin on kehittynyt niin, että hän
· on saavuttanut lukutaidon, joka riittää myös kokonaisten kirjojen lukemiseen
· löytää itseään kiinnostavaa tieto- ja kaunokirjallisuutta sekä muita tekstejä ja osaa perustella
valintojaan
· on lukenut sekä kotimaisesta että ulkomaisesta kaunokirjallisuudesta runoja, satuja, tarinoita,
novelleja, esimerkkejä näytelmäteksteistä ja sarjakuvia sekä tuntee Kalevalan runoja ja muutakin
kansanperinnettä
· tuntee kirjallisuuden päälajit, tekstien tyypillisen pääjaon sekä joitakin kirjallisuuden klassikkoja
· pystyy jakamaan luku- ja katselukokemuksensa muiden kanssa
· osaa puhua kielen äänne-, muoto- ja lauserakenteesta sekä sanastosta; hänellä on tietoa
sanaluokista ja tärkeimmistä lauseenjäsenistä, hän tuntee suomen kielen keskeisimmät
ominaispiirteet ja pystyy vertailemaan suomen kieltä äidinkieleensä; hänellä on käsitys saamen ja
suomen kielisukulaisuudesta ja suomen sukukielistä
· tietää, että suomen kieli vaihtelee tilanteen, käyttäjän ja alueen mukaan
· ymmärtää kielen muuttumista ja suomen kielen aseman muiden kielten joukossa
· tuntee Suomen kielitilanteen ja tietää Suomen virallisista kielistä, ymmärtää äidinkielen sekä
kaksi- ja monikielisyyden merkityksen puhujalle ja kielen merkityksen identiteetille.
SUOMI VIITTOMAKIELISILLE
Suomi viittomakielisille -opetuksen yleisenä tavoitteena on oppilaan kielellisen kehityksen
tukeminen siten, että oppilas saavuttaa mahdollisimman korkeatasoisen kaksikielisyyden, jonka
varassa voi opiskella ja toimia tasavertaisena jäsenenä sekä suomen- että viittomakielisessä
yhteisössä. Tavoitteena on lisäksi, että oppilas on kiinnostunut suomen kielestä, siihen perustuvasta
vuorovaikutuksesta ja monipuolisesta viestinnästä ja että hän käyttää suomen kieltä
tiedonhankinnan ja itseilmaisun välineenä kehittäen aktiivisen viestijän ja lukijan taitojaan
osallistumisen ja vaikuttamisen välineenä. Tarkoituksena on, että oppilas oppii vertaamaan suomen
kielen ja viittomakielen rakennetta ja ilmaisutapoja sekä nauttii suomenkielisen kirjallisuuden
lukemisesta ja saa runsaasti virikkeitä siitä. Opetuksessa käytettävät tekstit ja kirjallisuus valitaan
siten, että oppilas saa tietoa myös viittomakielisestä yhteisöstä, sen historiasta ja perinteistä.
Viittomakielisen oppilaan suomen kielen opetuksen osa-alueet ovat lukeminen, kirjoittaminen,
tekstin ymmärtäminen ja kirjallisuus sekä mahdollisuuksien mukaan puhuminen. Opetuksen
yksilöllisten tavoitteiden valintaan vaikuttavat oppilaan kielellinen tausta, viittomakielen ja suomen
kielen taitotaso, oppimisvalmiudet ja kuulon taso.
Viittomakieli äidinkielenä ja suomi viittomakielisille -oppimäärät sisältävät osin samankaltaisia
keskeisiä kielen oppimisen ja viestinnän sisältöjä. Oppimäärät tukevat toisiaan ja syventävät
äidinkielen oppimista ja kaksikielisyyttä sekä toimivat pohjana muiden kielten oppimiselle.
Vuosiluokilla 1−2 opetuksen pääpaino on suomen kielen perustaitojen oppimisessa, jonka pohjalta
lähdetään rakentamaan kielellistä taitoa suomen kielessä. Tavoitteena on rohkaista oppilasta
käyttämään jo osaamaansa ja koulussa oppimaansa suomen kieltä erilaisissa
vuorovaikutustilanteissa.
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Vuosiluokilla 3−5 opetuksessa painotetaan suomen kielen käyttöä tietojen ja taitojen hankkimisen
sekä itseilmaisun välineenä. Opetuksen tavoitteena on myös oppia suomen kielen käyttö- ja
tyylisäännöt erilaisissa vuorovaikutus- ja viestintätilanteissa.
Vuosiluokilla 6−9 painotetaan suomen kielen tietojen ja taitojen kehittämistä ja syventämistä sekä
kielen rakenteiden ja kirjallisen ilmaisun hallintaa siten, että oppilas kykenee toimimaan
tasavertaisena jäsenenä suomenkielisissä yhteisössä.
Suomi viittomakielisille -oppimäärä tulee laatia siten, että sen tavoitteita ja sisältöjä määriteltäessä
otetaan huomioon oppilaiden edellytykset siltä osin kuin ne vaikuttavat tavoitteiden saavuttamiseen.
Suomi viittomakielisille -oppimäärä voidaan muodostaa joko suomi äidinkielenä- tai suomi toisena
kielenä -oppimäärässä määritellyistä tavoitteista ja keskeisistä sisällöistä. Tällöin myös oppilaan
arviointi määräytyy sen mukaan, kumman oppimäärän pohjalta suomi viittomakielisille on laadittu.
Suomi viittomakielisille –oppimäärä laaditaan painottaen erityisesti seuraavia tavoitteita ja sisältöjä:
TAVOITTEET
Oppilas oppii
· käyttämään suomen kieltä luontevasti erilaisissa oppimis-, tiedonhankinta- ja viestintätilanteissa
· havainnoimaan ja tiedostamaan suomen kielen ja viittomakielen sanaston ja kieliopillisten
rakenteiden sekä suomalaisen viittomakielen viittomiston ja kieliopillisten rakenteiden
yhtäläisyydet ja eroavuudet
· havainnoimaan ja tiedostamaan suomenkielisen ja viittomakielisen kulttuurin yhtäläisyydet ja
eroavuudet
· toimimaan suomenkielisessä kulttuurissa sekä ymmärtämään viittomakielisen ja suomenkielisen
kulttuurin juuria ja arvostamaan molempia kulttuureita
· tuntemaan keskeisimmät kirjoitetun ja puhutun kielen sekä yleiskielen ja arkikielen erot
· ymmärtämään eri oppiaineita sekä yleisiä aihepiirejä käsitteleviä tekstejä, lukemaan itsenäisesti ja
valitsemaan tarkoitukseensa sopivaa kirjallisuutta sekä motivoituu kehittämään kirjallisuuden avulla
kielitaitoaan ja löytämään siitä elämyksiä
· tuottamaan monipuolisia tekstejä eri käyttötarkoituksiin
· hyödyntämään monipuolisesti erilaisia viestintävälineitä suomenkielisessä viestinnässä ja
ottamaan huomioon kunkin viestintävälineen ja -tilanteen keskeisimmät kielenkäyttö- ja
tyylisäännöt
· ymmärtämään tulkattuihin viestintätilanteisiin liittyviä kielellisiä ja vuorovaikutuksellisia
prosesseja
· tuntemaan suomalaisessa yhteiskunnassa vallitsevan kielellisen tilanteen sekä ymmärtämään
äidinkielen sekä kaksi- ja monikielisyyden että monikulttuurisuuden merkityksen omalle
identiteetilleen.
KESKEISET SISÄLLÖT
· suomen kielen käyttöön rohkaiseminen erilaisissa kielenkäyttötilanteissa
· suomen kielen sanaston ja ilmaisutapojen hallinnan laajentamista
· suomen kielen kielioppiin perehtymistä
· kirjoitetun, puhutun ja viitotun kielimuodon vertailua
· kirjakielisen, yleiskielisen ja puhekielisen kielimuodon vertailua
· erilaisiin teksteihin ja kirjallisuuteen tutustumista
· tekstien tuottamista erilaisiin käyttötarkoituksiin
· viestintävälineiden käytön monipuolista harjoittelua
· suomenkielisten muistiinpanojen ja käsikirjoitusten käyttöä viittomakielisten esitysten
valmistelussa
· perehtymistä suomalaiseen ja suomenkieliseen tapa- ja perinnekulttuuriin sekä sen vertaamista
viittomakielisen yhteisön tapa- ja perinnekulttuuriin
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RUOTSI VIITTOMAKIELISILLE
Ruotsi viittomakielisille -opetuksessa noudatetaan soveltuvin osin suomi viittomakielisille opetuksen tavoitteita ja sisältöjä.

7.4.2 Toinen kotimainen kieli
Toisena kotimaisena kielenä ruotsia ja suomea opiskellaan tarvittaessa valtakunnallisen
opetussuunnitelman mukaan.

7.5 Vieraat kielet
A - KIELI

A -ENGLANTI VUOSILUOKAT 3-6
A-kieltä opiskellaan kaikille yhteisenä aineena 3. luokalta alkaen. Vieraan kielen tavoitteena on,
että oppilaasta tulee sujuva kielen käyttäjä erilaisissa viestintätilanteissa.
Hän hallitsee kielen keskeisen sanaston, perusrakenteet ja riittävän ääntämistaidon. Oppilas saa
tietoja kielialueen maista, kansoista ja kulttuureista. Oppilas asennoituu ennakkoluulottomasti eri
kulttuureihin ja niiden edustajiin. Hän oppii ymmärtämään ja arvostamaan oman kulttuurinsa juuria.
Oppilas ymmärtää vieraalle kielelle ominaisten harjoittelumuotojen merkityksen. Oppilas oppii
arvioimaan omaa suoritustaan sekä ottamaan vastuuta omasta oppimisestaan. Oppilaalle pyritään
luomaan myönteisiä kokemuksia vieraan kielen opiskelusta ja näin varmistetaan myönteinen
suhtautuminen vieraan kielen opiskeluun myös muilla asteilla. Oppilas oppii käyttämään
vieraskielisiä lähdeteoksia ja muita apuvälineitä, kuten sanakirjoja, sanastoja ja tietokonetta.

VUOSILUOKKA 3
TAVOITTEET
Kielitaito
Oppilas oppii
ymmärtämään lyhyitä suullisia ja kirjallisia viestejä
ääntämään mallin mukaan
kertomaan perustietoja itsestään ja lähipiiristään
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kirjoittamaan sanoja ja alustavasti lauseita
Kulttuuritaidot
Oppilas oppii
brittiläistä kohteliaisuutta ja tapakulttuuria
tuntemaan brittilasten koti- ja kouluelämää
brittiläistä lasten kulttuuria, lauluja ja loruja
Opiskelustrategiat
Oppilas oppii
toimimaan vastuullisesti ja yritteliäästi kielenoppimistilanteissa
työskentelemään pareittain ja ryhmässä
tekemään kotitehtävänsä säännöllisesti
painamaan mieleensä sanojen äänne- ja kirjoitusasuja
käyttämään oppikirjaa ja sen sanastoja
arvioimaan omaa oppimistaan säännöllisesti
VUOSILUOKKA 4
TAVOITTEET
Kielitaito
Oppilas oppii
ymmärtämään lyhyitä kertomuksia ja keskusteluja
löytämään tietoja lyhyistä teksteistä
kirjoittamaan lyhyitä lauseita ja viestejä
lukemaan kertomuksia ääneen
osallistumaan yksinkertaisiin keskusteluihin
Kulttuuritaidot
Oppilas oppii
syventäen ja laajentaen 3. luokalla opittuja asioita
Opiskelustrategiat
Oppilas oppii
opiskelemaan kielioppia alustavasti
sanaston elaborointia
pienimuotoista tekstin ja kuullun ymmärtämistä
reagointia ohjatuissa tilanteissa
itsearviointia ja pienimuotoista tavoitteen asettelua

84

VUOSILUOKKA 5
TAVOITTEET
Kielitaito
Oppilas oppii
ymmärtämään vaativampia kertomuksia ja keskusteluja
kirjoittamaan viestejä ja lyhyitä kertomuksia apuvälineitä käyttäen
keskustelemaan lukemastaan tai kuulemastaan
Kulttuuritaidot
Oppilas oppii
tuntemaan kohdekulttuuria yksityiskohtaisemmin
viestimään englanninkielellä jokapäiväisissä tilanteissa
Opiskelustrategiat
Oppilas oppii
vapaampaa ja itsenäisempää tuottamista
syvempää kielen sääntöihin tutustumista ja niiden soveltamista
itsearviointia ja tavoitteen asettelua

VUOSILUOKKA 6
TAVOITTEET
Kielitaito
Oppilas oppii
ymmärtämään vaativampia tekstejä ja keskusteluja
itsenäisesti hankkimaan tietoja helpohkoista englanninkielisistä teksteistä
kirjoittamaan itsenäisiä tuotoksia apuneuvoja käyttäen
osallistumaan englanninkieliseen keskusteluun tutuista aiheista
Kulttuuritaidot
Oppilas oppii
muiden englanninkielisten kulttuurien tapoja ja kielenkäyttöä
viestimään kohdekulttuurin edustajien kanssa jokapäiväisissä tilanteissa sille luontevalla tavalla
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Opiskelustrategiat
Oppilas oppii
vapaiden kielenkäyttötilanteiden harjoittelemista
tavoitteellista kielenopiskelua
itsearviointia
sanakirjojen ym. lähteiden käyttöä opiskelun tukena
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A-KIELI: ENGLANNIN KIELEN KESKEISET SISÄLLÖT
LUOKKA/
AIHEPIIRIT
KURSSI

VIESTINTÄTEHTÄVÄT

PUHUMINEN

KUULLUN
YMMÄRTÄMINEN

3.

koti / koulu /
lähiympäristö
eläimiä
harrastuksia
ostoksilla
viikonpäivät
säätiloja

tervehtiminen
esittely
anteeksipyyntö
pyytäminen
tarjoaminen
kertominen
kysyminen
ehdottaminen
asioiminen

ääntämisen
kehittäminen
tutustuminen
foneettisiin
merkkeihin
suullisia
elaborointiharjoituksia

lyhyiden
kuulokuvien
ymmärtäminen
lyhyiden dialogien ymmärtäminen

4.

maita ja kieliä
kellonajat
vuodenajat
kuukaudet
kaupunkisanastoa
loma
luonto
sairaana

asioiminen
ehdottaminen
mielipiteiden ja
tunteiden
ilmaiseminen
avun
tarjoaminen ja
pyytäminen
kysyminen

kertomusten
ääneen
lukeminen
keskusteluharjoituksia

lyhyiden kertomusten ja
keskusteluiden
ymmärtäminen

TEKSTIN
YMMÄRTÄMINEN
silmäilevä
lukeminen:
tietojen löytäminen lyhyistä
teksteistä

lyhyiden
tekstien
lukemine
n ja
tietojen
löytämin
en niistä

KIRJOITTAMINEN

RAKENTEET

sanojen
kirjoittaminen
opitun
kirjallinen
soveltaminen

persoonapronominit
(yksikkö)
lukusanat
yksikkö/monikko
be, have, can
(yksikkö)
’s-genetiivi
possessiivipronomini
(yksikkö)
adjektiiveja
on/in/under/behind
kysymyssanoja
yleispreesens, yksikön 1. ja 2. persoona

lyhyiden
lauseiden ja
viestien
kirjoittaminen
kirjallisia
elaborointitehtäviä

persoonapronominit
possessiivipronominit
lisää prepositioita
yleispreesens
be, have, can ja do
kaikissa persoonissa
kysymyssanat
adjektiivien vertailu
alustavasti
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5.

ostos- ja matka
sanastoa
harrastuksia
kouluaineita
historiaa
liikennevälineitä

6.

maita, kansoja
ja
matkustamista
eri kulttuureja
historiaa
luonto
hätätilanne

tiedon
hankkiminen
opastaminen ja
neuvominen
kuvaileminen
viestien
kirjoittaminen

Itsenäinen
kuvaileminen
selostaminen
kirjallinen
tuottaminen
kertominen

muunnosdialogeja
kertomuksesta
keskustelu

samoin

kertomusten
ja dialogien
lukeminen ja
ymmärtäminen
sanastojen
avulla

lyhyiden
viestien ja
kertomusten
kirjoittaminen
apuneuvoja
hyväksi
käyttäen

persoonapronominie
n objektimuodot
yleispreesens:
myönteinen,
kielteinen ja kysyvä
järjestysluvut ja
päivämäärät
ajanmääreitä
lyhyiden adjektiivien
vertailu
prepositioita lisää
alustavasti imperfekti

osallistuminen
vieraskieliseen
keskusteluun

samoin

kertomusten
itsenäinen
lukeminen ja
ymmärtäminen
sanastojen
avulla

omat
kirjoitelmat
apuneuvoja
käyttäen

pitkien adjektiivien
vertailumuodot
adverbit
lisää prepositioita
imperfekti:
säännöllinen ja
epäsäännöllinen
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A-ENGLANTI VUOSILUOKAT 7-9
Yleistä
A-kielen englannin opetus jatkuu vuosiluokilla 3-6 hankitun kielitaidon pohjalta. Opetuksen
tehtävänä on, että oppilaan kielitaito laajenee vaativampiin sosiaalisiin tilanteisiin sekä
harrastuksien, palveluiden ja julkisen elämän alueelle. Kirjoitetun kielen osuus opetuksessa kasvaa.
Oppilaan taito toimia kohdekulttuurin edellyttämällä tavalla kasvaa ja hän hankkii lisää kielen
opiskelulle ominaisia strategioita.
TAVOITTEET
Kielitaito
Oppilas oppii
ymmärtämään kouluikäisen nuoren elämään liittyvää sekä laajempaa yleistietoa sisältävää selkeää
yleiskielen puhetta ja tekstiä
selviytymään vastaavanlaisia aiheita käsittelevistä keskusteluista
kertomaan vastaavanlaisista asioista suullisesti ja kirjallisesti
selviytymään myös hiukan vaativammista epävirallisista keskustelutilanteista sekä kertomaan
suullisesti ja kirjallisesti arkisista asioista, jotka sisältävät myös jonkin verran yksityiskohtia
tiedostamaan joitakin keskeisiä eroja englannin kielen eri varianteista
Kulttuuritaidot
Oppilas oppii
vertailemaan omaa ja kohdekulttuuria
viestimään ja toimimaan kohdekulttuurissa hyväksyttävällä tavalla tavanomaisissa arkipäiväisissä
tilanteissa
ymmärtämään oman kulttuurinsa juuria ja arvostamaan omaa ja kohdekulttuuria
tiedostamaan arvojen kulttuurisidonnaisuuden
Opiskelustrategiat
Oppilas oppii
hallitsemaan erilaisia kielen opiskelulle tyypillisiä työtapoja ja opiskelustrategioita
ymmärtämään pitkäjänteisen oman työskentelyn merkityksen kielen oppimisessa, kuten
esimerkiksi aktiivisuus pari- ja ryhmätyöskentelyssä ja kotitehtävien säännöllinen tekeminen
päättelemään merkityksiä asiayhteydestä, käyttämään hyväksi äidinkielessä oppimaansa sekä
korvaamaan kielitaitonsa puutteita esimerkiksi selittämällä toisin
hyödyntämään tieto- ja viestintätekniikkaa kieliopinnoissaan
arvioimaan omaa työskentelyään ja kielitaitonsa eri alueita suhteessa tavoitteisiin ja tarvittaessa
muuttamaan työskentelytapojaan
ARVIOINTI
Arviointi on jatkuvaa, ja arvioinnin kohteena on kuullun ymmärtäminen, puhuminen, tekstin
ymmärtäminen ja kirjoittaminen sekä kulttuuritaidot ja oppimaan oppiminen. Arviointia suorittavat
oppilas ja opettaja yhdessä tai erikseen. Arvosana määräytyy asetettujen taito- ja sisältötavoitteiden
mukaisesti tuntityöskentelyn ja kokeiden perusteella. Kielitaidon eri osa-alueiden arvioinnissa voidaan
käyttää sekä suullisia että kirjallisia kokeita. Arvioinnissa kiinnitetään huomiota oppilaan aktiivisuuteen
ja myönteiseen opiskeluasenteeseen sekä otetaan huomioon myös harrastuneisuus oppiainetta kohtaan.
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Oppilasta rohkaistaan kantamaan vastuuta omasta opiskelustaan sekä yksilönä että ryhmän jäsenenä,
asettamaan itselleen tavoitteita sekä arvioimaan itse omaa edistymistään.
KUVAUS OPPILAAN HYVÄSTÄ OSAAMISESTA 6. LUOKAN PÄÄTTYESSÄ
Kieli
Kielen osaamisen taso 6. luokalla taitotasokuvausasteikon (liite) mukaan:

Englanti

Kuullun
ymmärtäminen
A 2.1

Puhuminen
A 1.3

Tekstin
ymmärtäminen
A 2.1

Kirjoittaminen
A 1.3

Kulttuuritaidot
Oppilas tuntee oman ja kohdekielen kulttuurin keskeisimpiä sisältöjä, yhtäläisyyksiä ja eroja.
Oppimaan oppiminen
Oppilas käyttää luontevasti kielten opiskelulle tyypillisiä työtapoja kuten pari- ja pienryhmäkeskustelua.
Päättöarvioinnissa arvioinnin pohjana on valtakunnallinen taitotasokuvausasteikko.
PÄÄTTÖARVIOINNIN KRITEERIT ARVOSANALLE 8
Kieli
Kielen osaamisen taso 9. luokalla taitotasokuvausasteikon (liite) mukaan:

Englanti

Kuullun
ymmärtäminen
B1.1

Puhuminen
A 2.2

Tekstin
ymmärtäminen
B1.1

Kirjoittaminen
A 2.2

Kulttuuritaidot
Oppilas tuntee oman ja kohdekulttuurin keskinäisiä suhteita, eroja ja yhtäläisyyksiä sekä historiallisia
juuria.
Oppimaan oppiminen
Oppilas käyttää säännöllisesti kielten opiskelulle tyypillisiä työtapoja. Oppilas on oivaltanut kielen
opiskelussa välttämättömän sinnikkään viestinnällisen harjoittelun merkityksen.
AIHEKOKONAISUUDET
1. Ihmisenä kasvaminen
Kielen opiskelussa hyödynnetään yhteisöllisiä ja aktivoivia työtapoja. Oppilaat opiskelevat pareittain tai
ryhmissä, kertovat itsestään, pohtivat ja arvioivat omaa oppimistaan ja osaamistaan. Näissä työtavoissa
jokainen oppilas on tärkeä, oppii vuorovaikutusta ja voi edetä omien edellytystensä mukaisesti.
2. Kulttuuri-identiteetti ja kansainvälisyys
Oppilas oppii tuntemaan englantia puhuvan maailman perusasioita (kuuluisia henkilöitä, maantietoa,
historiaa, tärkeitä tapahtumia, arkielämän tapakulttuuria). Oppilas pystyy kertomaan perusasioita omasta
lähiympäristöstään ja suomalaisesta elämänmuodosta. Oppilas kykenee kohteliaaseen kanssakäymiseen
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englantia puhuvien ihmisten kanssa arkipäivän tyypillisissä tilanteissa. Monikulttuurisuus,
suvaitsevaisuus ja kansainvälisyys kuuluvat luonnollisena osana englannin kielen opetukseen.
3. Viestintä- ja mediataito
Englannin kieltä opitaan käyttämään suullisesti ja kirjallisesti eri tilanteissa. Oppilas harjoittelee
säännöllisesti kysymään ja kertomaan sekä ilmaisemaan mielipiteitä ja tunteita. Eri tiedotusvälineet ovat
aiheina mukana teksteissä.
4. Osallistuva kansalaisuus ja yrittäjyys
Työtavat kielen opiskelussa edistävät oppilaan omatoimisuutta, aloitteellisuutta ja päämäärätietoisuutta.
Oppilasta ohjataan omaehtoiseen opiskeluun ja itsearviointiin. Yhteistyötaitoja harjoitellaan
monipuolisesti erilaisten pari- ja ryhmätehtävien avulla. Oppilas tutustuu koulutukseen ja työelämään.
5. Vastuu ympäristöstä, hyvinvoinnista ja kestävästä tulevaisuudesta
Teksteissä käsitellään ympäristöön ja kuluttamiseen liittyviä aiheita (kestävä kehitys ja ekologinen
elämäntapa).
6. Turvallisuus ja liikenne
Osa opiskeltavista teksteistä käsittelee terveyteen, terveellisiin elämäntapoihin ja hyvinvointiin liittyviä
aiheita. Väkivallattomuus ja toisen ihmisen kunnioittaminen tulevat esiin eri yhteyksissä vuosiluokkien
7-9 aikana.
7. Ihminen ja teknologia
Opetusteknologiaa (cd-rom, internet) hyödynnetään monipuolisesti mahdollisuuksien mukaan.
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LUOKKA

AIHEPIIRIT

7.

- minä itse
- lähiympäristö
- harrastukset
- asuminen
- lemmikit
- koulunkäynti
- ruoka ja ruokailu
- vaatteet ja
pukeutuminen

8.

9.

VIESTINTÄTEHTÄVÄT

PUHUMINEN

KUULLUN
YMMÄRTÄMINEN

TEKSTIN
YMMÄRTÄMINEN

KIRJOITTAMINEN

RAKENTEET

- esittely ja
esittäytyminen
- tuttavan
tapaaminen
- paikasta ja
ajankohdasta
sopiminen
- ehdottaminen ja
vastaaminen
- kohteliaisuudet
ja reagointi
- matkustaminen ja - ulkomaalaisen
lomailu
kohtelias
- oman ja vieraan tapaaminen
kulttuurin vertailu
-matkustustilanteita
- nuorten ja
- tien kysyminen ja
aikuisten suhteet
neuvominen
- terveet
elämäntavat
- idoleita ja
sankareita
- Eurooppa ja
Yhdysvallat

- ohjattuja
parikeskusteluja
- ääneen
lukeminen

- lyhyitä
ymmärtämistehtäviä
arkipäivän tilanteissa

- monipuolisia
aihepiireihin liittyviä
tekstejä
- jokapäiväisiin
tilanteisiin liittyvien
kirjallisten viestien
ymmärtäminen

- lyhyitä,
yksinkertaisia
viestejä
kuvauksia ja
kertomuksia
kirjeitä

- perusaikamuodot
- epäsäännölliset
verbit
- adjektiivit
- sanajärjestys
- prepositioita
- adverbejä
- ajanilmauksia

- ohjattuja
keskusteluja
aihepiireistä
- ääneen
lukeminen

- monipuolisia kuullun
ymmärtämistehtäviä
aihepiireistä
- brittienglanti &
amerikanenglanti

- monipuolisia
aihepiireihin liittyviä
tekstejä
- jokapäiväisiin
tilanteisiin liittyvien
kirjallisten viestien
ymmärtäminen

- ihmissuhteet
- tunne-elämä
- terveys ja
hyvinvointi
- opiskelu, työ ja
elinkeinot
- tiedotusvälineet
ja viestintä
- yhteiskunnan
palvelut
- nuorisokulttuuri

- ohjattuja pari- ja
ryhmäkeskusteluja
- kohteliaisuus
puheessa
- omaehtoinen
puhuminen
omasta itsestä
ja/tai esim.
harrastuksesta

- täydennetään
myöhemmin

- tuttujen aiheiden
lisäksi
haasteellisempia
tekstejä

- kuten edellä, mutta -substantiivit
myös abstraktimpia - artikkelit
aiheita
- relatiivipronominit
- aikamuotokertausta
- persoonapronominit
- adjektiivit ja adverbit
ja niiden vertailu
- paikan ja ajan
prepositioita
- modaaliapuverbit ja
korvaavia rakenteita
- ehtolauseita
- liitekysymykset
- täydennetään
- passiivi
myöhemmin
- ing-muoto & infinitiivi
- lisää konditionaalista
- epäsuora kysymys ja
esitys
- monipuolinen ja
mittava kertaus
aiemmin opiskelluista
rakenteista

- täydennetään
myöhemmin
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Vapaaehtoinen A-kieli (saksa)
Yleistä
Peruskoulun toinen, vapaaehtoinen vieras kieli aloitetaan neljännellä luokalla. Ryhmä perustetaan, jos
kielen valinneita on 12 oppilasta. Vapaaehtoisen A-kielen opiskelu jatkuu perusasteen loppuun asti.
Vapaaehtoisen A-kielen tuntimäärä on luokilla 4-6 yhteensä kuusi vuosiviikkotuntia ja luokilla 7-9 kuusi
vuosiviikkotuntia, yhteensä vähintään 12 vuosiviikkotuntia perusopetuksen aikana.
Vanhempia ja oppilaita informoidaan A-kielen valintamahdollisuuksista perusteellisesti ja riittävän
ajoissa. Informaatiossa korostetaan sitoutumista kielen opiskeluun myös ylemmillä luokilla.
Opetushallituksen ohjeen mukaan vapaaehtoisen kielen opiskelun voi keskeyttää vain, jos oppilas ei
yrityksistään huolimatta kykene omaksumaan oppimäärää.
Opetuksessa pyritään antamaan oppilaille valmiuksia toimia erilaisissa viestintätilanteissa. Oppilaat
totuttelevat käyttämään kielitaitoaan hyvin konkreettisissa ja itselleen läheisissä tilanteissa aluksi
pääsääntöisesti suullisesti ja vähitellen kirjallista viestintää lisäten. Kieliopinnot antavat oppilaille
kulttuuripääomaa sekä uuden näkökulman omaan kieleen ja kulttuuriin. Kielten ja kulttuurien eroista
kerrotaan suvaitsevuutta painottaen. Tavoitteena on, että oppilas ymmärtää, että taitoaineena ja
kommunikaation välineenä kielen opiskelu edellyttää pitkäjänteistä ja monipuolista viestinnällistä
harjoittelua.
VUOSILUOKAT 4-6
TAVOITTEET
Kielitaito
Oppilas oppii
kertomaan perustietoja itsestään ja lähipiiristään sekä viestimään saksan kielellä yksinkertaisissa
arkipäivän puhetilanteissa
ymmärtämään arkielämää käsittelevän puheen ja tekstin keskeisimmän sisällön tilanneyhteyden
tukemana
kirjoittamaan lyhyen viestin kaikkein tutuimmissa arkipäivään liittyvissä tilanteissa
Kulttuuritaidot
Oppilas oppii
tuntemaan saksalaisen kielialueen kulttuuria
tutustuu alustavasti oman ja saksalaisen kielialueen kulttuurin yhtäläisyyksiin ja eroihin
viestimään saksaa puhuvien kanssa luontevasti
Opiskelustrategiat
Oppilas oppii
toimimaan vastuullisesti ja yritteliäästi kielenopiskelutilanteissa
käyttämään itsenäisesti oppikirjaa, sanastoa ja muita tiedonhankintavälineitä
työskentelemään pareittain ja ryhmässä
käyttämään oppimiaan sanoja ja rakenteita omissa tuotoksissaan
arvioimaan omaa oppimistaan säännöllisesti
tekemään kotitehtävät säännöllisesti
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LUOKKA

AIHEPIIRIT

VIESTINTÄTEHTÄVÄT

PUHUMINEN

KUULLUNYMMÄRTÄMINEN

PUHEENYMMÄRTÄMINEN

KIRJOITTAMINEN RAKENTEET

4.

- perhe
- koulu
- ystävät
- eläimiä
- Saksa

- tervehtiminen
- sinuttelu ja teitittely
-kiittäminen
- anteeksipyytäminen
- kysymysten tekeminen
ja niihin vastaaminen
- omasta perheestä
kertominen

- ääntämisen
harjoittelua
- tekstin lukemista
- parikeskusteluja
- tervehtiminen ja
- laulut ja lorut

- ohjeiden
noudattaminen
tunnilla
- tuttujen sanojen
erottaminen puheesta
- fraaseja

- yksittäisten sanojen
ymmärtäminen
- lorujen ja laulujen
ymmärtäminen
- lyhyiden dialogien
ymmärtäminen

- sanelukirjoitus
- yksittäisten
lyhyiden
lauseiden
kirjoittaminen

- persoonapronominit
- verbin
preesenstaivutusta
- artikkelin käyttö
- omistuspronominit:
mein,-e/dein,-e
- apuverbejä
- s-genetiivi
- kysymys, väite- ja
kieltolause

5.

- perhe
- koti ja
asuminen
- harrastuksia
- ostoksilla
- juhlapäiviä
- Itävalta
- Sveitsi

- kertominen ja
kuvaileminen
-onnitteleminen ja
kiittäminen
- lyhyiden viestien
kirjoittaminen
- tiedon hankkiminen

- kysymyksiin
vastaaminen
- parikeskustelut
- ryhmäesitykset

- ohjeiden
noudattaminen
tunnilla
- tuttujen sanojen ja
ilmausten erottaminen
puheesta

- lyhyiden ilmausten
ja
sanojen
ymmärtäminen
- pieniä tarinoita

- kortin ja
tekstiviestin
kirjoittaminen
- henkilötietojen
täydentäminen
- ohjattua lyhyiden
kertomusten ja
dialogien
kirjoittaminen

- substantiivien monikko
- eriävät yhdysverbit
- epäsäännöllisiä verbejä
- apuverbejä
- säännöllisten verbien
perfekti
- akkusatiivi
- persoonapronominien
datiivi
- prepositioita

- vapaa-aika
-matkustaminen
- sairastaminen
- sää
- luonto
/luonnonsuojelu
- saksankielisten
maiden
kulttuuritietoutta

- neuvominen
- opastaminen
- kuvaileminen
- selostaminen
- oma kirjallinen
tuottaminen

- parikeskustelut
- näytteleminen

- keskeisen sisällön
ymmärtäminen helposta
puheesta

- sanojen ja lyhyiden
ilmausten
ymmärtäminen
esim. kylteistä,
mainoksista ja
ilmoituksista
-helpohkojen
tekstien
ymmärtäminen

- kirjeen ja
sähköpostiviestin
kirjoittaminen
- omien dialogien
kirjoittaminen
- lyhyiden
selostusten
kirjoittaminen

- perfekti
- substantiivin datiivi
- adjektiivin vertailu
- järjestyslukuja
- prepositioita
- tavallisimpia sivulauseita

6.
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Arviointi
Arviointi on jatkuvaa ja se kohdistuu kaikkiin kielitaidon osa-alueisiin. Arviointi perustuu jatkuvaan
näyttöön tunnilla, mutta siihen vaikuttaa myös oppilaan kokonaistyöskentely kaikilla kielitaidon osaalueilla. Arviointikohteina ovat erilaiset harjoitukset ja erilaajuiset kertaavat kokeet. Tärkeää on myös
oppilaan asenne, innokkuus kielen opiskeluun ja harrastuneisuus. Arviointiin kuuluu olennaisesti
itsearviointi. Arvioidaan sanallisesti tai numerolla. Numeroarviointi annetaan viimeistään viidennen
luokan jouluna.
KUVAUS OPPILAAN HYVÄSTÄ OSAAMISESTA 6. LUOKAN PÄÄTTYESSÄ
Kielitaito
Kielen osaamisen taso 6.luokalla taitotasokuvausasteikon (liite) mukaan.
Kuullun ymmärtäminen

Puhuminen

Tekstin ymmärtäminen

Kirjoittaminen

A1.3

A1.2

A1.3

A1.2

Kulttuuritaidot
Oppilas tuntee oman ja saksankielisen kulttuurin keskeisimpiä sisältöjä, yhtäläisyyksiä ja eroja sekä
pystyy vuorovaikutukseen saksaa puhuvien kanssa yksinkertaisissa arkipäivän tilanteissa.
Opiskelustrategiat
Oppilas osaa käyttää luontevasti joitakin kielen opiskelun ja oppimisen kannalta tehokkaita työtapoja
kuten pari- ja ryhmäkeskustelua sekä oppi- ja sanakirjaa. Oppilas ymmärtää sinnikkään harjoittelun
merkityksen ja on tottunut arvioimaan omaa työskentelyään.
AIHEKOKONAISUUDET
Aihekokonaisuudet toteutuvat
käsiteltävien tekstien aihepiireissä
opiskeluympäristöjen valinnassa
opiskelumenetelmissä, esimerkiksi yhteistoiminnallinen oppiminen, erilaiset projektit
arvioinnissa
Vuosiluokat 7-9
Yleistä
Vapaaehtoisen A-kielen (saksa) opiskelu jatkuu perusasteen loppuun asti vuosiluokilla 4-6 hankitun
kielitaidon pohjalta. Yläluokilla 7-9 vapaaehtoista A-kieltä opiskellaan kaksi vuosiviikkotuntia.
Vuosiluokilla 8 ja 9 kieli sisältyy valinnaisaineisiin.
Opetuksen tavoitteena on, että oppilaan kielitaito laajenee vaativampiin sosiaalisiin tilanteisiin sekä
harrastusten, palveluiden ja julkisen elämän alueelle. Kirjoitetun kielen osuus opetuksessa lisääntyy.
Oppilaan taito toimia kohdekulttuurin edellyttämällä tavalla kasvaa ja hän hankkii lisää kielten
opiskelulle ominaisia strategioita.
TAVOITTEET
Kielitaito
Oppilas oppii
o
kommunikoimaan kaikkein tavallisimmissa tilanteissa, joissa puhekumppani voi auttaa
o
ymmärtämään arkielämää ja rutiininomaisia tapahtumia käsittelevää puhetta ja tekstiä
o
oppii tuottamaan arkielämään liittyviä lyhyitä suullisia ja kirjallisia viestejä
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Kulttuuritaidot
Oppilas oppii
o
arvostamaan omaa ja kohdekulttuuria
o
vertailemaan omaa ja kohdekulttuuria
o
viestimään ja toimimaan kohteliaasti kohdekulttuurille tavanomaisissa arkipäivän tilanteissa
Opiskelustrategiat
Oppilas oppii
o
toimimaan vastuullisesti ja yritteliäästi kielenopiskelutilanteissa
o
käyttämään oppimiaan sanoja ja rakenteita omissa tuotoksissaan
o
hyödyntämään äidinkielessä ja muissa kielissä hankkimiaan taitoja ja strategioita
o
ymmärtämään sinnikkään työskentelyn merkityksen
o
hyödyntämään tieto- ja viestintätekniikkaa sekä tiedonhankintataitojaan
o
arvioimaan omaa työskentelyään kielitaidon eri osa-alueilla tavoitteiden suuntaisesti

KESKEISET OPPISISÄLLÖT
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LUOKKA AIHEPIIRIT

VIESTINTÄTEHTÄVÄT

PUHUMINEN

KUULLUNYMMÄRTÄMINEN

TEKSTINYMMÄRTÄMINEN

KIRJOITTAMINEN

RAKENTEET

7.

- asuminen
- juhlat
- matkustaminen
- luonto ja sää
- Suomi ja
suomalaisuus
- maita ja kieliä
- ruokailu
- tunteet ja ystävyys
- harrastuksia
- pukeutuminen
- koulun arkea

- kohteliaat fraasit, käskyt,
kehotukset ja pyynnöt
- puhelimessa asioiminen
- matkalipun ostaminen ja
hotellihuoneen
varaaminen
- kaupassa asioiminen
- ravintolassa asioiminen
- lomasta kertominen
- asioiden kuvailu ja
vertailu

- ohjattuja ja vapaita
parikeskusteluja eri
arkielämän tilanteissa
- haastatteluja
- tapahtumista
kertominen
ja niiden kuvailu
- ohjeiden antaminen
ja
pyyntöjen esittäminen
- kysymysten
esittäminen

- ohjeiden
noudattaminen
- sanelutehtäviä
- kuulutusten ja
tiedotusten
ymmärtäminen
- arkielämän
keskustelujen
ymmärtäminen
- kysymysten
ymmärtäminen

- tapahtumista kertominen
(suullisesti ja kirjallisesti)
- täydennys- ja
luetunymmärtämistehtäviä
- keskeisten asioiden
ymmärtäminen
helpohkoista
saksankielisistä teksteistä

- yksinkertaisia lyhyitä
kertomuksia/kuvauksia/
vuoropuheluita
- itsestä ja
harrastuksista
kirjoittaminen
- saneluja
- kirjeitä, kortteja ja
lyhyitä
tekstejä
-itsensä esittely
saksalaisille kirjallisesti

- prepositiot: akk
-dass-, wenn-, w
sivulauseet
- persoona- ja
omistuspronomi
- modaaliapuver
- komparatiivi ja
sten
superlatiivi
- refleksiiviverbit
- sein- ja habenverbien
imperfekti
- järjestysluvut

8.

- talvi ja talviliikunta
- luokkaretki ja
koulun
toiminta
- turismi
- Itävalta, Sveitsi,
Saksa
- monikulttuurisuus
- ihmissuhteet ja
rakkaus
- terveys
- media
- Eurooppa

- kohteliaat kysymykset,
käskyt, kehotukset ja
pyynnöt
- ulkonäön ja luonteen
kuvailu
- (koti)paikan esittely
- kulloisenkin aihepiirin
asioista kertominen

- ohjattuja pari- ja
ryhmäkeskusteluja
- ryhmissä asioiden
kertominen
- dialogiharjoituksia
roolihenkilöinä

- arkielämän
keskustelujen
ymmärtäminen
- haastattelujen
ymmärtäminen

- tapahtumista kertominen
suullisesti ja kirjallisesti
- täydennys- ja luetunymmärtämistehtäviä
keskeisten asioiden
ymmärtäminen
helpohkoista
saksankielisistä teksteistä

- kortin ja kirjeen
kirjoittaminen
- mainoksen laatiminen
- sähköpostiviestin
kirjoittaminen
- pieniä kirjoitelmia
tutuista aiheista

- genetiivi
- infinitiivirakente
- imperfekti ja
pluskvamperfekti
- adjektiivin taivu
- konditionaali ja
konjunktiivin
imperfekti
- imperatiivi

- Berliini ja Saksan
osavaltiot
- media
- tulevaisuus esim.
opiskelu, ammatti ja
asuminen
- ympäristö
- arkipäivän pulmia
- eurooppalaisuus

- chattailu
- puhelinkeskustelu
- tulevaisuuden
suunnittelu
- mielipiteen ilmaisu tvohjelmista, elokuvista jne.
- Suomesta ja
suomalaisuudesta
kertominen

- kokemuksista
kertominen
- mielipiteen
esittäminen ja
kys yminen
- tulevaisuuden
suunnitelmista
keskusteleminen
- Suomesta
kertominen

puhelinkeskustelujen
ymmärtäminen
- asiatietojen
ymmärtäminen
selostuksesta

- henkilökuvauksien
ymmärtäminen
- asiatietojen
ymmärtäminen
saksankielisestä tekstistä

- kirjeen, sähköpostin ja
chatin kirjoittaminen
- yhtenäisen tekstin
kirjoittaminen itselle
läheisestä aiheesta

- verbin rektioita
- maantieteelliset nim
- relatiivipronominit
- superlatiivi
- passiiviin tutustum
- substantiivien suku
monikkosäännöt
- ammatin ilmaus
- futuuri

9.
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Arviointi
Arviointi on jatkuvaa ja se kohdistuu kaikkiin kielitaidon osa-alueisiin. Arvosana määräytyy oppilaan
kirjallisten kotitehtävien, koearvosanojen ja tuntiaktiivisuuden perusteella. Tärkeää on myös oppilaan
asenne, innokkuus kielen opiskeluun, harrastuneisuus sekä työskentely kaikilla kielitaidon osa-alueilla.
Arviointiin kuuluu olennaisesti itsearviointi, jossa oppilas pohtii omaa edistymistään kielen oppijana.
Päättöarvioinnin pohjana on valtakunnallinen kielitaidon tasojen kuvausasteikko.
Vapaaehtoisen A-kielen numeroarvioinnin voi jättää pois perusopetuksen päättöarvioinnista, mikäli
oppilaan huoltaja sitä kirjallisesti pyytää. Tällöin todistukseen tulee suoritusmerkintä
PÄÄTTÖARVIOINNIN KRITEERIT ARVOSANALLE 8
Kielitaito
Kielen osaamisen taso 9. luokalla kielitaidon tasojen kuvausasteikon (liite)
mukaan:
Kuullun ymmärtäminen Puhuminen
Tekstin ymmärtäminen Kirjoittaminen
A 2 .2
Kehittyvä
A2.1 Peruskielitaidon A2.2
Kehittyvä
A2.1 Peruskielitaidon
peruskielitaito
alkuvaihe
peruskielitaito
alkuvaihe
Kulttuuritaidot
Oppilas tuntee oman ja kohdekulttuurin keskinäisiä suhteita, eroja ja yhtäläisyyksiä.
Opiskelustrategiat
Oppilas käyttää säännöllisesti kielten opiskelulle tyypillisiä työtapoja. Oppilas on oivaltanut kielen
opiskelussa välttämättömän sinnikkään viestinnällisen harjoittelun merkityksen.
AIHEKOKONAISUUDET
1. Ihmisenä kasvaminen
Toimimalla ryhmässä oppilas kehittää opiskelutaitojaan, oppii tunnistamaan oman oppimistyylinsä,
ottaa vastuuta itsestä ja ryhmästä ja oppii sosiaalisia taitoja.
2. Kulttuuri-identiteetti ja kansainvälisyys
Oppilas osaa arvostaa sekä omaa että saksalaisen kielialueen kulttuuria. Tutustumalla saksankielisten
maiden monikulttuurisuuteen oppilas ymmärtää tapakulttuurin merkityksen ja oppii suvaitsemaan
erilaisuutta.
3. Viestintä ja mediataito
Oppilas harjoittelee ilmaisemaan omia ajatuksiaan ja tunteitaan, tuottamaan ja välittämään viestejä
saksan kielellä. Käsitellään erilaisten medioiden käyttöä ja niiden vaikutusta kielenkäyttöön, esim.
kännykän, sähköpostin, ja multimedian käyttö.
4. Osallistuva kansalaisuus ja yrittäjyys
Harjoitellaan yhteistyötaitoja ja toisen huomioon ottamista. Opetellaan asettamaan tavoitteita,
sitoutumaan niihin, työskentelemään sinnikkäästi päämäärän saavuttamiseksi ja arvioimaan omaa
toimintaa.
5. Vastuu ympäristöstä, hyvinvoinnista ja kestävästä tulevaisuudesta
Kotiseudun ja sen luonnon arvostaminen, terveet elämäntavat ja liikunta ovat toistuvasti esillä sekä
suomalaisten että saksalaisen kielialueen lasten ja nuorten näkökulmasta. Teksteissä käsitellään
luonnonsuojelu- ja ympäristö-teemoja.
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6. Turvallisuus ja liikenne
Luetaan liikennettä ja liikennekulttuuria käsitteleviä tekstejä. Harjoitellaan avun pyytämistä
onnettomuustilanteissa.
7. Ihminen ja teknologia
Opetusteknologiaa (cd-rom, internet) hyödynnetään monipuolisesti ja mahdollisuuksien mukaan.
B-KIELI RUOTSI
VUOSILUOKAT 7-9
YLEISTÄ
Kaikille yhteistä B-kieltä ruotsia opiskellaan vuosiluokilla 7-9. Opetuksen tavoitteena on vieraan kielen
perustaidon saavuttaminen. Opetuksen tehtävänä on antaa oppilaille valmiuksia toimia erilaisissa
ruotsinkielisissä viestintätilanteissa. Ruotsin kielen opetus antaa oppilaille kulttuuripääomaa sekä uuden
näkökulman myös omaan kieleen ja kulttuuriin.
TAVOITTEET
Kielitaito
Oppilas oppii
kommunikoimaan ruotsiksi kaikkein tavallisimmissa tilanteissa tarvittaessa puhekumppanin
apuun turvautuen
ymmärtämään arkielämää ja rutiininomaisia tapahtumia käsittelevän tekstin tai puheen
keskeisimmän sisällön
kirjoittamaan lyhyen viestin tutuissa, helposti ennakoitavissa arkisiin tarpeisiin ja kokemuksiin
liittyvissä tilanteissa
Kulttuuritaidot
Oppilas oppii
tuntemaan kielialueen keskeisiä kulttuurisisältöjä, kuten henkilöitä, tapahtumia ja paikkoja ja
oppii vertailemaan muiden Pohjoismaiden kulttuureita omaansa
viestimään arkitilanteissa ruotsinkieliselle kulttuurille luontevalla tavalla
ymmärtämään oman kulttuurinsa juuria ja arvostamaan muiden Pohjoismaiden kulttuureja ja
niiden edustajia
Opiskelustrategiat
Oppilas oppii
käyttämään erilaisia kielen opiskelun ja oppimisen kannalta tehokkaita työtapoja, kuten omien
viestien tuottamista ja tiedonhankintavälineiden käyttöä
ymmärtämään pitkäjänteisen työskentelyn merkityksen kielen oppimisessa, kuten esimerkiksi
aktiivisuus pari- ja ryhmätyöskentelyssä ja säännöllinen kotitehtävien tekeminen
tarkkailemaan ja korjaamaan tuotostaan sekä korvaamaan kielitaitonsa puutteita käyttämällä
erilaisia ymmärtämis- ja viestintästrategioita
arvioimaan omaa työskentelyään ja kielitaitonsa eri alueita suhteessa tavoitteisiin
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ARVIOINTI
Arviointi on jatkuvaa, ja arvioinnin kohteena on kuullun ymmärtäminen, puhuminen, tekstin
ymmärtäminen ja kirjoittaminen sekä kulttuuritaidot ja oppimaan oppiminen. Arviointia suorittavat
oppilas ja opettaja yhdessä tai erikseen. Arvosana määräytyy asetettujen taito- ja sisältötavoitteiden
mukaisesti tuntityöskentelyn ja kokeiden perusteella. Kielitaidon eri osa-alueiden arvioinnissa voidaan
käyttää sekä suullisia että kirjallisia kokeita. Arvioinnissa kiinnitetään huomiota oppilaan aktiivisuuteen
ja myönteiseen opiskeluasenteeseen sekä otetaan huomioon myös harrastuneisuus oppiainetta kohtaan.
Oppilasta rohkaistaan kantamaan vastuuta omasta opiskelustaan sekä yksilönä että ryhmän jäsenenä,
asettamaan itselleen tavoitteita sekä arvioimaan itse omaa edistymistään. Päättöarvioinnissa arvioinnin
pohjana on valtakunnallinen taitotasokuvausasteikko.
AIHEKOKONAISUUDET
1. Ihmisenä kasvaminen
Kielen opiskelussa hyödynnetään yhteisöllisiä ja aktivoivia työtapoja. Oppilaat opiskelevat pareittain tai
ryhmissä, kertovat itsestään, pohtivat ja arvioivat omaa oppimistaan ja osaamistaan. Näissä työtavoissa
jokainen oppilas on tärkeä, oppii vuorovaikutusta ja voi edetä omien edellytystensä mukaisesti.
2. Kulttuuri-identiteetti ja kansainvälisyys
Käsiteltävät tekstit esittelevät suomenruotsalaista, ruotsalaista, suomalaista ja pohjoismaista kulttuuria.
Monikulttuurisuus, suvaitsevaisuus ja kansainvälisyys kuuluvat luonnollisena osana ruotsin kielen
opetukseen.
3. Viestintä- ja mediataito
Vuosiluokkien 7-9 aikana ruotsin kieltä opitaan käyttämään suullisesti ja kirjallisesti eri tilanteissa.
Oppilas harjoittelee säännöllisesti kysymään ja kertomaan sekä ilmaisemaan mielipiteitä ja tunteita. Eri
tiedotusvälineet ovat aiheina mukana teksteissä.
4. Osallistuva kansalaisuus ja yrittäjyys
Työtavat kielen opiskelussa edistävät oppilaan omatoimisuutta, aloitteellisuutta ja päämäärätietoisuutta.
Oppilasta ohjataan omaehtoiseen opiskeluun ja itsearviointiin. Yhteistyötaitoja harjoitellaan
monipuolisesti erilaisten ryhmä- ja paritehtävien avulla. Oppilas tutustuu koulutukseen ja työelämään.
5. Vastuu ympäristöstä, hyvinvoinnista ja kestävästä tulevaisuudesta
Teksteissä käsitellään ympäristöön ja kuluttamiseen liittyviä aiheita (kestävä kehitys ja ekologinen
elämäntapa).
6. Turvallisuus ja liikenne
Osa opiskeltavista teksteistä käsittelee terveyteen, terveellisiin elämäntapoihin ja hyvinvointiin liittyviä
aiheita. Väkivallattomuus ja toisen ihmisen kunnioittaminen tulevat esiin eri yhteyksissä vuosiluokilla
7-9.
7. Ihminen ja teknologia
Opetusteknologiaa (cd-rom, internet) hyödynnetään monipuolisesti mahdollisuuksien mukaan.
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LUOKKA

AIHEPIIRIT

VIESTINTÄTEHTÄVÄT

PUHUMINEN

KUULLUN
YMMÄRTÄMINEN

TEKSTIN
YMMÄRTÄMINEN

KIRJOITTAMINEN

RAKENTEET

7.

- minä itse ja perhe
-lemmikit
- numerot, kellonajat,
viikonpäivät
- vapaa-aika ja
harrastukset
- asuminen
-

- tervehtiminen ja
esittäytyminen
- itsestä ja perheestä
kertominen
- vapaa-ajasta ja
harrastuksista
kertominen
- kaupassa ja
kahvilassa asioiminen
- tien kysyminen ja
neuvominen
- omasta huoneesta
kertominen

- mallin perässä
toistaminen
- kappaletekstin
lukeminen mallin
perässä ja/tai parin
kanssa
- kappaleen sisällön
kertominen kuva- ja
sanavihjeiden avulla
- suulliset
pariharjoitukset

- tunnistamistehtävät
- kysymyksiin
vastaaminen kuullun
perusteella
- lauseiden/virkkeiden
täydentäminen/niihin
reagointi kuullun
perusteella
- suomenruotsin ja
ruotsinruotsin erojen
havaitseminen

- tekstin sisällön
kertominen omin sanoin
suomeksi
- oikein/väärinväittämiin reagointi
- sisältökysymysten
tekeminen ja niihin
vastaaminen
suomeksi/ruotsiksi
- monivalinta- ja
aukkotehtävät
tekstin sisällöstä
-tekstin tapahtumien
laittaminen oikeaan
järjestykseen

- persoonapronominit
- substantiivit (yksikkö,
monikko)
- verbin preesens
-adjektiivin taivutus
- omistuspronominit
- suora ja epäsuora
sanajärjestys
- kielto
- s-genetiivi
- apuverbit
- prepositioita
- verbillä alkavat
kysymykset
- olla-verbit ha ja vara

8.

- koulu
- asuminen maalla ja
kaupungissa
- lähiympäristö
- matkustaminen
- lisää
harrastuksista
- retkeily
- terveys/sairaus

- ruokailu ravintolassa
- matkaliput ja
rahanvaihto

- mallin perässä
toistaminen
- kappaletekstin
lukeminen mallin
perässä ja/tai parin
kanssa
- kappaleen sisällön
kertominen kuva- ja
sanavihjeiden avulla
- suulliset
pariharjoitukset

- täydennetään
myöhemmin

- täydennetään
myöhemmin

- koko läksytekstin tai
sen uusien sanojen
kirjoittaminen esim.
vihkoon
- aukko- ja
täydennystehtävät
- sanelutehtävät
- kirjoittaminen kuva- tai
sanavihjeiden pohjalta
-annetuista otsikoista
kirjoittaminen
- lauseiden jatkaminen
loogisesti
- kysymyksiin
vastaaminen sekä
kysymysten laatiminen
-elaborointi
-oikein/väärinväittämien korjaaminen
-lyhyiden kirjallisten
viestien laatiminen
-täydennetään
myöhemmin lisää

9.

- koulutus ja
ammatinvalinta
- media
- ympäristö
- kansainvälisyys

- täydennetään
myöhemmin

- täydennetään
myöhemmin

- täydennetään
myöhemmin

- täydennetään
myöhemmin

- täydennetään
myöhemmin

- järjestysluvut
- imperfekti
- perfekti ja
pluskvamperfekti
-persoonapronominien
objektimuodot
- man-rakenne
- det finns- rakenne
- lyhyet vastaukset
- refleksiiviverbit
- adjektiivien vertailu
- sivulauseet
- aikaisempien rakenteiden
kertausta
- sivulauseet
- 1. konditionaali
- att + infinitiivi
- futuurin ilmaiseminen
- pronomineja
- prepositioita vaativia
verbejä ja adjektiivejä
- aikaisempien rakenteiden
kertausta
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VALINNAINEN KIELI ( B2 )
YLEISTÄ
Valinnaiskielten opetuksen tavoitteena on antaa oppilaalle yksinkertaisia jokapäiväisen elämän
tilanteita varten käyttökelpoinen kielitaito. Opetuksessa pyritään rohkaisemaan oppilasta käyttämään kieltä arastelematta ja ylläpitämään ja kehittämään peruskoulussa saavuttamaansa kielitaitoa. Opetus painottuu puheviestintään. Tavoitteena on avartaa oppilaan näkemyksiä ja edistää kansainvälistä yhteisymmärrystä suvaitsevaisuutta painottaen. Kielen opiskelu edellyttää pitkäjänteistä ja monipuolista harjoittelua.
TAVOITTEET
Kielitaito
Oppilas oppii
- kommunikoimaan puhekumppanin tukemana henkilökohtaisia perustaitoja käsittelevissä ja
välittömiin tarpeisiin liittyvissä puhetilanteissa
- ymmärtämään helposti ennakoitavia arkielämään liittyviä kysymyksiä, ohjeita. pyyntöjä ja
kieltoja
- lukemaan arkielämään liittyviä ennakoitavissa olevia yksinkertaisia viestejä
- kirjoittamaan kortteja, sähköpostiviestejä, muistilappuja ja muita hyvin suppeita viestejä
sekä joitakin perustietoja itsestään ja lähipiiristään.
Kulttuuritaidot
Oppilas oppii
- tuntemaan kohdekulttuuria ja tutustuu suomalaisen ja kohdekulttuurin yhtäläisyyksiin ja
eroihin
- viestimään kohdekulttuurille luontevalla tavalla.
Opiskelustrategiat
Oppilas oppii
- käyttämään säännöllisesti kielten opiskelulle tyypillisiä työtapoja
- oivaltamaan opiskelussa välttämättömän sinnikkään viestinnällisen harjoittelun merkityksen.
ARVIOINTI
Valinnainen kieli arvioidaan numerolla. Arviointi on jatkuvaa. Se ei koostu ainoastaan kirjallisista
kotitehtävistä, koearvosanoista ja tuntiaktiivisuudesta. Tärkeää on myös oppilaan innokkuus, asenne
ja harrastuneisuus. Arvioinnin tarkoituksena on antaa kannustavaa palautetta oppilaalle hänen etenemisestään. Arviointiin kuuluu olennaisesti itsearviointi, jossa oppilas pohtii omaa oppimistaan ja etenemistään kielen oppijana.
Taitotasoasteikolla ilmaistuna tavoitteena on puheen ja kirjoittamisen osalta taso A1.1 - A1.2 ja kuullun
ja luetun ymmärtämisen osalta taso A1.2 - A1.3.
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B2 saksa

Saksan kielen opetus antaa oppilaalle valmiuksia toimia saksan kielellä arkipäivän tilanteissa.
Opetuksessa harjoitellaan erilaisia viestintästrategioita ja oppilasta rohkaistaan käyttämään kieltä ja
olemaan aktiivinen. Tavoitteena on hyvä suullinen kielitaito. Oppilaat saavat tietoa saksankielisestä
kulttuurialueesta sekä oman ja kohdekulttuurin välisistä eroista ja yhtäläisyyksistä.
Saksan opinnoissa luodaan perusta myönteiselle suhtautumiselle saksalaisen kielialueen
monikulttuurisuuteen.

LUOKKA AIHEPIIRIT VIESTINTÄTEHTÄVÄT
8.

9.

- perhe
- harrastukset
- ruoka ja
ruokailu
- ostoksilla
- julkiset paikat
- asuminen
matkustaminen
- juhlat
- ruokailu
pukeutuminen
matkustaminen
- juhlat
- vapaa-aika
- maat, kielet ja
kansallisuudet
- terveys ja
sairastuminen
- Saksa ja
saksalaiset
- Suomi
- ammatit ja
koulutus

- tervehtiminen
- kuulumiset
- tutustuminen
- harrastuksista kertominen
- ostosten tekeminen
- kutsun esittäminen
- viestin laatiminen
- matkalipun ostaminen

RAKENTEET

- verbin
preesenstaivutus
- kysymyslauseita
- subst. suku ja luku
- kieltolauseet
- lukusanat
- akkusatiivi
- prepositioita
- man-rakenne
- imperatiivi
- ravintolassa asiointi
- monikon
- ostoksilla
omistuspronominit
- tien neuvominen
- imperfekti:
- voinnin tiedustelu
haben/sein
- kotitöistä kertominen
- sivulause
- luoteen kuvailu
- perfekti
- tulevaisuuden suunnitelmia - datiivi ja
- säästä kertominen
datiiviprepositiot
- rektioverbejä
- prepositioilmauksia
akkusatiiviprepositiot
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B2 RANSKA
Ranskan kielen opetus tutustuttaa oppilaan ranskan kieleen ja ranskankieliseen kulttuuriin. Monikulttuurisuus tuodaan esille tutustumalla
ranskankieliseen maailmaan (frankofonia). Opetus painottuu puheviestintään ja kielitaidon aktiiviseen käyttöön jokapäiväisen elämän
kielenkäyttötilanteissa. Opiskelijaa innostetaan jatkamaan ranskan kielen opintoja.
KESKEISET SISÄLLÖT
Vuosiluokka

Aihepiirit ja sisällöt

Viestintätehtävät ja tilanteet

Rakenteet

8

kaverit, ystävät ja perhe
asioiminen kahvilassa, kaupungissa ja
kulkuneuvoilla liikkuminen
ruoka ja syöminen
hyvinvointi ja pahoinvointi
koulunkäynti, harrastukset

esittäytyminen ja esittely
kohteliaisuusfraasit ja tervehdykset
kuulumisten kysyminen ja itsestä
kertominen
tapaamisesta sopiminen

artikkelit
adjektiivin taipuminen
omistuspronominit
kieltoilmauksia
kellonaika
demonstratiivipronomini
I verbiluokka
genetiivi
lukusanat 1-69
kysymyksenmuodostustapoja
lähifutuuri
epäsäännöllisiä verbejä

9

mieltymyksiä
seurustelu
matkustaminen ja turistina liikkuminen
Pariisin nähtävyyksiä, taide
urheilu
ostosten tekeminen
ravintolassa

lipunosto
tiedon/avun pyytäminen, tien
kysyminen
palvelun pyytäminen ja maksaminen
pöytävarauksen tekeminen, tilauksen
teko, ruuasta puhuminen
mielipiteenilmaisu
viestinkirjoitus
ohjeita, kieltoja, toivotuksia, valitteluja
ja ihastelua

II ja III verbiluokka
refleksiiviverbejä
adjektiivin paikka ja taipuminen
passé composé
lukusanat 70-100
järjestyslukuja
kieltoilmaisuja
partitiivi
objektipronominit COD ja COI
imperatiivi
epäsäännöllisiä verbejä

105
B2 VENÄJÄ
Venäjän kielen opetus tutustuttaa oppilaan venäjän kieleen ja venäjänkieliseen kulttuuriin.
Opetus painottuu puheviestintään kaikkein tavanomaisimmissa arkipäivän tilanteissa
ja toimii samalla johdantona pitempikestoisille venäjän kielen opinnoille toisen asteen
koulutuksessa. Nämä opetussuunnitelman perusteet on laadittu neljälle vuosiviikkotunnille.
KESKEISET SISÄLLÖT
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VUOSILUOKKA
8.

AIHEPIIRIT JA
SISÄLLÖT

- koti,

VIESTINTÄTEHTÄVÄT
JA TILANTEET

RAKENTEET

- tervehtiminen

- kyyrilliset aakkoset

- hyvästely

- kysymyssanat

- asuminen

- esittäytyminen

- possessiivipronominit

- ruoka ja

- perheen ja kodin

- substantiivien suvut

perhe,ystävät

syöminen
- opiskelu ,
työelämä
- maat ja
kansallisuudet

esittely
- kansallisuudesta ja

- substantiivien sijataivutus yksikössä

kielitaidosta

- adjektiivi ja niiden tai-

kertominen

vutus nominatiivissa

- ammatista ja

- substantiivin ja adjek-

- kielitaito

työpaikasta

tiivin monikon nomina-

- Moskova ja

kertominen

tiivi

Pietari

- puhelinkeskustelut
- ruokapöydässä
käyttäytyminen
- mielipiteen
ilmaiseminen
- ihastelu ja reagointi

- persoonapronominit
ja niiden datiivi
- verbin I ja II konjugaatio
- prepositionaali
- eloton akkusatiivi
- olla- verbin preteriti
- olla- verbin futuuri
- lukusanoja
- omistuksen ja iän
ilmaiseminen
- ajanilmauksia
- adverbit
- persoonattomat
rakenteet

9.

- ostoksilla
- sää, vuodenajat
- kaupungilla
liikkuminen
- matkustaminen
- ulkonäkö,
vaatetus
- luonteenpiirteet
- harrastukset,

- tien kysyminen ja
neuvominen
- julkisilla kulkuneuvoillla matkustaminen
- ostostilanteissa
toimiminen
- ulkonäön ja luonteen kuvaileminen
- kahvilassa, kau-

kiinnostuksen

passa ja hotellissa

kohteet

asioiminen

- ruokatottumukset
- kirjallisuus,
teatteri, musiikki

- harrastuksista
kertominen
- pienen maljapuheen
pitäminen

- genetiivi: omistus, kielto, prepositiot, määrää
ilmaisevia sanoja
- persoonapronominien
genetiivi
- elollinen akkusatiivi
- perusliikeverbit
- adjektiivien nominatiivin
monikko
- paikkaa ilmaisevia
prepositioita
- järjestysluvut
- päiväykset
- instrumentaali
- lukusanoja
- liittofutuuri
- refleksiiviverbejä
- aspektien esittely
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7.6 Matematiikka
Tavoitteet
Matematiikka on välineaine, jolla tarjotaan kaikille oppilaille mahdollisuus hankkia ne
matemaattiset perustiedot ja taidot, jotka antavat valmiuksia selvitä jokapäiväisessä
elämässä ja luovat pohjaa jatko-opinnoille. Matematiikalla on tärkeä merkitys välineenä
ratkottaessa arkipäivän ongelmia. Matematiikka on useiden luonnontieteiden ja tekniikan
saavutusten ja sovellusten taustalla. Matematiikan on tärkeä vaikuttaja oppilaan henkisessä
kasvuprosessissa. Loogisesti etenevässä oppimisessa oppilas oppii luottamaan itseensä ja
ottamaan vastuun omasta oppimisestaan.
Matematiikan opetuksen tehtävänä on tarjota mahdollisuuksia matemaattisen ajattelun
kehittämiseen ja matemaattisten käsitteiden sekä yleisimmin käytettyjen
ratkaisumenetelmien oppimiseen. Matemaattisiin perusvalmiuksiin kuuluvat myös
muistamisen, keskittymisen ja täsmällisen ilmaisun hallitseminen.
Oppimismotivaatioon on kiinnitetään huomiota, jotta oppilaiden luontainen kiinnostus
matematiikkaan säilyisi koko perusopetuksen ajan ja oppilailla olisi myönteisiä asenteita
matematiikkaa kohtaan. Opetus suunnitellaan ja toteutetaan siten, että kukin oppilas
riippumatta henkilökohtaisista kyvyistään kokee mahdollisimman usein onnistumisen
tunteita. Konkreettisuus toimii tärkeänä apuvälineenä yhdistettäessä oppilaan kokemuksia
ja ajattelujärjestelmiä matematiikan abstraktiin järjestelmään. Arkipäivän tilanteissa eteen
tulevia ongelmia, joita on mahdollista ratkoa matemaattisella ajattelulla tai toiminnalla,
hyödynnetään tehokkaasti.
Matematiikan opetuksen on edettävä systemaattisesti, ja sen tulee luoda kestävän pohjan
matematiikan käsitteiden ja rakenteiden omaksumiselle. Alkuopetuksen aikana
rakennetaan perusta oppilaan matemaattiselle ajattelulle. Seuraavien vuosien aikana
tavoitteena ovat ajattelun kehittäminen ja vähitellen matemaattisten ajattelumallien
oppiminen ja käsitteiden rakentaminen. Perus-koulun yläluokilla syvennetään
matemaattisten käsitteiden ymmärtämistä, keskitytään matemaattisten ajattelumallien
oppimiseen ja matemaattisten käsitteiden käyttöön ajattelun välineenä.
Aikaisemmin opitut asiat on hallittava koko ajan uusia opiskeltaessa. Viimeisillä
vuosiluokilla pienetkin puutteet (esim. huono kertotaulun hallinta) estävät uusi-en
asioiden oppimisen. Oppilailla pitää olla koko ajan mahdollisuus korjata näitä puutteita.
Tämä toteutetaan erityisopettajan tuella, antamalla tukiopetusta tai jakamalla
opetusryhmiä pienempiin osiin.
Oikeanlainen opiskeluympäristö tukee ja edistää oppimista. Matematiikan opiskelu
tarvitsee riittävästi havainto- ja demonstraatiomateriaalia toiminnalliseen opiskeluun.
Tukimateriaali on oltava helposti saatavilla. Tieto- ja viestintätekniikkaa käytetään
oppilaan oppimisprosessin tukemisessa mahdollisuuksien mukaan. Tarjolla olevia verkkooppimisympäristöjä ja -materiaaleja hyödynnetään. Yläluokilla opetus järjestetään
matematiikan aineluokissa.
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Työtavat
Opetuksessa käytetään mahdollisimman monipuolisia työtapoja.
Työtapojen valinnassa otetaan huomioon:
opetussuunnitelman perusteiden tavoitteet
opetussuunnitelman perusteissa esitetyt ajattelun taitojen ja menetelmien
keskeiset sisällöt
oppilaat (esim. kehitysvaihe, erilaisuus, luokkayhteisö)
oppilaskeskeisyys ja toiminnallisuus
tarkoituksenmukaisuus opiskeltavan asian kannalta
oppimateriaalin tarjoamat mahdollisuudet
Työskentely voi olla yksilötyöskentelyä, parityöskentelyä, ryhmätyöskentelyä tai
yhteistoiminnallista oppimista.
Oppilaiden erilaiset oppimistyylit sekä yksilölliset kehityserot ja taustat otetaan huomioon.
Opettaja valitsee työtavat. Hän opettaa ja ohjaa sekä yksittäisen oppilaan että koko
ryhmän oppimista ja työskentelyä.
Oppimistilanne voi olla keskustelunomainen, kokeileva tai ongelmakeskeinen pitäen
lähtökohtana mahdollisimman usein oppilaalle tuttua konkreettista arki-elämän tilannetta.
Tieto- ja viestintätekniikkaa voidaan käyttää tukemaan oppimista. Tietokoneohjelmien
avulla voidaan havainnollistaa mm. funktioiden opetusta ja taulukkolaskenta soveltuu
tilastojen käsittelyyn.
Työskentely voi tapahtua myös luokkatilan ulkopuolella.
Työtapoina voivat olla esim.
opettajajohtoinen kyselevä opetus
ongelmakeskeinen opetus
itsenäinen opiskelu
mallintaminen
tietokoneavusteinen opetus
työpistetyöskentely
toiminnallinen lähestymistapa projektityö
urakkatyöskentely
tutkimustehtävä
käsitekartta
tarina, peli tai leikki
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Arviointi
Opetuksen suunnittelun lähtökohtana ovat 3-5-vuosiluokilla opetussuunnitelman
perusteiden hyvän osaamisen kriteerit ja vuosiluokilla 6-9 opetussuunnitelman
perusteiden päättöarvioinnin kriteerit.
Arviointi on jatkuvaa. Oppiminen vaatii riittävän usein saatua palautetta. Aikaisemmin
opittujen asioiden hallinta varmistetaan riittävän usein. Oppilasarvioinnin yhtenä
perustehtävänä on oppilaan itsearviointikyvyn kehittäminen. Oppilaalle annetaan
palautetta numeroarvioinnin lisäksi sanallisesti.
Vuosi-luokkien edetessä ensimmäisestä luokasta yhdeksänteen kasvaa osaamisen
kriteerien suhteellinen osuus arvosanassa työskentelyn arviointiin verrattuna. Näin
arvioinnissa voidaan lähestyä päättöarviointia, missä hyvän osaamisen kriteerit on
huomioitu ja arvosana perustuu monipuoliseen näyttöön.
Valtakunnalliset perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet toteavat
päättöarvioinnista seuraavaa:
Päättöarvioinnin tehtävänä on määritellä, miten oppilas on opiskelun päättyessä
saavuttanut perus-opetukselle asetetut tavoitteet eri oppiaineissa. Päättöarvioinnin tulee
olla valtakunnallisesti vertailu-kelpoista ja kohdella oppilaita tasa-vertaisesti.
Päättöarvosanan tulee kussakin yhteisessä oppiaineessa perustua oppilaan osaamiseen
perusopetuksen päättövaiheessa vuosiluokilla 8–9.
Oppimista arvioidaan mm. seuraavilla tavoilla:
Eksakti arviointi: summatiiviset kokeet ja testit, projektit, tutkimustehtävät,
opinnäytetyöt
Vapaamuotoinen arviointi: tuntityöskentely, kotitehtävien seuranta
Itsearviointi
Arvioinnissa otetaan huomioon oppilaan käyttäytyminen ja asenne opiskeluun sekä
harrastuneisuus.
Sisällöt
Matematiikka
Matematiikan maailma avautuu lapselle arkielämän tilanteissa toiminnan, kokeilemisen ja ajattelun
avulla. Lisäksi matematiikan kiehtovuus ilmenee tutkittaessa määriä, muotoja, säännönmukaisuuksia ja
avaruudellisia suhteita tieteissä, taiteissa, musiikissa ja käsityössä. Esiopetuksessa aloitetulle
matematiikan käsitteiden omaksumisen kestävälle pohjalle on hyvä jatkaa systemaattisesti etenevän
matemaattisen ajattelujärjestelmän rakentamista. Matematiikan oppimistilanteissa oppilaalla on
aktiivinen, tutkiva ja kokeileva rooli oppiessaan toimimaan sekä itsenäisesti että sosiaalisessa
vuorovaikutuksessa vertaisryhmässään. Tietotekniikan hyödyntäminen monipuolistaa matematiikan
opetusta sekä tukee oppilaan yksilöllistä oppimista.
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Tavoitteet:
1. luokka
Oppilas
kokee iloa ja tyydytystä oppiessaan ratkaisemaan arkielämän tilanteissa eteen tulevia ongelmia
matemaattisen ajattelun avulla
kehittää matemaattista ajatteluaan säilyttäen myönteisen asenteensa matematiikkaa kohtaan
oppii löytämään lähiympäristönsä ilmiöistä yhtäläisyyksiä ja eroja, säännönmukaisuuksia sekä
syy- ja seuraussuhteita
oppii jäsentämään ja hahmottamaan ympäristöään eri ominaisuuksien perusteella
luokittelemalla, vertailemalla, järjestämällä sekä vastakohtia etsimällä
oppii lukukäsitteen ja siihen perustuvia yksinkertaisia peruslaskutaitoja
oppii esittämään matematiikan peruskäsitteitä oppimisympäristönsä välineillä sekä selittämään
toisille matemaattista ajatteluaan ongelmanratkaisussa

Sisällöt:
1. luokka
Luvut ja laskutoimitukset
lukumäärä, lukusana ja numerosymboli (lukualue 0-100)
kymmenjärjestelmä
yhteen- ja vähennyslasku, vaihdannaisuus ja laskutoimitusten väliset yhteydet
eri laskutapojen ja välineiden käyttöä: palikoita, helmiä ja kymmenjärjestelmävälineitä,
lukusuora, päässälasku, paperin ja kynän käyttö
yksinkertaisia tehtäviä erilaisten vaihtoehtojen lukumäärän tutkimiseksi

Algebra
säännönmukaisuuksien, suhteiden ja riippuvuuksien etsimistä oppimisympäristöstä
yksinkertaisten lukujonojen tulkitsemisen ja kirjoittamisen harjoittelua

Geometria
ympäröivän tilan avaruudellisten suhteiden havainnointia ja kuvailua
lähiympäristön geometristen muotojen havainnointia, kuvailua ja nimeämistä
kaksi- ja kolmiulotteisten muotojen tunnistamista, selostamista ja nimeämistä
geometriset peruskäsitteet: piste, viiva, jana ja kulma
kaksiulotteisten muotojen rakentamista, piirtämistä ja jäljentämistä sekä kolmiulotteisten
kappaleiden tunnistamista ja rakentamista
kuvioiden jäljentämistä ja omien kuvioiden tekemistä

Mittaaminen
mittaamisen periaatteen harjoittelua
mittaustuloksen arviointia
pituus, massa, aika (tunnit ja puolet tunnit), raha (euro)
mittavälineiden käyttö
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Tietojen käsittely ja tilastot
tietojen etsimistä, keräämistä ja tallentamista
yksinkertaisten taulukoiden ja diagrammien lukemista

2. luokka
Tavoitteet:
Oppilas
oppii matemaattisia peruskäsitteitä ja -taitoja ja osaa käyttää niitä arkielämän yksinkertaisten
matemaattisten ongelmien ratkaisussa
kehittää matemaattista ja avaruudellista ajatteluaan vahvistaen myönteistä asennettaan
matematiikkaa kohtaan
kokee iloa ja tyydytystä ratkaistessaan arkielämän itselle tärkeitä ja haasteellisia matemaattisia
ongelmia
ymmärtää lukukäsitteen ja siihen perustuvia peruslaskutaitoja
oppii perustelemaan toimintaansa, ratkaisujaan ja päätelmiään esittäen niitä
oppimisympäristönsä malleilla ja välineillä käyttäen matematiikan peruskäsitteitä suullisesti tai
kirjallisesti

2. luokka
Sisällöt:
Luvut ja laskutoimitukset
lukumäärä, lukusana ja numerosymboli (lukualue 0-1000)
yhteen- ja vähennyslasku, vaihdannaisuus ja laskutoimitusten väliset yhteydet
yhteen- ja vähennyslasku allekkain
kertolaskua ja kertotaulut 1-5
jakolaskun perusteet konkreeteilla välineillä
yksinkertaisia murtolukuja välineillä

Algebra
säännönmukaisuuksien, suhteiden ja riippuvuuksien havaitseminen oppimisympäristöstä
yksinkertaisten lukujonojen tulkitseminen ja kirjoittaminen

Geometria
ympäröivän tilan avaruudellisten suhteiden havainnointi ja kuvailu
lähiympäristön geometristen muotojen havainnointi, kuvailu ja nimeäminen
kaksi- ja kolmiulotteisten muotojen tunnistaminen, selostaminen ja nimeäminen
geometriset peruskäsitteet: suora, puolisuora ja murtoviiva
kaksiulotteisten muotojen rakentaminen, piirtäminen ja jäljentäminen sekä kolmiulotteisten
kappaleiden tunnistaminen ja rakentaminen
kuvioiden jäljentäminen ja omien kuvioiden tekeminen
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hahmottamiskyvyn ja geometrisen pohdinnan käyttö ongelmaratkaisussa
yksinkertaisia peilauksia ja suurennoksia

Mittaaminen
mittaamisen periaate
mittaustuloksen arviointi
pituus, massa, pinta-ala, tilavuus, aika ja raha (euro ja sentti)
mittavälineiden käyttö
tärkeimpien mittayksiköiden käyttö, vertailu ja muuntaminen

Tietojen käsittely ja tilastot
tietojen etsiminen, kerääminen ja tallentaminen
yksinkertaisten taulukoiden ja diagrammien lukeminen
koottujen tietojen esittäminen pylväsdiagrammina

KUVAUS OPPILAAN HYVÄSTÄ OSAAMISESTA 2. LUOKAN PÄÄTTYESSÄ
Ajattelun ja työskentelyn taidot
Oppilas
osoittaa matematiikkaan liittyvien käsitteiden ymmärtämistä käyttämällä niitä ongelmien
ratkaisuissa sekä esittämällä ja selittämällä niitä toisille oppilaille ja opettajalle
pystyy tekemään perusteltuja päätelmiä ja selittämään toimintaansa ja osaa esittää
ratkaisujaan konkreettisin mallein ja välinein, kuvin, suullisesti ja kirjallisesti
osaa tehdä vertailua, muun muassa pituusvertailua, ja asettaa asioita järjestykseen, löytää
asioille vastakohtia, luokitella asioita eri ominaisuuksien mukaan sekä ilmoittaa esineen
sijainnin, esimerkiksi käyttämällä sanoja yläpuolella, alla, oikealla, vasemmalla, takana ja
välissä; hän osaa vertailla joukkojen suuruuksia käyttäen sanoja enemmän, vähemmän, yhtä
monta, paljon ja vähän, sekä kirjoittaa ja käyttää vertailun symboleja >, = ja <.
Luvut ja laskutoimitukset sekä algebra
Oppilas
tietää lukujen merkityksen määrän ja järjestyksen ilmaisemisessa, lukujen kirjoittamisen ja
lukusuoraesityksen
hallitsee lukujen hajottamisen ja yhdistämisen, vertailun, summien ja lukujonojen
muodostamisen; hän tuntee parilliset ja parittomat luvut
tuntee ja ymmärtää kymmenjärjestelmän paikkajärjestelmänä sekä osaa käyttää sitä
ymmärtää yhteen-, vähennys-, kerto- ja jakolaskun sekä osaa soveltaa niitä arkitilanteissa
osaa etsiä ratkaisuvaihtoehtojen lukumäärän yksinkertaisissa tapauksissa
tuntee ja osaa esittää konkreettisilla välineillä yksinkertaisia murtolukuja, kuten yksi kahdesosa,
yksi neljäsosa ja yksi kolmasosa.
Geometria
Oppilas
tuntee perusmuodot tasokuvioista ja kappaleista, muun muassa nelikulmio, kolmio, ympyrä,
pallo ja kuutio, sekä tietää geometrian peruskäsitteet: piste, jana, murtoviiva, puolisuora, suora
ja kulma, ja niiden yhteyden yksinkertaisimpiin tasokuvioihin
osaa käyttää yksinkertaisia peilauksia ja suurennoksia.
Mittaaminen
Oppilas
osaa mitata yksinkertaisilla mittavälineillä ja tuntee keskeisimmät suureet, kuten pituus, massa,
tilavuus ja aika
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osaa havainnoida tarpeellisen informaation yksinkertaisissa arkipäivän ongelmissa ja osaa
käyttää matemaattisia tietojaan ja taitojaan niiden ratkaisemiseen.

3. luokka
Luvut ja
laskutoimitukset
- kymmenjärjestelmän varmentaminen, lukualue 1 – 10 000
- lukujen luokittelua, järjestämistä
- kertolaskua
- sisältöjako, ositusjako
- laskualgoritmeja
(yhteen, vähennys- ja kertolasku, kertolaskussa yksinumeroinen kertoja) ja päässälaskuja
- murtoluvun ja desimaaliluvun käsite ja niiden välinen yhteys
- laskutoimitusten tulosten arviointi, tarkistaminen ja pyöristäminen
- erilaisten vaihtoehtojen lukumäärän tutkiminen
- kellonaikoja
Algebra
- lukujonojen tulkitseminen ja kirjoittaminen
- suhteita, riippuvuuksia ja säännönmukaisuuksia
Geometria
- suurennoksia ja pienennöksiä
- peilauksia suoran suhteen, symmetria, yhtenevyys konkreetein välinein
- erilaisten monikulmioiden tutkiminen ja luokittelu
- yhdensuuntaiset ja kohtisuorat suorat
- piiri
- kappaleiden geometristen ominaisuuksien tutkiminen
- mittaamisen periaatteen vahvistaminen
- mittayksiköiden käyttö, vertailua ja muuntamista
- mittatuloksen arviointia ja mittauksen tarkistaminen

Tietojen käsittely ja tilastot
- tietojen etsiminen, kerääminen, tallentaminen ja esittäminen
- yksinkertaisten taulukoiden ja diagrammien lukeminen

Aihekokonaisuudet
Viestintä ja mediataito
- kertolaskumalleja
- kymmenjärjestelmämalleja piirrosohjelmalla
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Vastuu ympäristöstä, hyvinvoinnista ja kestävästä tulevaisuudesta
- tilastojen tulkintaa ja keräämistä
Turvallisuus ja liikenne
- tietojen keräämistä, taulukoiden sekä diagrammien laadintaa liikenneasioista
4. luokka
Luvut ja laskutoimitukset
- kymmenjärjestelmän varmentaminen, lukualue 1 – 10 milj., kellonajat
- kertolaskua
- sisältöjako, ositusjako, jaollisuus
- laskualgoritmeja (jakolaskualgoritmissa yksinumeroinen jakaja) ja päässälaskuja
- laskutoimitusten tulosten arviointi, tarkistaminen ja pyöristäminen
- samannimisten murtolukujen yhteen- ja vähennyslaskua
- negatiivinen kokonaisluku (lämpömittari, tutustuminen koordinaatistoon)
- sulkeiden käyttö
Algebra
- lausekkeen käsite
(lausekkeen kirjoittaminen ja laskeminen, sulkeiden käyttö ja lausekkeen arvon laskeminen vaiheittain)
- suhteita, riippuvuuksia ja säännönmukaisuuksia
Geometria
- peilauksia suoran ja pisteen suhteen, symmetria, yhtenevyys konkreetein välinein
- ympyrä ja sen osia
- kulman mitta ja kulmien luokittelu
- kappaleiden geometristen ominaisuuksien tutkiminen
- mittaamisen periaatteen vahvistaminen
- mittayksiköiden käyttö, vertailua ja muuntamista
- mittatuloksen arviointia ja mittauksen tarkistaminen

Tietojen käsittely ja tilastot
- tietojen etsiminen, kerääminen tallentaminen ja esittäminen
- yksinkertaisten taulukoiden ja diagrammien lukeminen
- koordinaatistoon tutustuminen
Aihekokonaisuudet
Vastuu ympäristöstä, hyvinvoinnista ja kestävästä tulevaisuudesta
- tilastojen tulkintaa ja keräämistä
Viestintä ja mediataito
- diagrammien laatimista taulukkolaskennalla
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Turvallisuus ja liikenne
- tietojen keräämistä, taulukoiden ja diagrammien laadintaa liikenneasioista
5. luokka
Luvut ja laskutoimitukset
- Peruslaskutoimitusten vahvistaminen
laskutoimitustentulosten arviointi, tarkistaminen ja pyöristäminen
- Murtolukujen kertominen ja jakaminen luonnollisella luvulla
- Murtolukujen supistaminen ja laventaminen
- Desimaalilukujen kertominen jakaminen luonnollisella luvulla
- Murtoluvun, desimaaliluvun ja prosentin välinen yhteys
- Yksinkertaisia prosenttilaskuja
- Ajan yksikkömuunnoksia, yhteen- ja vähennyslaskuja ajan yksiköillä.
- Jaollisuus: 2, 3, 5 ja 10 jaollisuussäännöt
Algebra
- Lukujonojen tulkitseminen ja kirjoittaminen
- Säännönmukaisuuksien ja riippuvuuksien päätteleminen (funktio)
- Epäyhtälön käsite ja epäyhtälön ratkaiseminen kokeilemalla

Geometria
- Suurennoksia ja pienennöksiä, yhdenmuotoisuus ja mittakaava
- Kulman mittaaminen ja piirtäminen geokolmiolla
- Kolmioiden luokittelua: tasakylkinen,
tasasivuinen, teräväkulmainen, suorakulmainen ja tylppäkulmainen kolmio
- Kolmion ja suunnikkaiden piirien ja pinta-alojen laskeminen, pinta-alan yksiköt
- Kappaleiden geometristen ominaisuuksien tutkiminen: lieriöt, kartiot ja pallo
- Mittayksiköiden käyttö: pituus, massa, tilavuus ja pinta-ala, sekä mittayksiköiden vertailu ja
muuntaminen
Tietojenkäsittely ja tilastot sekä todennäköisyys
- Keskiarvon käsite ja laskeminen
- Tyyppiarvon ja mediaanin käsitteiden pohjustaminen
- Koordinaatisto
- Klassinen ja tilastollinen todennäköisyys
Aihekokonaisuudet
Ihmisenä kasvaminen
- Ihmismittojen tutkimista esim. historiaa ja omia mittoja
- Keskiarvojen laskeminen esim. omista saavutuksista
Kulttuuri-identiteetti ja kansainvälisyys
- Tilastotulkintoja esim. eri maiden elinoloista
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Viestintä ja mediataito
- Diagrammien laatimista
Osallistuva kansalaisuus ja yrittäjyys
- Esim. leirikoulujen rahoituksen seurantaa, oman rahankäytön seuranta
Turvallisuus ja liikenne
- Esim. tietojen keräämistä, taulukoiden ja diagrammien laadintaa liikenneasioista
6. luokka
Luvut ja laskutoimitukset
- Luonnolliset luvut, kokonaisluvut, rationaaliluvut, reaaliluvut
- Vastaluku, itseisarvo, käänteisluku
- Peruslaskutoimitusten varmentaminen
- Aikalaskut ja aikaväli
- Lukujen jaollisuussäännöt
- Murtolukujen supistaminen ja laventaminen ja desimaaliluvun esittäminen murtolukuna
- Kertominen ja jakaminen desimaaliluvulla ja murtoluvulla
- Lausekkeiden sieventäminen
- Suhde ja verrannollisuus
- Prosenttilasku
- Pyöristäminen ja arviointi sekä laskimen käyttö peruslaskutoimituksissa
Algebra ja funktiot
- Lauseke ja sen sieventäminen
- Yhtälöiden ja epäyhtälöiden ratkaisun etsimistä päättelemällä
- Funktion käsite
- Lukuparin esittäminen koordinaatistossa
- Taitojen soveltamista sanallisten tehtävien ratkaisuissa

Geometria
- Kolmioihin ja nelikulmioihin liittyviä käsitteitä
- Säännölliset monikulmiot
- Ympyrä ja siihen liittyvät käsitteet
- Tasokuvioiden piirin ja pinta-alan laskeminen
- Kappaleiden nimeäminen ja luokittelu
- Kappaleiden tilavuuden ja pinta-alan laskeminen
- Tilavuuden yksiköt mm3, cm3, dm3 ja m3
- Litran ja kuutiodesimetrin yhteys
- Symmetria pisteen ja suoran suhteen
- Kulman mittaaminen ja piirtäminen
Tietojenkäsittely ja tilastot sekä todennäköisyys
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- Keskiarvo
- Tietojen etsiminen kuvista, taulukoista ja diagrammeista
Aihekokonaisuudet
Viestintä ja mediataito
- Diagrammien laatimista
- Alennusmyyntilaskuja
Osallistuva kansalaisuus ja yrittäjyys
- Esim. leirikoulujen rahoituksen seurantaa ja diagrammien laadintaa esim. taulukkolaskentaohjelmalla
Turvallisuus ja liikenne
- Esim. tietojen keräämistä, taulukoiden ja diagrammien laadintaa liikenneasioista
- Etäisyyksien arviointia
Ihminen ja teknologia
- Laskimen käyttö peruslaskutoimituksissa
- Esim. tietokoneavusteisten ohjelmien käyttö sekä taulukkolaskennan käyttöä mahdollisuuksien
mukaan

Kuvaus oppilaan hyvästä osaamisesta 5. luokan päättyessä
Ajattelun ja työskentelyn taidot
Oppilas
osoittaa matematiikkaan liittyvien käsitteiden ymmärtämistä käyttämällä niitä ongelman ratkaisuissa
ja esittämällä niitä monipuolisesti välineillä, kuvilla, symboleilla, sanoilla, lukujen avulla tai diagrammeilla
pyrkii tietoisesti kohdistamaan tarkkaavaisuutensa havaintoja tehdessään; hän pystyy
kommunikoimaan havainnoistaan ja ajatuksistaan monipuolisesti, toimimalla, puhumalla, kirjoittamalla
ja symbolien avulla
osaa kuvata reaalimaailman tilanteita ja ilmiöitä matemaattisesti: vertailulla, luokittelulla,
järjestämällä, konstruoimalla ja mallintamalla
osaa ryhmitellä tai luokitella annetun ja valitsemansa kriteerin perusteella sekä osaa etsiä yhteistä
ominaisuutta; hän osaa erottaa laadullisen ja määrällisen ominaisuuden; hän osaa kuvata asia- ja
esineryhmiä tehden niistä tosia ja epätosia väitteitä
osaa esittää matemaattisia ongelmia uudessa muodossa; hän pystyy tulkitsemaan yksinkertaisen
tekstin, kuvan tai tapahtuman ja tekemään suunnitelman ongelman ratkaisemiseksi
osaa noudattaa sääntöjä.
Luvut, laskutoimitukset ja algebra
Oppilas
ymmärtää kymmenjärjestelmän myös desimaalilukujen osalta ja osaa käyttää sitä varmasti; hän
ymmärtää negatiivisen luvun ja murtoluvun käsitteet sekä osaa esittää niitä eri metodeilla
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osaa esittää laskutoimitukset kirjallisesti ja suullisesti ja tietää eri laskutoimitusten väliset yhteydet;
hän osaa etukäteen arvioida tuloksen suuruusluokan ja tehtävän ratkaisemisen jälkeen tarkistaa laskun
vaiheet sekä arvioida ratkaisun mielekkyyden
osaa muodostaa ja jatkaa lukujonoja sekä esittää riippuvuuksia.
Geometria
Oppilas
osaa muodostaa kuvioita annettuja ohjeita noudattaen; hän pystyy havaitsemaan yksinkertaisten
geometristen kuvioiden ominaisuuksia sekä tuntee tasokuvioiden käsitteiden muodostamaa rakennetta
tunnistaa yhdenmuotoisuuden; oppilas osaa peilata suoran suhteen sekä suurentaa ja pienentää
kuvioita annetussa suhteessa; hän tunnistaa suoran suhteen symmetriset kuviot
ymmärtää mittaamisen periaatteen; hän osaa arvioida mittauskohteen suuruuden ja mittauksen
tuloksen mielekkyyden sekä ilmoittaa mittaustuloksen sopivalla mittayksiköllä
osaa laskea suunnikkaiden ja kolmioiden pinta-aloja ja piirejä.
Tietojen käsittely ja tilastot sekä todennäköisyys
Oppilas
osaa kerätä tietoja, järjestää, luokitella ja esittää niitä tilastoina; hän osaa lukea yksinkertaisia
taulukoita ja diagrammeja
osaa selvittää erilaisten tapausten ja vaihtoehtojen lukumäärän sekä osaa päätellä mahdottoman ja
varman tapauksen.
7. vuosiluokka
opetuksen sisällöt
Luvut ja laskutoimitukset
Kokonaisluvut
- peruslaskutoimitusten kertaus
- vastaluku ja itseisarvo
Rationaaliluvut
- murtolukujen peruslaskutoimitukset
- supistaminen ja laventaminen
- käänteisluku
- desimaalilukujen laskutoimitukset
- desimaalilukujen esittäminen murtolukuna ja päinvastoin
- likiarvo ja pyöristäminen
- lukujen vertailu
Lausekkeiden sieventäminen
Prosentti
- prosentin käsite
Potenssit
- potenssimerkintä
- potensseilla laskeminen
- kymmenpotenssimuoto
Neliöjuuri
- laskutoimituksia neliöjuurella
- reaaliluvut
Lukujonot
Algebra ja funktiot
Muuttujakirjain
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Polynomi
- polynomin käsite
- samanmuotoisten termien yhdistäminen
Geometria
Geometrian peruskäsitteitä
- piste ja taso
- koordinaatisto
- kulmat
- suorat
Geometrinen piirtäminen
Monikulmiot ja niihin liittyvät käsitteet
Ympyrä ja siihen liittyvät käsitteet
Avaruuskappaleet tasokuvioina
Yhtenevyys ja symmetria
Tilastot ja todennäköisyys
Aihekokonaisuudet
Ihmisenä kasvaminen
- matematiikan opiskelutekniikka
- esim. makeisiin ja tupakkaan kuluvan rahan laskeminen
Kulttuuri-identiteetti ja kansainvälisyys
- ulkomaiset valuutat
Viestintä ja mediataito
- tietojen haku Internetistä
- geometrinen piirtäminen matemaattisilla ohjelmilla
Osallistuva kansalaisuus ja yrittäjyys
- kaupankäyntiin ja matkustamiseen liittyvä laskenta
- geometrian soveltaminen arkielämään
Turvallisuus ja liikenne
- mopoilijan/autoilijan kulujen laskeminen
Ihminen ja teknologia
- laskimen käyttö
8. vuosiluokka opetuksen sisällöt
Luvut ja laskutoimitukset
Lukujen ominaisuuksia
- jaollisuus, tekijät ja alkutekijät
- lukujonot

Algebra ja funktiot
Polynomilaskenta
- polynomien yhteen-, vähennys- ja kertolasku
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- polynomien jakaminen luvulla
- laskujärjestys
Yhtälön ratkaiseminen
- lineaarinen yhtälö
- identtiset yhtälöt
- toisen asteen yhtälö
Suhde ja verranto
- suoraan ja kääntäen verrannollisuus
Geometria
Yhdenmuotoisuus
Mittakaava
Trigonometria ja suorakulmaisen kolmion ratkaiseminen
Pythagoraan lause
Ympyrä
- kehän pituus
- pinta-ala
- sektori
- segmentti
Tilastot ja todennäköisyys
Diagrammien tulkintaa
Aihekokonaisuudet
Viestintä ja mediataito
- tilastojen haku Internetistä
- projektitöiden kirjoittaminen tekstinkäsittelyohjelmalla
Osallistuva kansalaisuus ja yrittäjyys
- geometrian soveltaminen arkielämään

9. vuosiluokka opetuksen sisällöt
Luvut ja laskutoimitukset
Aikalaskuja
Prosentti- ja korkolaskuja
Algebra ja funktiot
Yhtälöparin ratkaiseminen
- algebrallisesti ja graafisesti
Polynomilaskentaa
- muistikaavat
- murtolauseke
Funktio
- funktion käsite
- lineaarinen funktio ja siihen liittyvät käsitteet
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- kuvaajan piirtäminen
Toisen asteen polynomifunktio ja sen kuvaaja
Geometria
Monitahokkaat
- kappaleiden pinta-ala ja tilavuus
- kappaleiden piirtäminen
Pallo ja siihen liittyvät laskut
Yksiköt ja niiden muuttaminen
Tilastot ja todennäköisyys
Todennäköisyyden käsite
Frekvenssi ja suhteellinen frekvenssi
Keskiarvo, tyyppiarvo ja mediaani
Hajonnan käsite
Tietojen kerääminen, luokittelu ja esittäminen
Diagrammit ja niiden tulkinta
Aihekokonaisuudet
Kulttuuri-identiteetti ja kansainvälisyys
- aikavyöhykkeet
- eri maiden mittajärjestelmät
Viestintä ja mediataito
- projektitöiden kirjoittaminen tekstinkäsittelyohjelmalla
- taulukkolaskenta ja diagrammien piirtämine
- tietojen haku Internetistä
- kuvaajien piirtäminen matemaattisilla ohjelmilla
Osallistuva kansalaisuus ja yrittäjyys
- pankkilaskut
- geometrian soveltaminen käytännön elämään
Vastuu ympäristöstä, hyvinvoinnista ja kestävästä tulevaisuudesta
- talousarvion laatiminen
Päättöarvioinnin kriteerit arvosanalle 8
Ajattelun taidot ja menetelmät
Oppilas
huomaa eri tapauksien yhtäläisyydet ja säännönmukaisuudet
osaa käyttää puheessaan loogisia elementtejä kuten ja, tai, jos niin, ei, on olemassa, ei ole olemassa
osaa päätellä yksinkertaisten väitelauseiden totuusarvon
osaa muuntaa yksinkertaisen tekstimuodossa olevan ongelman matemaattiseen esitysmuotoon ja
tehdä suunnitelman ongelman ratkaisemiseksi, ratkaista sen ja tarkistaa tuloksen oikeellisuuden
osaa käyttää luokittelua matemaattisten ongelmien ratkaisuissa
osaa esittää järjestelmällisesti mahdolliset ratkaisuvaihtoehdot taulukkoa, puu-, polku- tai muuta
diagrammia käyttäen.
Luvut ja laskutoimitukset
Oppilas osaa
arvioida mahdollista tulosta sekä laatia suunnitelman laskun ratkaisemisesta ja hänellä on luotettava
peruslaskutaito
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korottaa luvun potenssiin, jonka eksponenttina on luonnollinen luku ja pystyy jakamaan luvun
alkutekijöihinsä.
ratkaista tehtäviä, joissa tarvitaan neliöjuurta
käyttää verrantoa, prosenttilaskua ja muita laskutoimituksia arkielämässä eteen tulevien ongelmien
ratkaisemisessa.
Algebra
Oppilas osaa
ratkaista ensimmäisen asteen yhtälön
sieventää yksinkertaisia algebrallisia lausekkeita
potenssien laskutoimitukset
muodostaa yksinkertaisesta arkielämään liittyvästä ongelmasta yhtälön ja ratkaista sen algebrallisesti
tai päättelemällä
käyttää yhtälöparia yksinkertaisten ongelmien ratkaisemiseen
arvioida tuloksen järkevyyttä sekä tarkastaa ratkaisunsa eri vaiheet
Funktiot
Oppilas
osaa määrittää pisteen koordinaatit koordinaatistosta
osaa laatia taulukon lukupareista annetun säännön mukaan
osaa etsiä lineaarisen funktion nollakohdan
osaa jatkaa lukujonoa annetun säännön mukaan ja pystyy kertomaan sanallisesti yleisen säännön
annetun lukujonon muodostumisesta
tietää suoran yhtälön kulmakertoimen ja vakion merkityksen; hän osaa määrittää kahden suoran
leikkauspisteen piirtämällä.
Geometria
Oppilas osaa
tunnistaa eri geometriset muodot ja tuntee niiden ominaisuudet
soveltaa oppimiansa piirin, pinta-alan ja tilavuuden laskutapoja
käyttää harppia ja viivoitinta yksinkertaisten geometristen konstruktioiden tekemiseen
löytää yhdenmuotoisia ja yhteneviä sekä symmetrisiä kuvioita ja pystyy soveltamaan tätä taitoa
kolmioiden ja nelikulmioiden ominaisuuksien tutkimisessa
soveltaa kahden kulman välisiä yhteyksiä yksinkertaisissa tilanteissa
käyttää Pythagoraan lausetta ja trigonometriaa suorakulmaisen kolmion osien ratkaisemiseen
suorittaa mittauksia ja niihin liittyviä laskelmia sekä muuntaa tavanomaisimpia mittayksiköitä.
Todennäköisyys ja tilastot
Oppilas osaa
määrittää mahdollisten tapausten lukumäärän ja järjestää yksinkertaisen empiirisen tutkimuksen
todennäköisyydestä; hän ymmärtää todennäköisyyden ja satunnaisuuden merkityksen arkielämän
tilanteissa
lukea erilaisia taulukoita ja diagrammeja ja määrittää annetusta aineistosta frekvenssit, keskiarvon,
mediaanin ja tyyppiarvon.
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7.7 FYSIIKKA JA KEMIA
Tavoitteet

Fysiikan ja kemian opetuksen tehtävänä on syventää oppilaan tietämystä luonnon
ilmiöistä ja vahvistaa kokeellisen tiedonhankinnan taitoja. Fysiikan ja kemian opetus ohjaa
oppilasta luonnontieteille ominaiseen ajatteluun, tiedonhankintaan, kokeelliseen
työskentelyyn ja tietojen käyttämiseen elämän eri tilanteissa.
Teknisen kehityksen myötä teollisuus ja yhteiskunta tarvitsevat yhä enemmän
luonnontieteiden osaajia. Peruskoulutuksen pitäisi voida vastata tähän haasteeseen.
Opetus antaa oppilaalle nykyaikaisen maailmankuvan muodostumisen perustaksi
välttämättömiä aineksia. Fysiikan opetukselle on tyypillistä eteneminen havaintoja,
ennusteita ja mittauksia tekemällä riippuvuus- ja vuorovaikutussuhteiden ymmärtämiseen.
Tällöin tutustutaan fysikaalisten ja kemiallisten ilmiöiden mallintamiseen, tutkimusten ja
mittausten suunnitteluun ja tekemiseen sekä mittausten tulkitsemiseen.
Opiskelu innostaa oppilaita luonnontieteiden opiskeluun ja huolehtimaan hyvästä ja
turvallisesta ympäristöstä.
Oppimisympäristön valinnassa otetaan huomioon fysiikan ja kemian opiskelun vaatimat
tarpeet. Turvallinen laboratoriotyöskentely huomioidaan ryhmäkokoja suunnitellessa.
Kun hyvälaatuisia välineitä on riittävästi, on mahdollista tehdä oppilastöitä ja painottaa
täten fysiikan ja kemian kokeellista luonnetta. Tietotekniikkaa käytetään
mahdollisuuksien mukaan tiedonhankinnassa ja työselosteiden laadinnassa. Opiskelussa
voidaan käyttää ulkopuolisia asiantuntijoita ja oppilaat voivat tehdä myös vierailuja
lähistöllä oleviin fysiikkaa ja kemiaa harjoittaviin yrityksiin ja oppilaitoksiin.

Arviointi
Oppilaan arviointia suoritetaan sekä opintojen aikana että opintojen päättövaiheessa ja
niillä on erilaiset tehtävät. Opintojen aikaisen arvioinnin tehtävä on ohjata ja kannustaa
oppilasta sekä kuvata opiskelulle asetettujen tavoitteiden toteutumista. Lisäksi se auttaa
oppilasta hahmottamaan opiskelutaitonsa ja tukee oman persoonallisuuden kasvua.
Opintojen aikainen arviointi on jatkuvaa ja tavoitteellista. Sen tulee kohdistua oppimisen
eri osa-alueisiin ja auttaa oppilasta ymmärtämään oppimistaan. Arvioinnin tulee olla
totuudenmukaista, yksilöllistä ja perustua monipuoliseen näyttöön suhteessa
opetussuunnitelman tavoitteisiin ja hyvän osaamisen kuvauksiin.
Työskentelyn arviointi on oppilaan oppimaan oppimisen taitojen arviointia, mikä
kokeellisen työskentelyn myötä fysiikan ja kemian opiskelussa muodostaa tärkeän osan
oppiaineen arviointia. Arvioinnissa otetaan oppiaineen tavoitteiden lisäksi huomioon
oppilaan vastuullisuus työnteossa ja yhteisössä toimiminen.
Vuosiluokilla 5 ja 6 fysiikka ja kemia arvioidaan yhtenä numerona. Arvioinnin perusteena
ovat hyvän osaamisen kriteerit.
Vuosiluokilla 7-9 annetaan erilliset numerot fysiikasta ja kemiasta. Arvioinnin perusteena
on päättöarvioinnin kriteerit.
Arvioinnissa otetaan huomioon
kokeet ja testit
projektit ja tutkimustehtävät
ja työskentelyn ajattelun taidot
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kotitehtävien tekeminen.
Arviointiperusteet selvitetään oppilaille opiskelun alkaessa.
Vuosiluokka 5.
Luonnon rakenteet
- Maan vetovoima
- kitka
- liike ja tasapaino
- yksinkertaisia koneita ja niiden historiallisesta kehityksestä
- avaruus ja aurinkokunta
Vuosiluokka 6.
Energia ja sähkö
- maapallon energiavarat; uusiutuvat ja uusiutumattomat energialähteet
- energiansäästäminen
- lämmön, valon ja liikkeen aikaansaaminen sähkön avulla
- sähkön varastointi, esimerkiksi paristo ja akku
- virtapiiri, johteet ja eristeet
- kodin sähkölaitteet ja niiden turvallinen käyttö
- sähköturvallisuus
Aineet ympärillämme
- ilman koostumus
- ilmakehä
- tuuli
- lentokoneet
- ilmansuojelu
- veden ominaisuudet
- vesi liuottimena
- luonnonvesien tutkiminen ja veden puhdistaminen
Aineet ympärillämme
- maaperästä saatavien aineiden luokittelua niiden ominaisuuksien perusteella
- ruokakemiaa elinympäristöön kuuluvien aineiden ja tuotteiden alkuperä, käyttö ja kierrätys
- tuoteselosteet ja tuotteiden turvallinen käyttö
- vaaralliset aineet
- päihde- ja vaikuteaineet
Aihekokonaisuudet
Vastuu ympäristöstä, hyvinvoinnista ja kestävästä tulevaisuudesta
- vesien, ilman ja muun ympäristön suojelu
- puhtaan juomaveden merkitys
Aihekokonaisuudet
Viestintä ja mediataito
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- sähkö nykyaikaisessa viestinnässä
Vastuu ympäristöstä, hyvinvoinnista ja kestävästä tulevaisuudesta
- kulutuksen vaikutus raaka-ainevaroihin ja ympäristöön
- energian taloudellinen käyttö
- tuotteiden turvallinen käyttö
- vaarallisten aineiden tunnistaminen ja niiden turvallinen käyttö
- päihde- ja vaikutusaineiden problematiikka
Turvallisuus ja liikenne
- kodin sähkölaitteiden tunteminen ja niiden turvallinen käyttö
Kuvaus oppilaan hyvästä osaamisesta 6. luokan päättyessä
Luonnon tutkimisen taidot
Oppilas
osaa työskennellä ja toimia turvallisesti itseään ja ympäristöään suojellen sekä noudattaa annettuja
ohjeita
osaa tehdä havaintoja ja mittauksia eri aisteilla ja mittausvälineillä sekä osaa kohdistaa havaintojen
teon kohteen olennaisiin piirteisiin, esimerkiksi liikkeeseen tai lämpötilaan ja niiden muutoksiin
osaa tehdä johtopäätöksiä havainnoistaan ja mittauksistaan, esittää mittaustuloksiaan esimerkiksi
taulukoiden avulla sekä selittää luonnon perusilmiöihin ja kappaleiden ominaisuuksiin liittyviä syyseuraussuhteita, esimerkiksi mitä suurempi massa kappaleella on, sitä vaikeampi se on saada liikkeelle tai
pysäyttää
osaa tehdä yksinkertaisia kokeita, esimerkiksi tutkia, mitkä tekijät vaikuttavat kiinteän aineen
liukenemiseen
osaa käyttää käsitteitä, suureita ja niiden yksiköitä aineiden, kappaleiden ja ilmiöiden ominaisuuksien
kuvailemisessa, vertailemisessa ja luokittelussa
osaa koota eri lähteistä löytämäänsä tietoa sekä pohtia sen oikeellisuutta aikaisempien tietojensa,
tutkimustensa ja muiden kanssa käytyjen keskustelujen perusteella.

Energia ja sähkö
Oppilas
tuntee eri jännitelähteitä, kuten paristo ja akku sekä osaa tehdä kokeita, joissa sähköä käytetään
valon, lämmön ja liikkeen aikaansaamiseen
tietää, että sähköä ja lämpöä voidaan tuottaa erilaisten luonnonvarojen avulla sekä osaa luokitella
luonnonvaroja uusiutuviin ja uusiutumattomiin.
Luonnon rakenteet
Oppilas
osaa tutkia vuorovaikutuksista aiheutuvia voimia kuten painovoima, kitka sekä ilman- ja
vedenvastus sekä tunnistaa erilaisia liikkeitä
osaa tutkia, miten voima muuttaa liikettä ja soveltaa luonnontieteellistä tietoa liikkumisessa ja
liikenteessä
tunnistaa Maan ja Kuun liikkeistä johtuvia ilmiöitä, kuten vuorokaudenajat, vuodenajat, Kuun
vaiheet, pimennykset sekä tuntee Aurinkokunnan rakenteen ja osaa tehdä havaintoja tähtitaivaasta
osaa kuvata vaaratilanteita liikenteessä ja muussa arkiympäristössä.
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Aineet ympärillämme
Oppilas
tuntee ilman koostumuksen ja osaa ilmakehän kaasujen kemiallisia merkkejä sekä ymmärtää
ilmakehän merkityksen elämän ylläpitäjänä
osaa tutkia erilaisia veden ominaisuuksia sekä tietää, miten vesiä puhdistetaan
osaa luokitella maaperästä saatavia aineita, tuntee maaperän alkuaineiden kemiallisia merkkejä sekä
osaa käyttää erilaisia aineiden erottamismenetelmiä, kuten suodatusta, kiteytystä ja seulomista
tuntee perusasioita ympäristönsä aineiden ja tuotteiden turvallisesta käytöstä ja elinkaaresta sekä
osaa tutkia aineiden ja tuotteiden ominaisuuksia esimerkiksi happamuutta
tuntee keskeisiä asioita tupakasta, päihteistä ja huumaavista aineista, tietää, miksi ne ovat haitallisia,
ja antaa esimerkkejä siitä, miksi niiden käyttö on vaarallista.
Kemia 7
laboratoriotyöskentely, työturvallisuus
puhtaat aineet ja seokset, erotusmenetelmiäaineiden ominaisuuksia
alkuaineiden kemialliset merkit
kemiallinen reaktio
tärkeitä alkuaineita ja kemiallisia yhdisteitä
veden kemiaa
happamat ja emäksiset aineet
Kemia 8
atomin rakenne, atomimalli
jaksollinen järjestelmä
kemiallinen sidos, ioni- ja molekyyliyhdiste
hapot ja emäkset, neutraloituminen
hapettuminen ja pelkistyminen
sähkökemiaa
metallit ja niiden valmistus
korroosio
Kemia 9/1
hiilen kemiaa
hiilivedyt
muita orgaanisia yhdisteitä
luonnon raaka-aineet ja niiden jalostaminen
luonnossa tapahtuvia kemiallisia prosesseja
kemian teollisuuden tuotteita ja prosesseja
tuotteen elinkaari, lajittelu ja kierrätys
ihmisen toiminnan ympäristövaikutukset
Kemia 9/2
kemian kurssien 1–3 kertausta
suhteellinen atomimassa, molekyyli- ja
kaavamassa, ainemäärä
kemiallinen analyysi
pitoisuus ja konsentraatio
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orgaanisten yhdisteiden nimeäminen
kokeellisia tutkimus- ja työmenetelmiä
Aihekokonaisuudet
1. Ihmisenä kasvaminen
opiskelutaidot ja pitkäjänteinen työskentely
toisten huomioonottaminen työskentelyssä
erilaisuuden ymmärtäminen (Silmä ja silmälasit)
maailmankaikkeus
2. Kulttuuri-identiteetti ja kansainvälisyys
SI-järjestelmä
suomalaiset saavutukset kansainvälisessä fysiikan tutkimuksessa
3. Viestintä ja mediataito
digitaali- ja tietoliikennetekniikka
tiedon etsintä sekä esseiden ja työselostusten laadinta
4. Osallistuva kansalaisuus ja yrittäjyys
energiakeskustelujen seuraaminen
ulkopuolisten asiantuntijoiden vierailut
5. Vastuu ympäristöstä, hyvinvoinnista ja kestävästä tulevaisuudesta
melun ja säteilyn vaikutukset
energian säästäminen ja energialähteiden riittävyys
energialähteitten vertailu ympäristön turvallisuuden kannalta
6. Turvallisuus ja liikenne
turvavöiden käyttö jatkavuuden lain yhteydessä
jarrutusmatkojen arviointi kitkan yhteydessä
kylmän vaikutukset
7. Ihminen ja teknologia
teknologiset sovellutukset kotona ja koulussa
tietoliikenne, valokuitu
fysiikka erilaisissa koneissa
elektroniikka jokapäiväisessä elämässä
fysiikka vapaa-ajan harrastuksissa
energialaitosvierailut

Päättöarvioinnin kriteerit arvosanalle 8 kemiassa
Oppilas
osaa työskennellä annetun ohjeen mukaan turvallisesti yksin ja ryhmässä
osaa tehdä yksinkertaisia luonnontieteellisiä kokeita, esimerkiksi kokeen, jossa tutkitaan aineen
palamista, palamistuotteen liukenemista veteen ja syntyneen vesiliuoksen happamuutta
osaa esittää kokeidensa tulokset ja tulkita niitä
tuntee aineiden kiertoprosesseja ja niiden aiheuttamia ilmiöitä luonnossa ja ympäristössä,
esimerkiksi hiilen kiertokulku, kasvihuoneilmiö ja happamoituminen
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tuntee kemian ilmiöiden ja sovellusten merkityksen ihmiselle ja yhteiskunnalle, esimerkiksi
fotosynteesin merkityksen elollisen luonnon energiavarannolle sekä korroosion ja korroosiolta
suojaamisen merkityksen rakentamisessa ja metalliteollisuudessa
tuntee ympäristöön vaikuttavia aineita, niiden lähteitä, leviämistapoja ja vaikutuksia ihmisen ja
luonnon hyvinvointiin, esimerkiksi fossiilisten polttoaineiden palamistuotteita ja raskasmetalleja
tuntee teollisuuden eri aloja kuten metalli- ja puunjalostusteollisuus sekä niiden tuotteita ja niiden
merkityksen jokapäiväisessä elämässä
osaa tulkita tavaraselosteita, selittää tuotteen elinkaaren ja osaa tehdä valintoja kuluttujana
osaa käyttää oikeita käsitteitä kuvaillessaan aineiden ominaisuuksia ja kemiallisia ilmiöitä, esimerkiksi
happamuutta, sähkönjohtokykyä ja olomuodon muutoksia
osaa tutkia aineiden ominaisuuksia ja käyttää tuloksia alkuaineiden ja yhdisteiden luokittelussa,
tunnistamisessa ja erottamisessa, esimerkiksi epäjalot ja jalot metallit
osaa kuvata atomia, kemiallisia sidoksia ja yhdisteitä asianmukaisia malleja käyttäen
osaa tulkita yksinkertaisia reaktioyhtälöitä ja kirjoittaa esimerkiksi hiilen palamisreaktion yhtälön
osaa tehdä päätelmiä aineen reaktioherkkyydestä atomin uloimman elektronikuoren rakenteen tai
alkuaineen paikan perusteella jaksollisessa järjestelmässä
Fysiikka 7
luonnontieteellinen tutkimus, ilmiöt ja energia
värähdys- ja aaltoliike
äänen synty ja ominaisuuksia, äänioppia
valo ja näkeminen, valon ominaisuuksia
peilit ja linssit, optiset laitteet
maailmankaikkeus
Aurinko ja planeetat
Linnunrata ja muut galaksit
Fysiikka 8
vuorovaikutukset
liikeilmiöt
työ, teho ja energia
mekaaniset koneet
energiamuodot, energian säilyminen
lämpöenergia, lämpötila
lämpöilmiöt, aineiden lämpöominaisuudet
energia ja ympäristö, energialähteet
Fysiikka 9/1
sähköiset ja magneettiset vuorovaikutukset
sähköilmiöt
sähkövaraus, sähköinen virtapiiri
sähkövirta ja jännite, Ohmin laki
sähkölaitteet, teho ja työ, sähköenergia
tasa- ja vaihtosähkö
sähkömagneettinen induktio, muuntaja
radioaktiivisuus, ionisoiva säteily
säteilyn vaikutukset ja käyttö
säteilyltä suojautuminen
ydinreaktiot ja ydinenergia
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Fysiikka 9/2
fysiikan kurssien 1–3 kertausta
kaavojen käyttöä
rakenteita ja järjestelmiä
elektroniikkaa
digitaali- ja tietoliikennetekniikkaa
kokeellisia tutkimus- ja työmenetelmiä
Aihekokonaisuudet
1. Ihmisenä kasvaminen
opiskelutaidot ja huolellinen työskentely
turvallinen työskentely
päihdeaineiden terveysvaikutukset
ravinnon merkitys terveydelle
2. Kulttuuri-identiteetti ja kansainvälisyys
kansainvälisten kemiallisten merkkien ja varoitusmerkkien oppiminen
suomalaiset saavutukset kemian tutkimuksessa
3. Viestintä ja mediataito
tiedon etsintä sekä esseitten ja työselostusten laadinta
4. Osallistuva kansalaisuus ja yrittäjyys
lähistöllä oleviin kemian yrityksiin tutustuminen
ajankohtaisten ympäristöongelmien tiedostaminen
5. Vastuu ympäristöstä, hyvinvoinnista ja kestävästä tulevaisuudesta
puhtaan veden välttämättömyys
päästöjen vaikutus luonnon tasapainoon
luonnonvarojen riittävyys
kierrätys
paloturvallisuus
6. Turvallisuus ja liikenne
päihteiden ja lääkkeiden vaikutus liikenneturvallisuuteen
vaarallistenkemikaalien tunnistaminen
7. Ihminen ja teknologia
kemianteollisuuden vaikutus jokapäiväisessä elämässämme
tutustuminen esimerkiksi paperitehtaaseen

Päättöarvioinnin kriteerit arvosanalle 8 fysiikassa
Luonnon tutkimisen taidot
Oppilas
osaa työskennellä turvallisesti, ohjeita noudattaen ja yhdessä toisten kanssa
osaa tehdä luonnontieteellisen tutkimuksen annetun ohjeen mukaan sekä suunnitella yksinkertaisia
kokeita, sopia työnjaosta ja tehtävistä sekä osaa asettaa tavoitteita tai päämääriä yhdessä muiden
oppilaiden kanssa
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osaa laatia pienimuotoisia tutkimusselostuksia, esittää tulokset esimerkiksi taulukkojen ja graafien
avulla sekä tulkita niitä
osaa tehdä kontrolloidun kokeen ja arvioida koejärjestelyn toimivuutta sekä tulosten luotettavuutta,
tarkkuutta ja mielekkyyttä
tietää, että fysiikka on perusluonnontiede ja että fysiikan tietoja ja kokeellista
tiedonhankintamenetelmää käytetään muissa luonnontieteissä ja tekniikassa.
Liike ja voima
Oppilas
osaa tutkia erilaisia vuorovaikutus- ja liikeilmiöitä sekä käyttää niitä kuvaavia suureita, kuten aika,
matka, nopeus, kiihtyvyys ja voima
osaa tehdä graafisia esityksiä esimerkiksi tasaisen ja kiihtyvän liikkeen mittaustuloksista sekä tulkita
niitä sekä käyttää tasaisen liikkeen mallia liikettä koskevien ennusteiden tekemiseen ja keskinopeuden
yhtälöä matkan tai ajan arviointiin ja laskemiseen
ymmärtää yksinkertaisten mekaanisten koneiden, esimerkiksi vivun, toimintaperiaatteen ja tietää
mekaanisten koneiden ja erilaisten rakenteiden sovelluksia
osaa käyttää kappaleiden ja aineiden ominaisuuksia kuvaavia suureita ja osaa selittää niiden avulla
havaitsemiaan ilmiöitä, esimerkiksi vertailla aineiden tiheyksiä ja selittää tiheyden avulla erilaisia ilmiöitä,
kuten kellumisen ja kuumailmapallon toiminnan
tuntee työn ja energian välisen yhteyden
ymmärtää liikenneturvallisuutta koskevien määräysten fysikaalisen perustan.
Värähdys- ja aaltoliike
Oppilas
tunnistaa aaltoliikkeitä ja niille luonteenomaisia ilmiöitä, esimerkiksi aaltoliikkeen synnyn,
etenemisen, vastaanottamisen, heijastumisen ja taittumisen
tunnistaa erilaisia jaksollisia ilmiöitä ja värähtelijöitä ympäristöstään ja niille ominaisia ilmiöitä sekä
osaa luonnehtia kyseessä olevia ilmiöitä niitä kuvaavien suureiden avulla
osaa tutkia valon heijastumista ja taittumista sekä selittää valonsädettä mallina käyttäen erilaisia
näkemiseen liittyviä ilmiöitä ja peilien ja linssien toimintaa
ymmärtää äänen ja valon merkityksen ihmisen ja yhteiskunnan kannalta, esimerkiksi melu ja siltä
suojautuminen sekä valo tiedonsiirrossa.
Lämpö
Oppilas
tunnistaa ympäristöstä lämmön siirtymiseen ja varastoitumiseen liittyviä ilmiöitä ja osaa tulkita niitä
osaa luonnehtia lämpöopin perusilmiöitä, kuten lämpölaajenemista ja kappaleen lämpenemistä, niitä
kuvaavien suureiden ja kokeellisten lakien avulla
osaa käyttää lämpenemisen, olomuodon muutosten ja lämpölaajenemisen lakeja tarkastellessaan ja
selittäessään ympäristössään tapahtuvia lämpöilmiöitä.
Sähkö
Oppilas
osaa sähkölaitteiden ja lämpöä tuottavien laitteiden turvallisen ja taloudellisen käytön periaatteet
sekä osaa arvioida ja laskea eritehoisten sähkölaitteiden käyttökustannuksia
ymmärtää jännitteen ja sähkövirran välisen yhteyden suljetussa virtapiirissä ja vastuksien
vaikutuksen sähkövirran suuruuteen sekä osaa tehdä ennusteita virtapiirin toiminnasta ja käyttää
kytkentäkaaviota virtapiirin mallina
tuntee sovelluksia kuten sähkölaitteet ja sähköinen viestintä
tuntee sähkön tuotantoon ja siirtoon liittyviä prosesseja kuten muuntajan toiminta, osaa selittää
energian muuntumisen voimalaitoksessa sekä arvioida erilaisten voimalaitosten hyötyjä ja haittoja.
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Luonnon rakenteet
Oppilas
tuntee säteilylajit ja säteilyn vaikutuksia, pystyy erottamaan vaaralliset säteilylajit vaarattomista ja
osaa suojautua säteilyltä
hahmottaa rakenneosien ketjun ja mittasuhteita alkeishiukkasista galakseihin ja osaa havainnollistaa
näitä rakenteita ja järjestelmiä sopivilla malleilla
osaa käyttää keskusteluissaan keskeisiä fysiikan käsitteitä muun muassa energia, vuorovaikutus ja
säteily
ymmärtää energian säilymisen periaatteen sekä osaa antaa esimerkkejä energian muuntumisesta
erilaisissa prosesseissa, kuten puun palamisessa ja kiven putoamisessa.

7.8 Ympäristö- ja luonnontieto
VUOSILUOKAT 1-4
Ympäristö- ja luonnontieto on biologian, maantiedon, fysiikan, kemian ja terveystiedon tiedonaloista
koostuva integroitu aineryhmä, jonka opetukseen sisältyy kestävän kehityksen näkökulma.
Ympäristötiedossa oppilas oppii tuntemaan ja ymmärtämään luontoa ja rakennettua ympäristöä, itseään
ja muita ihmisiä, ihmisten erilaisuutta sekä terveyttä ja sairautta.
Ympäristö- ja luonnontiedon opetus tukeutuu tutkivaan ja ongelmakeskeiseen lähestymistapaan.
Lähtökohtana ovat oppilaan ympäristöön ja oppilaaseen itseensä liittyvät asiat, ilmiöt ja tapahtumat sekä
oppilaan aikaisemmat tiedot, taidot ja kokemukset. Opetuksen tavoitteena on, että oppilaalle kehittyy
myönteinen ympäristö- ja luontosuhde.
Ympäristö- ja luonnontiedon lähestymistavat ja sisällöt valitaan oppilaiden edellytysten ja kehitystason
perusteella. Opiskelutilanteissa voidaan työskennellä myös maastossa. Ympäristö- ja luonnontiedon
opiskelu auttaa häntä ymmärtämään omaa ympäristöään sekä ihmisen ja ympäristön välistä
vuorovaikutusta.
TAVOITTEET
Oppilas oppii
toimimaan ympäristössään turvallisesti, ja itseään suojellen sekä
noudattaa annettuja ohjeita koulussa, lähiympäristössä ja liikenteessä
tuntemaan Kiimingin luontoa ja rakennettua ympäristöä sekä havaitsemaan niissä tapahtuvia
muutoksia sekä hahmottamaan Kiiminkiä osana Suomea ja Pohjoismaita
hankkimaan tietoa luonnosta ja ympäristöstä havainnoimalla, tutkimalla ja
erilaisia lähdeaineistoja käyttämällä tekemään havaintoja eri aisteja ja
yksinkertaisia tutkimusvälineitä käyttäen sekä kuvailemaan, vertailemaan ja luokittelemaan
havaintojaan
tekemään yksinkertaisia luonnontieteellisiä kokeita
lukemaan ja laatimaan yksinkertaisia karttoja sekä käyttämään kartastoa
esittämään eri tavoin ympäristöön ja sen ilmiöihin liittyvää tietoa
käyttämään niitä käsitteitä, joiden avulla ympäristöä sekä niihin kuuluvia ilmiöitä ja kohteita
kuvataan ja selitetään
suojelemaan luontoa ja säästämään energiavaroja
psyykkistä ja fyysistä itsetuntemusta, itsensä ja muiden arvostamista ja sosiaalista osaamista
terveyteen ja sairauteen sekä
terveyden edistämiseen, liittyviä käsitteitä, sanastoa ja toimintatapoja sekä tekemään terveyttä
edistäviä valintoja.
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KESKEISET SISÄLLÖT
Vuosiluokat 1-2
Vuosiluokilla 1-2 jatketaan esiopetuksen tavoin lapsen ajattelun, oppimaan oppimisen sekä
kokemuksellisen ja elämyksellisen ympäristö- ja luontosuhteen kehittämistä ja luomista. Ympäristö- ja
luonnontiedossa oppilas oppii tuntemaan ja ymmärtämään itseään, muita ihmisiä, luontoa ja
rakennettua ympäristöä. Opetus tukeutuu tutkivaan ja ongelmakeskeiseen lähestymistapaan, jossa
lähtökohtana ovat oppilaan omaan kiiminkiläiseen lähiympäristöön liittyvät asiat, ilmiöt ja tapahtumat.
Ympäristö- ja luonnontiedon opetuksen tulisi antaa oppilaille mahdollisuus tehdä käytännön
tutkimuksia, jotka pohjautuvat lapsen omiin kysymyksiin ja kiinnostuksen kohteisiin. Oppilas kerää ja
etsii tietoja sekä kehittää tiedon prosessoinnin taitojaan. Hän suunnittelee, tekee päätöksiä, tutkii ja
keskustelee tutkimusten tuloksista yhdessä opettajan ja muiden lasten kanssa. Ympäristö- ja
luonnontiedon opetus voidaan suunnitella eheytetyiksi kokonaisuuksiksi, jotka tukevat oppilaan
kokonaisvaltaista kasvua. Tällöin eri oppiaineita yhdistelemällä muodostuu oppilaalle mielekäs ja
oppimista syventävä kokonaisuus. Ympäristö- ja luonnontiedon keskeiset sisällöt voidaan ottaa
tarkasteltavaksi luontevasti eri vuodenaikoina.
Tavoitteet:
1. luokka
Oppilas
oppii tuntemaan Kiimingin luontoa ja rakennettua ympäristöä hankkimalla niistä kokemuksia ja
elämyksiä, tekemällä havaintoja, tutkimalla ja kokeilemalla sekä hankkimalla tietoja myös
muilla tavoilla
opettelee käyttämään apuna yksinkertaisia tutkimus- ja muita opiskeluvälineitä sekä erilaisia
kuvallisia, kirjallisia ja sähköisiä tiedonlähteitä
opettelee ryhmässä toimimalla ja harjoittelemalla myönteisiä vuorovaikutuksen taitoja
opettelee fyysiseen, psyykkiseen ja sosiaaliseen turvallisuuteen ja terveyteen liittyviä käsitteitä
ja elintapoja
opettelee toimimaan turvallisesti liikenteessä ja vaikuttamaan oman lähiympäristönsä
turvallisuuteen

Sisällöt:
1. luokka
Eliöt ja elinympäristöt
lähiympäristön eloton ja elollinen luonto
erilaisten elinympäristöjen esim. pihan, metsän, niityn, pellon ja rannan havainnoiminen koulun
ja kodin lähiympäristössä
Kiimingin tavallisimpiin kasvi-, sieni- ja eläinlajeihin tutustuminen
tutustuminen lähiympäristön luontoon eri vuodenaikoina
Kiiminki, Suomi ja maapallo ihmisen elinpaikkana
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Oma lähiympäristö, kotiseutuni Kiiminki ja maapallo ihmisen elinpaikkana
Kiiminki kotiseutuna
minä, kotini ja perheeni
Kiimingin työelämää; ammatit
luokan, koulun ja koulualueen pohjapiirros
vuorokauden-/vuodenajat ympäristössämme
erilaisia lapsia Kiimingissä ja Suomessa (romanilapset, saamelaislapset, vammaiset lapset,
maahanmuuttajalapset, pakolaiset)

Ympäristön ilmiöitä
sää ja sen vaihtelut ja vaikutukset
lämpö (lämpötila)

Aineita ja materiaaleja ympäristössämme
vesi ja ilma (ominaisuuksia ja olomuotoja)
aineiden välinen vuorovaikutus
roskien- ja jätteidenkäsittely sekä -lajittelu koulussa ja kotona

Ihminen, terveys ja turvallisuus
kasvaminen ja kehittyminen (elämänkaari)
huolehdimme terveydestämme (ravinto, puhtaus, harrastukset, liikunta, lepo, ulkoilu, ryhti ja
rentoutuminen)
vaaran välttäminen kotona ja liikenteessä
turvallisesti liikenteessä, vesillä ja jäillä
"en kiusaa enkä töni toisia" - kiusaamisen ehkäiseminen

Tavoitteet:
2. luokka
Oppilas
oppii tuntemaan ja arvostamaan Kiimingin luontoa ja rakennettua ympäristöä hankkimalla niistä
kokemuksia ja elämyksiä, tekemällä havaintoja, tutkimalla ja kokeilemalla sekä hankkimalla
tietoja myös muilla tavoilla
oppii käyttämään apuna yksinkertaisia tutkimus- ja muita opiskeluvälineitä sekä erilaisia
kuvallisia, kirjallisia ja sähköisiä tiedonlähteitä
oppii arvioimaan niitä käsitteitä, joiden avulla luontoa ja rakennettua ympäristöä sekä niihin
kuuluvia ilmiöitä ja kohteita kuvataan ja selitetään
oppii pohtimaan hyvän ympäristön merkitystä Kiimingissä sekä huolehtimaan ympäristöstään ja
toimimaan siinä vastuullisesti
oppii ryhmässä toimimalla ja harjoittelemalla myönteisiä vuorovaikutuksen taitoja
oppii fyysiseen, psyykkiseen ja sosiaaliseen turvallisuuteen ja terveyteen liittyviä käsitteitä ja
elintapoja
oppii toimimaan turvallisesti liikenteessä ja vaikuttamaan oman lähiympäristönsä
turvallisuuteen
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Sisällöt:
2. luokka
Eliöt ja elinympäristöt
lähiympäristön eloton ja elollinen luonto
Kiimingin (Suomen) tavallisimpien kasvi-, sieni- ja eläinlajien tunnistaminen ja kuvaileminen
luonnontarkkailu eri vuodenaikoina
Kiimingin luonnon suojeleminen
tutustuminen ruoan alkuperään ja tuottamiseen (maatila)

Oma lähiympäristö, kotiseutuni Kiiminki ja maapallo ihmisen elinpaikkana
Kiiminki kotiseutuna
minä, perheeni ja sukuni
Kiimingin työelämää; yritykset
Kiiminki, oma maakunta ja Suomi kartalla
vuorokauden-/vuodenajat ympäristössämme
eri maiden lapsia (lapsen oikeuksien julistus)

Ympäristön ilmiöitä
valo ja ääni (näön- ja kuulonsuojelu)
energia ja sen eri lähteet
sähkö (sähkön käyttö, sähköturvallisuus, sähkön säästäminen)

Aineita ja materiaaleja ympäristössämme
Kiimingin maalajit ja kallioperä (kivet)
arkielämän tavaroiden materiaalit ja raaka-aineet
säästäminen ja kierrätys
tuli ja palaminen (paloturvallisuus)

Ihminen, terveys ja turvallisuus
kasvaminen ja kehittyminen (ihminen; rakenne ja toiminta)
huolehdimme terveydestämme hyvin (ravinto, puhtaus, harrastukset, liikunta, lepo, ulkoilu, ryhti
ja rentoutuminen)
liikkuminen turvallisesti liikenteessä kävellen ja pyöräillen
hyvä mieli ja kaverit
lastensairaudet/allergiat
ensiavun alkeita

3 LK
Eliöt ja elinympäristöt
- elottoman ja elollisen luonnon peruspiirteet
- erilaisia elinympäristöjä; piha, niitty ja pelto ja eliöiden sopeutuminen niihin
- Kiimingin lähiympäristön tavallisimpia kasvi- ja eläinlajeja
- kasvien ja eläinten elämänvaiheita
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Oma lähiympäristö, kotiseutu ja maapallo ihmisen elinpaikkana
- Kiimingin lähiympäristö
- maaston keskeiset piirteet ja kartta
- Kiimingin luonnonolot ja maisemat. Rakennettu ympäristö ja ihmisen toiminta.
- Suomen maantietoa
Ympäristön ilmiöitä
- ääneen ja valoon liittyviä ilmiöitä
- lämpöön liittyviä ilmiöitä ja lämmön lähteitä
- yksinkertaisten laitteiden toimintaperiaatteita
- magneettisia ja sähköisiä ilmiöitä
Aineita ja materiaaleja ympäristössämme
- arkielämään kuuluvia aineita ja materiaaleja sekä niiden säästävä käyttö ja kierrätys
- ilman ominaisuuksia sekä palaminen ja paloturvallisuus
Ihminen, terveys ja turvallisuus
- omasta siisteydestä huolehtiminen ja arkipäivän terveystottumukset
- koti ja ystävät hyvän mielen tuojina
- liikennekäyttäytymisen hallinta ja vaaratilanteiden välttäminen
- sopimukset ja säännöt, hyvät tavat ja toisten huomioon ottaminen
4LK
Eliöt ja elinympäristöt
- luonto eri vuodenaikoina
- ruoan alkuperä ja tuottaminen
Oma lähiympäristö, kotiseutu ja maapallo ihmisen elinpaikkana
- vuorokauden- ja vuodenajat
- Pohjoismaat ja muut lähialueet sekä maapallo ihmisen elinpaikkana
Ympäristön ilmiöitä
- kuulon ja näön suojelu
- erilaisten rakenteiden lujuuden tutkiminen
- magneettisia ja sähköisiä ilmiöitä
Aineita ja materiaaleja ympäristössämme
- veden ominaisuuksia ja olomuodon muutokset, veden käyttö ja kiertokulku luonnossa
Ihminen, terveys ja turvallisuus
- ihmisen keho sekä kasvun ja kehityksen vaiheet pääpiirteissään
- sairastaminen ja tavallisimpia lasten sairauksia, toimiminen hätätilanteissa ja yksinkertaiset
ensiaputoimet
KUVAUS OPPILAAN HYVÄSTÄ OSAAMISESTA 4. LUOKAN PÄÄTTYESSÄ
Luonnon tutkimisen taidot
Oppilas
osaa tehdä havaintoja eri aisteilla sekä osaa kohdistaa huomionsa havaintojen teon kohteen
olennaisiin piirteisiin
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osaa kuvailla, vertailla ja luokitella kappaleita ja eliöitä sekä ilmiöitä niiden erilaisten ominaisuuksien
perusteella
osaa tehdä ohjatusti yksinkertaisia tutkimuksia, jotka kohdistuvat luontoon, luonnon ilmiöihin ja
rakennettuun ympäristöön
osaa käyttää erilaisia tietolähteitä ja vertailla eri tavoin hankkimaansa tietoa
osaa ilmaista luonnosta ja rakennetusta ympäristöstä hankkimaansa tietoa puhuen, kirjoittaen ja
piirtäen.

Eliöt ja ympäristöt
Oppilas
ymmärtää, kuinka elollinen ja eloton luonto eroavat toisistaan ja osaa kuvata eri elinympäristöjen
kuten pihan, puiston, metsän, niityn ja pellon piirteitä sekä tunnistaa niiden tavallisimpia eliölajeja;
oppilas osaa antaa esimerkkejä selkärangattomista ja selkärankaisista eläimistä
tuntee vuodenaikojen vaihtelun piirteet ja osaa kuvata kuinka eliöt ovat sopeutuneet eri
vuodenaikoihin ja erityisesti Suomen talveen
tietää mistä ruoka-aineet ovat peräisin ja missä ruoka tuotetaan
osaa kuvata luonnonympäristön ja rakennetun ympäristön eroja, osoittaa kiinnostusta ja
vastuullisuutta niitä kohtaan sekä osaa arvioida ympäristön kauneutta, monimuotoisuutta ja viihtyisyyttä
ymmärtää kartan ilmaisutavan sekä osaa käyttää kartanluvussa apuna ilmansuuntia, karttamerkkien
selitystä ja janamittakaavaa ja osaa laatia yksinkertaisen kartan koulun pihasta ja omasta
lähiympäristöstään
osaa kuvata Kiimingin ja Pohjanmaan luonnonoloja ja ihmisen toimintaa
oppilas osaa hahmottaa Suomea, Pohjoismaita ja muita lähialueita sekä ymmärtää näiden alueiden
maisemallisen rikkauden
ymmärtää kotiseutunsa osana Suomea ja Suomen osana Pohjoismaita sekä ymmärtää maapallon
ihmisen elinpaikkana.
Ympäristön aineita ja ilmiöitä
Oppilas
osaa käyttää keskeisiä käsitteitä ja hahmottaa käsitteitä kokonaisuuksina
osaa käyttää yksinkertaisia tutkimusvälineitä, kuten kelloa, pituusmittoja, lämpömittaria ja luuppia,
sekä käyttää havaintojen teossa myös itse tehtyjä välineitä
osaa selittää yksinkertaisten laitteiden, kuten vivun, pyörän, jousen, toimintaa sekä osaa tutkia
erilaisten rakenteiden lujuutta
osaa rakentaa yksinkertaisen virtapiirin pariston, lampun ja johtimien avulla sekä tuntee kodissa
käytettäviä sähkölaitteita; hän ymmärtää, että sähkön käyttöön liittyy vaaroja ja osaa käyttää
sähkölaitteita turvallisesti
tuntee erilaisia valon, äänen ja lämmön lähteitä sekä tunnistaa ja osaa tutkia valoon, ääneen ja
lämpöön liittyviä ilmiöitä kuten äänen eteneminen, valon eteneminen ja heijastuminen sekä lämmön
siirtyminen ja lämmittäminen
tuntee näön ja kuulon suojeluun sekä palovammojen ehkäisyyn liittyviä toimenpiteitä ja osaa toimia
niiden mukaisesti
osaa tutkia ilman ja veden ominaisuuksia, veden olomuodon muutoksia ja osaa kuvailla veden
kiertokulkua luonnossa
ymmärtää aineen muuttumisen toisiksi aineiksi esimerkiksi kynttilän tai puun palaessa sekä tuntee
herkästi syttyviä aineita ja osaa käyttää alkusammutusvälineitä
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tuntee erilaisten aineiden ja materiaalien ominaisuuksia ja käyttötarkoituksia ja tietää, että kotona voi
olla vahingollisia aineita, kuten lääkkeitä, pesu- ja puhdistusaineita sekä liuottimia, tupakka- ja
alkoholituotteita
osaa lajitella jätteitä, ei roskaa ympäristöä sekä osaa säästää vettä, sähköä ja lämpöä.
Ihminen ja terveys
Oppilas
osaa kuvata kasvun ja kehityksen sekä elämänkulun eri vaiheita, osaa nimetä ihmisen tärkeimmät
ruumiinosat ja keskeisiä elintoimintoja
tuntee terveyttä edistäviä arkikäytäntöjä ja tottumuksia: vuorokausirytmi, riittävä uni ja lepo, ravinto,
säännöllinen ruokaileminen, päivittäinen liikunta, oikeat työskentelyasennot koulussa ja kotona, ryhti,
suun terveys, hygienia, pukeutuminen
osaa perussäännöt ryhmässä toimimisesta ja kohteliaasta käytöksestä; hän osaa tunnistaa ja nimetä
erilaisia tunteita ja tietää, että tunteiden ilmaisua voidaan säädellä
osaa kuvata tavallisimpia lasten sairauksia, niiden oireita ja itsehoitoa; hän tietää lääkkeiden käytön
perussääntöjä; hän osaa yksinkertaisia ensiaputaitoja sekä osaa hälyttää ja hakea apua tarvittaessa.
Turvallisuus
Oppilas
osaa kuvata erilaisia kiusaamisen ja väkivallan tunnuspiirteitä; hän tietää yksilön oikeuden fyysiseen
koskemattomuuteen sekä tunnistaa hyväksytyn ja ei-toivotun kosketuksen erot; hän tietää, miten
tarvittaessa voi hakea apua itselleen, ja tietää, ketkä auttavat koulussa ja lähiyhteisössä
tietää ikäkautensa mukaisesti, mikä on luvallista toimintaa ja mikä ei
tietää ja tunnistaa turvallisuutta uhkaavia vaaratekijöitä lähiympäristössä ja liikuttaessa liikenteessä,
vesillä tai jäällä; hän tuntee jalankulkijana ja pyöräilijänä keskeiset liikennesäännöt ja ymmärtää, miksi
sovittuja ohjeita ja sääntöjä pitää noudattaa.
AIHEKOKONAISUUDET
Ympäristö- ja luonnontiedon opetukseen sopivat luontevimmin seuraavat aihekokonaisuudet:
- ihmisenä kasvaminen
- kulttuuri-identiteetti ja kansainvälisyys
- vastuu ympäristöstä, hyvinvoinnista ja kestävästä tulevaisuudesta
- turvallisuus ja liikenne
- ihminen ja teknologia
ARVIOINTI
Arviointi on jatkuvaa, monipuolista ja tavoitepohjaista. Se muodostuu itsearvioinnista,
vertaisarvioinnista ja yhteistoiminnallisesta arvioinnista. Arvioinnin kohteena ovat oppilaan
oppimistulokset, työskentelytaidot ja sosiaaliset taidot. Tavoitteena on ohjata ja kannustaa opiskelua ja
mitata oppilaan oppimista. Hyvän osaamisen kuvaus 4.luokan päättyessä on lähtökohtana tieto- ja
taitotasojen arvioinnissa.

7.8 Biologia ja maantieto
VUOSILUOKAT 5-6
Biologian opetuksessa tutkitaan elämää ja sen ilmiöitä. Opetus järjestetään siten, että oppilas oppii
tunnistamaan eliölajeja, ymmärtämään eliöiden ja niiden elinympäristöjen välistä vuorovaikutusta sekä
arvostamaan ja vaalimaan luonnon monimuotoisuutta. Biologian opetuksen tavoitteena on ohjata
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oppilasta tuntemaan myös itseään ihmisenä ja osana luontoa. Ulkona tapahtuvassa opetuksessa oppilaan
tulee saada myönteisiä elämyksiä ja kokemuksia luonnosta sekä oppia havainnoimaan ympäristöä.
Biologian opetuksen tulee perustua tutkivaan oppimiseen. Opetusta toteutetaan sekä maastossa että
luokkahuoneessa.
Maantiedon opetuksessa tarkastellaan maapalloa ja sen erilaisia alueita. Opetuksen tulee auttaa oppilasta
ymmärtämään luonnon ja ihmisen toimintaan liittyviä ilmiöitä ja niiden välistä vuorovaikutusta eri
alueilla. Maantiedon opetuksen tavoitteena on laajentaa oppilaan maailmankuvaa kotimaasta
Eurooppaan ja muualle maailmaan. Opetus järjestetään siten, että oppilas saa käsityksen
luonnonympäristöjen ja kulttuuriympäristöjen rikkaudesta eri puolilla maapalloa ja oppii arvostamaan
niitä. Maantiedon opetuksen tulee luoda pohjaa kansojen ja kulttuurien väliselle suvaitsevaisuudelle ja
kansainvälisyydelle.
Vuosiluokilla 5-6 biologian ja maantiedon opetukseen integroidaan myös terveystiedon opetusta.
Terveystiedon opetuksen tavoitteena on, että oppilas oppii ymmärtämään omaa kasvuaan ja kehitystään
fyysisenä, psyykkisenä ja sosiaalisena prosessina sekä ihmisen ja hänen ympäristönsä välisenä
vuorovaikutuksena.
Biologian ja maantiedon opetuksen tulee painottaa vastuullisuutta, luonnon suojelua ja
elinympäristöjen vaalimista sekä tukea oppilaan kasvua aktiiviseksi ja kestävään elämäntapaan
sitoutuneeksi kansalaiseksi.
TAVOITTEET
Oppilas oppii
tuntemaan eliölajeja, niiden rakennetta ja elämää sekä eliölajien sopeutumista elinympäristöihinsä
hahmottamaan eliökunnan kokonaisuuden ja luokittelemaan eliöitä
liikkumaan luonnossa sekä havainnoimaan ja tutkimaan luontoa maastossa
ymmärtämään, että ihminen on ravinnontuotannossaan riippuvainen muusta luonnosta
kehittämään ympäristölukutaitoaan, toimimaan ympäristöystävällisesti, huolehtimaan
lähiympäristöstään ja suojelemaan luontoa
tietämään perusasiat ihmisen rakenteesta ja elintoiminnoista
arvostamaan kasvua ja kehitystä jokaisen henkilökohtaisena prosessina, tunnistamaan murrosiän
tunnuspiirteitä sekä ymmärtämään ihmisen seksuaalisuutta
pohtimaan kasvuun, kehitykseen, ihmisten erilaisuuteen ja sosiaaliseen vuorovaikutukseen liittyviä
kysymyksiä
ottamaan vastuuta omista teoistaan sekä ottamaan huomioon toiset ihmiset
laatimaan ja tulkitsemaan karttoja sekä käyttämään tilastoja, diagrammeja, kuvia ja sähköisiä
viestimiä maantieteellisen tiedon lähteinä
hahmottamaan maailmankartan ja tuntemaan sen keskeisen nimistön
ymmärtämään ihmisen toiminnan riippuvuutta ympäristön tarjoamista mahdollisuuksista
maapallolla
perehtyy Euroopan maantietoon ja maapallon muihin alueisiin sekä oppii arvostamaan ja
suhtautumaan myönteisesti vieraisiin maihin, niiden kansoihin ja kulttuureihin.
KESKEISET SISÄLLÖT
Eliöt ja elinympäristöt
lähialueiden keskeisen eliölajiston tunnistaminen ja ohjattu kasvien keruu
eliöiden elinympäristöjä, kuten metsä ja suo, ravintoketjut sekä metsien hyötykäyttö
kasvien kasvu ja sen kokeellinen tutkiminen sekä eläinten ja kasvien lisääntyminen
elintarvikkeiden alkuperä ja tuottaminen sekä puutarhan antimet
Ihmisen rakenne, elintoiminnot, kasvu, kehitys ja terveys
ihmisen kehon rakenne ja keskeiset elintoiminnot, lisääntyminen sekä murrosiän fyysiset, psyykkiset
ja sosiaaliset muutokset
oman kehon arvostus ja suojelu, tervettä kasvua ja kehitystä tukevat ja haittaavat tekijät sekä
seksuaalisen kehityksen yksilöllinen vaihtelu ihmissuhteisiin, huolenpitoon ja tunteiden säätelyyn
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liittyvät sosiaaliset tekijät, suvaitsevaisuus sekä ikäkauteen liittyvät oikeudet ja vastuu
Luonnon monimuotoisuus
luonnon monimuotoisuuden merkitys sekä jokamiehen oikeudet ja velvollisuudet
Eurooppa osana maailmaa
Eurooppa maailman kartalla ja Euroopan karttakuva
Euroopan ilmasto- ja kasvillisuusvyöhykkeet sekä ihmisen toiminta
Ihmisten elämän ja elinympäristöjen monimuotoisuus maapallolla
maailmankartan keskeinen nimistö ja karttataidot
sademetsät, savannit, arot, aavikot, talvisateiden alueet sekä lauhkean ja kylmän vyöhykkeen alueet
ihmisen elinympäristöinä sekä ihmisten monimuotoinen elämä erilaisissa ympäristöissä
luonnon ja ihmisen toiminnan vuorovaikutus maapallolla sekä ihmisen toiminnan aiheuttamat
muutokset ympäristössä
KUVAUS OPPILAAN HYVÄSTÄ OSAAMISESTA 6. LUOKAN PÄÄTTYESSÄ
Luonnon tutkimisen taidot
Oppilas
osaa liikkua luonnossa sekä havainnoida ja tutkia luontoa
osaa kuvata tekemiään yksinkertaisia luontoon ja muuhun ympäristöön liittyviä tutkimuksia sekä
selostaa niiden tuloksia
tunnistaa yleisimpiä kasvilajeja ja osaa kerätä lähiympäristön? kasveja ohjeiden mukaisesti.
Eliöt ja elinympäristöt
Oppilas
tuntee eri selkärankaisryhmät ja tunnistaa lähiympäristön yleisimmät nisäkkäät, linnut ja kalat sekä
osaa kertoa esimerkkejä eläinten sopeutumisesta ympäristöönsä
tietää, että vihreät kasvit valmistavat itse oman ravintonsa yhteyttämisen avulla
osaa selittää ravintoketjun pääperiaatteet jonkin esimerkin avulla
ymmärtää ja osaa antaa esimerkkejä siitä, miksi ja miten ihminen on riippuvainen luonnosta ja osaa
selvittää peruselintarvikkeiden alkuperän
osaa antaa esimerkkejä siitä, miten lähiluontoa ja asuinympäristöä voidaan vaalia ja suojella.
Ihmisen rakenne, elintoiminnot, kasvu, kehitys ja terveys
Oppilas
osaa kuvata perusasioita ihmisen rakenteesta ja elintoiminnoista
osaa tarkastella omaan kasvuunsa ja kehitykseensä liittyviä muutoksia, osaa selittää murrosiän ja
seksuaalisen kehityksen muutoksia tytöillä ja pojilla sekä antaa esimerkkejä niiden yksilöllisestä
ilmenemisestä
osaa antaa esimerkkejä siitä, miten tunteiden ilmaisua voidaan säädellä, ja siitä, miten asioita voidaan
tarkastella myös muiden ihmisten näkökulmasta, sekä osaa esimerkein kuvata tunneilmaisuun liittyvää
ihmisten erilaisuutta
tietää ikäkauteensa liittyvät oikeutensa ja vastuunsa.
Karttataidot
Oppilas
osaa etsiä kartastosta tutkimiaan paikkoja, käyttää kartanluvussa hyväkseen karttamerkkejä ja
mittakaavoja sekä osaa tulkita erilaisia karttoja
osaa tulkita tilastoja, diagrammeja, kuvia, ja sähköisten viestimien välittämää tietoa sekä osaa
kriittisesti arvioida eri tietolähteitä
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osaa itse laatia yksinkertaisia karttoja ja diagrammeja.
Eurooppa osana maailmaa
Oppilas
tietää pääpiirteissään Euroopan valtiot ja niiden pääkaupungit sekä osaa kuvata luonnonolojen
vaihtelua ja ihmisen toimintaa Euroopassa.
Ihmisten elämän ja elinympäristöjen monimuotoisuus maapallolla
Oppilas
tietää maailmankartan keskeisen nimistön, kuten maanosat, valtameret, suurimmat vuoristot sekä
sademetsä- ja aavikkoalueet
tietää, että maapallolla on erilaisia ilmasto- ja kasvillisuusvyöhykkeitä ja osaa kertoa esimerkkejä siitä,
miten ilmasto-olot, kuten lämpötila ja sademäärä, vaikuttavat ihmisen toimintaan, erityisesti
maatalouteen ja asumiseen eri vyöhykkeillä sekä osaa kuvata ihmisten elämää erilaisissa ympäristöissä
osaa kertoa esimerkkejä eri alueilta siitä, miten ihmisen toiminta, kuten kaupunkien ja teollisuuden
rakentaminen, liikalaiduntaminen ja polttopuun kerääminen ovat aiheuttaneet muutoksia ympäristössä
osaa tunnistaa oman kulttuurin ja vieraiden kulttuurien piirteitä.
BIOLOGIA
VUOSILUOKAT 7-9
YLEISTÄ
Biologian opetuksessa tutkitaan elämää, sen ilmiöitä ja edellytyksiä. Opetus kehittää oppilaan
luonnontuntemusta ja ohjaa ymmärtämään luonnon perusilmiöitä. Tavoitteena on, että oppilaat
tutustuvat myös evoluutioon, ekologian perusteisiin ja ihmisen rakenteeseen ja elintoimintoihin.
Oppilasta ohjataan kiinnittämään huomiota ihmisen ja muun luonnon välisiin vuorovaikutussuhteisiin
sekä korostetaan ihmisen vastuuta luonnon monimuotoisuuden suojelussa.
Biologian opetus perustuu tutkivaan oppimiseen ja kehittää oppilaan luonnontieteellistä ajattelua.
Opetuksen tavoitteena on antaa oppilaalle valmiudet havainnoida ja tutkia luontoa sekä hyödyntää
biologisen tiedon haussa myös tietoteknisiä mahdollisuuksia. Maastoretkillä oppilaat saavat myönteisiä
elämyksiä ja kokemuksia luonnossa opiskelusta, oppilaiden ympäristötietoisuus kehittyy ja halu vaalia
elinympäristöjä ja elämän eri muotoja kasvaa.
TAVOITTEET
Oppilas oppii
käyttämään tärkeimpiä biologialle ominaisia käsitteitä sekä
tiedonhankinta- ja tutkimusmenetelmiä
tuntemaan eliölajeja, niiden rakennetta ja elintoimintoja sekä
ymmärtämään lajien sopeutumista ympäristöönsä
hahmottamaan ekosysteemien rakennetta ja toimintaa sekä ymmärtämään
luonnossa vallitsevia syy- ja seuraussuhteita
tuntemaan kasvien kasvattamisen ja viljelyn periaatteita sekä kiinnostuu
kasvien kasvattamisesta
arvostamaan luonnon monimuotoisuutta, ympäristönsuojelua ja
luonnonvarojen kestävää käyttöä
ymmärtämään perinnöllisyyden ja evoluution peruskäsitteitä ja –mekanismeja
ymmärtämään murrosikään kuuluvia sekä fyysisen että psyykkisen kehityksen
piirteitä ja arvostamaan kehitystä henkilökohtaisena prosessina
tunnistamaan ympäristömuutoksia, etsimään niiden syitä ja pohtimaan
niiden seurauksia
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arvioimaan omien valintojensa merkitystä ja etsimään keinoja vähentää
haitallisia ympäristövaikutuksia
SISÄLLÖT
7. luokka
LUONTO JA EKOSYSTEEMIT
- ekosysteemin rakenne ja toiminta
- vesiekosysteemi
- eliökunnan järjestelmä pääpiirteissään
- luonnon monimuotoisuus
- vesieliöiden lajintuntemusta
YHTEINEN YMPÄRISTÖ
- vesiensuojelu
- oma ympäristökäyttäytyminen ja oman ympäristön tila
8. luokka
LUONTO JA EKOSYSTEEMIT
- metsäekosysteemi
- kasvien kerääminen
- luonnon monimuotoisuus
- metsänhoitoon ja kasvinviljelyyn tutustuminen
- metsän eliöiden lajintuntemusta
ELÄMÄN PERUSTOIMINTOJA
- solun rakenteen ja toiminnan pääpiirteet
- kasvien ja sienten rakenne ja keskeisimmät elintoiminnot
YHTEINEN YMPÄRISTÖ
- metsien suojelu
- oma ympäristökäyttäytyminen ja oman ympäristön tila
9. luokka
IHMINEN
- ihmisen rakenteen ja keskeisten elintoimintojen peruspiirteet
- ihmisen lisääntyminen ja seksuaalisuus
- perinnöllisyyden perusteet
ELÄMÄ JA EVOLUUTIO
- eliökunnan synty ja kehitys
- ihmisen evoluutio
- biotekniikan mahdollisuuksia ja niihin liittyviä eettisiä kysymyksiä
YHTEINEN YMPÄRISTÖ
- kestävä kehitys ja ympäristönsuojelu
- oma ympäristökäyttäytyminen ja oman elinympäristön tila
AIHEKOKONAISUUDET
Biologian opetukseen sopivat luontevimmin seuraavat aihekokonaisuudet:
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- Ihmisenä kasvaminen
- Vastuu ympäristöstä, hyvinvoinnista ja kestävästä tulevaisuudesta
- Turvallisuus ja liikenne
ARVIOINTI
- käytetään numeroarvostelua asteikolla 4 –10
- otetaan huomioon oppimistulokset (kokeet ja tuntiaktiivisuus), työskentelytaidot ja kyky soveltaa
oppimaansa sekä yhteistyökyky ja omatoimisuus
- päättöarvioinnin hyvän osaamisen kriteerit määrittävät hyvän osaamisen tason
PÄÄTTÖARVIOINNIN KRITEERIT ARVOSANALLE 8
Biologian tutkimustaidot
Oppilas osaa
käyttää mikroskooppia näytteitä tutkiessaan työskennellä maastossa ja laboratoriossa annettujen
ohjeiden mukaan sekä osaa kerätä kasveja ohjeiden mukaisesti
toteuttaa itsenäisesti pienimuotoisia tutkimuksia.
Luonto ja ekosysteemit
Oppilas osaa
jaotella eliöitä pääryhmittäin keskeisten tuntomerkkien avulla ja osaa tunnistaa lähiluonnon kasvi-,
eläin- ja sienilajeja
kuvata ekosysteemin perusrakenteen ja toiminnan
nimetä ja kuvata metsä- ja järvityyppejä
tehdä pienimuotoisia metsä-, vesi- tai suoekosysteemiin liittyviä tutkimuksia
selostaa perusasioita metsänhoidosta ja kasvinviljelystä
kuvata esimerkein luonnon monimuotoisuutta, osaa perustella sen merkitystä ekologisen
kestävyyden kannalta sekä tuntee metsien kestävän käytön periaatteet.
Elämä ja evoluutio
Oppilas osaa
kuvata pääpiirteet kasvi- ja eläinsolun rakenteesta
selostaa fotosynteesin ja kuvata sen merkityksen eliökunnan kannalta
kuvata kasvien, eläinten, sienten ja mikrobien lisääntymistä
selostaa evoluution peruspiirteet ja ihmisen evoluution vaiheet
jäsentää eliökunnan pääryhmiin ja perustella ryhmittelyn.
Ihminen
Oppilas osaa
kuvata ihmisen tärkeimpien kudosten, elinten ja elimistöjen rakenteen ja toiminnan pääpiirteet
selvittää seksuaalisuuden erilaisia ilmenemismuotoja
selostaa pääpiirteissään sukupuolisolujen synnyn, yhdynnän, hedelmöityksen, raskauden kulun ja
synnytyksen
käyttää periytymiseen liittyviä keskeisiä käsitteitä.
Yhteinen ympäristö
Oppilas osaa
kuvata ekologisesti kestävää kehitystä sekä luonnon monimuotoisuuden säilymisen ja
ympäristösuojelun merkitystä
tehdä pienimuotoisia tutkimuksia oman elinympäristönsä tilasta
kertoa esimerkkejä kotiseutunsa luonnonympäristön muuttumisesta ja osaa antaa esimerkkejä siitä,
millä tavalla voi itse toimia kestävän kehityksen tavoitteiden mukaisesti.
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MAANTIETO
VUOSILUOKAT 7-9
YLEISTÄ
Maantiedon opetuksessa tutkitaan maapalloa ja sen erilaisia alueita sekä alueellisia ilmiöitä. Opetus
kehittää oppilaiden maantieteellistä maailmankuvaa ja sen alueellista perustaa. Maantiedon opetuksen
tavoitteena on kehittää oppilaan kykyä tarkastella luonnonympäristöä, rakennettua ympäristöä ja
sosiaalista ympäristöä sekä ihmisen ja ympäristön välistä vuorovaikutusta paikallistasolta globaalille
tasolle saakka. Opetus ohjaa oppilasta seuraamaan ajankohtaisia tapahtumia niin kotiseudulla kuin koko
maailmassa sekä arvioimaan niiden vaikutusta luontoon ja ihmisen toimintaan.
Maantiedon opetuksessa oppilaiden kulttuurien tuntemus lisääntyy ja kyky ymmärtää ihmisten elämän
ja elinympäristöjen erilaisuutta eri puolilla maailmaa kehittyy. Maantiedon opetus toimii siltana
luonnontieteellisen ja yhteiskuntatieteellisen ajattelun välillä. Opetuksen tavoitteena on ohjata oppilaita
pohtimaan maapallolla esiintyvien luonnontieteellisten, kulttuuristen, sosiaalisten ja taloudellisten
ilmiöiden syy- ja seuraussuhteita. Maantiedon opetus tukee oppilaiden kasvua aktiivisiksi ja kestävään
elämäntapaan sitoutuneiksi kansalaisiksi.
TAVOITTEET
Oppilas oppii
käyttämään ja tulkitsemaan erilaisia karttoja ja muita maantieteelle tyypillisiä tietolähteitä
määrittelemään alueiden sijainnin ja paikkojen väliset etäisyydet
ymmärtämään luonnonmaantieteellisiä syy- ja seuraussuhteita
ymmärtämään luonnon ja ihmisen toiminnan vuorovaikutusta sekä tietämään syitä, jotka ohjaavat
ihmisen toiminnan sijoittumista maapallolla
tuntemaan ja arvostamaan kotimaan sekä luonnon- että rakennettua ympäristöä
tuntemaan kotiseutunsa osana Suomea, Eurooppaa ja maailmaa
ymmärtämään vieraita kulttuureja ja suhtautumaan myönteisesti niihin
tietämään miten kansalainen voi vaikuttaa oman elinympäristönsä suunnitteluun ja kehittymiseen
suhtautumaan kriittisesti uutistietoon
SISÄLLÖT
7.luokka
MAA, IHMISEN KOTIPLANEETTA
- maailman alueellinen jäsentäminen ja karttakuvan hahmottaminen
- Pohjois- ja Etelä-Amerikan luonnonolot ja ihmistoiminta
8. luokka
EUROOPPA
- Euroopan maisemien muotoutuminen
- Euroopan karttakuva
- ihmisen toiminta ja vuorovaikutus Euroopan eri alueilla
- Euroopan vertailua muuhun maailmaan
9. luokka
SUOMI MAAILMASSA
- Suomen karttakuvan ja maiseman muotoutuminen
- luonnon ja ihmisen vuorovaikutus eri alueilla
- Suomen väestö ja monikulttuurisuus Suomessa
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- aluesuunnittelun perusteita
- Suomi osana maailmaa
- kotiseutu osana Suomea
YHTEINEN YMPÄRISTÖ
- globaaleja ympäristö- ja kehitysongelmia ja niiden ratkaisumahdollisuuksia
- Itämeren ympäristöongelmia
- ihminen luonnonvarojen kuluttajana
AIHEKOKONAISUUDET
Maantiedon opetukseen sopivat luontevimmin seuraavat aihekokonaisuudet:
- Ihmisenä kasvaminen
- Kulttuuri-identiteetti ja kansainvälisyys
- Vastuu ympäristöstä, hyvinvoinnista ja kestävästä tulevaisuudesta
ARVIOINTI
- käytetään numeroarvostelua asteikolla 4 –10
- otetaan huomioon oppimistulokset (kokeet ja tuntiaktiivisuus), työskentelytaidot ja kyky soveltaa
oppimaansa sekä yhteistyökyky ja omatoimisuus
- päättöarvioinnin hyvän osaamisen kriteerit määrittävät hyvän osaamisen tason
PÄÄTTÖARVIOINNIN KRITEERIT ARVOSANALLE 8
Maantieteelliset taidot
Oppilas osaa
etsiä kartoista ja kartastoista tutkimiaan paikkoja sekä osaa käyttää hyväksi karttamerkkejä ja kartan
mittakaavaa
tulkita fyysisiä karttoja, teemakarttoja, valokuvia ja tilastoja sekä osaa käyttää hyväksi uutislähteitä ja
tietoverkoissa olevaa tietoa
havainnollistaa maantieteellistä tietoa karttojen ja piirrosten avulla
vertailla eri alueiden ilmastodiagrammeja ja väestöpyramideja sekä laatia itse ilmastodiagrammin
tilastotietojen perusteella.
Maailman jäsentäminen
Oppilas osaa
hahmottaa ja jäsentää maailmaa sekä tunnistaa eri maanosien luonnon- ja kulttuurimaantieteelliset
peruspiirteet
soveltaa oppimaansa maantieteellistä tietoa eri lähteistä saamiensa ajankohtaisten uutistietojen
analysointiin ja osaa sijoittaa uutisten tapahtumapaikat maailmankartalle.
Euroopan jäsentäminen
Oppilas osaa
kuvata Euroopan eri alueiden luonnonoloja ja ihmisen toimintaa sekä ymmärtää Euroopan
maisemallisen ja kulttuurisen rikkauden
vertailla Eurooppaa muihin maanosiin ja ymmärtää, että Eurooppa on vuorovaikutuksessa muiden
maailman alueiden kanssa.
Suomen jäsentäminen
Oppilas osaa
selostaa, miten Suomen luonnonmaisemat ovat muotoutuneet ja miten luonnonolot ovat
vaikuttaneet ihmisen toimintaan Suomen eri alueilla
kuvata ja analysoida asutuksen ja elinkeinoelämän alueellisia piirteitä ja sijoittumista Suomessa
analysoida Suomen rakennetun ympäristön piirteitä ja tuntee, mitä ovat arvokkaat kulttuuri- ja
perinnemaisemat
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osaa selostaa, miten jokainen kansalainen voi vaikuttaa Suomessa oman elinympäristönsä
suunnitteluun ja kehittymiseen
suunnitella ja toteuttaa pieniä kotiseutunsa luonnonympäristöön ja rakennettuun ympäristöön
liittyviä tutkimuksia
tunnistaa oman kulttuurin piirteitä sekä tuntee Suomen ja lähialueiden vähemmistökulttuurit
kuvata sitä, miten Suomi on vuorovaikutuksessa omien lähialueidensa sekä Euroopan ja koko
maailman kanssa.
Yhteinen ympäristö
Oppilas osaa
selostaa lyhyesti, mitä ovat keskeiset maailmanlaajuiset ympäristö- ja kehitysongelmat, kuten
kasvihuoneilmiön voimistuminen, otsonikato, aavikoituminen, elinympäristöjen saastuminen,
väestönkasvu sekä köyhyys- ja nälkäongelma
kuvata Itämeren alueen ympäristöongelmia ja niiden syitä sekä osaa esittää keinoja parantaa
Itämeren alueen ympäristön tilaa
kuvata, mitkä ovat hänen omat vaikutusmahdollisuutensa ympäristön tilan parantamiseksi ja tietää
keinoja, joiden avulla keskeisiä maailmanlaajuisia ympäristö- ja kehityskysymyksiä voidaan ratkaista.

7.10 Terveystieto
Terveystieto on oppiaineena oppilaslähtöinen, toiminnallisuutta ja osallistuvuutta tukeva. Opetuksen
perustana tulee olla lapsen ja nuoren arki, kasvu ja kehitys sekä ihmisen elämänkulku. Opetuksessa
pyritään käyttämään toiminnallisia, oppilaan elämään ja lähiympäristöön liittyviä työtapoja.
Terveystiedon opetus perustuu monitieteiseen tietoperustaan. Terveystiedon opetuksen lähtökohtana
on ihmisen, hänen terveytensä ja siihen läheisesti liittyvien tekijöiden tutkiminen, havainnoiminen ja
ymmärtäminen. Terveystiedon opetuksessa pyritään antamaan oppilaalle valmiuksia ymmärtää omaa
kehoaan ja sen toimintaa sekä edistää oppilaan terveyttä, hyvinvointia ja turvallisuutta tukevaa osaamista
vahvistamalla hänen tietämystään terveellisten elämäntapojen merkityksestä ja niiden ylläpitämisestä.
Lisäksi opetuksen tehtävänä on kehittää oppilaiden tiedollisia -, sosiaalisia -, tunteiden säätelyä ohjaavia
- ja eettisiä valmiuksia sekä valmiuksia ottaa vastuuta ja toimia oman sekä toisten terveyden
edistämiseksi.
Terveystiedon opiskelu integroituu vuosiluokilla 1-6 pääsääntöisesti liikuntaan sekä ympäristö- ja
luonnontietoon, mutta terveystiedon opetusta voi sisällyttää helposti muihinkin oppiaineisiin.
Vuosiluokilla 7-9 terveystietoa opiskellaan itsenäisenä oppiaineena. Myös erilaisilla teemapäivillä ja
aihekokonaisuuksilla saadaan terveystiedon asioita sujuvasti esille. Aihekokonaisuuksista keskeisimmiksi
nousevat: ihmisenä kasvaminen, kulttuuri-identiteetti ja kansainvälisyys, vastuu ympäristöstä,
hyvinvoinnista ja kestävästä tulevaisuudesta sekä turvallisuus ja liikenne.
Erilaisia yhteistyötahoja käytetään apuna mahdollisuuksien mukaan, näitä ovat esimerkiksi
kouluhenkilökunnan lisäksi oppilaiden kodit ja kunnan muut työntekijät. Terveystiedon opetus tulee
suunnitella siten, että oppilaalle muodostuu kokonaisvaltainen kuva terveystiedosta koko
perusopetuksen aikana. Vuosiluokilla 7-9 terveystiedon sekä biologian, maantiedon, fysiikan, kemian,
kotitalouden, liikunnan ja yhteiskuntaopin opetusta tulee suunnitella yhteistyössä. Opetuksen
suunnittelussa tehdään yhteistyötä myös oppilashuollon henkilöstön kanssa.
Opetuksessa otetaan huomioon myös yleiset ja koulu- ja paikkakuntakohtaiset ajankohtaiset terveyteen
ja turvallisuuteen liittyvät kysymykset. Opetuksessa kehitetään tärkeitä tiedonhankintaan ja sen
soveltamiseen liittyviä taitoja sekä edistetään terveyden ja hyvinvoinnin kriittistä arvopohdintaa.
Terveystiedon opetuksen keskeisenä tavoitteena on terveyden ymmärtäminen fyysiseksi, psyykkiseksi ja
sosiaaliseksi kokonaisuudeksi ja toimintakyvyksi. Opetuksen avulla tarjotaan oppilaalle mahdollisuudet
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vankan tietopohjan ja eheän asenne – ja arvomaailman luomiseen siten, että 9. luokan lopussa oppilas
on hyvän ja vahvan itsetunnon ja positiivisen minäkuvan omaava, terveyslukutaitoinen nuori, joka
suhtautuu omaan tulevaisuuteensa luottavaisesti ja positiivisesti.
Vuosiluokat 1-4
Tavoitteet
Oppilas oppii
tuntemaan itseään, omaa kehoaan ja sen toimintaa
ymmärtämään ja arvostamaan itseään ja tuntemaan olonsa turvalliseksi.
tuntemaan ja vahvistamaan omaa sosiaalista verkkoaan.
tuntemaan oman lähiympäristönsä ihmisiä, tapoja ja perinteitä.
sosiaalista osaamista sekä hyväksymään ja arvostamaan muita ihmisiä ja erilaisuutta.
terveyteen, terveisiin elämäntapoihin ja sairauksiin liittyviä käsitteitä ja toimintatapoja.
tekemään terveyttä edistäviä päätöksiä.
toimimaan ympäristössään turvallisesti ja harkitsevasti, itseään suojellen ja ottaen huomioon
ympäröivän luonnon ja toiset ihmiset.
tuntemaan, ymmärtämään ja arvostamaan luontoa ja rakennettua ympäristöä.
suojelemaan luontoa ja säästämään energiaa sekä ymmärtää kierrätyksen merkityksen.
Keskeiset sisällöt
Ihminen ja terveys:
oma keho ja kehon toiminta
ihmisen kasvun ja kehitykset päävaiheet
omasta terveydestä huolehtiminen ja terveet elämäntavat (mm. ruokaympyrä, uni& lepo, liikunta,
päihteet, henkilökohtainen hygienia)
sairastaminen ja tavallisimmat lasten ja nuorten sairaudet (mm. flunssa, astma, diabetes)
toimiminen hätätilanteissa ja ensiavun alkeet
henkinen hyvinvointi ja mielenterveys: tunneilmaisu (tunteiden nimeäminen ja tunnistaminen, miten
tunteita voi käsitellä, miten eri tunnetiloissa käyttäydytään), positiivisen minäkuvan luominen ja
vahvistaminen (kuka minä olen, mihin minä kuulun ja mistä tulen, missä minä olen hyvä, mistä pidän ja
mitä kaikkea minä osaan), sosiaalinen verkko (perhe, sukulaiset, ystävät, koulu, harrastukset) sekä hyvät
tavat ja perinteet
Turvallisuus:
kiusaamisen ja väkivallan ehkäisy
fyysisen koskemattomuuden kunnioittaminen
oman koulun ja koulumatkan turvallisuus
liikennekäyttäytyminen ja vaaratilanteiden välttäminen
koti- ja vapaa-ajan tapaturmat
yhteiset sopimukset ja säännöt sekä niiden noudattaminen, hyvät tavat ja toisten huomioon
ottaminen
rahan käyttö, omasta omaisuudesta huolehtiminen ja toisten omaisuuden kunnioittaminen
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Luonto ja ympäristö:
elollinen ja eloton luonto sekä luonnon tarkkailu
lähiympäristön lajien tunnistaminen ja kasvien ja eläinten elämänvaiheiden tunnistaminen
ruoan alkuperä ja tuottaminen
rakennettu ympäristö ja ihmisen toiminta sekä sen merkitys luonnossa (maapallo ihmisen
elinpaikkana)
omaan kotiseutuun ja maakuntaan tutustuminen
valo, ääni, lämpötila, sähkö
ilma ja vesi (ominaisuudet, olomuodot, kiertokulku, käyttö ja suojelu)
tuli ja paloturvallisuus
kestävä kehitys, säästävä aineiden ja materiaalien käyttö sekä kierrätys

Kuvaus oppilaan hyvästä osaamisesta 4. luokan päättyessä
(Pohjalla opetushallituksen luonnoksen ohjausryhmän esittämä runko)
Ihminen ja terveys:
Oppilas
tunnistaa ja osaa nimetä ihmiskehon tärkeimmät ruumiinosat ja keskeisiä elintoimintoja.
tunnistaa kasvun ja kehityksen sekä ihmisen elinkaaren erilaisia vaiheita.
tuntee ja tietää terveisiin elämäntapoihin kuuluvia asioita ja kykenee tekemään terveyttä edistäviä
päätöksiä arkitoiminnoissaan (mm. vuorokausirytmi, uni, ruokailu, hygienia, pukeutuminen, liikunta ja
oikeat työasennot ).
osaa perussäännöt kohteliaasta käytöksestä sekä ryhmässä toimimisesta ja ymmärtää sekä arvostaa
erilaisuutta.
osaa tunnistaa ja nimetä tunteita ja tietää miten tunteiden ilmaisua säädellään.
osaa kuvata tavallisimpia sairauksia, niiden oireita ja itsehoitoa sekä tietää lääkkeiden käytön
perussääntöjä.
osaa yksinkertaisia ensiaputaitoja ja hälyttää apua tarvittaessa.
tuntee olevansa arvokas ja tärkeä omana itsenään.
tuntee juurensa ja tuntee olevansa tärkeä yksilö omassa yhteisössään.
Turvallisuus:
Oppilas
osaa kuvata erilaisia kiusaamisen ja väkivallan tunnuspiirteitä.
tietää yksilön oikeuden fyysiseen koskemattomuuteen.
tunnistaa hyväksytyn ja ei- toivotun kosketuksen erot.
tietää mistä voi hakea tarvittaessa apua (tietää ketkä auttavat koulussa ja lähiyhteisössä) itselleen tai
muille.
tietää ikäkauden mukaisesti luvallisen ja luvattoman rajan, erottaa oikean ja väärän ja tietää sääntöjen
merkityksen.
tuntee keskeiset jalankulkijaa ja pyöräilijää koskevat liikennesäännöt.
tietää ja tunnistaa turvallisuutta uhkaavia tekijöitä lähiympäristössään ja liikuttaessa esim. vesillä ja
jäällä.
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Luonto ja ympäristö:
Oppilas
ymmärtää elollisen ja elottoman luonnon eron.
osaa havainnoida luontoa ja vuodenaikojen vaihtelua.
tunnistaa tavallisimpia sekä lähiympäristönsä eliölajeja.
tietää mistä ruoka-aineet ovat peräisin.
osaa kuvata kotiseutunsa luonnonoloja ja ymmärtää kotiseutunsa osaksi Suomea.
ymmärtää avaruudessa pyörivän maapallon ihmisen elinpaikkana ja osoittaa kiinnostusta ja
vastuullisuutta luontoa ja rakennettua ympäristöä kohtaan.
tuntee kodissa käytettäviä sähkölaitteita ja ymmärtää sähkön käytön vaaroja.
tuntee erilaisia valon ja äänen lähteitä ja osaa suojella aistejaan liiallisilta ärsykkeiltä.
tietää tulenkäytön perussäännöt ja osaa huomioida paloturvallisuutta sekä ehkäistä palovammoja.
ymmärtää veden kiertokulun luonnossa ja ymmärtää ilman ja veden suojelun merkityksen.
tuntee erilaisten materiaalien käyttötarkoituksia ja osaa varoa vahingollisia aineita (mm. pesu- ja
puhdistusaineita, liuottimia, päihteitä).
osaa lajitella jätteitä ja kierrättää tavaroita, ei roskaa luontoa sekä osaa säästää vettä, sähköä ja
lämpöä.

Vuosiluokat 5-6
Tavoitteet
Oppilas
oppii perusasiat ihmisen rakenteesta ja elintoiminnoista sekä oppii tunnistamaan murrosiän fyysisiä,
psyykkisiä ja sosiaalisia tunnuspiirteitä.
ymmärtää seksuaalisuuden osana ihmisen persoonallisuutta ja oppii ymmärtämään kasvun ja
kehityksen merkitystä elämässään.
ymmärtää henkilökohtaisen hygienian ja sen hoitamisen merkityksen.
syventää tietouttaan terveellisistä elämäntavoista ja oppii ensiaputaitoja.
kehittää ja vahvistaa positiivista minäkuvaa ja identiteettiä.
luo ja vahvistaa sosiaalista verkkoaan ja laajentaa tietämystään oman yhteisönsä ihmisistä,
toiminnasta, historiasta ja perinteistä.
oppii tekemään valintoja ja ottamaan vastuuta omista teoistaan.
oppii pohtimaan asioita erilaisista näkökulmista ja ottamaan toisten ihmisten ajatuksia ja tunteita
huomioon.
laajentaa lajituntemustaan ja oppii liikkumaan luonnossa.
ymmärtää ihmisen riippuvaisuuden muusta luonnosta ja osaa toimia ympäristöystävällisesti ja
luontoa suojellen.
laajentaa maailmankuvaansa ja oppii arvostamaan ja suhtautumaan myönteisesti vieraisiin maihin,
kulttuureihin ja kansoihin.
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Keskeiset sisällöt
Ihminen ja terveys:
ihmiskehon rakenne, keskeiset elintoiminnot ja lisääntyminen
murrosiän fyysiset, psyykkiset ja sosiaaliset muutokset (mm. äänenmurros, karvoitus, kuukautiset,
hikoilu, ihon ja hiusten rasvoittuminen, rintojenkasvu, lantion pyöristyminen ja painon nousu,
siemensyöksy, mielialavaihtelut, tykkääminen & seurustelu)
seksuaalisen kehityksen yksilöllisyys, oman kehon arvostaminen ja suojeleminen
läheisyyden tarve ja merkitys, ihmissuhteet ja ikäkauteen liittyvät oikeudet ja vastuu
terveyttä ja tervettä kasvua edistävät ja haittaavat tekijät, terveet elämäntavat (ruokailu, lepo, uni,
liikunta, hygienia, päihteet, pukeutuminen, tunneilmaisu)
Turvallisuus:
koulukiusaaminen ja väkivalta sekä niiden ennaltaehkäisy
oma sosiaalinen verkko ja sen tiedostaminen sekä lähiyhteisö
erilaisten yhteistyötahojen esitteleminen, mistä apua saa tarvittaessa esim. murrosiän ongelmiin
erilaisten vaaratilanteiden tunnistaminen ja niiden välttäminen
päihteistä ja muista ei-toivotuista asioista kieltäytyminen
ensiapu
Luonto ja ympäristö:
lähialueiden keskeiset eliölajit ja luonnon hyötykäyttö; jokamiehen oikeudet ja velvollisuudet
elintarvikkeiden alkuperä, luomutuotteet ja kestävä kehitys
ympäristölukutaito ja luonnon monnimuotoisuuden merkityksen ymmärtäminen ja arvostaminen
luonnon ja ihmisen toiminnan vuorovaikutus maapallolla sekä ihmisen toiminnasta johtuvat
muutokset ympäristössä.
vieraisiin maihin ja kulttuureihin tutustuminen

Kuvaus oppilaan hyvästä osaamisesta 6. luokan päättyessä
Oppilas
tunnistaa tavallisimpia ja lähiympäristönsä eliölajeja.
ymmärtää ihmisen riippuvaisuuden luonnosta ja osaa selvittää peruselintarvikkeiden alkuperän.
osaa liikkua ja toimia turvallisesti, vaaratilanteita välttäen sekä luontoa suojellen ja vaalien.
osaa perusasiat ihmisen rakenteesta ja elintoiminnoista ja tunnistaa murrosiän fyysisiä, psyykkisiä ja
sosiaalisia tunnuspiirteitä eri sukupuolilla sekä osaa tarkkailla omaan kasvuun ja kehitykseen liittyviä
muutoksia.
osaa kuvata erilaisia tunteiden ilmaisutapoja ja osaa tarkastella asioita erilaisista näkökulmista sekä
kykenee ottamaan toiset huomioon.
tietää omat oikeudet ja vastuunsa.
osaa tunnistaa oman ja vieraiden kulttuurien piirteitä.
tuntee keskeisiä asioita päihteistä ja ymmärtää miksi ne ovat haitallisia.
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pystyy tekemään arkitoiminnoissaan terveyttä edistäviä päätöksiä perustaen päätökset tietämykselle
terveistä elämäntavoista.
osaa ensiavun perusteet.
Muu terveystiedon opetusta ja terveyskasvatusta tukeva toiminta
erilaiset teemapäivät/ viikot esim. ensiavusta, ruokailusta, liikunnasta, koulukiusaamisesta
koulun ja kodin yhteistyössä toteuttamat tapahtumat
erilaiset toimintapäivät, yökoulu, leirikoulu
kummioppilastoiminta
osallistuminen erilaisiin kampanjoihin ja tapahtumiin (liikuntaseikkailu, kisat)
mahdollisuuksien mukaan tehtävät vierailut
koululle kutsutut vierailijat
Vuosiluokat 7-9
Tavoitteet
Oppilas oppii:
tuntemaan ihmisen kasvun, kehityksen ja elämänkulun tunnuspiirteitä ja oppii
ymmärtämään nuoruuden fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista kehitystä.
ymmärtämään yhteisöllisyyden, ihmissuhteiden sekä keskinäisen huolenpidon
merkityksen ihmisten hyvinvoinnissa.
ymmärtämään itseään ja ihmisten erilaisuutta sekä terveyteen, vammaisuuteen ja
sairauksiin liittyviä arvoja ja näkemyksiä.
kuvaamaan ja arvioimaan terveyttä edistäviä ja sairauksia aiheuttavia keskeisiä tekijöitä sekä
tunnistamaan ja pohtimaan terveyteen ja turvallisuuteen liittyviä valintoja.
huolehtimaan itsestään ja ympäristöstään, tunnistamaan ennaltaehkäisyn ja avun tarpeen sekä
toimimaan tarkoituksenmukaisesti terveyteen, sairauteen ja turvallisuuteen liittyvissä tilanteissa.
tunnistamaan, ymmärtämään ja kehittämään terveydelle ja hyvinvoinnille tärkeitä selviytymisen
taitoja.
tunnistamaan ja kohtaamaan kriisit ja toimimaan niissä tarkoituksenmukaisesti.
arvioimaan ympäristön, elämäntavan ja kulttuurin sekä median merkitystä turvallisuuden ja
terveyden näkökulmasta.
käyttämään terveyteen ja sairauteen liittyviä käsitteitä ja tiedonhankintamenetelmiä ja hyödyntämään
niitä terveyden edistämiseksi.
ymmärtämään sääntöjen, sopimusten, hyvien tapojen ja luottamuksen merkityksen yhteisöjen kuten
perheen, koulun, vertaisryhmän ja yhteiskunnan hyvinvoinnin edellytyksenä.
7. LUOKKA
Tavoitteet
Tärkeimpänä tavoitteena on tukea oppilaan itsetunnon, identiteetin kehitystä ja itsenäistymistä sekä
edistää sosiaalisia vuorovaikutustaitoja. Tavoitteena on myös auttaa ja tukea uuden luokan
ryhmäytymistä.
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Oppilas
tuntee ihmisen kasvun, kehityksen ja elämänkulun tunnuspiirteitä sekä oppii ymmärtämään
nuoruuden fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista kehitystä.
tiedostaa yhteisöllisyyden, ihmissuhteiden sekä keskinäisen huolenpidon merkityksen ihmisten
hyvinvoinnissa.
oppii edistämään väkivallattomuutta ja toimimaan rakentavasti kiusaamistilanteissa.
etsii keinoja vastustaa sosiaalista painetta riskien ottoon, tupakoinnin ja päihdyttävien aineiden
kokeiluun ja käyttöön liittyvissä tilanteissa.
oppilas tietää miten tupakka ja muut päihteet, unenpuute, vähäinen liikunta ja väärät
ruokailutottumukset vaikuttavat nuoren kasvuun ja kehitykseen.
oppii ymmärtämään itseään ja ihmisten erilaisuutta sekä terveyteen, vammaisuuteen ja
sairauksiin liittyviä arvoja ja näkemyksiä

Keskeiset sisällöt
Kasvu ja kehitys:
Millainen minä olen ja miten voin? (Kuka olen?- portfolion aloittaminen)
Ihmisen elämänkulku, eri ikäkaudet, syntymä, kuolema
Fyysinen kasvu ja kehitys sekä niihin vaikuttavat tekijät kuten vuorokausirytmi, uni, lepo ja
kuormitus, terveyttä edistävä liikunta, ravitsemus ja terveys.
Liikunta- ja terveystottumusten kehittämissuunnitelman ja seurannan aloittaminen
Psyykkinen kasvu ja kehitys sekä niihin liittyvät tekijät kuten itsetuntemus ja itsensä arvostaminen,
perhe ja sosiaaliset suhteet, mielenterveys ja sen vaihtelu, mielen ja ruumiin tasapaino.
Sosiaalinen kasvu ja kehitys sekä niihin liittyvät tekijät kuten yksilöllisyys ja erilaisuus, yksilön
velvoitteet ja vastuu yhteisössään, suvaitsevaisuus, välittäminen ja huolenpito
Nuoruuden kehityksen erityispiirteet ja tarpeet, kehittyvä seksuaalisuus
Omasta terveydestä ja hygieniasta huolehtiminen ja itsehoito, koulun ja kunnan tarjoamat terveysja hyvinvointipalvelut

Muu terveystiedon opetusta ja terveyskasvatusta tukeva toiminta
tutustumispäivä tuleville 7 luokkalaisille
tukioppilaiden järjestämä tervetulojuhla 7 luokkalaisille syksyllä heti koulun alettua
tupakoimattomuus kilpailut oppilasryhmille / luokille. Järjestäjinä voivat toimia esim. 9 luokkien
tukioppilaat
mahdollisuuksien mukaan toteutettavat 7. luokkalaisten vierailut/pienet opetustuokiot ala-asteen
tunneille nuoruudenkehityksen erityispiirteistä
koho-ryhmän yhdessä terveydenhoitohenkilöstön kanssa tekemä päihdekysely, teemana erityisesti
tupakka
mahdollisuuksien mukaan vierailut koulun ja kunnan terveys- ja hyvinvointipalveluihin
päihdelabyrintti keväällä joka toinen vuosi
uskalla sanoa ei-ohjelman läpivienti vähintään joka toinen vuosi
mahdollisuuksien mukaan oppilaille vuosittainen ideakilpailu aiheesta:
Oppimisympäristön turvallisuuden ja terveyden edistäminen koulussamme
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0-rajatapahtumat kaikille luokka-asteille
kiusaamistilanteiden ennakointi ja niihin puuttuminen yhdessä koho-ryhmän kanssa
käyttämällä hyväksi esim. Vastuun portaat -ohjelmaa
8. LUOKKA
Tavoitteet
Keskeisin tavoite on kannustaa oppilasta ottamaan vastuuta omasta terveydestään ja hyvinvoinnistaan.
Oppilas
oppii huolehtimaan itsestään ja ympäristöstään, tunnistamaan ennaltaehkäisyn ja avun tarpeen sekä
toimimaan tarkoituksenmukaisesti terveyteen, sairauteen ja turvallisuuteen liittyvissä tilanteissa.
oppii arvioimaan ja ymmärtää terveyttä edistäviä ja haittaavia tekijöitä sekä tunnistamaan ja
pohtimaan terveyteen ja turvallisuuteen liittyviä valintoja.
oppii arvioimaan ympäristön, kulttuurin ja median merkitystä turvallisuuden ja terveyden
näkökulmasta.
oppilas osaa tunnistaa tavallisimpia nuorten vaivoja, ennaltaehkäistä ja hoitaa niitä.
Keskeiset sisällöt
Terveys arkielämän valintatilanteissa:
Miten omat elämäntapamme ja valintamme vaikuttavat terveyteemme? (Kuka olen?- portfolion
jatkaminen)
Säännöllisen liikunnan vaikutus terveyteen
Terveellisen ravinnon merkitys hyvinvoinnillemme
Omien ruokailu- ja liikuntatottumusten arviointi terveydelliseltä kannalta
Riittävän unen ja levon merkitys sekä stressin vaikutukset hyvinvointiimme
Yleisimmät allergiat ja erityisruokavaliot, syömishäiriöt
Tupakka, alkoholi ja muut päihteet, mielihyvä ja riippuvuus sekä niihin liittyvät valinnat (Oppilaat
valmistelevat vanhempien iltaan aiheesta kysymyksiä vanhemmille, näytelmän tms.)
Ristiriitojen selvittäminen ja mieltä painavista asioista puhuminen
Seksuaaliterveys: ihmissuhteet, seksuaalisuus, käyttäytyminen ja niihin liittyvät arvot ja normit,
ehkäisy ja sukupuolitaudit (terveydenhoitajan pitämä tunti)
Epäterveellisistä elintavoista aiheutuvat kansantaudit, tavallisimmat tartuntataudit ja sairaudet,
ennaltaehkäisy, oireiden tunnistaminen, sairastaminen, itsehoito
Lasten ja nuorten oikeuksia, toiminnan rajoituksia ja seuraamuksia koskeva lainsäädäntö
Liikenneturvallisuus ja -käyttäytyminen, vaaratilanteet ja onnettomuudet
Yksilön vastuu itsestään; omasta terveydestään ja turvallisuudestaan huolehtiminen

Muu terveystiedon opetusta tukeva toiminta :
tupakoimattomuus kilpailut oppilasryhmille / luokille
luokkakohtaiset terveydenhoitajan pitämät tunnit aiheesta : nuorten seksuaaliterveys Kiimingissä
teemapäivä / viikko ihmissuhteista ja ystävyydestä. Srk:n erityisnuorisotyön vierailu.
oppilaille vuosittainen ideakilpailu aiheesta: oppimisympäristön turvallisuuden ja terveyden
edistäminen koulussamme
Koho- ryhmän ja terveydenhoitohenkilöstön teemapäivä alkoholista, jonka yhteydessä esim.
päihdeasioita käsittelevä vierailu ja/ tai vanhempainilta
0-rajatapahtumat, kuten diskot, hohtosähly tms. tapahtumat
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9 LUOKKA
Tavoitteet
Keskeisimpänä tavoitteena on kannustaa ottamaan vastuuta ja sitoutumaan oman tulevaisuuden
suunnitteluun. Oppilaat täydentävät oman Kuka olen?- portfolion.
Oppilas
oppii ymmärtämään. edistämään ja ylläpitämään terveyttä ja hyvinvointia sekä kehittämään niihin
liittyviä taitoja.
harjoittelee vuorovaikutustaitoja.
oppii ymmärtämään sääntöjen, sopimusten ja luottamuksen merkityksen yhteisöjen kuten perheen,
koulun, vertaisryhmän ja yhteiskunnan hyvinvoinnin edellytyksenä.
oppii käyttämään terveyteen ja sairauteen liittyviä käsitteitä ja tiedonhankintamenetelmiä ja
hyödyntämään niitä terveyden edistämiseksi.
oppii arvioimaan kriittisesti median välittämään terveysinformaatiota.
pohtii omia elämäntapoja ja terveysriskejä.
Keskeiset sisällöt
Voimavarat ja selviytymisen taidot:
Terveys voimavarana, henkilökohtaiset voimavarat, sosiaalinen tuki ja turvaverkostot,
terveydenhuolto- ja hyvinvointipalvelut sekä kansalaisjärjestöjen työ
Henkilökohtaisen liikuntaohjelman laatiminen, lihastasapaino ja ryhti
Tunteet ja niiden ilmaiseminen, vuorovaikutustaidot: kuunteleminen, minä - viesti, rakentava
kommunikointi ja ristiriitojen selvittäminen
Vastuu ja velvollisuudet parisuhteessa ja perheessä
Kehitykseen ja elämänkulkuun liittyvät muutokset, kriisit ja niistä selviytyminen
Perintötekijät ja terveys
Ympäristö ja terveys, oppimisympäristön turvallisuus ja terveys, työhyvinvointi, terveyteen liittyviä
eroja eri kulttuureissa
Terveyden ja hyvinvoinnin tulevaisuuden näkymät ja uhkatekijät
Vaaratilanteet, onnettomuudet, tapaturmat ja ensiapu esim. toiminnallisena demonstraationa
Suomalaisten yleisimmät kansantaudit, ennaltaehkäisy ja hoitokeinot
Muu terveystiedon opetusta tukeva toiminta :
tupakoimattomuus kilpailut oppilasryhmille / luokille
9. luokkalaisten pienet opetustuokiot 7.luokan oppilaiden terveystiedon ryhmille
koho- ryhmän järjestämä päihdekysely , erityisesti huumeista
teemapäivä / viikko päihteistä. Huumeita käsittelevä vierailu mahdollisuuksien mukaan
oppilaille vuosittainen ideakilpailu aiheesta: Oppimisympäristön turvallisuuden ja
Terveyden edistäminen koulussamme
9 lk:n projekteihin terveyskasvatusta, liikuntaa, hyvinvointia yms. sisältäviä aiheita
0-rajatapahtumat kuten diskot, hohtosähly yms. tapahtumat
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Terveystiedon työtavat ja opetusmenetelmät vuosiluokilla 1-9
Terveystieto on oppiaineena oppilaslähtöinen, toiminnallisuutta ja osallistuvuutta tukeva.
Työtapoina mm. (huomioiden oppilaiden ikä- ja kehitystaso)
oman portfolion työstäminen
toiminnalliset menetelmät esim. sosiodraama, pelit
tutustumiskäynnit ja vierailijat
keskustelut, väittelyt, haastattelut
kirjoitelmat, pienet tutkielmat, esitelmät
yksilö-, pari- ja ryhmätehtävät ja –harjoitukset
internetin hyödyntäminen
opetusvideot
opettajajohtoinen asioiden käsittely
tietovisat
oppilaiden opetustuokiot
oppilaiden tekemät kyselyt vanhemmille
oppimispäiväkirja
Terveyskasvatukseen liittyvät yhteistyötahot/ kumppanit:
kaikki opettajat ja oppilashuoltoryhmän jäsenet
muu kouluhenkilökunta, terveydenhuollon henkilökunta, seurakunta ja mahdollisuuksien mukaan
esim. oppilaiden vanhemmat
yläasteella ns. koho- ryhmä, johon kuuluvat: koulu, seurakunta, nuorisotyö, vanhempainyhdistys,
koulun terveydenhoitohenkilöstö
turvatiimi, johon kuuluu koulustamme 5 opettajaa
Arviointi
Arvioinnin tulee tukea oppilaan kasvua ja positiivista suhtautumista itseensä, omaan terveyteen ja siihen
liittyviin asioihin sekä edistää oppilaan tietämystä omaan terveyteen liittyvissä asioissa. Vuosiluokilla 1-6
arviointia voidaan suorittaa esimerkiksi keskustelemalla, erilaisilla kyselyillä ja itsearvioinnin avulla.
Varsinaista sanallista tai numeraalista arviointia ei ole, koska terveystiedon opetus integroituu muihin
oppiaineisiin.
Vuosiluokilla 7-9 oppilaan arvioinnissa otetaan huomioon työskentely oppitunnilla ja toiminta
tiedonhankintatehtävissä sekä vierailijakäynneillä. Arvioinnissa korostetaan myös yhteistyö- ja
vuorovaikutustaitoja, asennetta oppiaineeseen ja oppilaan itsearviointia. Terveystiedon arviointiin
vaikuttavat myös kotitehtävien tekeminen ja koearvosana sekä portfolio.
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7.11 Uskonto
EVANKELISLUTERILAINEN USKONTO
VUOSILUOKAT 1-6
YLEISTÄ
Evankelisluterilaisen uskonnon opetuksen lähtökohtana on tutustuttaa oppilas monipuolisesti
uskonnolliseen kulttuuriin ja tuoda esiin oppilaan kehityksen ja kasvun kannalta keskeisiä tekijöitä.
Oppilasta autetaan ymmärtämään uskonnon merkitystä hänelle itselleen sekä näkemään uskontojen
vaikutuksia yhteiskunnassa ja kulttuurissa. Opetuksen tavoite on laaja-alainen uskonnollinen ja
katsomuksellinen yleissivistys.
USKONTO JA AIHEKOKONAISUUDET
Uskonnon opetukseen liittyviä aihekokonaisuuksia ovat ihmisenä kasvaminen, kulttuuri-identiteetti ja
kansainvälisyys, viestintä ja mediataito sekä vastuu ympäristöstä, hyvinvoinnista ja kestävästä
tulevaisuudesta. Aihekokonaisuudet sisältyvät olennaisesti uskonnon oppiainekseen eikä niitä voi rajata
koskemaan vain tiettyjä sisältöjä. Niitä käsitellään opetuksessa oppilaan kulloisenkin kehitystason
mukaisesti.
TAVOITTEET
Evankelisluterilaisen uskonnon opetuksen ydintehtävänä vuosiluokilla 1-6 on aineksien tarjoaminen
oppilaan maailmankatsomuksen rakentumiseksi. Opetuksessa tutustutaan oppilaita ympäröivään
uskonnolliseen maailmaan tietojen ja omien kokemusten kautta, perehdytään Raamattuun sekä
rohkaistaan oppilaita eettiseen arviointiin ja vastuullisuuteen.
Oppilas
oppii luottamusta elämään ja itseensä, kohtaamaan rohkeasti tulevaisuuden, ymmärtämään pyhän
ulottuvuuden sekä näkemään uskonnon vaikutuksen omassa ja muiden elämässä
tutustuu Uuteen testamenttiin ja Jeesuksen elämään ja opetuksiin
tutustuu Vanhan testamentin keskeisiin kertomuksiin
ymmärtää kirkkovuoden ja Jeesuksen elämänkaaren välisen yhteyden
tutustuu luterilaiseen kirkkoon ja seurakunnan toimintaan
tutustuu Kiimingin seurakuntaan ja sen työmuotoihin
tutustuu muihin kristillisiin kirkkoihin ja ympäröiviin uskonnollisiin ja ei-uskonnollisiin
katsomuksiin
oppii eettisten asioiden pohdintaa, omien tunteiden ja kokemusten jakamista sekä kristillisen etiikan
soveltamista
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KESKEISET SISÄLLÖT
Vuosiluokat 1-2
Tavoitteet:
1. luokka
oppilas tutustuu kristinuskon perusteisiin
oppilas pohtii uskonnon merkitystä itselleen ja lähimmäisilleen
oppilas tutustuu evankelisluterilaisen kirkon juhlapyhiin ja perhejuhliin
oppilas tutustuu Kiimingin seurakuntaan ja sen eri työmuotoihin
oppilas tutustuu muihin lähiympäristön kirkkoihin ja uskontoihin
oppilas pohtii oikeaan ja väärään liittyviä kysymyksiä ja harjoittelee soveltamaan oppimaansa
arkipäivän eri tilanteissa
oppilas opettelee eettisesti vastuullista elämänasennetta suhteessa itseensä, lähimmäisiinsä ja
ympäristöönsä
oppilas tutustuu Raamatun kertomuksiin
oppilas kokee iloa, luottamusta ja turvallisuutta

Sisällöt:
1. luokka
oppilaiden kokemuksista ja elämäntilanteista nousevien elämään ja kuolemaan liittyvien
kysymysten pohdintaa Raamatun kertomusten kautta
Raamatun keskeisimmät kertomukset: Jeesuksen elämänkerta, ihmeteot ja opetukset Jumalan
huolenpidosta
Raamatun maailma ja ajan historia
oppilaan ainutlaatuisuus, itsensä hyväksyminen ja arvostaminen
elämän ja luonnon kunnioitus, oikeudenmukaisuus, suvaitsevaisuus ja valintojen tekeminen
Raamatun kertomusten kautta
omatunto, anteeksipyytäminen ja -antaminen
ystävyys, lähimmäisyys, vastuu, toisen huomioonottaminen, ns. kultainen sääntö
oppilaiden lähipiirissä oleviin muihin kirkkoihin ja uskontoihin tutustuminen
kodin arvoperusta ja perinteet
Kiimingin seurakuntaan ja sen työntekijöiden toimenkuviin tutustuminen
Kiimingin seurakunnan keskeisimmät toimintamuodot: koulujumalanpalvelukset ja -kinkerit,
päivänavaukset, perhejuhlat, lapsi- ja nuorisotyö
kalenteri- sekä kirkkovuoden juhlat ja niiden vietto: erityisesti joulu, pääsiäinen, mikkelinpäivä,
pyhäinpäivä, adventti ja loppiainen
kirkkovuoden ja perhejuhlien keskeisimmät virret

Tavoitteet:
2. luokka
oppilas tutustuu kristinuskon perusteisiin
oppilas pohtii uskonnon merkitystä itselleen, lähimmäisilleen ja yhteiskunnalle
oppilas tutustuu evankelisluterilaisen kirkon juhlapyhiin ja perhejuhliin
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oppilas laajentaa tietojaan Kiimingin seurakunnasta ja kirkosta sekä tutustuu Kiimingin
seurakunnan eri työmuotoihin
oppilas tutustuu muihin lähiympäristön kirkkoihin ja uskontoihin
oppilas pohtii oikeaan ja väärään liittyviä kysymyksiä ja soveltaa oppimaansa arkipäivän eri
tilanteissa
oppilas kehittyy elämänasenteeltaan eettisesti vastuulliseksi suhteessa itseensä,
lähimmäisiinsä ja ympäristöönsä
oppilas tutustuu Raamatun kertomuksiin
oppilas kokee iloa ja hänen luottamuksen- ja turvallisuudentunteensa vahvistuu

Sisällöt:
2. luokka
oppilaiden kokemuksista ja elämäntilanteista nousevien elämään ja kuolemaan liittyvien
kysymysten pohdintaa Raamatun kertomusten kautta
Raamatun keskeisimmät kertomukset: Jeesuksen elämänkerta, ihmeteot ja opetukset Jumalan
huolenpidosta sekä luomiskertomus
Raamatun maailma ja ajan historia
oppilaan ainutlaatuisuus, itsensä hyväksyminen ja arvostaminen
elämän ja luonnon kunnioitus, oikeudenmukaisuus, suvaitsevaisuus ja valintojen tekeminen
Raamatun kertomusten kautta
omatunto, anteeksipyytäminen ja -antaminen
ystävyys, lähimmäisyys, vastuu, toisen huomioonottaminen, ns. kultainen sääntö
oppilaiden lähipiirissä oleviin muihin kirkkoihin ja uskontoihin tutustuminen: tutustutaan
erityisesti ortodoksiseen kirkkoon
kodin arvoperusta ja perinteet
Kiimingin kirkko ja sen historia: kirkollinen symboliikka ja liturgiset värit
Kiimingin seurakunnan keskeisimmät toimintamuodot: koulujumalanpalvelukset ja -kinkerit,
päivänavaukset, perhejuhlat, lapsi- ja nuorisotyö, lähetystyö ja diakonia
kalenteri- sekä kirkkovuoden juhlat ja niiden vietto: joulu, pääsiäinen, pyhäinpäivä, adventti,
loppiainen, Marianpäivä, laskiainen ja helatorstai
kirkkovuoden ja perhejuhlien keskeisimmät virret

3. LUOKKA
Luottamus ja turvallisuus:
- luottamus Jumalan huolenpitoon
- Herran siunaus
Arvokas ja ainutlaatuinen elämä:
- elämän kunnioittaminen
- ihmisarvo
- oppilas luokkayhteisön jäsenenä
Raamatun kertomuksia ja opetuksia:
- Vanhan testamentin rakenne
- alku- ja patriarkkakertomukset
- Egyptistä Luvattuun maahan
Eettisyyteen kasvaminen:
- ihmisen arvo erityisesti luomisen näkökulmasta
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- kymmenen käskyä
- yhdessäelämisen kysymykset Vanhan testamentin kertomusten pohjalta
Luterilaisen kirkon elämä:
- seurakunta oppilaan elämässä
- Kiimingin seurakunta ja sen toiminta
- kirkkovuoden juhlapäiviä
- jumalanpalvelus
- hengellisiä lauluja ja virsiä
Oppilaita ympäröivä uskonnollinen maailma:
- oppilaiden kohtaamat uskonnot koulussa ja lähiympäristössä
4. LUOKKA
Luottamus ja turvallisuus
- oppilaiden kokemuksista ja elämäntilanteista nousevia asioita
- Jeesuksen opetukset Jumalan huolenpidosta
Arvokas ja ainutlaatuinen elämä
- toisen ihmisen ja luonnon kunnioitus
- valintojen tekeminen ja vastuullisuus
Raamatun kertomuksia ja opetuksia
- Jeesuksen elämä ja opetukset
- Isä meidän –rukous
Eettisyyteen kasvaminen
- kultainen sääntö ja rakkauden kaksoiskäsky
- yhdessäelämisen kysymykset Jeesuksen opetusten pohjalta
Luterilaisen kirkon elämä
- Kiimingin seurakunnan toiminta
- kirkolliset toimitukset
- kirkko- ja kalenterivuoden juhlia ja niihin liittyviä kristillisiä sisältöjä ja tapoja
- hengellisiä lauluja ja virsiä
Oppilaita ympäröivä uskonnollinen maailma
- oppilaan kohtaamat kirkot ja uskonnot Kiimingissä ja Oulun alueella
5. LUOKKA
Luottamus ja turvallisuus
- oppilaiden kokemuksista ja elämäntilanteista nousevia elämään ja kuolemaan liittyviä asioita
Arvokas ja ainutlaatuinen elämä
- oppilaan juuret; perheen ja suvun arvot ja traditiot
- suvaitsevaisuus, alustava tutustuminen niihin kirkkoihin, uskontoihin ja vähemmistöihin, jotka liittyvät
oppilaan elämään
Raamatun kertomuksia ja opetuksia
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- kristinuskon alkuajat
- seurakunnan syntyvaiheet
- Paavalin toiminta
Eettisyyteen kasvaminen
- yhdessäelämisen kysymykset ja oikeudenmukaisuus Jeesuksen opetusten pohjalta
Luterilaisen kirkon elämä
- Kiimingin seurakunta oppilaan elämässä
- Kiimingin kirkon historia ja symboliikka
- luterilaisen kirkon käsitys Jumalasta, armosta, pelastuksesta ja Raamatusta
- hengellisiä lauluja ja virsiä
Oppilaita ympäröivä uskonnollinen maailma
- oppilaan kohtaamat uskonnot ja kirkot Suomessa
6. LUOKKA
Luottamus ja turvallisuus
- oppilaiden kokemuksista ja elämäntilanteista nousevia elämään ja kuolemaan liittyviä kysymyksiä
- käsitys Jumalan huolenpidosta arkielämässä
Arvokas ja ainutlaatuinen elämä
- toisen ihmisen kunnioittaminen
- suvaitsevaisuus
- teemoihin liittyviä Raamatun kertomuksia
Raamatun kertomuksia ja opetuksia
- Vuorisaarna
Eettisyyteen kasvaminen
- yhdessäelämisen kysymyksiä Vuorisaarnan ja muiden Jeesuksen opetusten perusteella
Luterilaisen kirkon elämä
- kristillisen kirkon alkuvaiheet
- diakonia Kiimingin seurakunnassa
- toiminta seurakunnan jäsenenä
- kristilliset symbolit kirkossa ja oppilaan ympäristössä
- kirkkotaide, Kiimingin kirkon maalaukset
- hengellisiä lauluja ja virsiä
Oppilaita ympäröivä uskonnollinen maailma
- oppilaiden kohtaamat uskonnot ja kirkot eri puolilla maailmaa
- juutalaisuuden, kristinuskon ja islamin yhteisiä ja erilaisia piirteitä
KUVAUS OPPILAAN HYVÄSTÄ OSAAMISESTA 6. LUOKAN PÄÄTTYESSÄ
OPPILAS TUNTEE KESKEISET ASIAT RAAMATUSTA JA SUOMEN EVANKELISLUTERILAISESTA KIRKOSTA JA OSAA KÄYTTÄÄ OPPIMAANSA LISÄTIEDON
HANKKIMISEEN
Oppilas
- tuntee Raamatun keskeisiä kertomuksia
- tuntee Suomen evankelis-luterilaisen kirkon peruspiirteet ja Kiimingin seurakunnan toiminnan
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- tietää Suomen evankelis-luterilaisen kirkon kuuluvan kirkkojen suureen perheeseen ja tuntee myös
muita kristillisiä kirkkoja ja yhteisöjä
OPPILAS HAHMOTTAA USKONTOA ILMIÖNÄ
Oppilas
- ymmärtää uskonnollisen kielenkäytön luonnetta
- tunnistaa uskonnollisia symboleja, käsitteitä ja kielikuvia
- näkee uskonnon vaikutuksia omassa elämässään ja lähiympäristössään
OPPILAS OSAA KÄYTTÄÄ USKONNOLLISTA TIETOA
Oppilas
- hahmottaa alustavasti uskon ja tiedon perusluonnetta
- osaa tarkastella itselleen läheisiä elämänkysymyksiä
- pystyy ikäkauttansa vastaavasti hahmottamaan omaa maailmankatsomustaan
OPPILAS OSAA TOIMIA EETTISESTI VASTUULLISELLA TAVALLA
Oppilas
- kykenee eettiseen pohdintaan
- tunnistaa moraaliseen päätöksentekoon vaikuttavia tekijöitä ottaa niitä huomioon omassa elämässään

VUOSILUOKAT 7-9
YLEISTÄ
Evankelisluterilaisen uskonnon opetuksen lähtökohtana on tutustuttaa oppilas monipuolisesti
uskonnolliseen ajatteluun ja kulttuuriin. Uskonnolla on tärkeä merkitys yleissivistävänä oppiaineena ja
oppilaan minäkuvan muokkaajana. Opetusmenetelmät ovat oppilaskeskeisiä. Opetus pyrkii
perustumaan aktiiviseen vuorovaikutukseen oppilaan ja opettajan välillä. Oppilaita kannustetaan
suulliseen ilmaisuun ja itsenäiseen ja kriittiseen tiedonhankintaan. Uskonnon opetuksessa tärkeimpiä
työvälineitä ovat oppikirjat ja –vihkot, Raamattu sekä muiden uskontojen pyhät kirjat.
Kiimingin kunnan ja seurakunnan omaleimaisuutta pyritään huomioimaan opetuksessa.
TAVOITTEET
Uskonnon opetuksen ydintehtävänä vuosiluokilla 7-9 on syventää ja laajentaa oppilaan ymmärtämystä
oman uskonnon ja muiden uskontojen luonteesta ja merkityksestä. Tavoitteena on syventää ja lisätä
uskonnollista, katsomuksellista ja kulttuurista tietoa. Uskonnon opetuksen tavoitteena kasvattaa
oppilaista toisia ihmisiä kunnioittavia ihmisiä.
Oppilas
- tiedostaa maailmankatsomukseensa rakentumiseen vaikuttavia tekijöitä
- ymmärtää uskonnon merkitystä yksilön ja yhteisön elämässä
- perehtyy Raamattuun
- perehtyy kristinuskoon, sen syntyyn ja merkitykseen
- perehtyy luterilaiseen kirkkoon ja uskonkäsitykseen
- tuntee eettisen ajattelun peruskäsitteitä, kristillisen etiikan perusteet sekä osaa soveltaa näitä omaan
eettiseen pohdintaansa ja toimintaansa
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SISÄLLÖT
7.LUOKKA
2 viikkotuntia
- uskonnon ymmärtäminen ilmiönä
- uskonnon vaikutukset yksilöön, yhteisöön ja kulttuuriin
- uskon ja tiedon suhde
- uskonnonvapaus
- maailmanuskonnot: niiden levinneisyys, perususkomukset, opit, käsitteet ja uskonnon harjoittamiseen
liittyvät tavat
8.LUOKKA
1 viikkotunti
- kristinuskon synty, kehitys ja leviäminen
- kristillisen kirkon jakaantuminen kirkkokuntiin, jakaantumisen syyt ja seuraukset
- kristinuskon vaikutus eurooppalaiseen kulttuuriin
- Suomen kirkkohistoriaan tutustuminen :suomalaiset muinaisuskot, katolinen keskiaika,
uskonpuhdistus ja sen jälkeinen aika
- yleiskuva Suomen uskonnollisesta tilanteesta
9.LUOKKA
1 viikkotunti
- Raamattutietous: Raamattu inhimillisenä ja pyhänä kirjakokoelmana
- Raamatun synnyn pääpiirteet, tulkinta ja vaikutus kulttuuriin
- Raamatun vaikutus kristilliseen etiikkaan, kristillisen etiikan perusteet,
eettinen pohdinta
- hyvän elämän merkityksen ja sisällön pohdiskelu; oppilaan oman maailmankatsomuksen ja eettisen
kasvun tukeminen

ARVIOINTI
Arviointi rakentuu jatkuvan arvioinnin periaatteelle. Opettaja arvioi oppilaan tuntityöskentelyä,
koetuloksia sekä muita suullisia ja kirjallisia tuotoksia. Oppilaan asenne ja kiinnostus oppiainetta
kohtaan otetaan arvioinnissa huomioon.
PÄÄTTÖARVIOINNIN KRITEERIT ARVOSANALLE HYVÄ( 8)
Oppilas kykenee hankkimaan syventävää tietoa kristinuskosta ja evankelisluterilaisesta kirkosta
Oppilas
- tuntee Raamatun keskeisen sisällön
- tuntee kristinuskon historiaa ja hallitsee kristillisten kirkkojen muotoutumisen keskeiset vaiheet
- tuntee Suomen evankelisluterilaisen kirkon historiaa ja ymmärtää suomalaisen luterilaisuuden
perusluonteet
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Oppilas ymmärtää uskontoa ilmiönä
Oppilas
- ymmärtää uskonnollista ajattelua sekä uskonnollisen käyttäytymisen luonnetta
- tunnistaa uskontojen vaikutuksia suomalaisessa yhteiskunnassa
- tuntee maailmanuskontojen keskeiset piirteet
Oppilas osaa käyttää uskonnollista tietoa
Oppilas
- tuntee uskon ja tiedon perusluonteet sekä niiden keskinäisen suhteet
- hahmottaa oman maailmankatsomukseensa vaikuttavia tekijöitä
- kykenee keskustelemaan olemassaolon perimmäisistä kysymyksistä
Oppilas osaa toimia eettisesti vastuullisella tavalla
Oppilas
- kykenee vastuulliseen eettiseen pohdiskeluun
- tunnistaa omien valintojensa ja tekojensa seuraukset
ORTODOKSINEN USKONTO
Ortodoksisessa uskonnonopetuksessa keskeistä on oppilaan ortodoksisen identiteetin vahvistaminen ja
ylläpitäminen. Oppilasta autetaan ymmärtämään uskonnon merkitystä hänelle itselleen sekä näkemään
uskonnon vaikutuksia yhteiskunnassa ja kulttuurissa. Opetuksessa pyritään uskonnollisen ja
katsomuksellisen yleissivistyksen saavuttamiseen.
Vuosiluokat 1-2
Tavoitteet:
1. luokka
oppilaan ortodoksinen identiteetti vahvistuu ortodoksiseen kirkkovuoteen, sakramentteihin,
ortodoksisen kristillisyyden peruskäsitteisiin ja oman seurakunnan toimintaan tutustumalla
oppilas pohtii arkipäivän elämästä nousevia eettisiä kysymyksiä
oppilas tutustuu Jeesuksen elämän pääkohtiin
oppilas tutustuu muihin kirkkoihin ja lähiympäristön uskontoihin

Sisällöt:
1. luokka
ortodoksinen kirkollinen perinne perheessä: ikoni, ristinmerkki, ruoka- ja iltarukoukset, kaste ja
nimenanto sekä kodin siunaaminen
Kiimingin evankelisluterilainen kirkko sekä oman perheen ja lähiympäristön muut kristilliset
kirkot ja uskonnot
Oulun ortodoksisen seurakunnan keskeisimmät toimintamuodot: jumalanpalvelukset,
kirkkomusiikki ja seurakunnan lapsityö
ortodoksinen kirkko rakennuksena sekä pyhänä paikkana
Jeesuksen elämän pääkohdat
Raamatun maailma ja sen ajan historia
paastoperinne: paastoon liittyvät eettiset kysymykset, anteeksipyytäminen ja -antaminen,
ystävyys, lähimmäisyys ja diakoniatyö, ehtoollinen ja katumuksen sakramentti
kirkkovuoden juhlat: ortodoksinen juhlaperinne ja -tavat
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oppilaiden kokemuksista ja elämäntilanteista nousevien kysymysten pohdintaa

Tavoitteet:
2. luokka
oppilaan ortodoksinen identiteetti vahvistuu ortodoksiseen kirkkovuoteen, sakramentteihin,
ortodoksisen kristillisyyden peruskäsitteisiin ja oman seurakunnan toimintaan tutustumalla
oppilas pohtii arkipäivän elämästä nousevia eettisiä kysymyksiä
oppilas tutustuu Jeesuksen elämän pääkohtiin
oppilas tutustuu muihin kirkkoihin ja lähiympäristön uskontoihin

Sisällöt:
2. luokka
ortodoksinen kirkollinen perinne perheessä: ikoni, ristinmerkki, ruoka- ja iltarukoukset, kaste ja
nimenanto sekä kodin siunaaminen
Kiimingin evankelisluterilainen kirkko sekä oman perheen ja lähiympäristön muut kristilliset
kirkot ja uskonnot
Oulun ortodoksisen seurakunnan keskeisimmät toimintamuodot: jumalanpalvelukset,
kirkkomusiikki ja seurakunnan lapsityö
ortodoksinen kirkko rakennuksena sekä pyhänä paikkana
Jeesuksen elämän pääkohdat
Raamatun maailma ja sen ajan historia
paastoperinne: paastoon liittyvät eettiset kysymykset, anteeksipyytäminen ja -antaminen,
ystävyys, lähimmäisyys ja diakoniatyö, ehtoollinen ja katumuksen sakramentti
kirkkovuoden juhlat: ortodoksinen juhlaperinne ja -tavat
oppilaiden kokemuksista ja elämäntilanteista nousevien kysymysten pohdintaa

VUOSILUOKAT 1–5
Ortodoksisen uskonnon opetuksen ydintehtävänä vuosiluokilla 1–5 on tietojen, taitojen ja kokemisen
kautta tarjota oppilaalle aineksia oman maailmankatsomuksensa rakentumiseksi ja eettisesti
vastuuntuntoiseksi ihmiseksi kasvamiseksi.
TAVOITTEET
Oppilas
• vahvistaa ortodoksista identiteettiään ja ymmärtää pyhyyden ulottuvuutta elämässä
• perehtyy liturgiseen elämään ja kirkkotaiteeseen, ortodoksiseen kirkkovuoteen, pyhien ihmisten
elämään, ortodoksisen kristillisyyden peruskäsitteisiin ja oman seurakunnan toimintaan
• tutustuu uskonopin peruskysymyksiin
• perehtyy Raamatun kertomuksiin, niiden sanomaan ja oppii pohtimaan Raamatusta ja oppilaan omasta
elämästä nousevia eettisiä kysymyksiä
• tutustuu muihin kristillisiin kirkkoihin ja ympäröiviin uskonnollisiin ja ei-uskonnollisiin katsomuksiin.
KESKEISET SISÄLLÖT
Kirkkovuosi ja pyhät ihmiset
• pyhät ajat ja kirkkovuoden suuret ja keskisuuret juhlat
• oman kirkon ja oppilaan oma suojeluspyhä
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• paastot sekä niihin liittyvät eettiset kysymykset
• kirkon suuria opettajia ja marttyyreja
Kirkon jäsenenä
• ortodoksinen perinne perheessä, koulussa, kotipaikkakunnalla, Suomessa, maailmassa
• oman seurakunnan toimintamuodot, erityisesti jumalanpalvelukset ja seurakunnan lapsityö
• luostarien toiminta
• kirkollisia järjestöjä
• lähiympäristön muita kirkkoja ja uskontoja
• oppilaiden kohtaama uskonnollisuus Suomessa ja maailmalla
• juutalaisuuden, kristinuskon ja islamin yhteisiä ja eriyttäviä piirteitä
Raamattu pyhänä kirjana
• alkukertomukset ja patriarkkakertomukset
• Egyptistä Luvattuun maahan
• Jeesuksen elämä ja opetukset, Herran rukous
• evankeliumien kirjoittajat
• ylösnousemus ja uusi elämä
• Uuden testamentin ajanhistoriaa
Liturginen elämä
• jumalanpalvelusten toimittajat ja liturgiajumalanpalvelus
• sakramentteja, erityisesti kaste, mirhalla voitelu, katumus ja ehtoollinen
• kirkkomusiikki: tropareja, jumalanpalvelusveisuja ja muiden pyhien toimitusten veisuja
• kirkko rakennuksena ja pyhänä paikkana
• ikoni kuvana ja pyhänä esineenä
Uskonoppi ja eettisyyteen kasvaminen
• ihminen Jumalan kuvana ja kaltaisena
• Pyhän Kolminaisuuden persoonat ja niiden erityispiirteet
• pelastus ja iankaikkinen elämä
• kirkko ja seurakunta
• kymmenen käskyn etiikka
KUVAUS OPPILAAN HYVÄSTÄ OSAAMISESTA 5. LUOKAN PÄÄTTYESSÄ
Oppilas tuntee keskeiset asiat ortodoksisuudesta
Oppilas
• tuntee liturgiajumalanpalveluksen merkityksen osana ortodoksikristityn elämää
• tuntee pääpiirteissään ortodoksisen kirkkovuoden paasto- ja juhlaperinteen sekä kykenee seuraamaan
kirkkovuotta omassa elämässään
• tuntee ortodoksista ihmisnäkemystä sekä ortodoksisen kristillisyyden muita peruskäsitteitä ja pystyy
soveltamaan niitä omassa elämässään.
Oppilas tuntee Raamatun keskeisiä kertomuksia
Oppilas
• tuntee pääpiirtein Vanhan ja Uuden testamentin erilaisen luonteen
• tuntee Kristuksen opetuksia, elämänvaiheet ja kirkon synnyn
• osaa pohtia Raamatun kertomusten kautta sekä omasta elämästään nousevia eettisiä kysymyksiä ja
osaa ottaa niitä huomioon omassa elämässään.
Oppilas osaa käyttää uskonnollista tietoa
Oppilas
• tuntee ortodoksisen uskonopin keskeisiä peruskäsitteitä
• tuntee ortodoksista traditiota osana ortodoksikristityn elämää
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• pystyy käyttämään oppimaansa ortodoksisen identiteetin vahvistamiseksi
• kykenee vahvistamaan ortodoksista identiteettiään.
Oppilas tuntee oman uskonnon sekä lähiympäristön uskontoja
Oppilas
• tuntee ortodoksisen kirkon erityispiirteitä
• tunnistaa oman perheensä uskonnollisen taustan
• tuntee oman kotiseurakuntansa toimintaa
• tuntee lähiympäristössään olevia muita kristillisiä kirkkoja ja yhteisöjä.
VUOSILUOKAT 6–9
Ortodoksisen uskonnon opetuksen ydintehtävänä vuosiluokilla 6–9 on syventää ja laajentaa oppilaan
ymmärtämystä omasta uskonnollisesta perinteestään sekä muiden uskontojen luonteesta ja
merkityksestä. Näin tuetaan oppilaan oman maailmankatsomuksen ja eettisen näkemyksen
rakentumista.
TAVOITTEET
Oppilas
• vahvistaa ja syventää ortodoksista identiteettiään ja ymmärtää pyhyyden ulottuvuutta elämässä
• perehtyy liturgiseen elämään ja kirkkotaiteeseen, ortodoksiseen kirkkoon, sen historiaan ja
uskonkäsitykseen
• tiedostaa maailmankatsomuksensa rakentumiseen vaikuttavia tekijöitä sekä ymmärtää uskonnon ja
katsomuksen merkityksen ihmisen ja yhteisön elämässä
• perehtyy Raamattuun pyhänä ja inhimillisenä kirjakokoelmana
• tuntee eettisen ajattelun peruskäsitteitä ja ortodoksisen etiikan perusteita sekä osaa soveltaa näitä
eettisessä pohdinnassaan ja toiminnassaan
• tutustuu keskeisiin maailmanuskontoihin pääpiirteissään
• osaa arvostaa eri tavoin uskovia ja ajattelevia ihmisiä.
KESKEISET SISÄLLÖT
Raamattu
• Raamatun synty ja sisältö
• Raamattu pyhänä kirjana
• Profeetat, kuninkaiden aika, psalmit
• Apostolien teot
Kirkkohistoria
• kristinuskon synnyn ja kehityksen keskeiset tapahtumat
• kirkkokunnat sekä ekumenia
• Suomen ortodoksisen kirkon historiaa
• Suomen ortodoksisen kirkon hallinto ja nykytilanne
• Suomen uskonnollisen tilanteen kehitys
Maailmanuskonnot
• keskeisten maailmanuskontojen levinneisyys, kokosuhteet, perususkomukset ja uskonnollisen elämän
pääpiirteet
• uskonnon ulottuvuudet ja vaikutukset yksilöön, yhteisöön ja kulttuuriin
Liturgiikka ja uskonoppi
• sakramentit
• jumalanpalvelukset: liturgia, vigilia, paastoliturgia ja muita kirkollisia toimituksia
• kirkkorakennus, kirkkotaide ja kirkkomusiikki
• uskonopin keskeiset kohdat
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Etiikka
• ortodoksinen ihmiskäsitys
• eettisten normien, periaatteiden ja arvojen tunnistaminen, pohdinta ja soveltaminen
• Vuorisaarnan etiikka
PÄÄTTÖARVIOINNIN KRITEERIT ARVOSANALLE 8
Oppilas kykenee hankkimaan tietoa ortodoksisesta uskosta
Oppilas
• tuntee ortodoksisen kirkkovuoden paasto- ja juhlaperinteen sekä kykenee seuraamaan ortodoksista
kirkkovuotta
• tuntee ortodoksisen jumalanpalvelusperinteen
• on muodostanut itselleen yleiskuvan kirkon opista
• tuntee sakramentit sekä muita pyhiä toimituksia ja tuntee niiden merkityksen
• tuntee kirkon eettistä opetusta ja osaa soveltaa sitä omaan elämäänsä.
Oppilas tuntee Raamatun synnyn ja keskeisen sisällön
Oppilas
• tuntee Raamatun sisäisen rakenteen
• ymmärtää Raamatun pelastusilmoituksen
• ymmärtää Raamatun osana kirkon Traditiota
• tuntee Raamatun käytön kristityn jokapäiväisessä elämässä ja tunnistaa eri kirjojen liturgisen
käyttöyhteyden.
Oppilas osaa käyttää uskonnollista tietoa
Oppilas
• tietää kristillisen kirkon synnyn, leviämisen ja sen jakaantumisen syyt
• osaa sijoittaa Suomen ortodoksisen kirkon osaksi maailmanlaajuista kirkkoa
• tuntee Suomen ortodoksisen kirkon vaiheet ja niiden vaikutuksen nykyhetkeen
• tuntee oman seurakunnan toimintaa
• tuntee kirkollisia järjestöjä ja niiden toimintaa
• tuntee Suomen ortodoksisen kirkon hallintoa.
Oppilas tuntee maailmanuskontoja
Oppilas
• ymmärtää uskonnon merkityksen ihmiselle
• tunnistaa suuret maailmanuskonnot
• osaa arvostaa eri tavalla uskovia ja ajattelevia ihmisiä.

MUUT USKONNOT
Muiden uskontojen opetuksessa noudatetaan edellä esitettyjen uskontojen opetussuunnitelmien
perusteiden periaatteita, erityisesti kaikille uskontosidonnaisille ryhmille laadittuja tavoitteita.
Muiden uskontojen opetuksesta annetaan opetussuunnitelmien perusteet erillisillä päätöksillä.

7.12 Elämänkatsomustieto
Elämänkatsomustieto oppiaineena on perustaltaan monitieteinen kokonaisuus, jonka lähtökohtiin
kuuluu filosofiaa sekä yhteiskunta- ja kulttuuritieteitä. Elämänkatsomustiedon opetuksessa ihmiset
ymmärretään kulttuuriaan uusintavina ja luovina toimijoina, jotka kokevat ja tuottavat merkityksiä
keskinäisessä vuorovaikutuksessa. Opetuksessa katsomuksia, inhimillisiä käytäntöjä ja niitä koskevia
merkityksiä pidetään yksilöiden, yhteisöjen ja kulttuuriperinnön vuorovaikutuksen tuloksina.
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Elämänkatsomustiedossa painotetaan ihmisten kykyä tutkia maailmaansa ja ohjata aktiivisesti omaa
elämäänsä.
Opetuksen tehtävänä on antaa oppilaalle aineksia kasvaa itsenäiseksi, suvaitsevaiseksi, vastuulliseksi ja
arvostelukykyiseksi yhteisönsä jäseneksi. Elämänkatsomustiedon opetus tukee kasvua täysivaltaiseen
demokraattiseen kansalaisuuteen, joka globalisoituvassa ja nopeasti muuttuvassa yhteiskunnassa
edellyttää eettisen ajattelu- ja toimintakyvyn kehittämistä, niihin liittyviä laaja-alaisia tietoja ja taitoja sekä
katsomuksellisen ja kulttuurisen yleissivistyksen kartuttamista. Elämänkatsomustiedon opetusta ohjaa
käsitys oppilaiden mahdollisuudesta kasvaa vapaiksi, tasa-arvoisiksi ja kriittisiksi hyvän elämän
rakentajiksi.
Vuosiluokat 1-2
Elämänkatsomustiedon opetus on tarkoitettu uskontokuntiin kuulumattomille oppilaille.
Elämänkatsomustiedon tavoitteena on tukea oppilaan eettistä ja katsomuksellista kasvua
lähtökohtanaan oppilaan tarpeet ja kotien arvoperusta. Oppilaalle annetaan rakennusaineita oman
elämän ja maailmankuvansa hahmottamiseen ihmissuhteisiin, kulttuuri-identiteettiin, ihmisen ja
luonnon sekä yhteisön väliseen suhteeseen liittyvissä kysymyksissä. Elämänkatsomustiedon opetuksessa
käsitellään suvaitsevaisuutta ja kohtuullisuutta, oikeudenmukaisuutta ja reiluutta, rohkeutta ja omaa
identiteettiä sekä hyväntahtoisuutta ja huolenpitoa.
Tavoitteet:
1. luokka
oppilas saa tukea oman elämänkatsomuksensa rakentamiseen
oppilas oppii arvostamaan itseään ja oman perheensä elämänkatsomusta
oppilas opettelee ymmärtämään erilaisia elämänkatsomuksellisia näkökulmia
oppilas opettelee erottamaan oikean ja väärän ihmisoikeusetiikan pohjalta
oppilas opettelee vastuullisia valintoja
oppilas opettelee keskustelemaan elämänkatsomuksellisista kysymyksistä
oppilas saa tietoa erilaisista katsomuksista ja kulttuuriperinnöistä
oppilas oppii arvostamaan kulttuurista erilaisuutta

Sisällöt:
1. luokka
ihmissuhde- ja vuorovaikutustaitojen harjoittelua opetusryhmässä
oppilaan ja perheen elämänkatsomuksen tukeminen
oppilaan omassa koulussa tai lähiympäristössä esille tulevat elämänkatsomukset ja
näkemykset sekä kulttuuriset ilmenemismuodot
oppilaan oman koulun tapa- ja juhlaperinne
vastuu luonnosta, itsestä ja muista ihmisistä
vastuu yhteisistä säännöistä ja tehtävistä
suvaitsevaisuus, kohtuullisuus, oikeudenmukaisuus, reiluus, rohkeus, oma identiteetti,
hyväntahtoisuus ja huolenpito

Tavoitteet:
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2. luokka
oppilas saa tukea oman elämänkatsomuksensa rakentamiseen
oppilas oppii arvostamaan itseään ja oman perheensä elämänkatsomusta
oppilas oppii ymmärtämään erilaisia elämänkatsomuksellisia näkökulmia
oppilas oppii erottamaan oikean ja väärän ihmisoikeusetiikan pohjalta
oppilas oppii vastuullisiin valintoihin
oppilas oppii keskustelemaan elämänkatsomuksellisista kysymyksistä
oppilas saa tietoa erilaisista katsomuksista ja kulttuuriperinnöistä sekä oppii niihin liittyviä
käsitteitä
oppilas oppii arvostamaan kulttuurista erilaisuutta

Sisällöt:
2. luokka
ihmissuhde- ja vuorovaikutustaitojen harjoittelua opetusryhmässä ja koulun henkilökunnan
kanssa
oppilaan ja perheen elämänkatsomuksen tukeminen
oppilaan omassa koulussa tai lähiympäristössä esille tulevat elämänkatsomukset ja
näkemykset sekä kulttuuriset ilmenemismuodot
oppilaan oman koulun tapa- ja juhlaperinne
vastuu luonnosta, itsestä, muista ihmisistä ja ympäristöstä
vastuu yhteisistä säännöistä ja tehtävistä
suvaitsevaisuus, kohtuullisuus, oikeudenmukaisuus, reiluus, rohkeus, oma identiteetti,
hyväntahtoisuus ja huolenpito

VUOSILUOKAT 1−5
Opetuksen ydintehtävänä on tukea oppilaan kasvua ja antaa hänelle välineitä tutkia ja rakentaa
elämänkatsomustaan ja maailmankuvaansa.
TAVOITTEET
Tavoitteena on edistää oppilaan pyrkimystä
• etsiä ja rakentaa identiteettiään ja elämänkatsomustaan ja sen myötä oppia hahmottamaan
kokonaisuuksia, kasvaa kohtaamaan epävarmuutta ja kehittää taitojaan ilmaista itseään
• kehittää arvostelukykyään ja kykyään eettiseen toimintaan ja oppia huomaamaan kohtaamiensa
arkipäivän tilanteiden eettiset ulottuvuudet ja käyttämään eettisen ajattelun taitoja ja katsomuksellista
harkintaa
• tutustua ihmisoikeuksien, suvaitsevaisuuden, oikeudenmukaisuuden ja kestävän kehityksen
periaatteisiin ja oppia kantamaan vastuuta itsestään, toisista ihmisistä, yhteisöstä ja luonnosta
• tutustua lähiympäristönsä katsomuksiin ja kulttuureihin.
KESKEISET SISÄLLÖT
Sisällöistä muodostetaan opintokokonaisuuksia, joiden tulee sisältää aineksia seuraavista aihepiireistä.
Vuosittain käsiteltävät sisällöt voivat vuorotella opetusryhmien koostumuksen mukaan.
Ihmissuhteet ja moraalinen kasvu
• toisen kohtaaminen ja hänen asemaansa asettautuminen
• hyvä, oikea ja väärä, oikean ja väärän erottaminen, ihmisen hyvyys
• ystävyyden sisältö ja merkitys elämässä
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• oikeudenmukaisuus, oikeudenmukaisuuden toteutuminen jokapäiväisessä elämässä, rikkaus ja köyhyys
maailmassa
• ajattelun vapaus, uskonnon- ja elämänkatsomuksen vapaus, suvaitsevaisuus ja syrjintä
• hyvä elämä, arvo ja normi, vastuu ja vapaus elämässä
Itsetuntemus ja kulttuuri-identiteetti
• kuka olen ja mitä osaan, elämänvaiheet ja toiveet
• erilaisia elämäntapoja, suvaitsevaisuus ja monikulttuurisuus
• suomalainen kulttuuri ja suomalaiset kulttuurivähemmistöt, maailman kulttuuriperintö
• elämänkatsomus, uskomus, luulo, tieto ja ymmärrys, erilaisia elämän- ja maailmankatsomuksia
Yhteisö ja ihmisoikeudet
• yhteiselämän perusteita, sääntö, sopimus, lupaus, luottamus, rehellisyys ja reiluus, kultainen sääntö
• lasten oikeudet, oikeus ja velvollisuus, ihmisoikeudet
• tasa-arvo ja rauha, demokratia, tulevaisuuden maailma
• etiikan perusteita, teon moraalinen oikeutus, teon tarkoitus ja seuraus, oman elämäni eettisiä ongelmia
ja niiden ratkaisuja
Ihminen ja maailma
• ympäristö ja luonto, eloton ja elävä, kauneus luonnossa
• elämän synty ja kehitys, kertomuksia maailman synnystä, maa ja maailmankaikkeus, elämän erilaisia
muotoja, syntymä, elämä ja kuolema luonnossa
• luonnon tulevaisuus ja kestävä kehitys, erilaiset aikakäsitykset ja niiden merkitys ihmisten elämässä,
maailmanperintö ja ympäristö
KUVAUS OPPILAAN HYVÄSTÄ OSAAMISESTA 5. LUOKAN PÄÄTTYESSÄ
Ihmissuhteet ja moraalinen kasvu
Oppilas
• kykenee arvioimaan erilaisten tilanteiden moraalisia vaatimuksia ja teon moraalista oikeutusta
• ymmärtää tekevänsä väärin toimiessaan vastoin omaksumiaan periaatteita
• kykenee tutkimaan moraalisia ongelmia yhdessä muiden kanssa ja hyväksyy erilaisten
toimintalähtökohtien olemassaolon
• ymmärtää, että konflikteihin on löydettävissä väkivallattomia ratkaisuja.
Itsetuntemus ja kulttuuri-identiteetti
Oppilas
• tunnistaa katsomuksellisia kysymyksiä
• osaa käyttää oppiaineen keskeisiä käsitteitä (elämänkatsomus, kulttuuri, vähemmistö)
• rohkenee esittää omia näkemyksiään ja ymmärtää, että näkemyksiä tulee perustella
• pystyy hahmottamaan katsomusvapauden merkityksen omassa elämässään
• osaa hahmottaa suomalaisuuden osana maailman kulttuurista monimuotoisuutta.
Yhteisö ja ihmisoikeudet
Oppilas
• tuntee ihmisoikeuksien, suvaitsevaisuuden ja oikeudenmukaisuuden periaatteita
• ymmärtää yhteisten sääntöjen merkityksen
• ymmärtää yksilöllisen vastuullisuuden ja sen, että yksilö kuuluu erilaisiin yhteisöihin.
Ihminen ja maailma
Oppilas
• tuntee erilaisia maailmaa ja ihmisen paikkaa koskevia selityksiä
• ymmärtää luonnon ja ympäristön tärkeyden ihmiselle
• osaa toimia luontoa kunnioittaen ja on omaksunut kestävän kehityksen periaatteita.
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VUOSILUOKAT 6−9
Opetuksen ydintehtävänä on syventää oppilaan omaa elämänkatsomusta ja maailmankuvaa koskevaa
ymmärrystä. Erilaisista katsomuksista ja uskonnoista opiskellaan perustiedot sekä oppilaan kasvua
vastuulliseksi ja aktiiviseksi yhteiskunnan jäseneksi tuetaan.
TAVOITTEET
Tavoitteena on edistää oppilaan pyrkimystä
• etsiä ja rakentaa identiteettiään ja elämänkatsomustaan ja oppia samalla hahmottamaan kokonaisuuksia
sekä kasvaa kohtaamaan epävarmuutta ja kehittää taitojaan ilmaista itseään ja elämänkatsomustaan
• kehittää arvostelukykyään ja kykyään eettiseen toimintaan ja oppia huomaamaan kohtaamiensa
arkipäivän tilanteiden eettiset ulottuvuudet ja käyttämään eettisen ajattelun taitoja ja katsomuksellista
harkintaa
• omaksua ja sisäistää ihmisoikeuksien, suvaitsevaisuuden, maailman laajuisen oikeudenmukaisuuden ja
kestävän kehityksen periaatteita ja oppia kantamaan vastuuta itsestään, toisista ihmisistä, yhteiskunnasta
ja luonnosta
• laajentaa katsomuksellista ja kulttuurista yleissivistystään ja oppia tuntemaan eri kulttuureissa tärkeinä
pidettyjä arvoja, uskomusjärjestelmiä ja elämänkatsomuksellisia ratkaisuja sekä niiden taustoja ja
välittymistä sekä oppia arvioimaan tieteiden vaikutusta elämäntapaamme.
KESKEISET SISÄLLÖT
Opintokokonaisuudet, jotka voidaan opettaa kursseina, sisältävät syventäviä aineksia luokilla 1−5
käsitellyistä aihepiireistä: ihmissuhteista ja moraalisesta kasvusta, itsetuntemuksesta ja kulttuuriidentiteetistä, yhteisöstä ja ihmisoikeuksista sekä ihmisestä ja maailmasta.
Kansalaisuus ja hyvä yhteiskunta
• yhteiskuntateorian perusteet, demokratia
• politiikka, toimiminen kansalaisena, kestävä kehitys
Katsomusten maailma
• katsomusten historiaa, katsomusvapaus
• maailmankuva, maailmankatsomus ja elämänkatsomus
• tieto ja tutkimus, luonnollinen ja yliluonnollinen
• uskonto ja uskonnottomuus, oma elämänkatsomus
Kulttuuri
• kulttuurin tutkimus, kulttuuri ja luonto
• kulttuuri ja yhteisö, suomalainen kulttuuri, suvaitsevaisuus
• käsityksiä ihmisen ja luonnon suhteesta: humanistinen, utilistinen, mystinen ja luontokeskeinen
Etiikka ja hyvä elämä
• etiikan pääsuuntia ja peruskysymyksiä, nuoren moraalinen kasvu
• ihmisoikeusetiikka, ympäristöetiikka
• monikulttuurisuus eettisenä kysymyksenä
Tulevaisuus
• tulevaisuuden tutkiminen
• luonnon ja yhteiskunnan tulevaisuus, maailmanperintö
• minun tulevaisuuteni, toimiminen tulevaisuuden hyväksi
PÄÄTTÖARVIOINNIN KRITEERIT ARVOSANALLE 8
Ihmissuhteet ja moraalinen kasvu
Oppilas
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• osaa nähdä yhteyden arvovalintojen ja hyvän elämän välillä
• tunnistaa etiikan perusnäkökulmia kuten teon tahallisuuden, tekijän tarkoituksen, teon seurauksien
huomioon ottamisen, vastuun ja oikeuksien näkökulmat
• kykenee tunnistamaan moraalidilemmasta eettisen näkökulman ja esittämään siihen eettisen ratkaisun
• kykenee havainnoimaan eettisiä ulottuvuuksia arkipäivästä, taiteesta, mediasta tai muilta elämän
alueilta ja kykenee perustelemaan eron eettisesti kehittyneemmän ja kehittymättömämmän arvion välillä.
Itsetuntemus ja kulttuuri-identiteetti
Oppilas
• tunnistaa ja osaa nimetä keskeisten maailmankatsomusten ja kulttuurien olennaisia piirteitä ja
kehityskulkuja
• kykenee suhteuttamaan erilaisia kulttuurisia käsitteitä ja symboleja eri katsomusperinteisiin
• ymmärtää sekulaarin ja uskonnollisen katsomuksen eron
• osaa käyttää oppimiaan kulttuuriin liittyviä käsitteitä ja kykenee hankkimaan tietoa erilaisista
katsomuksista.
Yhteisö ja ihmisoikeudet
Oppilas
• tuntee ihmis- ja kansalaisoikeuksien pääpiirteet sekä kykenee selittämään niiden eron
• hahmottaa yksilön eettisen näkökulman suhteessa yhteisöön
• pystyy perustelemaan oikeuksien ja velvollisuuksien keskinäisen riippuvuuden
• tuntee vaihtoehtoisia ja vastakkaisia yhteiskunnallisia näkemyksiä
• tunnistaa ihmis- ja kansalaisoikeuksien loukkauksia ja osaa arvioida erilaisten tasa-arvo- ja
oikeusvaatimusten perusteita
• tuntee nyky-yhteiskunnan ongelmia ja pystyy esittämään sekä optimistisia että pessimistisiä näkemyksiä
tulevaisuudesta.
Ihminen ja maailma
Oppilas
• ymmärtää kestävän kehityksen periaatteita
• tuntee ympäristöetiikan lähtökohtia
• osaa arvioida yksilön eettistä näkökulmaa suhteessa ympäristöön
• ymmärtää yhteiskunnallisten ratkaisujen pitkän tähtäimen vaikutuksia.

7.13 HISTORIA
VUOSILUOKAT 5-6
YLEISTÄ
Historian opetuksen tehtävänä on ohjata oppilasta kasvamaan vastuulliseksi toimijaksi, joka osaa
käsitellä oman ajan ja menneisyyden ilmiöitä kriittisesti. Oppilasta ohjataan ymmärtämään, että oma
kulttuuri ja muut kulttuurit ovat historiallisen kehitysprosessin tulosta. Opetuksessa käsitellään sekä
yleistä että Suomen historiaa.
Opetuksen tehtävänä on antaa oppilaalle aineksia rakentaa identiteettiään, perehtyä ajan käsitteeseen ja
ymmärtää ihmisen toimintaa sekä henkisen ja aineellisen työn arvoa.
TAVOITTEET
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Perusopetuksen vuosiluokkien 5 ja 6 historianopetuksen tehtävänä on perehdyttää oppilas historiallisen
tiedon luonteeseen, sen hankkimiseen ja peruskäsitteisiin sekä omiin juuriinsa ja eräisiin historian
merkittäviksi muodostuneisiin tapahtumiin ja ilmiöihin esihistoriasta Ranskan suureen
vallankumoukseen saakka. Opetuksessa korostetaan historian toiminnallisuutta ja oppilaan kykyä eläytyä
menneisyyteen.
Oppilas oppii
- ymmärtämään, että historian tiedot ovat historioitsijoiden tulkintoja, jotka saattavat muuttua uusien
lähteiden tai tarkastelutapojen myötä
- ymmärtämään erilaisia tapoja jakaa historia aikakausiin ja käyttämään oikein käsitteitä esihistoria,
historia, vanha aika, keskiaika ja uusi aika
- tunnistamaan muutoksia oman perheen tai kotiseudun historiassa ja kuvailemaan muutoksia, joiden on
katsottu vaikuttaneen oleellisesti ihmisten elämään, kuten maanviljelyn syntyä
- tunnistamaan esimerkkien avulla jatkuvuuden historiassa
- esittämään muutoksille syitä
KESKEISET SISÄLLÖT
5. LUOKKA
Omat juuret ja historiallinen tieto
- oman perheen ja kotiseudun historia
- muistelujen, kirjoitusten, esineiden, kuvien ja rakennetun ympäristön merkityksien tulkitseminen
- aihekokonaisuus: viestintä ja mediataito
Esihistoriallinen ja historiallinen aika sekä ensimmäiset korkeakulttuurit
- kivikauden ihmisten elinolot ja niissä tapahtuneet muutokset pronssin ja raudan keksimisen
seurauksena
- Pohjois-Pohjanmaan esihistoria esim. tutustumalla Yli-Iin Kierikkiin
- aihekokonaisuus: ihminen ja teknologia
Eurooppalaisen sivilisaation synty
- antiikin Ateenan ja Rooman yhteiskunta ja kulttuuri
- antiikin heijastuminen tähän päivään
- aihekokonaisuus: kulttuuri-identiteetti ja kansainvälisyys
6. LUOKKA
Keskiaika
- uskontojen vaikutukset ihmisten elämään ja ihmisten eriarvoinen yhteiskunnallinen asema
- Suomen liittäminen osaksi Ruotsia
- Oulun seutu rajamaana
- aihekokonaisuus: kulttuuri-identiteetti ja kansainvälisyys
Uuden ajan murros
- eurooppalaisen ihmisen maailmankuvan ja arvojen muutokset keskiajan ja uuden ajan taitteessa:
renessanssi taiteessa, reformaatio uskonnossa, maailmankuvan avartuminen tieteessä
- aihekokonaisuus: ihminen ja teknologia
Suomi Ruotsin valtakunnan osana
- elämää kuninkaan alamaisin ja suurvallan asukkaina
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- suomalaisen kulttuurin muotoutuminen
- Oulun seudulta maailmalle; terva
aihekokonaisuus: vastuu ympäristöstä, hyvinvoinnista ja kestävästä tulevaisuudesta
Vapauden aate voittaa alaa
- Ranskan suuren vallankumouksen vaikutukset
- aihekokonaisuus: osallistuva kansalaisuus ja yrittäjyys
Lisäksi yksi seuraavista teemoista, jonka kehitystä tarkastellaan esihistorialliselta ajalta 1800-luvulle
saakka:
- jokin Euroopan ulkopuolinen korkeakulttuuri
- kaupankäynnin kehitys
- kulttuurin kehitys
- liikkumis- ja kuljetusvälineiden kehitys
- väestössä tapahtuneet muutokset
KUVAUS OPPILAAN HYVÄSTÄ OSAAMISESTA 6. LUOKAN PÄÄTTYESSÄ
TIEDON HANKKIMNEN MENNEISYYDESTÄ
Oppilas
- osaa erottaa faktan mielipiteestä
- osaa erottaa toisistaan lähteen ja siitä tehdyn tulkinnan
HISTORIAN ILMIÖIDEN YMMÄRTÄMINEN
Oppilas
- tietää, että menneisyyttä voi jaotella eri aikakausiin (kronologia) ja pystyy nimeämään yhteiskunnille ja
aikakausille ominaisia piirteitä.
- tunnistaa ilmiöiden jatkuvuuden eri aikakaudesta toiseen ja ymmärtää, ettei muutos ole sama kuin
edistys eikä se myöskään merkitse samaa eri ihmisten ja ryhmien näkökulmasta.
- osaa eläytyä menneen ajan ihmisen asemaan: hän osaa selittää, miksi eri aikakausien ihmiset ajattelivat
ja toimivat eri tavoin sekä tuntee syy- ja seuraussuhteen merkityksen.
HISTORIALLISEN TIEDON KÄYTTÄMINEN
Oppilas
- osaa esittää käsiteltävästä asiasta kertomuksen siten, että hän selittää tapahtuman tai ilmiön joidenkin
toimijoiden kautta
- tietää, että jotkut asiat voidaan tulkita eri tavoin, ja pystyy selittämään, miksi niin tapahtuu.
Historian ja yhteiskuntaopin sekä taloustiedon opetussuunnitelma
HISTORIA
Vuosiluokat 7 – 8
Historian opetuksen tehtävänä vuosiluokilla 7–8 on syventää oppilaan käsitystä historiallisen tiedon
luonteesta, vahvistaa oppilaan oman kulttuurikäsitteen syvyyttä ja moniarvoisuutta sekä perehdyttää
hänet muihin kulttuureihin ja niiden vaikutuksiin. Ajankohtaisten tapahtumien seuraaminen ja niihin
vaikuttaminen ovat olennainen osa historiallisen ja yhteiskunnallisen opetuksen käytäntöä.
Tavoitteet
Opetuksen keskeisinä tavoitteina ovat oppilaan perehdyttäminen:
ihmisen toiminnan tarkoitusperiin ja vaikutuksiin
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historiallisen ja yhteiskunnallisen tiedon hankintaan ja käyttöön
erilaisten lähteiden käyttöön, niiden vertailuun ja oman perustellun mielipiteen muodostamiseen
historiallisen tiedon kiistanalaisuuteen ja tulkinnallisuuteen
tulevaisuuden vaihtoehtoihin, joissa korostetaan historiallista muutosta ilmentävää tietoa
kriittiseen ajan ilmiöiden tarkasteluun
kansanvaltaisen järjestelmän perusteisiin ja yksilön syrjäytymiseen johtavaan kehityksen
ehkäisemiseen
historialliseen ulottuvuuteen arvioitaessa historian ja nykypäivän ilmiöitä
paikallishistorialliseen näkökulmaan ( Kiiminki Oulun vaikutuspiirissä)
Työtavat
Historian ja yhteiskuntaopin opetuksessa on käytettävä monipuolisia työtapoja aina liitutaulusta ja
vihkotyöskentelystä tietotekniikan tarjoamiin mahdollisuuksiin saakka. Tavoitteet suuntaavat
opetusmenetelmiä toiminnalliseen suuntaan, jolloin oppilaan asema tiedon aktiivisena hankkijana,
muokkaajana ja esittäjänä korostuu. Uudet sähköiset verkko-oppimisympäristöt mahdollistavat
arkistomateriaalin ja dokumenttien käytön opetuksessa. Joustavat työtavat ja nykyaikaiset
verkkoympäristöt tarjoavat hyvät lähtökohdat myös eri oppiaineiden integraatiolle.
Työtapoja harkittaessa on muistettava oppilaiden erilaiset lähtökohdat uusien asioiden oppimisessa:
hyvässä historian opetuksessa käytetään monipuolisia yksilö- kuin ryhmäkeskeisiä menetelmiä.
Keskeiset sisällöt ja niiden jako vuosiluokittain
Käsiteltävät aihealueet liittyvät Suomen ja maailman historiaan 1800-, 1900- ja 2000-luvulla ja
ajankohtaisen asioiden seuraamiseen ja niihin vaikuttamiseen.
Vuosiluokka 7
Elämää 1800-luvulla ja kansallisuusaate
- 1800-luvun alun keskeiset valtiolliset muutokset ja kansallisuusaatteen vaikutukset Euroopassa
- liberalismi, konservatismi
- elämää 1800-luvun Suomessa
- Suomen sota, Oulun seutu sodan aikana
- kulttuuri kansallisuusaatteen heijastajana Suomessa
- sisältöön liittyvä aihekokonaisuus: kulttuuri-identiteetti ja kansainvälisyys
Teollinen vallankumous
- teollistuminen ja sen vaikutukset ihmisten elämään, työväestö, sosialismi
- ympäristöongelmien synty
- elinkeinovapaus ja markkinoiden vapautuminen, take-off Suomessa
- kaupungistuminen, liikenteen kehittyminen ja tehtaiden perustaminen, Oulun seudun
puunjalostusteollisuuden synty
- sisältöön liittyvä aihekokonaisuus: vastuu ympäristöstä, hyvinvoinnista ja kestävästä tulevaisuudesta,
yrittäjyys, ihminen ja teknologia
Murrosten aika Suomessa
- sääty-yhteiskunnan mureneminen
- eduskuntauudistus
- muuttoliike kaupunkeihin ja ulkomaille, Oulu seutu siirtolaisuuden lähtöalueena
- Suomen venäläistäminen ja sen vastustus
- sisältöön liittyvä aihekokonaisuus: kulttuuri-identiteetti ja kansainvälisyys, osallistuva kansalaisuus
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Suurvaltojen kilpailusta ensimmäiseen maailmansotaan seurauksineen
- suurvaltakilpailun synty
- imperialismi ja sen vaikutukset Euroopan suurvalloille ja siirtomaille
- ensimmäinen maailmansota, sen syyt ja seuraukset
- Venäjän keisarikunnan luhistumisen syyt ja vuoden 1917 vallankumoukset
- Suomen itsenäistyminen ja kansalaissota taustoineen ja seurauksineen, sisällissodan tapahtumat Oulun
seudulla
- itsenäisen tasavallan kehittyvä kansalaisyhteiskunta ja lainsäädäntö
-sisältöön liittyvä aihekokonaisuus: kulttuuri-identiteetti ja kansainvälisyys
7. vuosiluokalla käsitellään yksi seuraavista teemoista, jonka kehitystä tarkastellaan 1800luvulta nykyaikaan saakka
a) Euroopan hajaannuksesta sen yhdistymiseen
b) kulttuurin kehitys
c) tasa-arvoisuuden kehitys
d) teknologian kehitys, esimerkiksi liikkumis- ja kuljetusvälineiden kehitys
e) Yhdysvaltojen, Venäjän tai jonkun Aasian valtion kehitys
Vuosiluokka 8
Laman ja totalitarismin aika
- maailmantalouden romahtaminen ja sen vaikutukset Eurooppaan, Suomen teollisuuden ja maaseudun
kriisi
- elämää demokratioissa ja diktatuureissa, oikeistoradikalismi Suomessa
- Suomen vaurastuminen talouspulan jälkeen, kansallinen eheytyminen, punamultahallitus
- sisältöön liittyvä aihekokonaisuus: ihmisenä kasvaminen
Toisen maailmansodan aika
- toinen maailmansota, sen syyt ja seuraukset
- totaalinen sota, keskitysleirit, ydinpommi
- YK
- Suomi toisessa maailmansodassa ja sodasta selviytyminen, Oulun seutu sodassa
- Suomen sodanjälkeinen ulkopolitiikka
- sisältöön liittyvä aihekokonaisuus: kulttuuri-identiteetti ja kansainvälisyys, ihmisenä kasvaminen,
teknologia ja ihminen
Suomi 1950-luvulta nykypäivään
- suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan rakentaminen, alueellinen työttömyys, muuttoliike EteläSuomeen ja Ruotsiin
- elinkeinorakenteen muutos ja teknologian läpimurto sekä niiden vaikutukset ihmisten elämään
- Suomen asema kansainvälisessä politiikassa
- jäsenyys EU:ssa
- sisältöön sopiva aihekokonaisuus: kulttuuri-identiteetti ja kansainvälisyys
Idän ja lännen ristiriidoista etelän ja pohjoisen vastakkainasetteluun
- kylmä sota, suurvaltojen ristiriidat, Suomi suurvaltasuhteiden kehittäjänä
- Neuvostoliiton hajoaminen
- maailman jakaantuminen köyhiin ja rikkaisiin valtioihin ja siitä aiheutuneet ongelmat, Suomi ja kolmas
maailma, kehitysapu, pakolaiset
- Afrikan valtioiden itsenäistyminen
- sisältöön sopiva aihekokonaisuus: kulttuuri-identiteetti ja kansainvälisyys, viestintä ja mediataito
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Elämää 1900-luvun lopulla ja 2000 luvun alussa
- länsimaisen kulutusyhteiskunnan synty ja sen vaikutukset ihmisten elämään ja ympäristöön
- tiedonvälityksen kehitys
- ympäristöarvojen korostuminen
- erilaisten arvomaailmojen kohtaaminen, uskonnolliset ja muut ääriliikkeet
- sisältöön sopiva aihekokonaisuus: vastuu ympäristöstä, hyvinvoinnista ja kestävästä tulevaisuudesta,
viestintä ja mediataito
8. vuosiluokalla käsitellään yksi seuraavista teemoista, jonka kehitystä tarkastellaan 1800-luvulta
nykyaikaan saakka.
a) Euroopan hajaannuksesta sen yhdistymiseen
b) kulttuurin kehitys
c) tasa-arvoisuuden kehitys
d) teknologian kehitys, esimerkiksi liikkumis- ja kuljetusvälineiden kehitys
e) Yhdysvaltojen, Venäjän tai jonkin Aasian valtion kehitys
Päättöarvioinnin kriteerit arvosanalle 8
Oppilas osaa hankkia tietoa menneisyydestä ja kykenee erottamaan asiaa selittävät tekijät vähemmän
tärkeistä. Lisäksi hän pystyy lukemaan erilaisia lähteitä ja tulkitsemaan niitä. Oppilas ymmärtää historian
ilmiöitä ja hallitsee kronologian sekä pystyy esittämään historiallisille tapahtumille syitä ja seurauksia.
Oppilas osaa käyttää historiallista tietoa. Hän osaa vastata menneisyyttä koskeviin kysymyksiin ja käyttää
eri lähteistä saamaansa informaatiota. Lisäksi oppilas pystyy muodostamaan tapahtumista ja ilmiöistä
omia perusteltuja käsityksiä ja arvioimaan niitä.

7.14 YHTEISKUNTAOPPI
Yhteiskuntaopin ja taloustiedon opetuksen tehtävänä on ohjata oppilasta kasvamaan yhteiskunnan
aktiiviseksi ja vastuulliseksi toimijaksi. 9. luokan yhteiskuntaopin opetuksen tulee antaa perustiedot
yhteiskunnan ja talouden rakenteesta ja toiminnasta sekä kansalaisten vaikutusmahdollisuuksista.
Opetuksen tarkoituksena on tukea oppilaan kasvua aktiiviseksi, suvaitsevaksi ja demokraattiseksi
kansalaiseksi ja antaa hänelle kokemuksia yhteiskunnallisesta toimimisesta ja demokraattisesta
vaikuttamisesta.

Vuosiluokka 9
Tavoitteet
Oppilaan on saatava selkeä käsitys yhteiskunnallisen tiedon luonteesta. Hänen on opittava hankkimaan
sekä soveltamaan yhteiskuntaa ja talouselämää käsittelevää informaatiota kriittisesti ja toimimaan
aktiivisena vaikuttajana. Tärkeänä tavoitteena on oppilaan valmius käyttää julkisia palveluja, kyky
arvostaa työnteon merkitystä, oppia yritteliäisyyden perusteet ja sen merkitys yhteiskunnan
hyvinvoinnissa.
Oppilaan on ymmärrettävä yhteiskunnallisten päätösten merkitys yksilölle. Opetuksella on pyrittävä
herättämään kiinnostusta yhteiskunnalliseen osallistumiseen ja vaikuttamiseen sekä lisäämään yksilön
vastuuta kuluttajana ja yhteiskunnallisena toimijana. Lisäksi oppilaan on tunnettava tekojensa
oikeudelliset seuraamukset.
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Keskeiset sisällöt
Aihealueina ovat suomalainen yhteiskunta ja talouselämä sekä Euroopan unioni
Yksilö yhteisön jäsenenä
- perhe, erityyppiset yhteisöt
- yksilön mahdollisuudet toimia kotikunnan jäsenenä, oman valtion kansalaisena ja EU-kansalaisena
- sisältöön liittyvä aihekokonaisuus: ihmisenä kasvaminen, osallistuva kansalaisuus, kulttuuri-identiteetti
ja kansainvälisyys
Yksilön hyvinvointi
- hyvinvointiyhteiskunnan eri ulottuvuudet
- tasa-arvo ja kestävä kehitys sekä muut keinot hyvinvoinnin edistämiseksi
- yksilön hyvinvointia uhkaavat tekijät: työttömyys, syrjäytyminen, luonnon turmeltuminen,
sosiaaliturvan rapautuminen
- sisältöön liittyvä aihekokonaisuus: osallistuva kansalainen
Vaikuttaminen ja päätöksenteko
- kansalaisten mahdollisuudet vaikuttaa, kansalaisten perusoikeudet
- puolueet ja eturyhmät
- demokratia, vaalit ja äänestäminen, kunnallisvaalit Kiimingissä
- politiikan ja hallinnon toimijat kunnallisella, valtakunnallisella ja EU:n tasolla (kunnallinen
päätöksenteko, eduskunta, hallitus, presidentti, EU:n päätös- ja toimielimet)
- sisältöön liittyvä aihekokonaisuus: osallistuva kansalaisuus, viestintä ja mediataidot
Kansalaisen turvallisuus
- oikeusjärjestelmä, erityisesti 15-vuotta täyttäneen oikeudellinen vastuu
- EU:n vaikutukset lainsäädäntöön
- poliisi
- turvallisuuspolitiikka: ulkopolitiikka, maanpuolustus, asevelvollisuus, puolustusvoimat, siviilipalvelus,
rauhan turvaaminen
- liikenneturvallisuus
- sisältöön liittyvä aihekokonaisuus: turvallisuus ja liikenne
Taloudenpito
- yksityisen taloudenpidon periaatteet, talouden perustekijät
- työnteko ja yrittäjyys, talouden toimialat, Oulun seudun elinkeinoelämän rakenne
- sisältöön liittyvä aihekokonaisuus: yrittäjyys, ihminen ja teknologia
Kansantalous
- yksilö ja kotitaloudet kuluttajina ja talouden toimijoina sekä ulkomaankaupan ja globaalitalouden
merkitys
- talous Suomessa: Suomen talouden rakenne, palkansaaja, yrittäjyys ja yritystoiminta, yritystyypit,
kilpailu, työmarkkinat, työmarkkinajärjestöt ja tulopolitiikka, työsuhde ja työturva, työtaistelut, Oulun
seutu osana Suomen kansantaloutta
- raha ja pankkijärjestelmä: rahan tehtävät, pankkien rooli ja tehtävät, Euroopan keskuspankki ja euro
- kansainvälinen työnjako ja ulkomaankauppa
- julkinen talous: verotus, palvelutuotanto
- globalisoituva maapallo: uhka ja mahdollisuus, valtiot ja globaalit toimijat, Suomi globalisaatiossa,
taistelu köyhyyttä vastaan
- sisältöön liittyvä aihekokonaisuus: yrittäjyys
Talouspolitiikka
- talouden suhdannevaihtelut, työttömyys, inflaatio sekä niiden vaikutukset yksityistalouteen
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- julkinen talous ja verotus
- markkinavoimat, harmaatalous
- sisältöön liittyvä aihekokonaisuus: osallistuva kansalaisuus
Päättöarvioinnin kriteerit arvosanalle 8
Oppilas osaa hankkia ja käyttää yhteiskunnallista tietoa. Hän kykenee tulkitsemaan median välittämää
tietoa, tilastoja ja graafisia esityksiä sekä pystyy perustelemaan käsityksiään yhteiskunnallisista asioista.
Lisäksi oppilas kykenee vertailemaan yhteiskunnallisen päätöksenteon ja taloudellisten ratkaisujen eri
vaihtoehtoja ja niiden seurauksia.
Oppilas kykenee ymmärtämään yhteiskunnallista tietoa. Hän oivaltaa, että yhteiskunnallisessa
päätöksenteossa ja taloudellisissa ratkaisussa on olemassa useita vaihtoehtoja unohtamatta
yhteiskunnallisen ja taloudellisen toiminnan eettisiä kysymyksiä.

7.15 MUSIIKKI
Perusopetuksen musiikkikasvatuksen pohjana ovat musisoinnin ja musiikin kuuntelun kautta saadut
kokemukset ja elämykset, joiden kautta suhde musiikkiin kehittyy. Musiikin ymmärtäminen
toteutuu ensin musisoinnissa laulamisena, soittamisena ja liikkumisena. Näitä taitoja kehitetään
pitkäjänteisellä harjoittelulla. Toiminnallisuuden ja elämyksellisyyden kautta luodaan pohja
johdonmukaisesti karttuville musiikkikokemuksille, musiikin tuntemukselle ja musiikkitiedolle.
Musiikin opetuksessa ja oppimisessa laulaminen, soittaminen, musiikin kuuntelu ja musiikkiliikunta
tukevat toisiaan. Oppilasta ohjataan keskittyneeseen ja aktiiviseen musiikin kuunteluun. Musiikin opetus
liitetään mahdollisuuksien mukaan koulun taide-, kulttuuri-, kansainvälisyys-, ympäristö ja
kuluttajakasvatuksen eheyttämiseen sekä kunkin luokan aihesisältöihin.
Perusasteen musiikin opetus antaa jokaiselle oppilaalle mahdollisuuden ja välineitä luovaan
musiikilliseen ilmaisuun. Musiikki vahvistaa oppilaan itsetuntoa ja itsetuntemusta sekä edistää oppilaan
sosiaalista kehittymistä. Musiikki antaa oppilaalle välineen käsitellä omia tunteitaan. Musiikki
oppiaineena edistää oppilaan kokonaisvaltaista hyvinvointia. Päämääränä on musiikillisen
yleissivistyksen lisäksi mielenkiinnon ja myönteisen asenteen luominen musiikkia kohtaan sekä koulun
jälkeenkin jatkuva elävä musiikin harrastus.

Aihekokonaisuudet musiikinopetuksessa:
Ihmisenä kasvaminen
yhteismusisointi kasvattaa yhteisvastuullisuuteen ryhmässä
musiikin ja musiikkiharrastuksen merkitys oman fyysisen ja psyykkisen kasvun sekä yhteistoiminnan
tukena ja vahvistajana
Kulttuuri-identiteetti ja kansainvälisyys
suomalainen, pohjoismainen ja eurooppalainen musiikkiperinne ja tapakulttuuri
vieraiden kulttuurien musiikkiperinne ja tapakulttuuri
monikulttuurisuus, vähemmistöt, ihmisoikeudet ja suvaitsevaisuus
Osallistuva kansalaisuus
pitkäjänteisyys ja yhteistyötaidot musisoinnissa
muusikkous ja musiikki ammattina
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musiikki vaikuttajana yhteisössä ja yhteiskunnassa
Viestintä ja mediataito
mediakriittisyys musiikkitarjonnassa
eettisyys ja esteettisyys valinnoissa
Tavoitteet:
Oppilas
lisää omaa musiikillista tuntemusta
kokee musiikin omakohtaisesti musisoinnin ja musiikin kuuntelun kautta
harjoittelee musiikillista ilmaisua
oppii käyttämään luontevasti omaa ääntään
tutustuu eri musiikin lajeihin ja tyyleihin
hallitsee soittamiseen ja laulamiseen liittyviä perusasioita
pystyy osallistumaan yhteismusisointiin ja nauttimaan siitä
tuntee keskeisiä musiikin tekijöitä ja teoksia
oppilas kykenee keskittymään kuunneltavaan musiikkiin ja muodostamaan kuulemastaan oman
mielipiteen
omaksuu musiikin peruskäsitteet rytmi, melodia, harmonia, dynamiikka, sointiväri, muoto
musisoinnin ja kuuntelun yhteydessä
oppii ymmärtämään, että musiikki on kulttuurisidonnaista
Vuosiluokat 1-2
Musiikin opetuksen tehtävänä on innostaa oppilasta monipuoliseen musiikilliseen ilmaisuun ja
toimintaan, jossa keskeistä on yhdessä tekeminen. Musiikin opetuksessa huomioidaan, että musiikin
oppimisessa laulaminen, soittaminen, musiikin kuuntelu ja musiikkiliikunta tukevat toisiaan ja kaikilla
oppilailla tulee olla mahdollisuus osallistua niihin. Oppilasta ohjataan hahmottamaan ja havainnoimaan
ympäröivää äänimaailmaa, rohkaisten kertomaan havainnoistaan, ajatuksistaan ja tunteistaan. Oppilaalle
tarjotaan kokemuksia musiikin eri alueilta ja eri kulttuurien musiikista. Musiikin opetuksessa tuetaan
oppilaan kokonaisvaltaista ilmaisua liittämällä siihen kuvataiteen, tanssin ja draaman, kirjallisuuden ja
käsityön aineksia. Oppilasta ohjataan arvostamaan niin omaa kuin muiden musiikillista toimintaa ja
tuotoksia.
Tavoitteet:
1. luokka
Oppilas
opettelee musiikillisen ilmaisun perustaitoja ja tietoja
opettelee luonnollista äänenkäyttöä ja rohkaistuu ilmaisemaan itseään laulaen, soittaen ja
liikkuen sekä ryhmässä että yksin
tutustuu erilaisiin rytmi- ja melodiasoittimiin
opettelee kuuntelemaan ja havainnoimaan aktiivisesti ääniympäristöä ja musiikkia
tutustuu musiikin käsitteistöön leikinomaisesti ja kokonaisvaltaisesti liikkuen ja kuunnellen
opettelee ilmaisemaan itseään kehollisesti ja vapautuneesti musiikin avulla
tutustuu Kiimingin, oman maan ja muun maailman musiikkiin
opettelee tarkastelemaan omaa musiikillista toimintaansa
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Sisällöt:
1. luokka
terveen äänenkäytön perusteet
lastenlaulut, laululeikit, ajankohtaiset laulut, kuten vuodenaikoihin ja yhteisiin juhliin liittyvät
laulut
Kiimingin, oman maan ja muiden kulttuurien kansanmusiikkia
kehon rytminen ilmaisu, kehosoittimilla soittaminen, tutustuminen rytmi- ja melodiasoittimiin,
äänellinen ilmaisu
musiikin peruskäsitteisiin (rytmi, melodia, harmonia, muoto, sointiväri, dynamiikka) tutustumista
laulaen, soittaen, liikkuen ja kuunnellen
äänen ominaisuuksien havainnoiminen, äänellisiä kokeiluja
monipuolinen musiikin kuuntelu, korostaen elämyksellisyyttä, itsearviointia ja mieltymyksiä
pohtien ja perustellen, musiikillisten ominaisuuksien ja tapahtumien havainnointia
koulukonsertit, Kiiminkijoen opiston kanssa tehtävä yhteistyö

Tavoitteet:
2. luokka
Oppilas
omaksuu musiikillisen ilmaisun perustaitoja ja tietoja
oppii luonnollista äänenkäyttöä ja rohkaistuu ilmaisemaan itseään laulaen, soittaen ja liikkuen
sekä ryhmässä että yksin
opettelee keksimään omia melodia- ja rytmisommitelmia laulaen ja erilaisia soittimia käyttäen
tutustuu erilaisiin rytmi- ja melodiasoittimiin
oppii kuuntelemaan ja havainnoimaan aktiivisesti ääniympäristöä ja musiikkia
tutustuu musiikin käsitteistöön leikinomaisesti ja kokonaisvaltaisesti liikkuen ja kuunnellen
oppii ilmaisemaan itseään kehollisesti ja vapautuneesti musiikin avulla
tutustuu Kiimingin, oman maan ja muun maailman musiikkiin
opettelee tarkastelemaan omaa musiikillista toimintaansa

Sisällöt:
2. luokka
terveen äänenkäytön perusteet
lastenlaulut, laululeikit, ajankohtaiset laulut, kuten vuodenaikoihin ja yhteisiin juhliin liittyvät
laulut
Kiimingin, oman maan ja muiden kulttuurien kansanmusiikkia
kehon rytminen ilmaisu, kehosoittimilla soittaminen, tutustuminen rytmi- ja melodiasoittimiin,
äänellinen ilmaisu, säestystehtäviä lauluihin ja musiikkiliikuntaan
musiikin peruskäsitteisiin (rytmi, melodia, harmonia, muoto, sointiväri, dynamiikka) tutustumista
laulaen, soittaen, liikkuen ja kuunnellen
äänen ominaisuuksien havainnoiminen, äänellisiä kokeiluja
monipuolinen musiikin kuuntelu korostaen elämyksellisyyttä, itsearviointia ja mieltymyksiä
pohtien ja perustellen, musiikillisten ominaisuuksien ja tapahtumien havainnointia
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omat musiikilliset oivallukset ja melodiasommitelmat
koulukonsertit, Kiiminkijoen opiston kanssa tehtävä yhteistyö

3.-4. luokat
Sisällöt:
RYTMI JA TEMPO
yleisimmät rytmimerkit (koko-, puoli-, neljäsosa-, ja kahdeksasosanuotit sekä niitä vastaavat tauot)
tasa- ja kolmijakoisen rytmin merkitseminen
erilaisia tahtilajeja
SOINTIVÄRI
ihmisten äänialat, S, A, T, B
orkesterisoitinten tunnistaminen
koululaiskonserttiin osallistuminen
MUOTO
musiikkiliikunnan avulla musiikin rakenteisiin tutustuminen
AB, ABA
MELODIA JA HARMONIA
nuottiviivasto ja g-avain
c-duuriasteikko
duuri- ja mollikolmisointu
DYNAMIIKKA
pp – p – f – ff
cresendo – diminuendo
legato, staccato

SOITTAMINEN
kaikusoitosta nuottikuvaan
rytmisoittimet
kehosoittimet
mahdollisuuksien mukaan seuraavia soittimia:
laattasoittimet: välisoittojen ja säestystehtävien kautta melodian ja harmonian
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hahmottaminen
viisikielinen kannel
nokkahuilu/tinapilli
bändisoittimet
- rumpukompin alkeet
soittimilla improvisointi
LAULAMINEN
Ohjelmisto koostuu pääasiassa yksiäänisistä lauluista, joissa harjoitellaan ostinaatojen käyttöä, sekä
kaanoneista
ikäluokalle sopivaa laulustoa: ajankohtaiset, koulun juhlat, aihekokonaisuuksiin perustuvat laulut,
maakuntalaulut (valikoiden), kansanlaulustoa
musiikkia Pohjoismaista ja Euroopasta
suomalainen perinnemusiikki
MUSIIKILLINEN ILMAISU JA KUUNTELU
Musiikin kuuntelu
Musiikin kuuntelu on oleellista kaikessa musiikkitoiminnassa. Samalla opitaan jäsentämään musiikkia
ajallisesti ja paikallisesti sekä arvostamaan kulttuurisesti erilaisia musiikkeja. Musiikkia voidaan lähestyä
siten, että kiinnitetään huomio musiikin elementteihin tai tunnelatauksiin. Musiikin kuuntelussa voidaan
keskittyä myös musiikin ulkopuolisiin tapahtumiin ja ilmiöihin. Usein on tarkoituksenmukaista liittää
kuuntelutuokioihin keskittymistä lisäävää aktivointia: liikunnallista, verbaalista tai visuaalista.
Aktivointitavat pitäisi valita niin, että ne syventävät musiikkielämystä. Niiden kautta on myös
mahdollista kytkeä musiikkiin muita ilmaisumuotoja kuten kehorytmiharjoituksia ja laululeikkejä.

Aihe-esimerkkejä:
Grieg, E: Peer Gynt
musiikkisadut
Maija Poppanen
Prokofjev: Pekka ja susi
Sibelius: Finlandia
Saint-Saens: Eläinten karnevaali
Vivaldi: Neljä vuodenaikaa
Bach: Air
Händel: Watermusic
Mozart: Sinfonia n:o 40
Beethoven: Sinfonia n:o 5
Ravel: Bolero
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5.-6. luokat
Sisällöt:
RYTMI JA TEMPO
Rytmi: nuottimerkintöjä ja nuottiarvoja, erilaisia tahtilajeja ja tempoja, pisteellinen nuotti, synkooppi
(kuuntelun yhteydessä) erilaisia tempomerkintöjä
rytmien kirjoittaminen korvakuulolta
SOINTIVÄRI
perinteiset soitinluokitukset ja sinfoniaorkesterin soitinryhmitykset
erilaiset äänialat
sähköiset soittimet
sointiväri eri musiikkilajeissa
MUOTO
rondo
sikermä
MELODIA JA HARMONIA
pentatonia
tarvittavat sävellajit sointuineen
harjoitellaan käyttämään sointutehoja I, IV, V
musiikin eri lajit, myös ei-tonaalista musiikkia
DYNAMIIKKA
dynamiikan käsitteistöä syventäen
sähkö soittimen ja äänen vahvistajana
SOITTAMINEN
rytmisoittimet
kehosoittimet
Mahdollisuuksien mukaan:
rumpukoulu
akustinen kitara
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LAULAMINEN
yksi- ja kaksiäänisiä lauluja, lisä-ääni
laulelmamusiikki ja iskelmät
näyttämö- ja elokuvamusiikki
musiikkia eri puolilta maailmaa
suomalaista musiikkia
äänenhuolto ja kuulonsuojelu
MUSIIKIN HISTORIA
länsimaisen taidemusiikin historiaa
KUUNTELEMINEN
Aihe-esimerkkejä eri aikakausien säveltäjistä ja sävellyksistä:
R. Rodgers: The Sound of Music
A. L. Webber: The Phantom of the Opera, Cats
Tšaikovski: Joutsenlampi
Smetana: Moldau
Beethoven: Sinfonia n:o 5
Sibelius: Tuonelan joutsen, Lemminkäis-sarjan 2. osa
Saariaho
Šostakovitš
7.-9. luokat
Musiikinopetuksen tehtävänä on innostaa ja harjaannuttaa oppilasta monipuoliseen musiikilliseen
ilmaisuun. Musiikin opiskelussa tavoitteita ovat soitto- ja laulutaitojen vahvistuminen, musiikin
peruskäsitteiden ymmärtäminen ja musiikin eri tyylisuuntien tuntemuksen syventäminen, musiikin
esittäminen ja tuottaminen, musiikintuntemuksen lisääntyminen, kuulonhuolto ja musiikkiteknologiaan
tutustuminen.
Sisällöt
ääni, äänenkäyttö ja äänenhuolto, ääniluokat, äänenvoimakkuus ja kuulonhuolto, kuorotyypit
musiikin eri tyylisuunnat: barokki, klassismi, romantiikka, 1900 –luku
kansanmusiikki Suomessa ja muualla
popmusiikin kehitysvaiheet Suomessa ja ulkomailla
näyttämömusiikkia: operetti, musikaali, elokuvamusiikki, ooppera ja baletti
jazzin tyylisuunnat ja tunnetuimmat artistit
vuodenkiertoon liittyvä musiikki (joulu, pääsiäinen, juhlat)
kriittinen musiikin kuuntelu
SOITTAMINEN
kitarasointujen, basso-otteiden ja rumpukomppien harjoittelua.
bändisoitto: sähkökitara, sähköbasso, rummut ja koskettimet
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LAULAMINEN
yksi- ja moniäänistä laulua
mikrofonilaulutekniikka
KUUNTELU
oman mielipiteen muodostaminen ja sen perusteleminen
MUSIIKILLINEN KEKSINTÄ
omien musiikillisten ideoiden kokeilua improvisoiden, säveltäen ja sovittaen esimerkiksi ääntä,
laulua, soittimia, liikettä ja musiikkiteknologiaa käyttäen
Musiikki valinnaisaineena 8.- ja 9. –luokilla
Kahdeksannen luokan valinnaisessa musiikissa keskeistä on musisointi. Oppitunneilla soitetaan kitaraa
ja lauletaan. Bändisoitto ja mikrofoniin laulaminen kuuluvat oppituntien ohjelmaan. Toisenlaiseen
musiikkkitarjontaan tutustutaan vierailemalla esimerkiksi konserteissa, oopperassa tai elokuvissa
mahdollisuuksien mukaan. Musiikkitunneilla valmistellaan esityksiä yhteistyössä kuoron kanssa koulun
monenlaisiin juhlatilaisuuksiin. Yhdeksännellä luokalla myös musisoidaan musiikillisten tietojen
opiskelun ohessa.
ARVIOINTI
Arviointia tapahtuu jatkuvasti opettajan antaman palautteen kautta. Yhteisten musiikkiprojektien
arvioinnissa on kysymys yksilön suorituksesta, mutta myös yhteisestä suorituksesta, jonka arvioinnissa
korostuvat vuorovaikutustaidot ja rakentavan kritiikin antaminen/ vastaanottaminen. On tärkeää, että
oppilas näkee oman musiikillisen kehittymisensä ja suhtautuu myönteisesti saamaansa palautteeseen.
Arviointia voi suorittaa kirjallisina kokeina tai arvioimalla oppilaan suorituksia (laulua, soittotaitoa, jne.).
PÄÄTTÖARVIOINNIN KRITEERIT ARVOSANALLE 8
Oppilas
osallistuu yhteislauluun ja osaa laulaa rytmisesti oikein sekä melodialinjan suuntaisesti
hallitsee jonkin rytmi-, melodia- tai sointusoittimen perustekniikan niin, että pystyy osallistumaan
yhteissoittoon
osaa kuunnella musiikkia ja tehdä siitä havaintoja sekä esittää perusteltuja näkemyksiä kuulemastaan
osaa kuunnella sekä omaa että muiden tuottamaa musiikkia niin, että pystyy musisoimaan yhdessä
muiden kanssa
tunnistaa ja osaa erottaa eri musiikin lajeja ja eri aikakausien ja kulttuurien musiikkia
tuntee keskeistä suomalaista musiikkia ja musiikkielämää
osaa käyttää musiikin käsitteitä musisoinnin ja musiikin kuuntelun yhteydessä
osaa käyttää musiikin elementtejä rakennusaineina omien musiikillisten ideoidensa ja ajatustensa
kehittelyssä ja toteutuksessa
AIHEKOKONAISUUDET
Kulttuuri-identiteetti ja kansainvälisyys: Vahvistamalla omaa musiikkikulttuurituntemustamme ja
vertaamalla sitä muihin kulttuureihin sekä tutustumalla musiikkitarjontaan niin Suomessa kuin
muuallakin kasvamme suvaitsevaisuuteen ja kansainvälisyyteen.
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Ihmisenä kasvaminen: Musiikin opiskeluun olennaisesti liittyvä elämyksellisyys ja musiikilliset
kokemukset kasvattavat itsetuntoa ja vahvistavat minäkuvaa.
Viestintä- ja mediataito: Omien musiikillisten tuotosten tallentaminen äänitteelle.

7.16 Kuvataide
Peruskoulun kuvataideopetuksen tehtävänä on tukea oppilaan kuvallisen ajattelun ja esteettisen ja
eettisen tietoisuuden kehittymistä sekä antaa valmiuksia omaan kuvalliseen ilmaisuun. Keskeistä
kuvataideopetuksessa on ymmärtää visuaalisen kulttuurin ilmenemismuotoja yhteiskunnassa: taidetta,
mediaa ja ympäristöä. Opetuksen tavoitteena on, että oppilaalle syntyy henkilökohtainen suhde
taiteeseen. Kuvataiteen opetus luo perustaa suomalaisen ja oppilaan oman kulttuurin sekä hänelle
vieraiden kulttuureiden visuaalisen maailman arvostamiselle ja ymmärtämiselle. Kuvataiteen opetuksessa
kehitetään taitoja, joita tarvitaan kestävän tulevaisuuden rakentamisessa.
Taiteellisen ilmaisun ja toiminnan lähtökohtina ovat ympäristön kuvamaailma, aistihavainnot,
mielikuvat ja elämykset. Opetuksen tavoitteena on kehittää mielikuvitusta ja edistää oppilaiden luovan
ongelmanratkaisun ja tutkivan oppimisen taitoja. Aihepiirit kytketään oppilaalle merkityksellisiin
kokemuksiin. Kuvataiteen opetuksessa tulee ottaa huomioon oppiaineen sisäinen integraatio, jolloin
ilmaisulliset, taidolliset ja tiedolliset tavoitteet toteutuvat samanaikaisesti kuvallisissa harjoituksissa.
Kuvataiteen keskeisiä sisältöalueita voidaan käsitellä samassa tehtävässä. Oppiaineelle on ominaista
teemallisuus, joka mahdollistaa kiireettömän ilmapiirin ja pitkäjänteisen työskentelyn.
Kiimingissä otetaan erityisesti huomioon kotipaikkakunnan ja muun lähialueen taiteilijat. Heidän
tuotantoonsa tutustutaan. Paikkakunnalla olevaa Oskari Jauhiaisen taidemuseota hyödynnetään
opetuksessa. Tavoitteena on, että kiiminkiläinen oppilas tunnistaa alueen taiteilijoita ja tietää, minkä
tyyppistä taidetta he tekevät. Pyritään siihen, että oppilaalla on henkilökohtainen, tiedostava suhde
omaan kiiminkiläiseen asuinympäristöönsä, unohtamatta pohjois-pohjalaisuutta ja pohjoissuomalaisuutta. Näiden alueiden rakennusperinteeseen, suojeluun, maastoon, jne. kiinnitetään erityistä
huomiota.
Kuvataide voidaan tarvittaessa integroida muihin aineisiin niin, että käsiteltävät aiheet muodostavat
opetuksessa kokonaisuuden. Myös erillisiä, isompia kuvataiteen projekteja voidaan ajoittain järjestää.
Oppilaan oman työskentelyn ja työn itsearviointia pyritään kehittämään. Tavoitteena on, että oppilas
näkee kehityksensä ja työnsä jäljet itsearvioinnissa.
VUOSILUOKAT 1–4
Kuvataiteen opetuksessa vuosiluokilla 1−4 tulee harjoittaa monipuolisesti aistihavaintojen tekoa ja
mielikuvituksen käyttöä. Lähestymistapa on leikinomainen. Kuvailmaisun perustaidot sekä kuvataiteelle
ominaisten työtapojen ja materiaalien käyttö ovat opetuksen perussisältöä. Opetuksessa painotetaan
kuvataiteellista prosessia, jonka osia ovat suunnittelu, luonnostelu, työn toteuttaminen ja arviointi.
Oppilasta kannustetaan töidensä viimeistelyyn ja niiden säilyttämiseen.
TAVOITTEET
Oppilas oppii
kuvallisessa ilmaisussa tarvittavia taitoja ja tietoja: havaintojen tekoa, mielikuvien prosessointia,
kuvittelun, keksimisen ja luovan ongelmanratkaisun taitoja, esteettisten valintojen tekoa ja niiden
perustelua sekä omien tavoitteiden asettelua
kuvan tekemisen ja tilan rakentamisen taitoja ja materiaalin tuntemusta
tarkastelemaan omia ja toisten tekemiä kuvia ja keskustelemaan niistä harjoitellen kuvataiteen
peruskäsitteiden käyttöä sekä arvostamaan erilaisia näkemyksiä taiteesta ja kuvallisesta viestinnästä
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tuntemaan oman kulttuurinsa ja omassa kokemuspiirissään olevien vieraiden kulttuurien kuvallista
perinnettä, nykytaidetta, suomalaista rakennusperinnettä sekä oman kotipaikkakuntansa tärkeitä
rakennuksia ja luonnonympäristöjä, arkkitehtuuria ja muotoilua
arvioimaan ympäristönsä esteettisiä arvoja, viihtyisyyttä ja toimivuutta
tarkastelemaan eri medioiden merkitystä omassa elämässään
kuvallisen viestinnän välineiden käyttöä ja ymmärtämään todellisen ja kuvitteellisen maailman eroja.
KESKEISET SISÄLLÖT
1. luokka
piirtäminen, maalaaminen, muovailu ja rakentelu
tutustuminen grafiikan välineisiin kuvallisessa ilmaisussa
eri välineen ja materiaalien valinta ja materiaalien ominaisuuksien tutkiminen
väri, viiva, muoto, tila ja liike ilmaisussa
kirjain kuvailmaisussa
median kuvaviestinnän kriittinen tarkastelu, tietokonepelien kuvat, TV, elokuva ja video
luonnon ympäristö, esineympäristö ja rakennettu ympäristö
taiteilijan työ, museot, näyttelyt (Kiimingissä ja lähiympäristössä)
kotiseutuperinne ja kulttuurien välisyys Kiimingissä; myytit, kuvat ja esineet
2. luokka
piirtäminen, maalaaminen, muovailu ja rakentelu
tutustuminen grafiikan, valokuvan ja tietotekniikan välineisiin kuvallisessa ilmaisussa
eri välineen ja materiaalien valinta ja materiaalien ominaisuuksien tutkiminen
väri, viiva, muoto, valo ja varjo, tila ja liike ilmaisussa
kirjain kuvailmaisussa
median kuvaviestinnän kriittinen tarkastelu, tietokonepelien kuvat, TV, elokuva ja video
luonnon ympäristö, esineympäristö ja rakennettu ympäristö
taiteilijan työ, museot, näyttelyt (Kiimingissä ja lähiympäristössä)
kotiseutuperinne ja kulttuurien välisyys Kiimingissä; myytit, kuvat ja esineet
3. luokka
Kuvailmaisu ja kuvallinen ajattelu
kuvallisia ilmaisutapoja, tekniikoita ja materiaaleja: maalaamista, piirtämistä, grafiikkaa, muovailua ja
rakentelua
kuvasommittelun perusteita: tasapaino, jännite, rytmi, väri, muoto, tila, liike, aika ja viiva
kuvien tarkastelua ja arviointia sekä kuvataiteen käsitteiden käytön harjoittelua kuvista
keskusteltaessa.
Taiteen tuntemus ja kulttuurinen osaaminen
Oman paikkakunnan museo- tai taidenäyttelyvierailuja ja taiteilijan työhön tutustumista,
Taidekuvien tarkastelua tekemällä omia kuvia ja keskustelemalla kuvista
Suomen kultakauden mestareita, esimerkkejä eri aikakausien taiteesta ja nykytaiteesta
Ympäristöestetiikka, arkkitehtuuri ja muotoilu
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luontoon, rakennuksiin ja rakennusperintöön tutustumista ja niiden
kuvaamista, sekä ympäristön muutosten tunnistamista
Esineiden tarkastelua, suunnittelua ja valmistamista sekä kolmiulotteista rakentelua,
ympäristösuunnitelmien tai pienoismallien valmistamista
Media ja kuvaviestintä
Kuvakerronnan perusteita: tarinasta kuvaksi, lähikuva ja yleiskuva, kuvan ja tekstin yhdistäminen
kuvitus, sarjakuva, mainoskuva, valokuvaus, video ja digitaalinen kuva
television, tietokonepelien, elokuvien, sarjakuvien ja mainonnan visuaalisten viestien kriittistä
tarkastelua ja tutkimista.
4. luokka
Kuvailmaisu ja kuvallinen ajattelu
kuvallisia ilmaisutapoja, tekniikoita ja materiaaleja: maalaamista, piirtämistä, grafiikkaa, muovailua ja
rakentelua
kuvasommittelun perusteita: tasapaino, jännite, rytmi, väri, muoto, tila, liike, aika ja viiva
kuvien tarkastelua ja arviointia sekä kuvataiteen käsitteiden käytön harjoittelua kuvista
keskusteltaessa
Taiteen tuntemus ja kulttuurinen osaaminen
oman paikkakunnan museo- tai taidenäyttelyvierailuja ja taiteilijan työhön tutustumista
mahdollisuuksien mukaan.
taidekuvien tarkastelua tekemällä omia kuvia ja keskustelemalla kuvista
Suomen kultakauden mestareita, esimerkkejä eri aikakausien taiteesta ja nykytaiteesta
Ympäristöestetiikka, arkkitehtuuri ja muotoilu
luontoon, rakennuksiin ja rakennusperintöön tutustumista ja niiden
kuvaamista, sekä ympäristön muutosten tunnistamista
esineiden tarkastelua, suunnittelua ja valmistamista sekä kolmiulotteista rakentelua,
ympäristösuunnitelmien tai pienoismallien valmistamista
Media ja kuvaviestintä
kuvakerronnan perusteita: tarinasta kuvaksi, lähikuva ja yleiskuva, kuvan ja tekstin yhdistäminen
Kolmen tai neljän kuvan sarjakuvia, strippejä (muista lähikuva ja yleiskuva)
television, tietokonepelien, elokuvien, sarjakuvien ja mainonnan visuaalisten viestien kriittistä
tarkastelua ja tutkimista.
KUVAUS OPPILAAN HYVÄSTÄ OSAAMISESTA 4. LUOKAN PÄÄTTYESSÄ
Oppilas
osaa antaa kuvallisen muodon ajatuksilleen, tunteilleen ja mielikuvilleen sekä muuntaa havaintojaan
kuviksi
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osaa sommittelun perusteita kuvan tekemisessä ja tilan rakentamisessa sekä ymmärtää materiaalin
ominaisuuksia
osaa käyttää keskeisiä välineitä ja tekniikoita omassa kuvan tekemisessään sekä käyttää luonnostelua
työskentelynsä apuna
osaa huolehtia työvälineistä ja materiaaleista
osaa taltioida työskentelyprosessiaan ja käyttää sitä itsearvioinnissaan
osaa keskustella omista ja toisten tekemistä kuvista sekä perustella omia taidemieltymyksiään ja
käyttää kuvataiteen peruskäsitteitä
tietää, mitä taiteilijat tekevät, tuntee joidenkin suomalaisten taiteilijoiden teoksia ja omassa
kokemuspiirissään olevien vieraiden kulttuurien visuaalista ilmaisua
osaa toimia museossa ja taidenäyttelyssä sekä taiteen parissa eri yhteyksissä
osaa ohjatusti käyttää tietolähteinä taideteoksia, ympäristön kuvia, luonnon ja rakennettua
ympäristöä, kirjoja, lehtiä, museoita, gallerioita ja tietoverkkoa
tunnistaa ja arvioida esteettisiä ja eettisiä arvoja omassa lähiympäristössä ja koulussa
tietää, mitä arkkitehdit ja muotoilijat tekevät, ja tuntee joitakin arkkitehtien ja muotoilijoiden töitä
osaa arvioida omaa median käyttöään, tehdä omia valintoja ja perustella näkökantojaan
osaa havaita ja arvioida todellisen ja kuvitteellisen maailman eroja
osaa käyttää joitakin kuvaviestinnän välineitä
osaa työskennellä yksin ja vuorovaikutuksessa muiden kanssa.
VUOSILUOKAT 5−9
Kuvataiteen opetuksessa 5−9 luokalla painotetaan kuvan merkitystä ilmaisun ja viestinnän välineenä
sekä kuvallisen ilmaisun perusteiden ja tekotapojen sekä mediateknologian hallintaa. Opetuksessa
kehitetään oppilaan taiteen ja taidehistorian tuntemusta sekä kuvantulkintataitoja kuvallisten tehtävien
avulla. Tavoitteena on, että oppilaiden ymmärrys eri kulttuureista ja niiden välisestä vuorovaikutuksesta
kehittyy.
Oppimistilanteiden tulee tukea oppilaiden mahdollisuuksia yhdessä työskentelyyn ja vuorovaikutukseen
sekä yhteisiin taide-elämyksiin. Tavoitteena on, että opetuksessa oma työskentely, työprosessin
tallentaminen ja arviointi yhdessä toisten kanssa kehittävät oppilaan ymmärrystä kuvataiteen
prosesseista ja tukevat kuvallisen ajattelun kehittymistä ja taiteellista oppimista.
TAVOITTEET
Oppilas oppii
tuntemaan kuvataiteen ja kuvaviestinnän keskeisiä ilmaisutapoja, materiaaleja, tekniikoita ja
työvälineitä ja oppii käyttämään niitä tarkoituksenmukaisesti omassa ilmaisussaan
nauttimaan omien ajatustensa, havaintojensa, mielikuviensa ja tunteidensa ilmaisemisesta kuvallisesti
sekä ymmärtämään taiteen tapoja käsitellä elämän erilaisia ilmiöitä
ymmärtämään taiteellisen prosessin ominaislaatua taltioidessaan oman työskentelynsä kulkua
arvioimaan omaa ja toisten kuvallista ilmaisua ja työtapoja, kuten sisällöllisiä, kuvallisia ja teknisiä
ratkaisuja, sekä käyttämään kuvataiteen keskeisiä käsitteitä
hyödyntämään kulttuuripalveluja ja sähköisiä viestimiä oman työskentelyn, tiedon hankinnan ja
elämysten lähteinä
tuntemaan kuvallisen viestinnän ja vaikuttamisen keinoja ja käyttämään keskeisiä kuvaviestinnän
välineitä omien ajatustensa ilmaisemiseen mediassa
tarkastelemaan ja arvioimaan taidetta, kuvaviestintää ja ympäristöä esteettisestä ja eettisestä
näkökulmasta
työskentelemään itsenäisesti ja yhteisön jäsenenä kuvataiteen projekteissa.
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KESKEISET SISÄLLÖT
5. luokka
Kuvailmaisu ja kuvallinen ajattelu
Piirustus, grafiikka, maalaus, keramiikka, kuvanveisto, tilataide ja taide ympäristössä, kuvallisen
ajattelun syventäminen
Kuvasommittelun perusteita: tasapaino, jännite, rytmi, muoto, väri, tila, liike, aika ja viiva
Kuvataiteen tyylejä ja kuvasymboliikkaa omassa kuvailmaisussa
Omien havaintojen, ajatusten ja mielikuvien ilmaiseminen kuvallisin keinoin
Taiteen tuntemus ja kulttuurinen osaaminen
Keskeisiä piirteitä taiteen historiassa ja nykytaiteessa sekä eri kulttuurien kuvamaailmassa
Ohjattuja näyttely- tai museovierailuja, taiteilijan työhön tutustumista ja tietoverkon
kulttuuripalvelujen hyödyntämistä mahdollisuuksien mukaan
Kuvien analysointia: taidekuvan rakenteen tutkimista, sisällöllistä tulkintaa ja
taidekritiikkiä
Ympäristöestetiikka, arkkitehtuuri ja muotoilu
Luonnon ja rakennetun ympäristön vuorovaikutuksen tarkastelua, rakennusperinnön tutkimista sekä
erilaisten ympäristöjen tarkastelua ja arviointia esteettisestä, eettisestä, ekologisesta ja suunnittelun
näkökulmasta
Arkkitehtuurin ja muotoilun ilmaisukeinoihin, tyylipiirteisiin ja perinteisiin tutustumista
Suomalaisen arkkitehtuurin ja muotoilun tärkeimpiin edustajiin tutustumista
Tilan havainnointia, suunnittelua ja rakentamista, muotoiluprosessiin tutustumista, materiaalin ja
käyttötarkoituksen yhteyden tarkastelua
Media ja kuvaviestintä
Kuvan käyttötarkoituksen tarkastelemista mediassa, mediaesitysten rakenteellista ja sisällöllistä analyysia
Valokuvausta tai video- ja digitaalista kuvausta
Kuvakerronnan muotoja: kuvituksen, sarjakuvan ja liikkuvan kuvan erityispiirteitä
Graafista suunnittelua: kuvan ja sanan yhdistämistä, typografian ja taiton perusteita
Mainonnan kanavia ja ilmaisukeinoja
Elokuvien ja televisio-ohjelmien analysointia
6. luokka
Kuvailmaisu ja kuvallinen ajattelu
Piirustus, grafiikka, maalaus, keramiikka, kuvanveisto, tilataide ja taide ympäristössä, kuvallisen ajattelun
syventäminen.
Kuvasommittelun perusteita: tasapaino, jännite, rytmi, muoto, väri, tila, liike,
aika ja viiva
Kuvataiteen tyylejä ja kuvasymboliikkaa omassa kuvailmaisussa
Omien havaintojen, ajatusten ja mielikuvien ilmaiseminen kuvallisin keinoin
Taiteen tuntemus ja kulttuurinen osaaminen
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Keskeisiä piirteitä taiteen historiassa ja nykytaiteessa sekä eri kulttuurien kuvamaailmassa
Ohjattuja näyttely- tai museovierailuja, taiteilijan työhön tutustumista ja tietoverkon kulttuuripalvelujen
hyödyntämistä
Kuvien analysointia: taidekuvan rakenteen tutkimista, sisällöllistä tulkintaa ja taidekritiikkiä
Ympäristöestetiikka, arkkitehtuuri ja muotoilu
Luonnon ja rakennetun ympäristön vuorovaikutuksen tarkastelua, rakennusperinnön tutkimista sekä
erilaisten ympäristöjen tarkastelua ja arviointia esteettisestä, eettisestä, ekologisesta ja suunnittelun
näkökulmasta
Arkkitehtuurin ja muotoilun ilmaisukeinoihin, tyylipiirteisiin ja perinteisiin tutustumista
Suomalaisen arkkitehtuurin ja muotoilun tärkeimpiin edustajiin tutustumista
Media ja kuvaviestintä
Kuvan käyttötarkoituksen tarkastelemista mediassa, mediaesitysten rakenteellista ja sisällöllistä analyysia
Valokuvausta tai video- ja digitaalista kuvausta
Kuvakerronnan muotoja: kuvituksen, sarjakuvan ja liikkuvan kuvan erityispiirteitä
Graafista suunnittelua: kuvan ja sanan yhdistämistä, typografian ja taiton perusteita
Mainonnan kanavia ja ilmaisukeinoja
Elokuvien ja televisio-ohjelmien analysointia
7. - 8. luokka
Kuvailmaisu ja kuvallinen ajattelu
Piirustus, grafiikka, maalaus, keramiikka, kuvanveisto, tilataide ja taide ympäristössä, kuvallisen ajattelun
syventäminen.
Kuvasommittelun perusteita: tasapaino, jännite, rytmi, muoto, väri, tila, liike, aika ja viiva
Kuvataiteen tyylejä ja kuvasymboliikkaa omassa kuvailmaisussa
Omien havaintojen, ajatusten ja mielikuvien ilmaiseminen kuvallisin keinoin
Taiteen tuntemus ja kulttuurinen osaaminen
Keskeisiä piirteitä taiteen historiassa ja nykytaiteessa sekä eri kulttuurien kuvamaailmassa
Ohjattuja näyttely- tai museovierailuja, taiteilijan työhön tutustumista ja tietoverkon kulttuuripalvelujen
hyödyntämistä mahdollisuuksien mukaan
Kuvien analysointia: taidekuvan rakenteen tutkimista, sisällöllistä tulkintaa ja
taidekritiikkiä
7.-9. luokka
Ympäristöestetiikka, arkkitehtuuri ja muotoilu
Luonnon ja rakennetun ympäristön vuorovaikutuksen tarkastelua, rakennusperinnön tutkimista sekä
erilaisten ympäristöjen tarkastelua ja arviointia esteettisestä, eettisestä, ekologisesta ja suunnittelun
näkökulmasta
Arkkitehtuurin ja muotoilun ilmaisukeinoihin, tyylipiirteisiin ja perinteisiin tutustumista
Suomalaisen arkkitehtuurin ja muotoilun tärkeimpiin edustajiin tutustumista
Tilan havainnointia, suunnittelua ja rakentamista, muotoiluprosessiin tutustumista, materiaalin ja
käyttötarkoituksen yhteyden tarkastelua
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Media ja kuvaviestintä
Kuvan käyttötarkoituksen tarkastelemista mediassa, mediaesitysten rakenteellista ja sisällöllistä analyysia
Valokuvausta tai video- ja digitaalista kuvausta
Kuvakerronnan muotoja: kuvituksen, sarjakuvan ja liikkuvan kuvan erityispiirteitä.
Graafista suunnittelua: kuvan ja sanan yhdistämistä, typografian ja taiton perusteita.
Mainonnan kanavia ja ilmaisukeinoja
Elokuvien ja televisio-ohjelmien analysointia.
Valinnainen kuvataide 8.-9. luokat
Valinnainen kuvataide on pakollista opetusta syventävää opetusta.
Työskentely on työpaja -muotoista. Uutena menetelmänä maalauksessa opiskellaan öljyvärimaalausta.
Tavoitteet ja arviointi ovat pakollisen kuvataiteen kanssa yhteiset.
Arviointi
Kuvataiteessa arvioidaan oppilaan työskentelyä, tuotosta ja itsearviointia. Arviointi on jatkuvaa, joka
tunnilla tapahtuvaa. Arvioinnin tapoja ovat havainnointi ja keskustelu. Keskustelua käydään
työskentelyprosessista ja valmiista tuotoksesta. Kuvataiteessa jokainen työ on koe. Arviointia suorittaa
sekä opettaja että oppilas. Oppilas saa tietoa arvioinnista keskusteluissa ja todistuksen
numeroarvostelussa.
Työskentelyn arviointi
1. asennoituminen ja paneutuminen työskentelyyn
- aktiivisuus
- keskittyminen
- yhteistyötaidot
- toisten työn kunnioittaminen
- suhtautuminen annettuihin tehtäviin
2. menetelmien, materiaalien ja välineiden käyttö
Tuotoksen arviointi
1. tavoitteiden mukainen arviointi
2. teoriatiedon soveltamistaito
3. kuvalliset ilmaisutaidot
4. tekninen taito
5. suorituksen omaperäisyys
Oppilaan itsearviointi
1. oma työskentely
2. oma tuotos
Arvioinnilla tuetaan oppilaan opiskelua, omien kuvataiteellisten tavoitteiden asettamista, oman työn
suunnittelua ja omaperäisiä valintoja. Arviointikeskustelun avulla oppilasta opetetaan tunnistamaan
työskentelyprosessin ja valmiin tuotoksen synnyttämiä mielikuvia, tuntemuksia ja ajatuksia. Arvioinnin
ja palautteen tulee ottaa huomioon oppilaan kuvallisen kehityksen vaihe ja olla kannustavaa.
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PÄÄTTÖARVIOINNIN KRITEERIT ARVOSANALLE 8
Oppilas osaa
ilmaista itseään kuvallisin keinoin
käyttää kuvan rakentamisen keinoja ja kuvataiteen ja kuvallisen median keskeisiä materiaaleja ja
työskentelytekniikoita
valita työskentelyssään tavoitteisiinsa sopivimpia materiaaleja ja tekniikoita
selostaa kuvan tekemisen prosessia luonnoksista valmiisiin töihin
tunnistaa joitakin keskeisiä kuvataiteen ilmiöitä ja sijoittaa niitä ajalliseen ja kulttuuriseen yhteyteen
tarkastella ja tulkita taiteen ja viestinnän kuvia
hyödyntää taiteilijavierailuja, näyttely- tai museokäyntejä ja Internetin kulttuuripalveluja
erottaa, arvioida ja arvottaa erilaisten ympäristöjen ja esineitten esteettisiä ja ekologisia
ominaisuuksia
tuntee suunnittelu- ja muotoiluprosessin eri vaiheet ja osaa soveltaa niitä työskentelyssään
tunnistaa kulttuuri- ja tyylipiirteitä arkkitehtuurissa ja esineissä
kuvaviestinnän ja mediateknologian perusteita: valokuvausta tai videokuvausta ja digitaalista kuvan
käsittelyä ja graafista suunnittelua
analysoida mediaesitysten sisältöjä, rakennetta ja visuaalista toteutusta
osaa havainnoida ja arvioida omaa oppimistaan ja hyödyntää muilta saatua palautetta omassa
työskentelyssään
osaa taltioida työskentelyprosessiaan ja käyttää sitä hyödykseen itsearvioinnissa
pystyy tehtävän mukaisesti sekä itsenäiseen työskentelyyn että vuorovaikutteiseen yhteistyöhön
muiden kanssa
osaa ohjatusti käyttää taideteoksia, ympäristön kuvia, luonnon- ja rakennettua ympäristöä, kirjoja,
lehtiä, museoita, gallerioita ja tietoverkkoa tietojen ja elämysten lähteinä.
Aihekokonaisuudet
Monet aihekokonaisuudet ovat osa kuvataiteen sisältöjä. Seuraavassa esimerkkejä siitä, miten
aihekokonaisuuksia voi toteuttaa käytännössä.
1. Ihmisenä kasvaminen
Kuvataide antaa oppilaalle erilaisia valmiuksia kuvataiteelliseen ilmaisuun. Oppilas pystyy käyttämään
omaa luovaa kapasiteettia taiteelliseen toimintaan. Hän saa omaan ajankäyttöönsä mielekkäitä sisältöjä,
ja pystyy muovaamaan näiltä osin omannäköisensä elämän.
Tutustumalla oman ja muiden kansojen taiteelliseen tuotantoon, hän näkee ihmisten ja kansojen tasaarvon ja osaa arvostaa myös omaa taustaansa.
Kuvataiteen tehtävien suorittaminen ja omien töiden tarkastelu kasvattaa oppilasta pitkäjännitteiseen
työskentelyyn. Osa kuvataiteen alueesta on sellaisia, joihin luontevasti sopii ryhmätyöskentely (esim.
pienoismallit, media, viestintä), osaan taas yksilötyöskentely (esim. maalaus, piirustus).
2. Kulttuuri-identiteetti ja kansainvälisyys
Kuvataiteen opetus kokonaisuudessaan auttaa oppilasta ymmärtämään omaa paikallista, suomalaista,
pohjoismaalaista ja eurooppalaista kulttuuri-identiteettiä. Varsinkin taidehistorian opetus kehittää
valmiuksia kulttuurien väliseen vuorovaikutukseen ja kansainvälisyyteen.
Kuvataiteen opetuksessa tulee luonnollisena osana esille kulttuurin eri osatekijöitä, arkkitehtuuri,
maalaustaide, kuvanveisto, grafiikka, taideteollisuus, elokuva, sarjakuva jne.. Oppilaat oppivat
keskustelemaan kuvataiteen eri ilmiöistä.
Monet kansainvälisyyskasvatuksen yhteistyöprojektit sopivat hyvin kuvataiteen opetukseen.
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3. Viestintä ja mediataito
Kuvien tulkitsemien on yksi kuvataiteen keskeisistä asioista. Oppilaat oppivat kertomaan ja erittelemään
omia kuviaan. Näin he oppivat, että kuvantekijän, kuten median, viestinnän tai taiteen tekijän, päässä
liikkuu ajatuksia. Kuvien viestit eivät ole sattumanvaraisia. Hän oppii yhä paremmin sanomaan omat
ajatuksensa kuvallisesti tai kuvan ja sanan (joskus myös musiikin) välityksellä. Opittuaan käyttämään
erilaisia median ja viestinnän keinoja, hän osaa myös valita omiin tarkoituksiinsa sopivan välineen.
4. Osallistuva kansalaisuus ja yrittäjyys
Varsinkin arkkitehtuurin, muotoilun ja ympäristöestetiikan sisältöalueella oppilas oppii havainnoimaan
ja arvioimaan ympäröivää yhteiskuntaa kriittisesti ja tekemään omia vaihtoehtoja asioiden hoitamiseksi.
Yrittäjyyttä kuvataiteen opetuksessa voi tukea monella tavalla. Oppilaat osallistuvat erilaisiin kilpailuihin,
kuvitteellisiin ja todellisiin (esim. arkkitehtuuri- ja kaavoituskilpailut). Joissakin tapauksissa voi olla
tilaaja/suunnittelija –asetelma. Opettaja on tilaaja, oppilas tekee suunnitelmia, joista opettaja valitsee
toteutettavan tuotteen. Oppilaat tekevät tuotteita myyjäisiin, näyttelyjen yhteyteen myytäviksi (näin voi
hankkia palkintorahoja kilpailuihin). Kevätnäyttelyt ovat jurytettyjä näyttelyitä. Oppilaat vierailevat eri
kuvataiteen sektoreilla toimivien yrittäjien luona ja tutustuvat heidän arkeensa.
5. Vastuu ympäristöstä, hyvinvoinnista ja kestävästä kehityksestä
Kuvataiteen tunneilla työskennellään erilaisten materiaalien kanssa, myös ongelmajätteitä syntyy.
Vastuunsa omasta lähiympäristöstä täytyy muistaa jokaisella kuvataiteen tunnilla. Metsät ovat maapallon
keuhkot, pöydät pestään rätillä ei paperilla. Ympäristöön liittyvissä sisältöalueilla oppilaat ottavat
huomioon ympäristöä säilyttävän näkökannan (ekologisesti ja kulttuurisesti).
Kaikkien vierailujen yhteydessä voidaan kiinnittää huomiota ympäristökysymyksiin.
6. Turvallisuus ja liikenne
Koulussa joutuu silloin tällöin korostamaan oppilaille toisen ihmisen ruumiillista koskemattomuutta.
Tämä aihepiiri sopii moniin kuvataiteen sisältöihin. Sitä voi lähestyä ympäristöestetiikan, median ja
kuvaviestinnän yhteydessä (esim. liikenneturva –kampanja sisältää julisteita, kortteja, tarroja,
videofilmejä yms.)
7. Ihminen ja teknologia
Kuvataiteen opetuksessa teknologinen kehitys näkyy hyvin valokuvauksen kehityksessä, analogisista
kameroista digitaalisiin, perinteisestä valokuvien vedostamisesta tietokoneen kuvankäsittelyyn. Elokuvan
historia tarjoaa myös luontevaa teknologiseen kehitykseen tutustumista.
Muotoilun alueeseen tutustuttaessa voi pohtia, miten muoti tai trendi määrää teknologista kehitystä.

7.17 Käsityö
JOHDANTO
Käsityön opiskelu on erilaisilla materiaaleilla, välineillä ja tekniikoilla toteutettavaa, luovaan
ongelmanratkaisuun pyrkivää toimintaa. Käsityöhön tutustutaan elämyksellisesti ja kannustetaan
oppilasta toteuttamaan luontaista uteliaisuuttaan ja kekseliäisyyttään. Oppilaan hienomotoriikka kehittyy
käsitöitä tehdessä. Käsityön opetuksen tehtävänä on perehdyttää oppilas käsityötietoihin ja –taitoihin
sekä kehittää myönteistä asennoitumista työntekoon ja tekniikkaan. Oppilasta autetaan omaksumaan
suunnittelutaitoja ja hän oppii perusvalmiuksia suunnitelmiensa toteuttamiseen. Itsenäisyys
suunnittelussa ja työn toteuttamisessa lisääntyy oppilaan ikäkauden ja edellytysten mukaisesti. Häntä
ohjataan käyttämään käsityössä tarvittavia perustyövälineitä sekä erilaisia koneita turvallisesti ja
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tarkoituksenmukaisesti. Oppilasta ohjataan kriittisyyteen, vastuuntuntoisuuteen ja laatutietoisuuteen
työskentelyssä ja materiaalivalinnoissa. Pitkäjänteisyyttä sekä ongelmanratkaisu- ja yhteistyötaitoja
kehitetään käytännön työssä. Työprosesseihin kuuluu oleellisena osana jatkuva toiminnan ja työn
tulosten arviointi. Erityisesti painotetaan oppilaan omaa itsearviointia. Kokonaisvaltaisena, luovana
toimintana käsityön suunnittelu ja valmistus luo työn iloa, kasvattaa oppilaan itsetuntoa ja ohjaa häntä
tekemään itsenäisiä päätöksiä. Oppilasta ohjataan arvostamaan omaa ja muiden työtä sekä käsityöllisiä
kulttuuriperinteitä. Käsityö tukee oppilaan esteettistä kehittymistä. Käsityössä toimitaan yhteistyössä eri
oppiaineiden ja ympäröivän yhteiskunnan kanssa.
Käsityön opetuksessa annetaan valmiuksia selviytyä elämän eri tilanteissa arvostamalla
työntekoa, ajattelemalla ja tuottamalla luovasti sekä toimimalla ekologisesti, taloudellisesti,
kulttuurisesti ja sosiaalisesti kestävällä tavalla.
OPETUKSEN JÄRJESTÄMINEN
Vuosiluokilla 3 ja 4 oppilaat opiskelevat käsityötä sekaryhmissä. Ryhmät osallistuvat tekstiilityön ja
teknisen työn opetukseen ajallisesti yhtä pitkän ajan, esimerkiksi lukukauden.
Neljännen vuosiluokan lopussa oppilaat valitsevat vuosiluokkia 5 - 7 varten pääasialliseksi käsityön
alueekseen joko tekstiilityön tai teknisen työn. Valinta suoritetaan kirjallisesti ja huoltaja hyväksyy sen
allekirjoituksellaan. Kuudennen vuosiluokan aikana toteutetaan vähintään 20 tunnin vaihto-opetusjakso.
Vaihtojakso mahdollistaa oppilastyön, jossa aiemmin aloitettuun työhön yhdistetään tekstiili-/teknisen
työn tekniikoita.
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TAVOITTEET JA SISÄLLÖT
Vuosiluokat 1-2
Tavoitteet:
1. luokka
Oppilas
opettelee tuntemaan ja käyttämään erilaisia materiaaleja, työvälineitä ja menetelmiä sekä
opettelee käsityöhön liittyviä käsitteitä
opettelee kädentaitoja kehittämällä ajattelun taitoja ja luovien ratkaisujen tekoa
opettelee avaruudellista hahmottamista suunnitellessaan käsityötään, työstäessään
materiaaleja ja käyttäessään yksinkertaisia kaavoja ja malleja
opettelee valmistamaan ja korjaamaan arkipäivän käytännöllisiä tuotteita
opettelee tarkastelemaan tuotteiden esteettisiä ominaisuuksia; värejä ja muotoja
opettelee ottamaan vastuuta omasta esineympäristöstään ja ymmärtää, että tuotteilla on
elinkaari
opettelee tarkastelemaan omaa työskentelyään käsityön parissa

Sisällöt:
1. luokka
keskeiset ja hyödylliset tekstiili- ja teknisen työn materiaalit, työvälineet ja työtavat
käsityövälineiden turvallinen käyttö ja työskentelytilan turvallisuustekijät
tuotteiden omaehtoinen suunnittelu
entisajan ja nykyajan, erityisesti kiiminkiläiset käsityöesineet, -välineet, -materiaalit ja työtavat
sekä käsityöläisammatit
muiden kulttuurien käsityöperinteeseen tutustuminen

Tavoitteet:
2. luokka
Oppilas
oppii tuntemaan, käyttämään ja soveltamaan erilaisia materiaaleja, työvälineitä ja menetelmiä
sekä oppii käsityöhön liittyviä käsitteitä
oppii kädentaitoja kehittämällä ajattelun taitoja ja luovien ratkaisujen tekoa
oppii avaruudellista hahmottamista suunnitellessaan käsityötään, työstäessään materiaaleja ja
käyttäessään yksinkertaisia kaavoja ja malleja
oppii valmistamaan ja korjaamaan arkipäivän käytännöllisiä tuotteita
oppii tarkastelemaan tuotteiden esteettisiä ominaisuuksia; värejä ja muotoja
oppii ottamaan vastuuta omasta esineympäristöstään ja ymmärtää, että tuotteilla on elinkaari
opettelee tarkastelemaan omaa työskentelyään käsityön parissa
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Sisällöt:
2. luokka
keskeiset ja hyödylliset tekstiili- ja teknisen työn materiaalit, työvälineet ja työtavat
käsityövälineiden turvallinen käyttö ja työskentelytilan turvallisuustekijät
teknologian ja tietotekniikan välineisiin tutustuminen käsityötuotteiden suunnittelussa ja
valmistuksessa
tuotteiden omaehtoinen suunnittelu
entisajan ja nykyajan, erityisesti kiiminkiläiset käsityöesineet, -välineet, -materiaalit ja työtavat
sekä käsityöläisammatit
muiden kulttuurien käsityöperinteeseen tutustuminen

VUOSILUOKAT 3-4
TEKSTIILI- JA TEKNISEN TYÖN YHTEISET TAVOITTEET
Oppilas
oppii tuntemaan käsityöhön liittyviä käsitteitä ja käyttämään erilaisia materiaaleja, työvälineitä ja
menetelmiä
omaksuu positiivisen asenteen työsuojeluun, oppii turvallista työvälineiden, koneiden ja laitteiden
käyttöä sekä oppii huolehtimaan oppimisympäristönsä viihtyisyydestä
oppii käsityön perustekniikoita ja tuotesuunnittelua sekä harjaantuu niiden edellyttämissä taidoissa,
jolloin hänen ajattelun taitonsa ja luovuutensa kehittyvät
oppii avaruudellista hahmottamista suunnittelussaan ja työskentelyssään
oppii kiinnittämään huomiota tuotteiden esteettisiin ominaisuuksiin, väreihin ja muotoihin
oppii valmistamaan, huoltamaan ja korjaamaan arkipäivän käytännöllisiä tuotteita
oppii ottamaan vastuuta omasta esineympäristöstään ja ymmärtää, että tuotteilla on elinkaari
tutustuu tietoteknisten välineiden käyttöön käsityöprosessin eri vaiheissa ja erilaisissa
oppimisympäristöissä
oppii vähitellen hallitsemaan kokonaisen käsityöprosessin
tutustuu arkielämään liittyvään teknologiaan
oppii arvioimaan ja arvostamaan omaa ja muiden työtä.
TEKSTIILITYÖN SISÄLLÖT 3-4 LK
Ompelu
ompelukoneen pääosat ja niiden toiminta
langoittaminen
puolaus
suoraommel ja siksak
kaavan käyttö
käsitteet sauma, päärme ja käänne
ompelutyö oman suunnitelman mukaan
Neulonta
silmukoiden luominen
oikea silmukka
neuleen päättäminen
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Virkkaus
ketju- ja kiinteä silmukka
Kirjonta
konekirjonta, esim. päällikeompelu tai tilkkutyö kierrätysmateriaalista
Vaatehuolto
napin ompelu
silitysraudan käyttö
Tekstiilitieto
puuvilla
villa
kotipaikkakunnan käsityöperinteeseen tutustuminen

TEKNISEN TYÖN SISÄLLÖT 3-4
Tarve- ja leikkiesineiden valmistusta mallin ja ohjeiden mukaan työkaluja turvallisesti käyttäen
mittaaminen, merkitseminen ja suorakulman käyttö
puu

poikkisahaus, naulaaminen, nauloin vahvistettu liimaliitos, kapean syrjän höyläys, poraaminen,
vuoleminen, viilaus ja hiominen,

puun pintakäsittely
maalaus ja lakkaus vesiliukoisilla myrkyttömillä tuotteilla, petsaus
metalli
rautasahalla sahaaminen, ohuen metallin leikkaaminen, teräslangan taivuttelu ja muotoilu, ohutlevyn
pakottaminen
muovi
sahaaminen, hiominen ja lämpimänä taivuttaminen
sähkö ja elektroniikka
virtapiiri, johde ja eriste

KUVAUS OPPILAAN HYVÄSTÄ OSAAMISESTA 4. LUOKAN PÄÄTTYESSÄ
Oppilas
osaa ohjatusti tuottaa luovia ideoita ja kokeilla teknisiä ratkaisuja sekä suunnitella
toteuttamiskelpoisen tuotteen
työskentelee ohjattuna tarkoituksenmukaisesti suunnitelmaansa toteuttaen ja työturvallisuuden
huomioon ottaen
hallitsee käsityön perustekniikoita, tuntee keskeisiä käsitteitä ja tunnistaa perusmateriaaleja
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työskentelee pitkäjänteisesti sekä ryhmän jäsenenä että itsenäisesti, haluaa kehittyä käsityöntekijänä
ja tuntee vastuunsa yhteisistä työvälineistä, työtilojen järjestyksestä ja viihtyisyydestä
ymmärtää elinympäristön teknologisia toimintaperiaatteita
arvioi ja arvostaa omaa ja toisten työskentelyä, oppimista sekä työn tuloksia
suhtautuu myönteisesti omaan ja muiden kansojen kulttuuriperintöön.
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Vuosiluokat 5-9
TEKSTIILITYÖN JA TEKNISEN TYÖN YHTEISET TAVOITTEET
Vuosiluokkien 1−4 tavoitteita käsitellään syvällisemmin, ja lisäksi
oppilas
oppii suunnittelemaan ja valmistamaan laadukkaita, tarkoituksenmukaisia ja esteettisiä tuotteita sekä
ottamaan työskentelyssään huomioon myös eettiset, ekologiset ja taloudelliset arvot
perehtyy suomalaiseen ja soveltuvin osin myös muiden kansojen muotoilu-, käsityö- ja
teknologiakulttuuriin saaden siten ainesta oman identiteettinsä rakentamiseen ja omaan
suunnittelutyöhönsä
perehtyy perinteiseen ja nykyaikaiseen teknologiaan liittyviin tietoihin ja taitoihin, joita voi soveltaa
arkielämässä, jatko-opinnoissa, tulevissa työtehtävissä ja harrastuksissa
oppii arvostamaan ja tarkastelemaan kriittisesti omaa ja muiden työtä sekä etsimään luovia ratkaisuja
havaitsemiinsa ongelmiin itsenäisesti ja yhteistyössä muiden kanssa käyttäen apunaan erilaisia
tietolähteitä
oppii ottamaan kantaa teknologian kehittymiseen ja sen merkitykseen ihmisten, yhteiskunnan ja
luonnon hyvinvoinnissa
oppii ymmärtämään yritystoimintaa ja teollisia tuotantoprosesseja.

KÄSITYÖN YLEISET SISÄLLÖT
tuote- ja prosessi-ideointi
muodot, sommittelu ja värit
materiaali- ja kuluttajatietous
tarkoituksenmukainen materiaalien käyttö
erilaiset työjärjestykset ja työohjeet
käsityössä esiintyvien ongelmien ja sovellusten yhteys muihin oppiaineisiin, muun muassa
kuvataiteeseen, luonnontieteisiin ja matematiikkaan
erilaisia suunnitelmien ja tuotosten kuvaus-, raportointi- ja dokumentointitekniikoita
tietoa ja elämyksiä suomalaisesta kulttuurista, perinteestä ja muotoilusta sekä vaikutteita muista
kulttuureista
oman paikkakunnan tuotantoelämään ja yrittäjyyteen tutustuminen
oman työskentelyn ja sen tulosten arviointi sekä osallistuminen myös toisten töiden yhteiseen
tarkasteluun
tarkoituksenmukainen tietotekniikan käyttö
perinteisten ja modernien työvälineiden ja koneiden valinta ja turvallinen käyttö sekä huolto
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TEKSTIILITYÖN SISÄLLÖT 5-6 LK
Ompelu
vetoketjun ompelu
vaatteen suunnittelu ja valmistaminen
Neulonta
nurja silmukka
suljettu neule
kavennuksia
lisäyksiä
Virkkaus
perussilmukat
Kirjonta
tutustutaan kirjontapistoihin
Vaatehuolto
vaatteen pesu ja muu hoito
koko- ja huoltomerkit
korjaaminen (paikka, nappi jne.)
Kudonta
kudontaan tutustuminen (esim. kehyskudonta, pirtanauha)
aiheeseen liittyvää tekstiilihistoriaa
Tekstiilitieto
pellava
silkki
Erikoistekniikat
esimerkiksi kankaanpainantaan, huovutukseen tms. tutustumista

TEKSTIILITYÖN SISÄLLÖT 7 LK
Ompelu
luokkaan ja sen työvälineisiin tutustuminen sekä käsitteiden kertaus
persoonallisten ja tarkoituksenmukaisten vaatteiden suunnittelu ja valmistaminen
mittojen otto
kaavan piirtäminen, kaavamerkit ja kaavamuutokset
kankaan leikkaamiseen liittyvät asiat:
leikkuusuunnitelma, lankasuora, saumanvarat
työjärjestyksen laatiminen ja ohjeen mukaan työskentely
vetoketju, tasku, napinläpi
saumurilla ompeleminen
sovittaminen
viimeistely
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muotihistoriaa
tekstiilien symboliset merkitykset
Lankatyöt
perusneuleiden kertaus
kirjoneule ja palmikko sekä niiden soveltaminen
neuleen tiheys ja silmukoiden laskeminen
neulemerkit ja lyhenteet
ohjeen mukaan neulominen
neuleasusteen valmistaminen suljettuna neuleena
neuleen viimeistely
Kirjonta
työn kuviointia käsin tai koneella, konekirjontaan tutustuminen
Erikoistekniikat
esimerkiksi huovutuksen, kankaan värjäyksen tai kankaanpainannan soveltamista mahdollisuuksien
mukaan ja tarkoituksenmukaisesti valmistettaviin töihin
Tekstiilitieto
tekokuidut
kierrätys
kustannuslaskelmat

VALINNAINEN TEKSTIILITYÖ
Tavoitteena valinnaisessa tekstiilityössä on aikaisemmin saavutetun tiedon ja taidon tason syventäminen
ja laajentaminen. Samalla annetaan entistä paremmat mahdollisuudet eriytyvälle, yksilölliselle
työskentelylle jokaisen oppilaan erityisosaamisen ja suuntautuneisuuden mukaisesti unohtamatta
käsityön monipuolisuutta ja käsityön opetukselle asetettuja tavoitteita.
Tekstiilityötä voi valita 2 tai 4 vuosiviikkotuntia.
VALINNAISEN TEKSTIILITYÖN SISÄLLÖT 8 LK
Ompelu
Saumurin toimintaperiaate, langoitus, turvallinen käyttö ja huolto
vaatteen valmistaminen itselle joustavasta materiaalista
Sisustustekstiilit
sisustustekstiileihin tutustuminen, tekstiilihistoriaa ja tekstiilien välittämän viestin tarkastelua
kodintekstiilien hankintaan liittyviä asioita
sisustustekstiilin valmistaminen ompelemalla tai muilla tekniikoilla
eri tekniikoiden ja materiaalien tarkoituksenmukainen ja luova käyttö
Lankatyöt
koneneulontaan tutustuminen
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Tekstiilitieto
kustannuslaskelmat
valmistettujen tuotteiden hoito ja huolto

VALINNAISEN TEKSTIILITYÖN SISÄLLÖT 9 LK
Ompelu
ompelutyöt ovat aikaisempaa vaativampia
vuoritetun vaatteen valmistus itselle
lapsen vaate
Kankaankudonta
kankaankudontaan tutustuminen
Tekstiilitieto
kankaan perussidokset (palttina ja toimikas)
kustannuslaskelmat
Tutustumiset mahdollisuuksien mukaan käsityönäyttelyihin tai -yrityksiin
TEKNISEN TYÖN SISÄLLÖT 5-6
Käsityötaitojen kehittäminen ja luova ideointi
työpiirustuksien lukeminen ja omien työsuunnitelmien laadinta
puu
puuntyöstötaitojen kehittäminen, lappeen höylääminen, muotosahaaminen, talttaaminen,
lovileikkaus, puuliitoksia (lapa- ja tappiliitos), ruuvaaminen, puunhiomakoneen, akku- ja
penkkiporakoneen käyttö sekä sorvaaminen valvottuna
pintakäsittely: myrkyttömät tuotteet, öljyäminen,
ekologia: materiaalin tarkoituksenmukainen käyttö, esineiden kunnostaminen ja entisöinti (esim.
huonekalut)
metalli
taivuttaminen ja taonta, niittaaminen (kupari- / alumiininiitti)
muovi
muotissa painaminen lämmitettynä, kiillottaminen
sähkö ja elektroniikka
juottaminen, elektroniikkarakennussarjan teko
sähkömagneettiin, -vastukseen ja -moottoriin tutustuminen,
kodin sähköturvallisuus
aerodynamiikka
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lennokin tai leijan rakentaminen ja lentokuntoon trimmaaminen
polkupyörän huoltoa

TEKNISEN TYÖN SISÄLLÖT 7 LK
Suunnitelmallisuus ja työturvallisuus TN -työskentelyssä korostuu entisestään.
Suunnittelu ja dokumentointi:
Ideoidaan tuote annettujen rajojen puitteissa
Laaditaan yksinkertainen piirustus tuotteesta
Otetaan suunnittelussa huomioon esteettisyys sekä tarkoituksenmukaisuus
onnistuneimman muotoiluratkaisun löytämiseksi
käytetään lisäksi mahdollisuuksien mukaan matemaattista tietoutta suunnittelutyön apuna
tutustutaan tietokoneella tapahtuvaan suunnitteluun
suunnitellaan työvaiheita ja materiaalin käyttöä
Materiaalit:
ominaisuudet (puu, metallit, muovit)
elinkaari
puolivalmisteet
hankinta
tavallisimmat helat ja kiinnitystarvikkeet
Valmistaminen
a) Työstäminen
annetaan työturvallisuusopetusta ja opetusta koneiden ja laitteiden sekä erilaisten työvälineiden
käyttämisessä, ensin ryhmäopetuksena ja sen jälkeen henkilökohtaisessa ohjauksessa tarkistetaan, että
työskentely on turvallista.
käytetään suoja- sekä apuvälineitä työskentelytilanteen niin vaatiessa
vannesahalla puutavaran katkaisu, halkaisu ja monimutkaisten muotojen sahaus
puun oikaisu oikohöylällä ja määrämittaan höyläys tasohöylällä
puusorvilla lieriösorvaustekniikoita ja hiomakoneilla pintojen viimeistelyä
reunojen ja urien jyrsintää ja oksakohtien paikkausta
metallin kuumana muotoilua ja taontatekniikoita
eri materiaalien sahaamista, viilaamista ja poraamista, kierrosnopeuksien valitsemista ja
syvyyssäätöjen asettamista sekä erilaisia kappaleen kiinnittämistapoja turvallisen poraamisen
suorittamiseksi
kierteiden tekemistä metalliin
metallin hiontaa penkkihiomakoneella ja pienellä kulmahiomakoneella
kaasuhitsausvälineillä liekin sytytys, säätö ja sammutus sekä paloturvallisuuden ja palovammojen
hoidon opetusta
metallien kylmätaivutuksia
kerrataan käsityövälineitä ja opetellaan niiden huoltoa
b) Liittäminen
erilaisia liittämistapoja materiaalien ja esineiden rakenteen sekä käyttötarkoituksen mukaan
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kokeillaan kovajuottamista ja Mig-hitsausta
yksinkertainen saranointi
c) Pinnan käsittely
Oppilas
saa tietoa maaleista, lakoista ja liuottimista sekä niiden turvallisesta käyttämisestä
opettelee valitsemaan oikean pintakäsittelytavan valmistettuun tuotteeseen
harjoittelee huolellisesti pintakäsittelytaitoja entistä paremman tuloksen saamiseksi
opettelee pintakäsittelyvälineiden jälkihuoltoa sekä muodostuneesta jätteestä
huolehtimisen perusasiat
tutustuu perinteisiin pinnankäsittelytapoihin, esim. öljypoltto
Muuta
kerrataan elektroniikan peruskomponentit, valmistetaan piirilevy ja kootaan ja koteloidaan helpohko
laite
kerrataan sähköturvallisuuden perusasiat liittyen kodin sähkölaitteisiin
polkupyörän ja kodin pienlaitteiden ja välineiden huoltoa
kiinnitetään huomiota työympäristön järjestykseen ja siisteyteen, josta seuraa turvallinen ja viihtyisä
työympäristö.
painotetaan työnteon ja töiden loppuun saattamisen merkitystä
VALINNAISEN TEKNISEN TYÖN SISÄLLÖT 8-9 LK
Tavoitteena valinnaisessa teknisessä työssä on aikaisemmin saavutetun tiedon ja taidon tason
syventäminen ja laajentaminen. Samalla annetaan entistä paremmat mahdollisuudet eriytyvälle,
yksilölliselle työskentelylle jokaisen oppilaan erityisosaamisen ja suuntautuneisuuden mukaisesti
unohtamatta käsityön monipuolisuutta ja käsityön opetukselle asetettuja tavoitteita.
Teknistä työtä voi valita 2 tai 4 vuosiviikkotuntia.

PÄÄTTÖARVIOINNIN KRITEERIT ARVOSANALLE 8
Visuaalinen ja tekninen suunnittelu
Oppilas
havaitsee myös itsenäisesti ongelmia, kehittelee luovasti ideoita ja suunnittelee ohjatusti tuotteita,
joissa on pyritty ottamaan huomioon käytettävissä oleva aika, välineet, materiaalit, tuotteiden
esteettisyys, ekologisuus, kestävyys, taloudellisuus ja tarkoituksenmukaisuus
ymmärtää suunnittelemansa tuotteet myös viestiksi ympäristölle
dokumentoi suunnitelman esimerkiksi kuvallisesti, sanallisesti, näyttein, pienoismallin avulla tai
muulla tavoin siten, että siitä käy ilmi, millainen idea on ja millä tavoin se on tarkoitus valmistaa
osaa ohjatusti käyttää suunnittelussaan aineksia suomalaisesta ja muiden kansojen
muotoilu-, käsityö- ja teknologiakulttuurista.
Valmistaminen
Oppilas
työskentelee tarkoituksenmukaisesti ja huolellisesti työturvallisuusohjeita noudattaen sekä huolehtii
työympäristönsä järjestyksestä ja viihtyisyydestä
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hallitsee perustekniikoita siten, että tuotteesta tulee tarkoituksenmukainen, viimeistelty, ekologinen
ja esteettinen
osaa työskennellä tavoitteisesti yksin tai tiimeissä
osaa ohjatusti käyttää työssään kehittynyttä teknologiaa ja ymmärtää teknologian käsitteitä,
järjestelmiä ja niiden sovelluksia
osaa soveltaa muissa oppiaineissa oppimaansa tietoa ja taitoa.
Itsearviointi ja prosessin pohdinta
Oppilas
kykenee ohjatusti tarkastelemaan omaa työskentelyään ja oppimistaan
havaitsee vahvuuksia ja heikkouksia prosessissa ja tuloksissa
osoittaa arvioinnissa kritiikinsietokykyä ja haluaa suunnata toimintaansa palautteen mukaisesti
arvioi ideoitaan ja tuotteitaan esteettisin, taloudellisin, ekologisin ja tarkoituksenmukaisuuskriteerein
ymmärtää teknologian, kulttuurin, yhteiskunnan ja luonnon välisiä riippuvuuksia
muodostaa realistisen kuvan taidoistaan ja kehittymismahdollisuuksistaan.
4

AIHEKOKONAISUUKSIEN HUOMIOIMINEN KÄSITYÖN OPETUKSESSA

Ihmisenä kasvaminen
tuetaan oppilaan kokonaispersoonallisuuden positiivista kasvua yksilöllisiä ja sosiaalisia työtapoja
käyttäen sekä luomalla onnistumisen elämyksiä ja positiivisia kokemuksia käsitöissä.
tuetaan oppilaan esteettistä kasvua
tuetaan luovuuden kehitystä
Kulttuuri-identiteetti ja kansainvälisyys
perehdytään suomalaiseen käsityökulttuuriin
tutustutaan muiden maiden käsityökulttuureihin
Viestintä ja mediataito
suunnitellaan ja dokumentoidaan käsityöprosessia
perinteisin ja tietoteknisin menetelmin
käytetään informaatioteknologiaa opiskelun tukena
Osallistuva kansalaisuus ja yrittäjyys
tuetaan oppilaan kehittymistä omatoimiseksi, aloitteelliseksi, päämäärätietoiseksi, yhteistyökykyiseksi
ja osallistuvaksi kansalaiseksi
kasvetaan kantamaan vastuuta omasta työstä ja yhteisestä työympäristöstä
tutustutaan yrittäjyyteen ammattina sekä sen merkitykseen yhteiskunnalle
Vastuu ympäristöstä, hyvinvoinnista ja kestävästä tulevaisuudesta
otetaan huomioon kestävän kehityksen periaatteet suunnittelussa, materiaalivalinnoissa ja
työskentelytavoissa
huomioidaan tuotteen elinkaari ja kierrätys
tiedostetaan henkilökohtainen ja yhteinen vastuu
Turvallisuus ja liikenne
painotetaan turvallista työskentelyä kaikessa toiminnassa lähtökohtana turvallinen työympäristö
huolehditaan liikkumisvälineiden teknisestä turvallisuudesta ja näkyvyydestä liikenteessä
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Ihminen ja teknologia
kehitetään välineiden, laitteiden ja koneiden toimintaperiaatteiden ymmärtämistä ja opetetaan niiden
käyttöä
tutustutaan tietotekniikan mahdollisuuksiin käsitöissä

7.18 Liikunta
JOHDANTO
Liikunnan opetuksen lähtökohtana on oppilaan yksilöllisen ja kokonaisvaltaisen kehityksen
huomioiminen ja tukeminen liikunnan avulla. Liikunta tukee oppilaan persoonallisuuden, myönteisen
minäkäsityksen ja sosiaalisten taitojen, yhteisöllisyyden, vastuullisuuden ja suvaitsevaisuuden
kehittymistä.
Liikunta tarjoaa mahdollisuuden positiivisiin elämyksiin ja onnistumisen kokemuksiin, jotka ohjaavat
oppilaita valitsemaan liikunnallisen elämäntyylin. Liikunnan opetuksen avulla oppilas oppii
ymmärtämään liikunnan merkityksen oman terveyden, toimintakyvyn ja hyvinvoinnin edistäjänä.
Liikunnan opetuksen keskeisenä ajatuksena on, että oppilas harjaantuu ja oppii hallitsemaan liikunnan
perustaitoja monipuolisesti ja tutustuu erilaisiin liikuntamuotoihin ja -lajeihin. Perusopetuksen 1-4
luokkien liikunta on edellytysten luomista monipuoliselle liikunnalle ja myöhemmin hankittaville
lajitaidoille. Perusopetuksen 5-9 luokkien opetuksessa painotetaan liikunta- ja lajitaitojen oppimista,
niiden soveltamista , fyysisen kunnon kehittymistä sekä jatkuvaan liikunnanharrastukseen
kannustamista.
Liikunnanopetus pohjautuu kansalliseen liikuntaperinteeseen ja opetusta eriytetään tarpeen mukaan
ottaen huomioon käytettävissä olevat tilat, resurssit ja paikalliset olosuhteet.
TAVOITTEET
Vuosiluokat 1-2
Lähtökohtana on oppilaan kokonaisvaltaisen kehityksen tukeminen liikunnan avulla. Oppilas oppii
liikkumaan monipuolisesti ja turvallisesti harjaantuessaan liikunnan perustaidoissa ja tutustuessaan eri
liikuntamuotoihin sekä ymmärtämään liikunnan terveydellisen merkityksen. Liikunnanopetuksen
painopisteitä vuosiluokilla 1-2 ovat leikki, perusmotoriikka, hygienia sekä sosiaalisuus.
Liikunnanopetuksen kautta luodaan valmiuksia harrastaa liikuntaa sekä hankkia ulko- ja sisäliikunnan
lajitaitoja. Liikunnalla on tärkeä merkitys myös oppilaan persoonallisuuden kehittymisessä. Liikunta
tarjoaa mahdollisuuden myönteisiin elämyksiin ja onnistumisen kokemuksiin, jotka rakentavat oppilaan
käsitystä itsestään ja osaamisestaan. Oppilas kehittää omia yhteistyötaitojaan pari- ja
pienryhmäpeleissään ja -harjoituksissaan, ottamalla huomioon muut oppilaat, arvostamalla ja
kannustamalla heitä. Liikunnan avulla opitaan myös toiminnan edellyttämät säännöt ja normit.
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Tavoitteet:
1-2 luokat:
Oppilas
kokee liikunnan iloa ja saa virikkeitä liikunnan harrastamiseen kannustavassa ilmapiirissä ilman
keskinäisen kilpailun korostumista
harjoittaa omia havaintomotorisia ja motorisia perustaitojaan
oppii hyvää käytöstä, sovittujen sääntöjen noudattamista ja reilun pelin hengen toteuttamista
oppii hygienia- ja terveyskasvatuksen perusteita

Sisällöt:
1. luokka
eri liikuntalajit; yleisurheilu, telinevoimistelu, perusliikunta, palloilu, hiihto, luistelu, luonnossa
tapahtuva liikunta, leikit, harjoitteet ja pelit, joissa annetaan mahdollisuus oppilaan luovuudelle,
aktiivisuudelle, mielikuvitukselle ja oivalluksille
musiikkiliikunta, pikkutanssit ja luovat tanssiharjoitteet
kiiminkiläisten urheiluseurojen kanssa tehtävä yhteistyö

Sisällöt:
2. luokka
eri liikuntalajit; yleisurheilu, telinevoimistelu, perusliikunta, palloilu, hiihto, luistelu, uinti,
luonnossa tapahtuva liikunta, leikit, harjoitteet ja pelit, joissa annetaan mahdollisuus oppilaan
luovuudelle, aktiivisuudelle, mielikuvitukselle ja oivalluksille
veteen totuttautuminen, vesileikit sekä alkeisuintiharjoitteet
musiikkiliikunta, pikkutanssit ja luovat tanssiharjoitteet
kiiminkiläisten urheiluseurojen kanssa tehtävä yhteistyö

3.- 4. luokat
Fyysis-motoriset tavoitteet:
Motoristen perustaitojen ja fyysisen toimintakyvyn kehittäminen.
Rasitukseen tottuminen.
Lajitaitojen oppimisen aloittaminen.
Rentoutumiseen tutustuminen ja rauhoittumisen opettelu.
Oman uimataidon kehittäminen ja vedessä toimiminen.
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Kognitiiviset tavoitteet:
Oman kehon toimintaan tutustuminen ja sen havainnoiminen.
Oppilas oppii ymmärtämään peseytymisen ja tarkoituksenmukaisen pukeutumisen merkityksen
liikuntatunneilla.
Yhdessä toimiminen erilaisissa peli- ja kilpailutilanteissa.

Affektiiviset tavoitteet:
Liikunnallinen aktiivisuus kasvaa.
Liikunnan merkityksen oppinen.
Löydetään omiin mieltymyksiin ja kiinnostukseen sopivia liikuntamuotoja..
Oppilas kokee oppimisen ja osaamisen elämyksiä.
Oppilas löytää liikunnan avulla keinoja ilmaista itseään.
Sosiaaliset tavoitteet:
Opitaan vastuun ottamista ja jakamista.
Opitaan joustavaan ja muut huomioon ottavaan toimintaan sekä erilaisuuden hyväksymiseen.
Harjoitetaan omaa aloitekykyä.
5.- 6. luokat
Fyysis-motoriset tavoitteet:
Opitaan soveltamaan perustaitoja käytäntöön.
Lajitaitojen oppimisen syventäminen.
Kunto-ominaisuuksien kehittäminen.
Erilaisiin rentoutumistapoihin tutustuminen.
Oman uimataidon kehittäminen, vedessä toimiminen ja vedestä pelastamisen alkeiden harjoittelu.
Kognitiiviset tavoitteet:
Oman kehon toimintakykyyn vaikuttavien tekijöiden oppiminen.
Oppilas tiedostaa peseytymisen ja tarkoituksenmukaisen pukeutumisen merkityksen
liikuntatunneilla.
Sääntöjen ymmärtäminen ja niiden mukainen toiminta.
Peliajatuksen kehittäminen.
Affektiiviset tavoitteet:
Liikunnan merkityksen ymmärtäminen ja siihen liittyvien tietojen syventäminen.
Rentoutumisen ja rauhoittumisen kokeminen tärkeäksi.
Lisääntynyt liikunnallinen aktiivisuus ja oman lajin/lajien löytäminen.
Oppilas löytää liikunnan avulla keinoja ilmaista itseään ja kokee kykenevänsä ilmaisuun ja
esteettiseen liikuntaan.
Oppilas kokee oppimisen ja osaamisen elämyksiä.
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Sosiaaliset tavoitteet:
Vastuuntuntoinen toiminta itsenäisessä toiminnassa ja ryhmässä toimiessa.
Oman aloitteellisuuden ja itsenäisen toiminnan kehittyminen.
Opitaan joustavaan ja muut huomioon ottavaan toimintaan sekä erilaisuuden hyväksymiseen.
Kilpailemisen ja siihen kuuluvien asioiden oppiminen ( fair play, hyvä häviäminen ja urheiluhenki).

KESKEISET SISÄLLÖT
Sisältöjä toteutettaessa huomioidaan
oppilaiden taitotaso, yksilöllisyys ja eriyttäminen.
oppilaiden luovuus, aktiivisuus ja mielikuvitus.
opettajan/ oppilaiden erityistaidot.
paikalliset olosuhteet ja erikoisuudet.
yhteistyö Kiiminkiläisten urheiluseurojen ja lähiseudun liikuntapaikkojen kanssa.

7-9 luokat
TAVOITTEET
Sosiaalis-kasvatukselliset tavoitteet:
- Oppilas kokee myönteisiä liikuntaelämyksiä, onnistumisen kokemuksia ja iloa
liikkumisesta.
- Oppilas saa luottamusta omiin kykyihin, rohkeutta kokeilla omia rajojaan ja tuottaa
ideoita yhteisiin tehtäviin sekä kehittyy omatoimisuudessa.
- Oppilas yrittää parhaansa ja oppii sietämään epäonnistumisia sekä rasitusta osana
oppimista ja osaa suhtautua saamaansa palautteeseen asianmukaisesti.
- Oppilas huomioi käyttäytymisen seuraukset koko ryhmän toimintaan, vaikuttaa
ilmapiiriin myönteisesti sekä auttaa ja neuvoo tarvittaessa.
- Oppilas harjaantuu yhteistyötaidoissa, hyväksyy erilaisuutta, ottaa vastuuta itsestä ja
ryhmän toiminnasta.
- Oppilas ottaa vastuuta yhteisistä tiloista ja liikuntavälineistä.
Kognitiiviset tavoitteet:
- Oppilas tietää liikkumisen sekä liikunnan merkityksen hyvinvoinnin ja terveyden
ylläpitämisessä
- Oppilas tietää ja miten fyysistä toimintakykyä voidaan ylläpitää, seurata ja kehittää.
- Oppilas tietää pääliikuntamuotojen suoritusten ydinkohdat, säännöt ja tuntee
kansallista liikuntakulttuuria (tanssit, pesäpallo, hiihto, liikuntaleikit).
- Oppilas tietää rentoutumisen, palautumisen ja lihashuoltomenetelmien merkityksen.
- Oppilas tietää liikuntaturvallisuuteen ja asialliseen liikuntavarustukseen liittyviä
perusasioita sekä tietää miten annetaan ensiapua.
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Fyysis-motoriset tavoitteet:
- Oppilas harjaantuu liikuntataidoissaan, tutustuu eri liikuntamuotoihin , kehittää
lajitaitojaan ja saa virikkeitä henkilökohtaisen lajin ja omaehtoisen
liikuntaharrastuksen löytämiseksi.
- Oppilas edistää eri liikuntalajein ja harjoitusmenetelmin toimintakykyisyyttään (mm.
kestävyys, voima, nopeus, liikkuvuus, rytmi-, tasapaino- ja yhdistelykyky,
koordinaatio ja ketteryys).
- Oppilas osaa erilaisia rentoutumistapoja sekä erilaisia sosiaalisen kanssakäymisen
muotoja kuten leikit, pelit ja tanssit.
- Oppilas kehittää uimataitoaan ja opettelee vedestä pelastamisen taitoja.
- Oppilas tottuu peseytymiseen ja pukeutumaan tarkoituksenmukaisesti liikuntaa varten.
KESKEISET SISÄLLÖT:
Oppisisältö painottuu tyttöjen ja poikien liikunnassa hieman eri tavoin.
Opetusmenetelmät liikunnassa
Oppisisällön moninaisuuden johdosta opettajalla on mahdollisuus valita ja vaihdella
opetusmenetelmiä. Opetustavasta riippumatta opettajan tulee muistaa kannustus ja
yksilöllinen palaute. Käytettäviä opetusmenetelmiä ovat mm.
-

opettaja-/oppilaskeskeinen työtapa
ohjaava opetus
opetuskeskustelu
parityöskentely
ryhmätyöskentely
itsenäinen harjoittelu
opetuksen eriyttäminen

Liikuntapäivät
Lukuvuoden aikana pyritään järjestämään mm. seuraavat liikuntatapahtumat:
Syksyisin ulkoliikuntapäivä, jonka tavoitteena oppilaiden ja opettajien virkistysliikuntaa
kuntoilun, luontoon tutustumisen ja erilaisten kisojen (yu) / liikuntaleikkien avulla.
Talvisin hiihtopäivä, jolloin mm. hiihto- tai lasketteluretki ja muuta talven ulkoliikuntaa.

Kerhotoiminta
Liikuntakerhoja voidaan järjestää mahdollisuuksien mukaan ja niiden avulla pyritään tukemaan
liikunnasta kiinnostuneiden liikuntaharrastusta.
Aihekokonaisuudet
Aihekokonaisuuksista keskeisimmiksi nousevat ihmisenä kasvaminen, kulttuuri-identiteetti ja
kansainvälisyys sekä turvallisuus ja liikenne. Liikunta integroituu läheisesti terveystiedon kanssa oppilaan
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kokonaisvaltaisen kasvun ja elämän hallinnan välineenä. Keskeisenä tavoitteena, että oppilas ymmärtää
omaa fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista kasvuaan, tunnistaa terveyden, fyysisen kunnon, toimintakyvyn ja
hyvinvoinnin merkityksen elämänlaadulle sekä omaksuu reilun pelin periaatteet toimiessaan ryhmän ja
yhteisön jäsenenä. Liikuntatunneille siirtymisten yhteydessä tulee huomioida liikenneturvallisuus, jota
tukevat liikenneturvallisuutta ja liikennekäyttäytymistä sisältävät teemat ja tapahtumat.

Aihekokonaisuuksia voi käsitellä esimerkiksi opetustuokioiden, tunneilla esille otettavien tehtävien tai
erilaisten teemapäivien ja -viikkojen avulla. Aihekokonaisuuksia käsiteltäessä voidaan luontevasti tehdä
yhteistyötä eri yhteistyötahojen ja oppiaineiden kesken tai integroida opetukseen esimerkiksi
terveystietoa tai luonto- ja ympäristöoppia.

Liikunnan arviointi
Oppilasarvioinnin tehtävänä on tukea ja ohjata oppilasta myönteisellä tavalla sekä kannustaa häntä
monipuoliseen ja aktiiviseen liikunnan harrastamiseen. Arvioinnin kautta pyritään tukemaan oppilaan
omien kykyjen ja vahvuuksien tunnistamista ja sekä kannustamaan oppilasta kehittämään taitojaan.
Liikunnan arvosanaan vaikuttavat sekä oppilaan fyysinen kunto, liikuntataidot ja -tiedot että jatkuva
harrastuneisuus ja asenne liikuntatunneilla. Lisäksi huomioidaan liikunnalliset erityistaipumukset ja
vapaa-ajan liikuntaharrastus, esim. kilpaurheilu. Silti arvostelu perustuu siihen, miten oppilas toimii
liikuntatunneilla. Oppilaan liikunnallista edistymistä arvioidaan jatkuvasti tunneilla seuraamalla hänen
toimintaansa oppituntien aikana sekä vertaamalla edistymistä oppilaan suorittamaan itsearviointiin.
Itsearvioinnissa voidaan käyttää mm. siihen tarkoitukseen suunniteltuja lomakkeita.
Fyysisen kunnon ja liikehallinnan kehittymistä seurataan testeillä, joista on olemassa vertailukelpoisia
viitearvoja. Oppilaan kehitystä verrataan pääsääntöisesti hänen omiin tuloksiinsa ja taitoihinsa sekä
yleisiin liikunnanopetuksen tavoitteisiin. Harrastuneisuus ja liikunta-asenne huomioidaan arvioinnissa.
Lisäksi huomioidaan miten oppilas huolehtii koulun liikuntavälineistä ja miten hän kykenee
yhteistoimintaan liikuntaryhmässä sekä kouluyhteisössä. Liikuntatiedot ja lajituntemus tulevat esille
liikuntatuntien aikana keskusteluissa oppilaiden kanssa sekä havainnoimalla oppilasta eri tilanteissa.
Luokilla 7-9 opettaja voi tarvittaessa vaatia kirjallista näyttöä (koe ja/tai tutkielma) terveyteen,
lajitaitoihin ja liikuntaan liittyvistä kysymyksistä.
Liikunta on hajautettu 2h/vko koko lukuvuodeksi. Oppilas saa sanallisen arvioinnin syys- ja
kevätlukukausilta vuosiluokilla 3-4 ja arvosanan syys- ja kevätlukukausilta vuosiluokilla 5-7.
Valinnaisesta liikunnasta 2 h/vko (8 ja 9 luokat) oppilas saa erikseen lukukausiarvosanan sekä arvosanan
päästötodistukseen.

Perusteet:
Liikuntataidot
Fyysinen toimintakykyisyys
Harrastuneisuus ja sosiaalisuus

40%
30%

7 lk
30%
40 %

8 lk
30%
30%

9 lk

30%

30%

40%
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KUVAUS OPPILAAN HYVÄSTÄ OSAAMISESTA 4. LUOKAN PÄÄTTYESSÄ
Oppilas
hallitsee motorisia perustaitoja sekä tietää liikuntalajien perustietoja ja osaa käyttää niitä eri
liikuntamuodoissa. Perustietoja ja - taitoja ovat mm.
- yleisurheilussa:

juoksu, hyppääminen ja heitto

- telinevoimistelussa:

tasa- ja vuorojaloin ponnistaminen laudalta
oman tasapainon hallinta paikalla ollessa ja liikkeessä
heilunta- ja pyörimisliikkeet noja- ja riipuntatelineillä
noja- ja pyörimisliikkeet permannolla

- vapaavoimistelussa:

perusaskellajit
liikesarjan rytminen kokonaissuoritus, liikesarjan
muistaminen ja sujuva liikesuoritus
käsi- ja vartaloliikkeiden yhdistäminen askeliin

- palloilussa:

erilaisten pelivälineiden sujuva käsittely
eri pallopelien alkeismuodot ja säännöt
pienpeli-idean ymmärtäminen

osaa liikkua luonnossa rauhallisesti, ympäristöään kunnioittaen ja alkeiskarttaa tulkiten.
osaa ja jaksaa uida yhtäjaksoisesti 25 metriä.
kykenee toimimaan itsenäisesti sekä ryhmässä annettujen ohjeiden mukaan.
varustautuu tunneille asianmukaisesti ja peseytyy tunnin jälkeen.
osaa ja haluaa ottaa vastuuta tuntien järjestelyistä sekä turvallisuudesta.
osaa ottaa muut huomioon, kannustaa toisia ja toimia hyvän urheiluhengen mukaisesti.
9. LK PÄÄTTÖARVIOINNIN KRITEERIT ARVOSANALLE 8
Oppilas
osaa ydintaidot juoksuissa, hypyissä ja heitoissa
osaa voimistelun, välinevoimistelun ja telinevoimistelun liikkeitä
osoittaa toiminnassaan ymmärtävänsä rytmin merkityksen liikunnassa ja tanssissa
osaa yleisimpien pallopelien perusteet ja pelaa niitä sovittujen sääntöjen mukaan
osaa suunnistaa karttaa ja kompassia apuna käyttäen sekä
tietää jokamiehenoikeuksista ja velvollisuuksista
osaa luistella sujuvasti
hallitsee hiihdon harrastamiseen tarvittavat perustekniikat
hallitsee uimataidon sekä osaa vesipelastamisen taitoja
tuntee liikunnan ja terveyden välisiä yhteyksiä
osaa ylläpitää, arvioida ja kehittää toimintakykyään
osoittaa oppimis- ja yrittämishalua koululiikunnassa,
varustautuu liikuntatunnille asiallisesti ja huolehtii puhtaudestaan
toimii vastuullisesti ja ottaa toiset huomioon sekä noudattaa sopimuksia, sääntöjä ja reilun pelin
periaatetta.
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7.19 Kotitalous 7 lk
Kotitalouden opetuksen tarkoituksena on kehittää arjen hallinnan edellyttämiä käytännön työtaitoja,
yhteistyövalmiuksia ja tiedonhankintaa sekä niiden soveltamista arkielämän tilanteissa. Tehtävänä on
ohjata oppilasta ottamaan vastuuta terveydestään, ihmissuhteistaan ja taloudestaan sekä lähiympäristön
viihtyisyydestä ja turvallisuudesta.
Kotitalouden opetuksen tulee perustua käytännön toimintaan ja ryhmässä toimimiseen sekä oppilaan
omien lähtökohtien huomioon ottamiseen ja kokonaisvaltaisen kasvun tukemiseen. Oppiaineessa
perehdytään moniin ihmisen hyvinvoinnin ja hyvän elämän kannalta tärkeisiin kysymyksiin, jotka
käsittelevät nuorta itseään, kotia ja perhettä sekä niiden yhteyksiä muuttuvaan yhteiskuntaan ja
ympäristöön. Kotitalouden opetus tarjoaa mahdollisuuksia opetuksen eheyttämiseen ja yhteistyöhön
muiden oppiaineiden kanssa ja soveltaa käytäntöön useiden eri alojen tietoa.
opetus tapahtuu yleensä yhteisenä, kolmen viikkotunnin jaksoina sekaryhmissä.
opetuksen ajankäyttö painottuu kotitaloudelle ominaisesti käytännön työharjoituksiin, joita tehdään
sekä yksilö-, pari- että ryhmätyönä.
opettajademonstraatioita ja myös opettajajohtoista teoriaopetusta käytetään.
kalenterivuoden juhlat otetaan huomioon ja osallistutaan koulun projekteihin mahdollisuuksien
mukaan.
opetusta pyritään integroimaan muiden oppiaineiden kanssa mahdollisuuksien mukaan.
TAVOITTEET JA SISÄLLÖT
Oppilasta innostetaan suhtautumaan myönteisesti kodin arkiaskareisiin. Oppilaalle annetaan tiedolliset
ja taidolliset valmiudet selviytyä arkielämän kodin pidosta:
perustiedot ravitsemuksesta
tietoa peruselintarvikkeista
taitoa valmistaa suomalaista ruokaa ja leivonnaisia järkevin menetelmin
tietoa keittiöhygieniasta
tietoa kodin puhtaanapidosta
tietoa oman asun ja tekstiilien hoidosta
kehittymistä aktiiviseksi, harkitsevaksi, vastuulliseksi kuluttajaksi, joka ottaa huomioon myös
luonnonsuojeluun liittyviä asioita
taitoa työskennellä tasavertaisena ja yhteistyökykyisenä ihmisenä
tietoa ja taitoa hyvistä tavoista, tapakulttuurista ja kodin juhlista
ARVIOINTI
Kotitalouden arvioinnissa kiinnitetään huomiota mm. oppilaan
tuntikäyttäytymiseen: aktiivisuuteen ja tehtävien tekemiseen
tiedon hankintaan: tavoitteena on oppilaan itsenäinen työskentely
työn suunnitteluun: työvälineiden käyttöön ja työvaiheiden järjestykseen
työn toteutukseen: työskentelyn siisteyteen ja huolellisuuteen sekä jälkitöiden tekemiseen
työn arviointiin: pyritään siihen, että oppilas osaa arvioida omaa työskentelyään ja ryhmän
työskentelyä ja työskentelyn tuloksia
yhdessä elämiseen: toisten huomioonottamiseen, hyviin tapoihin
Kotitaloudelle on ominaista opettajan antama jatkuva suullinen palaute työskentelyn aikana
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HYVÄ ( 8 ) OPPILAS
suhtautuu työhön myönteisesti, innostuneesti, uteliaan kiinnostuneesti
käytös erinomainen tai hyvä
melko avoin ja sosiaalinen, halukas yhteistyöhön
ahkera
osaa suunnitella omaa työtään, suoriutuu lähes kaikista annetuista tehtävistä itsenäisesti
valitsee työvälineet useimmiten tarkoituksenmukaisesti
huolellinen ja siisti
melko ripeä
työntulos pääsääntöisesti hyvä
yleensä aktiivinen teoriaosuuksilla, kotitehtävät säännöllisesti tehty
pyrkii soveltamaan opittua, osaa yleensä perustella valintojaan ja toimintaansa
koetulokset kiitettäviä tai hyviä

7.20 Valinnaiset aineet
Kiimingin kunnan kouluverkon rakenteesta johtuen ala-asteikäisten valinnaisaine toteutetaan
pääsääntöisesti kolmannella vuosiluokalla tai 3-4 yhdysluokalla.
Yläasteikäisten valinnaisainetarjotin koostuu seuraavista oppiaineista:
Ranskan kieli
Saksan kieli
Venäjän kieli
Tekninen työ 2 h
Tekninen työ 4 h
Tekstiilityö 2 h
Tekstiilityö 4 h
Kotitalous
Maa- ja metsätalous sekä puutarhanhoito
Tietotekniikka
Musiikki
Kuvataide
Liikunta
Valinnat toteutetaan 8-9 luokilla edellämainituista valinnaisaineista.

7.21 Oppilaanohjaus
OHJAUKSEN JÄRJESTÄMINEN
Ohjaustoiminta muodostaa koko perusopetuksen kestävä jatkumon, jonka toteutuminen taataan siten,
että ohjaustyöhön osallistuvat opettajat toimivat yhteistyössä oppilaan opintopolun aikana ja opiskelun
nivelvaiheissa.
Kaikki opettajat ohjaavat oppilasta oppiaineiden opiskelussa sekä auttavat häntä kehittämään
oppimaanoppimisen taitojaan ja oppimisen valmiuksiaan sekä ennaltaehkäisemään opintoihin liittyvien
ongelmien syntymistä. Jokainen opettaja tukee oppilaiden persoonallista kasvua, kehitystä ja osallisuutta.
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Oppilaalla ja hänen huoltajallaan on mahdollisuus saada tietoa perusopetuksen työtavoista,
valintamahdollisuuksista ja niiden merkityksestä oppilaan oppimiselle ja tulevaisuudelle. Oppilaalle ja
hänen huoltajalleen selvitetään ohjauksen järjestämiseen, opiskeluun, oppilashuoltoon ja tukipalveluihin
liittyvät koulukohtaiset asiat. Huoltajalle järjestetään tilaisuuksia neuvotella oppilaan opiskeluun ja
valintoihin liittyvistä kysymyksistä , varsinkin päättöluokalla.
Ennaltaehkäisevän toiminnan lisäksi ohjauksella tuetaan erityisesti niitä oppilaita, joilla on opiskeluun
liittyviä vaikeuksia tai jotka ovat vaarassa jäädä koulutuksen tai työelämän ulkopuolelle perusopetuksen
jälkeen
Ohjaustoiminnan periaatteet ja työnjako eri toimijoiden kesken on määriteltävä kunkin koulun
opetussuunnitelmassa.
OPPILAANOHJAUS
Oppilaanohjauksen tehtävänä on tukea oppilaan kasvua ja kehitystä siten, että oppilas kykenee
edistämään opiskeluvalmiuksiaan ja sosiaalista kypsymistään sekä kehittämään elämänsuunnittelun
kannalta tarpeellisia tietoja ja taitoja. Ohjauksen tuella oppilas tekee omiin kykyihinsä ja kiinnostuksiinsa
perustuvia opiskelua, koulutusta, arkielämää ja elämänuraa koskevia ratkaisuja. oppilaanohjauksen
tarkoituksena on edistää koulutyön tuloksellisuutta, lisätä hyvinvointia koulussa sekä ehkäistä
syrjäytymistä. sen avulla edistetään myös koulutuksellista, etnistä ja sukupuolten välistä tasa-arvoa.
Oppilaan turvallista siirtymistä opintopolun nivelvaiheissa tulee tukea oppilaanohjaajien ja toisen asteen
oppilaitosten ohjauksesta vastaavien opinto-ohjaajien sekä opettajien välisellä yhteistyöllä, joka ylittää
oppilaitosten ja kouluasteiden väliset rajat.
TAVOITTEET
Oppilas
oppii itsenäisyyteen, vastuullisuuteen ja itsetuntemukseen
oppii yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja
muodostaa kokonaiskäsityksen koulun toimintatavoista ja opiskelumahdollisuuksista
oppii kehittämään oppimisvalmiuksiaan ja tunnistamaan oppimisvaikeuksiaan sekä etsimään apua
ongelmatilanteissa
oppii tuntemaan erilaiset oppimistyylit
oppii kehittämään opiskelutaitojaan ja oman toiminnan arviointitaitojaan
saa tukea ja ohjausta siirtyessään koulutuksen eri nivelvaiheissa perusopetuksen sisällä ja
perusopetuksen päättövaiheessa hakeutuessaan toisen asteen koulutukseen
oppii etsimään tietoja ja hankkimaan taitoja opiskelua, tulevaisuutta sekä elämää koskevia
suunnitelmia ja valintoja varten käyttäen myös tieto- ja viestintäteknologian tarjoamia mahdollisuuksia
oppii kehittämään päätöksentekotaitojaan sekä toteuttamaan ja arvioimaan
tulevaisuudensuunnitelmiaan myös muuttuvissa olosuhteissa
saa tukea ja yksilöllistä ohjausta ammatillisessa suuntautumisessa, myös sukupuolirajat ylittävissä
oppiaine-, koulutus- ja ammatinvalinnoissa
oppii hankkimaan tietoja yhteiskunnasta, työelämästä ja yrittäjyydestä sekä kasvamaan
monikulttuurisuuteen ja kansainvälisyyteen
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VUOSILUOKAT 1-2
Oppilaanohjauksen tavoitteina alkuopetuksessa on edistää opiskeluvalmiuksien ja -taitojen kehittymistä
sekä ennaltaehkäistä oppimisvaikeuksien syntymistä. ohjauksen tehtävänä on myös tukea oppilaiden
sosiaalista kasvua sekä ohjata toisten ihmisten huomioonottamiseen ja yhteistoiminnallisuuteen.
Alkuopetuksessa oppilaanohjausta toteutetaan eri oppiaineiden ja muun koulun toiminnan yhteydessä.
oppilaanohjaus keskittyy alkuopetuksessa auttamaan oppilasta niin, että hän siirtyy tuetusti
esiopetuksesta/kokoa/päivähoidosta kouluun ja sopeutuu kouluyhteisöön. Oppilaanohjauksen
tarkoituksena on opettaa opiskelun perustaitoja ja koulun sääntöjä sekä ohjata oppilasta ottamaan
vastuuta omasta työstään sekä tukea hänen omatoimisuuttaan ja aktiivisuuttaan. oppilaalla on oikeus
saada ryhmäohjauksen lisäksi henkilökohtaista ohjausta valinnoissa sekä arkielämän kysymyksissä.
VUOSILUOKAT 3-6
Oppilaanohjauksen tehtävänä on ohjata oppilasta suhtautumaan koulutyöhön ja –tehtäviin vastuullisesti
ja itsenäisesti. Lisäksi oppilasta ohjataan yhteistoiminnallisuuteen sekä erilaisuuden hyväksymiseen ja
toisten huomioonottamiseen.
Oppilasta ohjataan kehittämään opiskeluvalmiuksia ja –taitoja sujuvan opiskelun turvaamiseksi
opettamalla häntä käyttämään monipuolisia työtapoja sekä hankkimaan tietoja erilaisista tietolähteistä.
Ohjausta annetaan pääasiassa eri oppiaineiden yhteydessä. lisäksi oppilas voi saada ohjausta myös
henkilökohtaisena ohjauksena luokanopettajalta, koulun erityisopettajalta, kuraattorilta tai
terveydenhoitajalta, jolloin tarkoituksena on tukea oppilasta opiskelussa, auttaa valintojen tekemisessä ja
erilaisissa arkielämän kysymyksissä. Vuosiluokkien 3-6 aikana tutustutaan ohjatusti myös erilaisiin
ammatteihin ja työelämään.
Varsinkin nivelvaiheissa oppilasta ohjataan ja tuetaan ainevalinnoissa tarpeen mukaan. Siirryttäessä
alakoulusta yläkouluun luokanopettaja keskustelee oppilaan opiskeluun liittyvistä asioita yläkoulun
puolella oppilaan opetuksessa, ohjauksessa tai oppilashuollossa mukanaolevien henkilöiden kanssa.
VUOSILUOKAT 7-9
Ohjauksen toteuttamismuodot
Perusopetuksen vuosiluokkien 7-9 oppilaanohjaus muodostuu henkilökohtaisesta ohjauksesta,
pienryhmäohjauksesta, luokkamuotoisesta ohjauksesta ja työelämään tutustumisesta. Tärkeä
toimintamuoto oppilaanohjauksessa on yksilöohjaus ja jokaisella oppilaalla on oikeus henkilökohtaiseen
ohjaukseen. Oppilaalla on ohjaustilanteessa mahdollisuus keskustella elämänhallintaansa liittyvistä
asioista, pohtia opintoihinsa ja jatko-opintoihinsa liittyviä kysymyksiä ja saada ammatinvalinnanohjausta.
Pienryhmätilanteessa oppilaalla on mahdollisuus oppia käsittelemään ryhmässä muiden oppilaiden
kanssa jaettavissa olevia ohjauksellisia kysymyksiä.
Luokkamuotoinen ohjaus
7.luokka: 0.5viikkotuntia
8.luokka: 0.5 viikkotuntia
9.luokka: 1 viikkotunti
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Luokkamuotoisen ohjauksen tavoitteet
Oppilas
oppii itsetuntemusta ja vuorovaikutustaitoja
muodostaa kokonaiskäsityksen opetuksesta ja koulun toimintatavoista
oppii käyttämään erilaisia opiskelumenetelmiä ja tiedonhankintakanavia sekä arvioimaan omia
opiskelutaitojaan
oppii tuntemaan hänelle sopivia opiskelustrategioita
tuntee Suomen koulutusjärjestelmän pääpiirteet ja oppii etsimään tietoa jatkoopiskelumahdollisuuksista
hankkii perustietoa työelämästä ja eri ammattialoista ja
opettelee etsimään tietoa opiskelusta ja työnteosta ulkomailla
Luokkamuotoisen ohjauksen keskeiset sisällöt
toimiminen uudessa kouluyhteisössä
yhteistyötaidot ja hyvät tavat
ilmapiiri, luokkahenki, koulun käytänteet
opiskelu yläluokilla
perusopetuksen rakenne
omat tavoitteet
opiskelun taidot
oppilaan arviointi
omien opiskelutaitojen arviointi
tiedonhaku
oppilaan opinto-ohjelma
valinnaisaineet
omat harrastukset
ammatillinen kehitys:
itsetuntemus
tulevaisuudensuunnittelu ja päätöksentekotaidot
Suomen koulutusjärjestelmä
työelämätietous, elinkeinorakenne ja ammattialat
opiskelu ja työskentely ulkomailla
tasa-arvo yhteiskunnassa ja työelämässä
yrittäjyys
jatko-opintomahdollisuudet peruskoulun jälkeen ja hakeutuminen jatko-opintoihin
päättöluokan opiskelun merkitys
oppilaan oma jatko-opintosuunnitelma
ohjaus-, tiedotus- ja neuvontapalvelut suunnittelun tukena
yhteishaku ja valintaperusteet eri koulutusaloille
Työ- ja elinkeinoelämän sekä koulun välinen yhteistyö 7-9 luokilla
Työ- ja elinkeinoelämän sekä koulun välisessä yhteistyössä käytetään asiantuntijatahoja ja erilaisia
yhteistyömuotoja tarvittaessa mahdollisuuksien mukaan.

219

8. luku Oppilaan arviointi
Oppilaan arviointi jaetaan arviointiin opintojen aikana ja päättöarviointiin, joilla on erilaiset tehtävät.

8.1 Arviointi opintojen aikana
ARVIOINNIN TEHTÄVÄ
Opintojen aikaisen arvioinnin tehtävänä on ohjata ja kannustaa opiskelua sekä kuvata, miten hyvin oppilas
on saavuttanut kasvulle ja oppimiselle asetetut tavoitteet. Arvioinnin tehtävänä on auttaa oppilasta muodostamaan realistinen kuva oppimisestaan ja kehittymisestään ja siten tukea myös oppilaan
persoonallisuuden kasvua.
ARVIOINNIN PERIAATTEET
Opintojen aikaisen arvioinnin tulee olla totuudenmukaista ja perustua monipuoliseen näyttöön.
Arvioinnin tulee kohdistua oppilaan oppimiseen ja edistymiseen oppimisen eri osa-alueilla. Arvioinnissa
otetaan huomioon sen merkitys oppimisprosessissa. Oppilaan arviointi muodostaa kokonaisuuden,
jossa on tärkeää opettajan antama jatkuva palaute. Arvioinnin avulla opettaja ohjaa oppilasta
tiedostamaan omaa ajatteluaan ja toimintaansa sekä auttaa oppilasta ymmärtämään oppimistaan.
Oppilaan edistymistä, työskentelyä ja käyttäytymistä arvioidaan suhteessa opetussuunnitelman
tavoitteisiin ja kuvauksiin oppilaan hyvästä osaamisesta.
Kuvaus oppilaan hyvästä osaamisesta sekä päättöarvioinnin kriteerit määrittelevät kansallisesti sen tietoja taitotason, joka on oppilaan arvioinnin pohjana. Numeroarvostelua käytettäessä hyvän osaamisen
kuvaus määrittelee tason arvosanalle kahdeksan (8). Sanallisessa arvioinnissa kuvaus oppilaan hyvästä
osaamisesta tukee opettajaa hänen arvioidessaan oppilaan edistymistä, ja se on arvioinnin perusta
kuvattaessa, miten oppilas on saavuttanut tavoitteet. Kuvaus oppilaan hyvästä osaamisesta on laadittu
jokaisen oppiaineen osion päätteeksi tuntijaon nivelkohtaan.
Opetussuunnitelmassa tulee määritellä yleiset ja oppiainekohtaiset arvioinnin periaatteet. Oppilaalle ja
hänen huoltajalleen tulee antaa etukäteen tietoa arvioinnin perusteista ja pyydettäessä on selvitettävä
jälkikäteen, miten niitä on arvioinnissa sovellettu.
Oppiaineet, aineryhmät ja käyttäytyminen arvioidaan sanallisesti, numeroarvosteluna tai näiden
yhdistelmänä. Numeroarvosana kuvaa osaamisen tasoa. Sanallisella arvioinnilla voidaan kuvata myös
oppilaan edistymistä ja oppimisprosessia. Yhteisten aineiden arvioinnissa tulee todistuksissa käyttää
numeroarvostelua viimeistään kahdeksannella vuosiluokalla. Jos oppilas suorittaa jonkin yhteisen
oppiaineen kaikki opinnot ennen tätä, tulee numeroarvostelua käyttää lukuvuositodistuksessa jo sinä
lukuvuonna, jolloin kyseisen oppiaineen opiskelu päättyy. Sanallista arviointia käytettäessä
lukuvuositodistuksesta tulee käydä ilmi, onko oppilas saavuttanut vuosiluokan tavoitteet hyväksytysti.
Valinnaisten aineiden arvioinnista päätetään opetussuunnitelmassa.
Arviointipalautetta tulee antaa oppilaalle ja hänen huoltajalleen lukuvuositodistusten lisäksi riittävästi ja
monipuolisesti. Tietoa tulee antaa oppilaan edistymisestä, vahvuuksista sekä niistä oppimisen alueista,
joita on kehitettävä. Arviointipalautetta voidaan antaa välitodistuksin, erilaisin tiedottein ja
arviointikeskusteluissa tai muilla tavoin.
OPINNOISSA ETENEMINEN VUOSILUOKITTAIN
Perusopetusasetuksen 11. §:ssä on määritelty opinnoissa etenemisen ja vuosiluokalta siirtymisen
periaatteet. Opetussuunnitelman perusteet täydentävät asetusta. Opetussuunnitelmassa tarkennetaan
vuosiluokalle jättämisen käytäntöjä.
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Oppilas siirtyy seuraavalle vuosiluokalle, jos hän suorittaa hyväksytysti kaikki opetussuunnitelmassa
määritellyt vuosiluokan oppimäärään kuuluvat eri oppiaineiden tai aineryhmien opinnot.
Oppilas voi myös siirtyä seuraavalle vuosiluokalle, vaikka hänellä olisi hylättyjä suorituksia, jos
arvioidaan, että hän kykenee selviytymään seuraavan vuosiluokan opinnoista hyväksytysti.
Oppilas voidaan jättää vuosiluokalle, jos hänen suorituksensa yhdessä tai useammassa vuosiluokan
oppimäärään kuuluvassa aineessa tai aineryhmässä on hylätty. Oppilaalle tulee varata mahdollisuus
opetukseen osallistumatta osoittaa saavuttaneensa hyväksyttävät tiedot ja taidot. Mahdollisuuksia
voidaan antaa opetussuunnitelmassa päätettävällä tavalla yksi tai useampia lukuvuoden aikana tai
lukuvuoden koulutyön päätyttyä.
Jos suoritusmahdollisuus annetaan lukuvuoden koulutyön päätyttyä, luokalle jättämisestä voidaan tehdä
ehdollinen päätös. Päätöksessä mainitaan ne vuosiluokan oppimäärän osa-alueet, joiden hyväksytty
suorittaminen erillisessä kokeessa on vuosiluokalta siirtymisen edellytys. Erillinen koe voi sisältää
monipuolisesti erilaisia näyttömahdollisuuksia.
Oppilas voidaan myös jättää luokalle, vaikka hänellä ei ole hylättyjä suorituksia, jos sitä on pidettävä
hänen yleisen koulumenestyksensä vuoksi tarkoituksenmukaisena. Oppilaan huoltajalle tulee tällöin
varata mahdollisuus tulla kuulluksi ennen päätöksen tekemistä.
Vuosiluokalle jäävän oppilaan suoritukset raukeavat.
OPINNOISSA ETENEMINEN OMAN OPINTO-OHJELMAN MUKAAN
Mikäli opetussuunnitelmassa on perusopetusasetuksen 11. § 3. momentin mukaisesti päätetty, että oppilas
etenee vuosiluokkiin jaetun oppimäärän sijasta oman opinto-ohjelmansa mukaan, opetussuunnitelmassa on
määriteltävä ne tiedot ja taidot, jotka ovat edellytyksenä kunkin opintokokonaisuuden opiskelun
aloittamiselle. Perusopetusasetuksen mukaan oman opinto-ohjelman mukaan opiskeleva oppilas siirtyy
lukuvuoden koulutyön päätyttyä seuraavalle vuosiluokalle. Oppilas voidaan jättää vuosiluokalle vain yleisen
heikon koulumenestyksen perusteella.
Oppilas luetaan yhdeksännen vuosiluokan oppilaaksi, kunnes hän suorittaa perusopetuksen koko
oppimäärän ja saa päättötodistuksen tai hänen oppivelvollisuusikänsä täyttyy ja hän eroaa koulusta.
ARVIOITAVAT OPPIAINEET
Perusopetuksen kaikki oppiaineet arvioidaan ympäristö- ja luonnontieto -aineryhmää lukuun ottamatta
erillisinä. Vuosiluokilla 1−4 arvioidaan yhtenä kokonaisuutena ympäristö- ja luonnontieto. Vuosiluokilla
5−6 biologia ja maantieto arvioidaan yhtenä kokonaisuutena, samoin fysiikka ja kemia. Vuosiluokilla 7−9
arvioidaan biologia, maantieto, fysiikka, kemia ja terveystieto jokainen erikseen.
TYÖSKENTELYN ARVIOINTI
Työskentelyn arviointi on osa oppilaan oppimistaitojen arviointia. Työskentelyn arvioinnin pohjana ovat
työskentelylle eri oppiaineissa asetetut tavoitteet. Työskentelyn arviointi kohdistuu oppilaan taitoon
suunnitella, säädellä, toteuttaa ja arvioida omaa työtään. Arvioinnissa otetaan huomioon myös, miten
vastuullisesti oppilas työskentelee ja miten hän toimii yhteistyössä toisten kanssa. Työskentelyn arviointi on
osa oppiaineen arviointia. Työskentelyä voidaan arvioida myös erikseen.
KÄYTTÄYTYMISEN ARVIOINTI
Käyttäytymisen arviointi kohdistuu siihen, miten oppilas ottaa huomioon muut ihmiset ja ympäristön sekä
noudattaa sääntöjä. Oppilaan käyttäytymistä arvioivat kaikki oppilasta opettavat opettajat.
Opetussuunnitelmassa tulee asettaa tavoitteet oppilaan käyttäytymiselle. Käyttäytymisen tavoitteita
määriteltäessä otetaan huomioon koulun kasvatukselle asetetut tavoitteet.
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OPPILAAN ITSEARVIOINTI
Perusopetuksen yhtenä tehtävänä on kehittää oppilaan edellytyksiä itsearviointiin. Itsearviointitaitojen
kehittämisen tarkoituksena on tukea oppilaan itsetuntemuksen kasvua ja opiskelutaitojen kehittymistä.
Tavoitteena on, että oppilaan itsetunto ja myönteinen minäkuva oppijana sekä osallisuuden tunne
vahvistuvat. Itsearviointitaitojen kehittymisen myötä oppilas oppii myös tiedostamaan omaa
edistymistään ja oppimiselle asetettuja tavoitteita sekä asettamaan itse opiskelulleen tavoitteita ja
säätelemään oppimisprosessiaan.
Itsearviointitaitojen kehittymiseksi oppilasta tulee ohjata tarkastelemaan oppimisprosessiaan sekä
arvioimaan oppimis- ja työskentelytaitojaan. Tämä edellyttää säännöllisen palautteen antamista
oppilaalle hänen työskentelystään. Oppilasta tulee ohjata ja kannustaa arvioimaan monipuolisesti
osaamistaan ja oppimistaan.
ERITYISTÄ TUKEA TARVITSEVAN OPPILAAN ARVIOINTI
Sellaisen oppilaan, jota ei ole otettu tai siirretty erityisopetukseen, lievät oppimisvaikeudet tulee ottaa
huomioon oppilaan arvioinnissa. Arvioitaessa tulee käyttää menetelmiä, joiden avulla oppilas kykenee
mahdollisimman hyvin osoittamaan osaamisensa.
Erityisopetukseen otetun tai siirretyn oppilaan arvioinnin periaatteet määritellään henkilökohtaisessa
opetuksen järjestämistä koskevassa suunnitelmassa (HOJKS).
Jos henkilökohtaisessa opetuksen järjestämistä koskevassa suunnitelmassa on päätetty, että oppilas
opiskelee perusopetuksen yleisen opetussuunnitelman mukaisesti, oppilaan suorituksia arvioidaan
suhteessa yleisen oppimäärän tavoitteisiin ja kuvauksiin oppilaan hyvästä osaamisesta.
Jos henkilökohtaisessa opetuksen järjestämistä koskevassa suunnitelmassa on päätetty, että oppilas
opiskelee yksilöllisen oppimäärän mukaan yhdessä tai useammassa oppiaineessa, arvioidaan oppilaan
suorituksia henkilökohtaisessa opetuksen järjestämistä koskevassa suunnitelmassa määriteltyihin hänelle
yksilöllisesti asetettuihin tavoitteisiin perustuen. Silloin oppilaan osaamista ei arvioida suhteessa
opetussuunnitelman perusteissa määriteltyihin hyvän osaamisen kuvauksiin. Yksilöllisten oppimäärien
mukaisesti opiskelluissa oppiaineissa voidaan käyttää sanallista arviota kaikilla vuosiluokilla.
Pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä olevan oppilaan arviointi perustuu yleiseen perusopetuksen
opetussuunnitelmaan tai yksilöllisiin oppimääriin, sen mukaan mitä oppilaan henkilökohtaisessa
opintojen järjestämistä koskevassa suunnitelmassa on päätetty.
Oppilaan, jonka opetus on järjestetty toiminta-alueittain, arviointi perustuu oppilaan henkilökohtaisessa
opetuksen järjestämistä koskevassa suunnitelmassa asetettuihin yksilöllisiin tavoitteisiin. Oppilaan
arviointi kohdistuu edistymiseen toiminta-alueittain. Arvioitavia toiminta-alueita ovat motoriikka, kieli ja
kommunikaatio, sosiaaliset taidot, päivittäisten toimintojen taidot ja kognitiiviset taidot. Arvioinnin
tulee perustua oppilaan kasvamis- ja oppimisprosessiin, sen lähtökohtiin ja tavoitteisiin. Oppimista
arvioitaessa tulee ottaa huomioon oppilaan vamman tai sairauden aiheuttamat esteet oppimiselle.
MAAHANMUUTTAJAOPPILAAN ARVIOINTI
Maahanmuuttajaoppilaiden eri oppiaineiden arvioinnissa otetaan huomioon oppilaan tausta ja vähitellen
kehittyvä suomen tai ruotsin kielen taito. Oppilaan arvioinnissa tulee käyttää monipuolisia, joustavia ja
oppilaan tilanteeseen sovitettuja arviointimenetelmiä, jotta hän kykenee osoittamaan osaamisensa
mahdollisista suomen tai ruotsin kielen taitojen puutteista huolimatta. Maahanmuuttajaoppilaan
arviointi voi olla sanallista koko perusopetuksen ajan lukuun ottamatta päättöarviointia.

8.2 Päättöarviointi
ARVIOINNIN TEHTÄVÄ
Päättöarvioinnin tehtävänä on määritellä, miten hyvin oppilas on opiskelun päättyessä saavuttanut
perusopetuksen oppimäärän tavoitteet eri oppiaineissa.
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ARVIOINNIN PERIAATTEET
Päättöarvioinnin tulee olla valtakunnallisesti vertailukelpoista ja kohdella oppilaita tasavertaisesti.
Päättöarvosanan tulee kussakin yhteisessä oppiaineessa perustua oppilaan osaamiseen perusopetuksen
päättövaiheessa vuosiluokilla 8−9. Päättöarviointia varten on laadittu perusopetuksen päättöarvioinnin
kriteerit kaikkiin yhteisiin oppiaineisiin. Oppilaan osaaminen arvioidaan perusopetuksen
päättöarvioinnin kriteereiden pohjalta, monipuoliseen näyttöön perustuen.
Jos yhteisen oppiaineen opiskelu päättyy ennen perusopetuksen päättövaihetta, oppilaan osaaminen
arvioidaan kyseiseen oppiaineeseen laadittujen perusopetuksen päättöarvioinnin kriteereiden mukaan.
Päättöarvioinnin kriteerit määrittelevät tieto- ja taitotason arvosanalle kahdeksan (8). Päättöarvioinnin
kriteerit on laadittu siten, että oppilas saa arvosanan kahdeksan (8), mikäli hän osoittaa keskimäärin
oppiaineen kriteereiden edellyttämää osaamista. Joidenkin kriteerien saavuttamatta jäämisen voi
kompensoida muiden kriteerien tason ylittäminen.
Oppilas on saavuttanut perusopetuksessa vaadittavat tiedot ja taidot välttävästi (5), mikäli hän pystyy
osoittamaan jossakin määrin kriteerien edellyttämää osaamista.
Päättöarvioinnissa työskentelyn arviointi sisältyy oppiaineen arvosanaan.
Jos henkilökohtaisessa opetuksen järjestämistä koskevassa suunnitelmassa on päätetty, että oppilas
opiskelee yksilöllisen oppimäärän mukaan yhdessä tai useammassa oppiaineessa, arvioidaan oppilaan
suorituksia henkilökohtaisessa opetuksen järjestämistä koskevassa suunnitelmassa määriteltyihin hänelle
yksilöllisesti asetettuihin tavoitteisiin perustuen. Silloin oppilaan osaamista ei arvioida suhteessa
opetussuunnitelman perusteissa määriteltyihin päättöarvioinnin kriteereihin.
Oppilaan, jonka opetus on järjestetty toiminta-alueittain, päättöarviointi perustuu oppilaan
henkilökohtaisessa opetuksen järjestämistä koskevassa suunnitelmassa asetettuihin tavoitteisiin.
ARVIOITAVAT OPPIAINEET
Perusopetuksen päättövaiheessa numeroin arvosteltavat yhteiset oppiaineet ovat äidinkieli ja kirjallisuus,
toinen kotimainen kieli, ensimmäinen vieras kieli, matematiikka, fysiikka, kemia, biologia, maantieto,
terveystieto, uskonto tai elämänkatsomustieto, historia, yhteiskuntaoppi, musiikki, kuvataide, käsityö,
liikunta sekä kotitalous.
Äidinkieli ja kirjallisuus -oppiaineessa arvioidaan kohdassa 7.2 mainitut oppimäärät, joista oppilas
opiskelee yhtä tai kahta. Jos oppilas on vaihtanut äidinkielen ja kirjallisuuden, toisen kotimaisen tai
vieraiden kielten oppimäärää, arvioidaan päättöarvioinnissa se oppimäärä, jota hän on viimeksi
opiskellut. Samoin menetellään, jos oppilas on vaihtanut katsomusaineesta toiseen.
Ne valinnaiset aineet, jotka muodostavat yhtenäisen, vähintään kahden vuosiviikkotunnin oppimäärän,
arvioidaan numeroin.
Oppimäärältään alle kaksi vuosiviikkotuntia käsittävät valinnaiset aineet ja tällaisista oppimääristä
koostuvat kokonaisuudet arvioidaan sanallisesti. Mikäli sanallisesti arvioitu valinnainen aine katsotaan
jonkin yhteisen aineen syventäviksi opinnoiksi, sen suoritus voi korottaa kyseisen oppiaineen arvosanaa.

8.3 Todistukset
Oppilaan todistukset ovat julkisia asiakirjoja. Jos niissä on oppilaan henkilökohtaisten ominaisuuksien
sanallista arviointia koskevia tietoja, todistus on näiltä osin salassa pidettävä, ja se voidaan antaa vain
oppilaalle ja hänen huoltajalleen.
PERUSOPETUKSEN AIKANA KÄYTETTÄVÄT TODISTUKSET
Perusopetuksen aikana käytettävät todistukset ovat
1. Lukuvuositodistus
2. Välitodistus
3. Erotodistus.
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Oppilaalle tulee antaa lukuvuositodistus lukuvuoden päättyessä. Lukuvuoden aikana voidaan lisäksi antaa
välitodistuksia. Jakso-opetusta noudatettaessa jakson päättyessä annettava jaksotodistus voi toimia
välitodistuksena. Lukuvuoden aikana annetut jaksotodistukset voivat yhdessä muodostaa
lukuvuositodistuksen.
Erotodistus annetaan oppilaalle, joka vaihtaa toiseen kouluun tai eroaa perusopetuksesta tai ei ole saanut
oppivelvollisuutta suoritetuksi oppivelvollisuutensa aikana. Erotodistuksen liitteenä tulee olla koulussa
noudatettu tuntijako sekä selvitys opetuksen mahdollisista painotuksista. Erotodistukseen ei merkitä
käyttäytymisen arviota. Erillistä erotodistusta ei tarvitse antaa, jos oppilas siirtyy saman opetuksen
järjestäjän ylläpitämään toiseen kouluun.
Todistuksiin merkitään todistuksen, opetuksen järjestäjän, koulun ja oppilaan nimi, oppilaan henkilötunnus,
todistuksen antamispäivä, allekirjoitus, arvio oppilaan käyttäytymisestä sekä oppilaan opinto-ohjelma ja
arvio siitä, miten oppilas on saavuttanut tavoitteet. Jos työskentely arvioidaan erikseen, merkitään sen arvio
todistukseen. Lukuvuositodistukseen merkitään myös tieto luokalta siirtymisestä sekä mahdollisesta luokalle
jättämisestä. Numeroarvostelua käytettäessä todistukseen merkitään perusopetusasetuksen 10. §:n
mukainen arviointiasteikko. Todistuksissa tulee olla merkintä, että ne ovat Opetushallituksen 16.1.2004
hyväksymien opetussuunnitelman perusteiden mukaisia. Opetuksen järjestäjä päättää todistusten
ulkoasusta.
Jos oppilas saa oman uskonnon opetusta, hänen saamansa arvio merkitään todistukseen, mikäli kyseinen
opetus on perusopetuksen järjestäjän antamaa. Uskonnollisen yhdyskunnan antamasta opetuksesta
mahdollisesti saatua arvosanaa ei merkitä todistukseen.
Jos oppilaan oppitunneista lukuvuoden aikana vähintään puolet on opetettu muulla kuin koulun
opetuskielellä, tulee todistuksessa mainita opetuksessa käytetty kieli ja sillä opetetut oppiaineet.
Jos henkilökohtaisessa opetuksen järjestämistä koskevassa suunnitelmassa on päätetty, että oppilas
opiskelee yksilöllisten oppimäärien mukaan, varustetaan numeroarvosana sekä sanallinen arvio tähdellä (*).
Todistuksen lisätietoja -kohtaan tulee maininta siitä, että oppilas on opiskellut tähdellä merkityt (*)
oppiaineet henkilökohtaisessa opetuksen järjestämistä koskevassa suunnitelmassa määritellyn yksilöllisen
oppimäärän mukaan.
PERUSOPETUKSEN PÄÄTTÖTODISTUS
Päättötodistus annetaan perusopetuksen päättyessä oppilaalle, jonka suoritukset kaikissa numeroin
arvosteltavissa aineissa ovat vähintään välttäviä.
Päättötodistukseen merkitään samat tiedot kuin perusopetuksen aikana käytettäviin todistuksiin seuraavin
poikkeuksin: Päättötodistukseen merkitään oppilaan koko nimi ja henkilötunnus, rehtorin allekirjoitus,
yhteisten oppiaineiden ja numeroin arvosteltavien valinnaisten aineiden arviointi sanoin (välttävä–
erinomainen) ja numeroin (5–10). Oppiaineista, joissa on useampia oppimääriä (äidinkieli ja kirjallisuus,
toinen kotimainen ja vieraat kielet, uskonto) merkitään suoritettu oppimäärä. Taito- ja taideaineista
todistukseen merkitään oppilaan opiskelemien oppiaineiden laajuus vuosiviikkotunteina. Taito- ja
taideaineista opintojen laajuus merkitään viidenneltä vuosiluokalta alkaen. Päättötodistukseen tulee
maininta siitä, että oppilaan opinto-ohjelmaan on kuulunut oppilaanohjausta ja työelämään tutustumista.
Arviota oppilaan työskentelystä ja käyttäytymisestä ei merkitä päättötodistukseen.
Kaikki yhteisiin oppiaineisiin liittyvät valinnaiset aineet merkitään päättötodistukseen välittömästi kyseisen
oppiaineen alle. Numeroin arvosteltavista valinnaisista aineista merkitään nimi, vuosiviikkotuntimäärä ja
annettu arvosana. Sanallisesti arvioitavan valinnaisen aineen nimen kohdalle tulee merkintä ”valinnaiset
opinnot”, sen jälkeen kaikkien kyseiseen yhteiseen aineeseen liittyvien sanallisesti arvioitavien aineiden
yhteenlaskettu vuosiviikkotuntimäärä sekä merkintä ”hyväksytty”.
Ne valinnaisena opiskeltavat vieraat kielet ja muut valinnaiset aineet, jotka eivät liity mihinkään yhteiseen
oppiaineeseen merkitään päättötodistukseen otsikon ”muut valinnaiset aineet” alle. Aineesta mainitaan
nimi, vuosiviikkotuntimäärä, mahdollinen oppimäärä sekä arvio joko numeroin tai merkinnällä
”hyväksytty”.
Mikäli oppilas vaihtaa valinnaisen aineen toiseen, päättötodistukseen merkitään molempien
valinnaisaineiden nimet ja opiskellut vuosiviikkotuntimäärät. Kesken jääneen valinnaisaineen kohdalla tulee
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merkintä ”osallistunut”. Uudesta valinnaisaineesta tulee todistukseen joko numeroarvosana tai merkintä
”hyväksytty” vuosiviikkotuntimäärästä riippuen.
Mikäli oppilaan huoltaja pyytää kirjallisesti, ettei oppilaan päättötodistukseen merkitä numeroarvosanaa
valinnaisena aineena opiskeltavasta kielestä, arvosana jätetään pois ja todistukseen tulee merkintä
”hyväksytty”. Toista kotimaista kieltä opetetaan kuitenkin yhteisenä oppiaineena ja se arvostellaan
numeroin.
Päättötodistukseen voi kuulua liitteitä, esimerkiksi arvio oppilaan käyttäytymisestä ja työskentelystä sekä
sanallinen liite alle kaksi vuosiviikkotuntia käsittävistä valinnaisista aineista. Jokaisesta liitteestä tulee ilmetä
oppilaan tunnistetiedot. Päättötodistuksen liitteistä ei tule mainintaa päättötodistukseen.
Jos oppilas saa oman uskonnon opetusta, hänen saamansa arvio merkitään päättötodistukseen, mikäli
kyseinen opetus on perusopetuksen järjestäjän antamaa. Uskonnollisen yhdyskunnan antamasta
opetuksesta mahdollisesti saatua arvosanaa ei merkitä päättötodistukseen.
Päättötodistukseen tulee merkitä oppiaineen opetuksessa käytetty kieli, mikäli jonkin oppiaineen
perusopetuksen oppitunneista on päättövaiheessa opetettu vähintään puolet muulla kuin koulun
opetuskielellä.
Jos oppilas opiskelee yksilöllisten oppimäärien mukaan, myös päättöarviointi voi olla sanallinen.
Päättötodistuksessa voidaan käyttää näissä oppiaineissa myös numeroarvostelua. Sekä numeroarvosana että
sanallinen arvio varustetaan tähdellä (*). Todistuksen lisätietoja-kohtaan tulee merkintä siitä, että oppilas on
opiskellut tähdellä merkityt (*) oppiaineet henkilökohtaisessa opetuksen järjestämistä koskevassa
suunnitelmassa määritellyn yksilöllisen oppimäärän mukaan. Oppilaan, jonka opetus on järjestetty toimintaalueittain, päättöarviointi on sanallinen.
Yhdeksännen luokan oppilaalle tulee antaa tarvittaessa jatko-opintoihin pyrkimistä varten välitodistus, jossa
oppilaan osaaminen arvioidaan samoin perustein kuin päättötodistuksessa.
MUUT TODISTUKSET
Muut perusopetuksessa käytettävät todistukset ovat
Todistus perusopetuksen oppiaineen oppimäärän suorittamisesta
Todistus osittain suoritetusta perusopetuksen oppimäärästä
Todistus perusopetuksen koko oppimäärän suorittamisesta.
Jos oppilas on suorittanut perusopetuksen jonkin oppiaineen oppimäärän erityisessä tutkinnossa, hänelle
annetaan todistus perusopetuksen oppiaineen oppimäärän suorittamisesta. Todistuksesta tulee käydä ilmi
suoritettu oppiaine ja oppimäärä. Samaan todistukseen voidaan merkitä useamman oppiaineen suoritukset.
Jos oppilas on suorittanut osan perusopetuksen oppimäärästä, kuten vuosiluokan oppimäärän, annetaan
hänelle todistus osittain suoritetusta perusopetuksen oppimäärästä. Jos perusopetuksen koko oppimäärä on
suoritettu erityisessä tutkinnossa, annetaan todistus perusopetuksen koko oppimäärän suorittamisesta.
Todistuksiin merkitään samat yleistiedot kuin päättötodistukseen. Suoritetuista oppiaineista merkitään
oppiaineen nimi, mahdollinen oppimäärä sekä arvosana. Yhteisten oppiaineiden laajuutta
vuosiviikkotunteina ei merkitä. Oppivelvollisen on suoritettava hyväksytysti kaikki yhteiset oppiaineet
saadakseen todistuksen perusopetuksen koko oppimäärän suorittamisesta.

9. luku Erityisen koulutustehtävän mukainen ja erityiseen
pedagogiseen järjestelmään tai periaatteeseen perustuva opetus
9.1 Vieraskielinen opetus ja kotimaisten kielten kielikylpyopetus
Eri oppiaineiden opetuksessa on mahdollista käyttää myös muuta kuin koulun opetuskieltä, jolloin kieli ei
ole pelkästään opetuksen ja oppimisen kohde vaan myös väline eri oppiaineiden sisältöjen oppimisessa.
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Yleensä tällöin puhutaan vieraskielisestä opetuksesta tai kielikylpyopetuksesta. Nimityksestä päättää
opetuksen järjestäjä. Keskeisenä tavoitteena on se, että oppilaat voivat saada vankemman kielitaidon kuin
tavallisessa opetuksessa kielten opetukseen varatuilla tunneilla. Äidinkielen ja kirjallisuuden opetuksessa
käytetään koulun opetuskieltä.
Koulun opetuskielellä ja vieraalla tai kielikylpykielellä annettu opetus muodostavat kokonaisuuden.
Tavoitteet ja sisällöt eri oppiaineissa ovat samat kuin suomen- tai ruotsinkielisessä opetuksessa. Huolimatta
siitä, miten laajaa vieraskielinen opetus tai kielikylpy on, oppilaan tulee saavuttaa koulun opetuskielessä ja
vieraassa tai kielikylpykielessä sellainen kielitaito, että eri oppiaineiden tavoitteet voidaan saavuttaa.
Opetussuunnitelmassa tulee määritellä, mitä oppiaineita ja kuinka paljon opetetaan vieraalla kielellä tai
kielikylpykielellä. Äidinkielen ja kirjallisuuden sekä vieraan tai kielikylpykielen opetussuunnitelmat laaditaan
opettajien yhteistyönä niin, että kaikki äidinkielen ja kirjallisuuden sisällöt tulevat katetuiksi ja tavoitteet on
mahdollista saavuttaa.
VUOSILUOKAT 1–9
TAVOITTEET
Vieras kieli tai kielikylpykieli
Tavoitteet vieraassa kielessä tai kielikylpykielessä sopeutetaan vieraskielisen opetuksen tai kielikylvyn
laajuuteen. Tavoitteissa määritellään ainakin, millaiseen tasoon pyritään kuullun ja luetun ymmärtämisen
taidoissa, puhumisessa, kirjoittamisessa ja kulttuurisessa osaamisessa perusopetuksen aikana. Jos osa
oppilaista puhuu kyseistä vierasta tai kielikylpykieltä äidinkielenään, heille määritellään vaativammat
tavoitteet kuin koulun opetuskieltä äidinkielenään puhuville oppilaille.
Äidinkieli ja kirjallisuus (suomi tai ruotsi)
Huolimatta siitä, onko äidinkielen ja kirjallisuuden tuntimäärää alennettu valtioneuvoston asetuksen
(1435/01 8 §:n 1 mom.) sallimissa rajoissa vai ei, tulee äidinkielen ja kirjallisuuden opetuksessa koko
perusopetuksen aikana saavuttaa samat tavoitteet kuin niissäkin kouluissa, joissa koko opetus on järjestetty
koulun opetuskielellä.

KESKEISET SISÄLLÖT
Vieras kieli tai kielikylpykieli
Opetuksen järjestäjä määrittelee sisällöt tavoitteita vastaaviksi. Opetuksen järjestäjä päättää, kummalla
kielellä opetetaan ensiksi lukemaan ja kirjoittamaan. Opetussuunnitelmassa määrätään, mitä eri
oppiaineiden opiskelua tukevia aihealueita käsitellään vieraan kielen tai kielikylpykielen opetuksessa.
Äidinkieli ja kirjallisuus (suomi tai ruotsi)
Äidinkielen ja kirjallisuuden opetuksen sekä vieraan tai kielikylpykielen opetuksen välillä voi olla
siirtovaikutusta erityisesti silloin, kun vieraan tai kielikylpykielen tuntimäärä on suuri ja opetus alkaa
varhain. Siirtovaikutuksen määrä vaihtelee sisältöalueittain. Seuraavaksi on lueteltu alueita, joilla
siirtovaikutus on vähäistä ja joiden kohdalla on erityisesti huolehdittava siitä, että oppilaat saavat
riittävästi opetusta koulun opetuskielellä:
Vuorovaikutustaidot
kertominen ja selostaminen, oman mielipiteen esittäminen ja puolustaminen, asioiminen,
kysymysten tekeminen, keskustelupuheenvuoron käyttäminen, kuuntelemisen ja kohteliaisuuden
harjoitteleminen
puheenvuoron ajoittaminen ja mitoittaminen, kielimuodon valinta, menettely ristiriitatilanteissa ja
eriävien näkemysten hyödyntäminen, palautteen antaminen ja vastaanottaminen
kuullun, nähdyn, koetun ja luetun työstäminen improvisoinnin, kerronnan, leikin ja draaman avulla
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Lukeminen ja kirjoittaminen
kirjain-äännevastaavuus, puheen purkaminen sanoiksi, tavuiksi ja äänteiksi; sanojen kirjoittaminen
kirjain-äännevastaavuudeltaan oikein
oikeinkirjoitus sana- ja lausetasolla
eris- ja yleisnimet, iso ja pieni alkukirjain
yhdyssanat ja yhdysmerkin käyttö
lukusanojen käyttö ja merkitseminen
välimerkkien käyttö ja lauseiden yhdistäminen
kirjoitettuun kieleen ja yleispuhekieleen tutustuminen.
omiin arkikokemuksiin, havaintoihin, mielipiteisiin ja mielikuvitukseen perustuvien tekstien
tuottaminen
Tekstinymmärtäminen
keskittyvä, tarkka ja päättelevä sekä ymmärtävä ja arvioiva kuunteleminen
tärkeiden asioiden erottaminen yksityiskohdista, muistiinpanojen teko, päätelmien teko ja luetun
arviointi
puheeseen, kirjoitukseen ja kuviin kätkeytyvät näkemykset, arvot ja asenteet
tekstin sisällön tiivistäminen, mielipideainesten, tekijän tavoitteiden ja keinojen tunnistaminen,
erittely ja arviointi vaikuttavuuden kannalta, tekstien vertaaminen eri näkökulmista
tekstilajit
kaunokirjallisten tekstien tulkinta ja tarkastelu
Suhde kieleen, kirjallisuuteen ja muuhun kulttuuriin
monipuolinen kirjallisuuteen tutustuminen ja erilaisten tekstien runsas lukeminen
kirjallisen yleissivistyksen pohjan luominen
tekstien tyylillinen pääjako
fiktion rakenteiden erittely
kirjallinen keskustelu, jonka yhteydessä käsitteet päähenkilö, tapahtuma-aika ja -paikka sekä juoni;
luetun liittäminen omaan elämään sekä aiemmin kuultuun ja nähtyyn
luokan yhteisten kokonaisteosten ja lyhyempien tekstien sekä valinnaisten kirjojen lukeminen,
kuunteleminen ja käsittely
kirjallisuuden keskeiset käsitteet ja niiden käyttö
kirjallisen yleissivistyksen pohjan luominen: keskeiset teokset ja niiden kirjoittajat, Kalevala,
kansanperinne ja Suomen kirjallisuuden päävaiheet
perustiedot Suomen ja maailman kielitilanteesta ja käsitys kielidemokratiasta ja äidinkielen
merkityksestä
suomen kielen tilanteenmukainen, sosiaalinen ja maantieteellinen vaihtelu sekä omien
ilmaisutapojen tarkastelu
suomen kielen vaiheet
Tiedonhankintataidot
tietotekstien avaaminen
kirjaston käyttö ja tiedonhaku tietoverkoista, tarvittavien tietojen hankinta erityyppisistä lähteistä
muistiinpanojen tekemisen ja yksinkertaisten lähdemerkintöjen opettelua, aineistojen valikointia,
ryhmittelyä ja rakentamista esitykseksi
Puhe-esitysten ja kirjoitusten laatiminen
tutun asian selostaminen ja kuvailu, juonellinen kertomus, hankittujen tietojen koonti, mielipiteen
ilmaisu ja perusteleminen
omien tekstien ja työskentelyn tavoitteiden määrittely ja tekstintekoprosessien vakiinnuttaminen
sanaston järjestelmällinen rikastuttaminen ja ilmaisukeinojen monipuolistaminen
tavallisten jäsentelytapojen harjoitteleminen, jaksotus-, aloitus- ja päätäntätaidon varmentaminen
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tekstien suuntaaminen eri kohderyhmille sekä erilaisiin viestintävälineisiin kirjoittaminen käsin ja
tietotekniikkaa hyödyntäen
omia elämyksiä ja näkemyksiä kuvaavien ja uusia maailmoja rakentavien fiktioiden tuottaminen
yleispuhekieli ja kohtelias, kuulijan huomioon ottava ilmaisu- ja viestintätapa
kirjoitetun kielen lause- ja virketajun kehittäminen ja oikeinkirjoituksen vakiinnuttaminen
erilaisten tekstilajien kirjoittaminen
Kielen tehtävät ja rakenne
sanojen käsitteellinen ja kieliopillinen luokitteleminen, sanojen muodon ja merkityksen
pohdiskeleminen
sanaluokat ja sanataivutus, prototyyppisten sanojen ryhmitteleminen pääluokkiin
verbin aikamuotojen ja sijamuotojen merkitystehtävä
lauseiden jäsentäminen
tekstien sanastolliset, rakenteelliset ja tyylilliset piirteet
suomen kielen rakenteen peruskäsitteet
ARVIOINTI
Arvioinnin tulee antaa opettajalle, oppilaalle ja huoltajille riittävästi tietoa oppilaiden kielitaidon
kehittymisestä suhteessa annettuihin tavoitteisiin. Vieraan tai kielikylpykielen ymmärtämisen karttumista
on seurattava erityisesti vieras- tai kielikylpykielisen opetuksen käynnistyessä eri oppiaineissa.
Äidinkielen ja kirjallisuuden taitojen kehittyminen edellyttää tarkkaa seurantaa koko perusopetuksen
ajan. Äidinkielen ja kirjallisuuden arvioinnissa on otettava huomioon, että tavoitteiden saavuttaminen
saattaa alussa viivästyä, jos lukemaan opitaan ensiksi vieraalla tai kielikylpykielellä. Äidinkieleen ja
kirjallisuuteen 2. ja 5. luokan päätteeksi laadittuja hyvän osaamisen kuvauksia ei tarvitse käyttää
arvioinnin perustana, mutta päättöarvioinnin tulee perustua arvosanan 8 kriteereihin.
Eri oppiaineiden arvioinnissa noudatetaan perusopetuksen yleisiä arviointiperusteita riippumatta siitä,
millä kielellä niitä on opetettu.

9.2 Kansainväliset kielikoulut
Kansainvälisten kielikoulujen opetussuunnitelman perusteista päätetään erikseen opetuksen
järjestämislupien muuttamisen yhteydessä.

9.3 Steinerpedagoginen opetus
Steinerpedagogisessa opetuksessa noudatetaan näitä perusopetuksen opetussuunnitelman perusteita
seuraavin poikkeuksin:
Opetussuunnitelmassa oppiaineiden tavoitteet ja sisällöt voidaan jakaa eri vuosiluokille poiketen
opetussuunnitelman perusteissa määritellyistä tuntijaon nivelkohtien välisistä osioista.
Oppilaan arvioinnissa opintojen aikana ei tarvitse noudattaa opetussuunnitelman perusteissa
oppiaineiden nivelkohtiin määriteltyjä kuvauksia oppilaan hyvästä osaamisesta. Muutoin sekä oppilaan
arvioinnissa opintojen aikana että päättöarvioinnissa noudatetaan perusteiden määräyksiä.
Päättöarvioinnin arvosanojen tulee perustua perusteissa määriteltyihin oppiainekohtaisiin
päättöarvioinnin kriteereihin.
Opetuksen järjestäjän on selvitettävä oppilaalle ja hänen huoltajalleen steinerpedagogiikan filosofiset ja
pedagogiset periaatteet.

